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PRODUKTBESKRIVNING
Detta smar ta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör
snabb skrift och möjlighet att arbeta med datorn även om det fysiska tangentbordet eller musen inte kan
användas till fullo.
OnScreenKeys kan användas för att skriva i vilket program som helst, vare sig det är ett
ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, en e-postklient eller en webbläsar e.
OnScreenKeys används ofta i samband med pekskärmar, ögonsökar e, huvudmöss och många andra alternativa
inmatningsenheter..
Importparametrar såsom tangentbordets storlek och användarens arbetshastighet kan justeras fritt.
Textmakron och personliga fraser gör skrift mycket enklare.
OnScreenKeys innehåller fler än 40 språk och möjliggör snabb ändring av språk så att även tex ten på
främmande språk snabbt kan läsas upp av datorns röst.
OnScreenKeys använder den installerade systemrösten och tillåter också anslutning till vilken annan SAPI-röst
som helst.
Endast tillgängligt i "Delux e" versionen

TACK
Kära användare!
Tack så mycket för att du väljer OnScreenKeys.
Vi försökte vårt bästa för att skapa ett effektivt men ändå enkelt sätt att använda program met för dig.
OnScreenKeys förbättras kontinuerligt. Uppdateringar kan laddas ner från vår hemsida.
Vi hoppas att vår produkt lever upp till dina förväntningar.
Om du har några frågor kan du nå oss på...
...via telefon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
...via e-post: mail@tomweber-software.com
Jag önskar dig en rolig stund när du provar mjukvaran.

Tom Weber
PRODUKTAKTIVERING

Efter testperioden på 60 dagar måste programvaran aktiveras.
För att aktivera programvaran behöver du en produktnyckel, vilken kan hittas på nästa sida, samt en
installationsnyckel som gener eras individuellt när programvaran installeras. Detta innebär att produktnyckeln
kan bara aktiveras efter att programvaran installerats.
Gör så här för att aktivera OnScreenKeys:
Installera OnScreenKeys på din dator och starta programmet.

Välj alternativet "Jag har köpt progr amvaran och vill nu aktivera den.".
Klicka därefter på knappen "Ok".
a) Om din dator är ansluten till Internet, skriv in din produktnyckel i därför avsedd tex truta. Klicka
därefter på knappen "Aktivera online nu". Följ sedan instruktionerna på skärmen.
b) Om din dator är ansluten till Internet, klicka på knappen "Aktivera utan Internetanslutning" och
följ sedan instruktionerna på skär men.

DIN PRODUKTNYCKEL
Din produktnyckel är:

INSTALLATION
Mata in den medföljande CD -skivan med OnScreenKeys i CD-läsar en. Installationen kommer att startas
automatiskt.
Om installationen på CDn inte star tar automatiskt, ska osksetup.exe på CDn startas manuellt.

INTRODUKTION

Mjukvaran OnScreenKeys är ett kommunikationshjälpmedel för personer som saknar förmågan att använda de
vanliga tangentborden eller datormössen.
Mjukvaran sköter musklick och tangenttryck automatiskt åt användaren. Användar en behöver bara flytta
muspekaren till önskad tangent, tangenten kommer sedan tryckas ned automatiskt ef ter en viss tid.
OnScreenKeys visas alltid ovanpå andra fönster så att du kan skicka text till ett annat fönster (ex empelvis ett
ordbehandlingsprogram, en webbläsar e, etc.).
I "Click" och "Deluxe" versionen erbjuder OnScreenKeys en musklickarfunktion i vilken musklick kan utföras
även i andra program.
"Delux e" versionen av OnScreenKeys erbjuder en datorröst som kan spela upp text i datorns högtalare.
Integration av en annan datorröst som stödjer SAPI-standarden är fullt möjlig.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

För att starta mjukvaran, klicka på ikonen "OnScreenKeys" på skrivbordet, eller under programgruppen
"OnScreenKeys" i startmenyn.
Mjukvaran upptäcker automatiskt vilket språk din kopia av Windows® använder och konfigurerar sig därefter.
Du kan välja ett annat språk såväl som redigera många par ametrar i konfigurationsfönstr et. Du kan öppna
konfigurationsfönstret genom att klicka på knappen Inställningar på skärmtangentbordet.

GRUNDLÄGGANDE ÖVERBLICK

För att skriva med OnScreenKeys (precis som att skriva med ett vanligt tangentbord) måste ett tex tfönster
vara öppet, och den blinkande markören måste vara synlig i det fönstr et.
Vid programstar t öppnas ett textredigeringsfönster automatiskt.
Du kan inaktivera denna funktion i konfigurationsfönstret eller välja en annan textredigerare.

För att trycka ned tangenterna på skärmtangentbordet behöver du bara föra muspekaren över önskad tangent
och hålla kvar den där ett kort tag. Tangenten trycks automatiskt ned efter en viss tid.
I konfigurationsfönstret kan du inaktivera denna autoklick-funktion eller ändra tiden innan tangenttryck utförs.

Automatisk ordkomplettering och ordförutsägelse
OnScreenKeys erbjuder dubbelt stöd för snabb skrift:
> Automatisk ordkomplettering: När du skrivit de första bokstäverna i ett nytt ord kommer förslag på ord att
visas i de 10 ordknapparna, med ett klick skriver du ut önskat ord.
> Nästa ord-förslag: När du skrivit klart ett ord visas de 10 troligaste följande orden.
Skrivstilsanpassning
OnScreenKeys innehåller en detaljerad ordlista som standard. Denna programvara lär sig nya ord och
meningar samtidigt som du skriver dem och lär sig din skrivstil.
Dessutom kan personliga dokument och brev importeras för att anpassa mjukvaran till din skrivstil ännu snabbare.

Fraser och tex tmakron
Du kan skriva korta fraser eller hela stycken som du har sparat tidigare genom ett knapptryck.
Vidare information om detta ämne kan hittas på följande sidor.

Tal (endast tillgängligt i "Deluxe" versionen)
När funktionen text till ljud är aktiverad kommer varje skriven mening att läsas upp vid tryck på Entertangenten. O m Enter-tangenten sedan trycks ned igen kommer den senaste meningen att läsas upp igen.
Du kan konfigurera OnScreenKeys så att varje ord läses upp direkt efter du skrivit klart ordet.

Automatisk start
Du kan ställa in så att OnScreenKeys startas automatiskt med Windows®.
Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras i konfigurationsfönstret under fliken "Extras".

SKILLNADER MOT ETT FYSISKT TANGENTBORD

Detta är en överblick över tangenter och funktioner som inte återfinns på ett vanligt fysiskt tangentbord:

Ta bort bokstav
Raderar det senast skrivna tecknet.

Radera ord
Tar bort det senaste ordet

Allmänna inställningar
Öppnar konfigurationsfönstret

Klick-paus
Inaktiverar temporärt auto-klickfunktionen
Genom att låsa auto-klickfunktionen inaktiveras den tills knappen trycks ned igen.

Utökade tangenter
Visar ytterligare tangenter (exempelvis matematiska tangenter) och specialkommandon

Knapp för gemener/versaler
Ändrar det senast skrivna ordets första bokstav från gemen till versal och vice versa.

Byt ordlista/ändra språk
Ändrar temporärt språket
Motsvarande tangenter, ordlista och datorröst kommer att ändras efter valt språk. Den önskade rösten måste väljas i
konfigurationsfönstret först (endast tillgängligt i "Deluxe" versionen).

Inaktivera/aktivera temporärt ljuduppspelning

Enter (och spela upp senaste mening)

Musklick (endast tillgängligt i versionerna "Click" och "Deluxe")

Om du har problem med att klicka med en vanlig dator mus kan du emulera musklick med OnScreenKeys.
Ta en ögonblick och tänk igenom vilket musklick du kommer behöva göra (ex empelvis vanligt klick,
dubbelklick, högerklick eller dra&släpp-klick)..
Exempelvis, för att öppna en fil på skrivbordet behöver du göra ett dubbelklick. Välj lämpligt musklick (se
nedan), och flytta muspekaren till platsen där klicket skall utföras. Efter en kort stund kommer musklicket att
utföras på denna plats.

Ett klick på denna knapp öppnar musknappsrutan:

Översikt över musklickstyper :

Vänster Musknapp (enkelt klick)

Dubbelklicket

Högerklicket

Dra & Släpp

Avsluta klickfunktioner och stäng musknappsrutan
Musklicksparametrarna (t.ex. rörelsekänslighet, radie, darrkänslighet, etc.) kan justeras i konfigurationsfönstret.

TALUTMATNING (endast i "Deluxe" versionen)

Ljuduppspelningen kan aktiveras/inaktiveras genom ett klick på följande knapp:

Beroende på aktuell status kommer en av följande symboler att visas:

Talutmatning inaktiverad

Talutmatning aktiverad

Talutmatning inte tillgänglig på grund av ett fel

Datorröst är inte tillgängligt i den version du har köpt.
Om talfunktionen är aktiverad så kommer varje skriven rad att skickas till talbehandlaren när enter-tangenten
används.
Om Return-tangenten trycks ned igen kommer den senaste meningen att läsas upp igen.
Du kan konfigurera OnScreenKeys så att varje ord läses upp direkt efter du skrivit klart ordet.

Datorrösten som OnScreenKeys kommer använda kan väljas i konfigurationsfönstret.
Om du kommunicerar med flera olika språk kan du välja en röst för varje språk.

FRASER

En fras är ett stycke text som ofta används, till exempel ditt namn och din adress, etc.
Upp till 10 fraser kan ställas in i OnScreenKeys

Ställa in fr aser:
Öppna upp konfigurationsfönstr et och klicka på fliken "Textmakron".
Välj en fras från listan över tillgängliga fraser, döp om den om så önskas, och ersätt texten med en valfri tex t.
Efteråt, klicka på knappen "Spara" som ligger under frasen som just redigerats.
Du kan sedan fortsätta med att redigera en annan fras.
När du är klar med att redigera fraser, klicka på konfigurationsfönstrets "Spara"-knapp.

Inskrivning av fraser:

Klicka på knappen med en kortlåda.
Dina anpassade fraser kommer nu att synas på ordknapparna.
Klicka på en av knapparna för att skriva ut knapptexten.

TEXTMAKRON
Med hjälp av tex tmakro-funktionerna kan en oändlig mängd stycken skapas.
En konsekvent namngivning rekommenderas då du kommer behöva anropa de förskrivna texterna senare genom deras
namn.

Skapa textmakron:
Öppna konfigurationsfönstr et och klicka på fliken "Textmakron".
Klicka på knappen "Nytt" i området till höger, lägg sedan till ett namn och texten som senare skall skrivas.
Klicka därefter på knappen "Ny".
Du kan nu lägga in nya stycken.

Anropa textmakron:
Klicka på brädgårdssymbolen (#) på tangentbordet.
Om brädgårdssymbolen (#) ej är synlig, klicka på Shift-tangenten.
Börja skriva ett textmakros namn tills det dyker upp i en av de 10 knapparna för ordförutsägelse.
Klicka på den rätta knappen för ordförutsägelse för att skriva ut den lagrade texten.
Om inga textmakron (alla textmakron börjar med en brädgrådssymbol (#)) visas i knappen för ordförutsäg else, återstår
tecken i buffern. Om detta inträffar, klicka först på Enter-tangenten, och klicka sedan på brädgårdssymbolen (#) och starta
om från början.

SUPPORT

Support erbjuds av distributör en eller direkt av producenten:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Tyskland
Tel: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

UPPDATERINGAR

Denna websida erbjuder nyheter angående gratis uppdateringar och nya funktioner:
http://www.onscreenkeys.com

KRITIK OCH FÖRSLAG

Vi uppskattar kritik om något i vårt program inte möter dina krav på ett optimalt sätt eller om du har någr a
förslag på hur vi kan förbättr a OnScreenKeys.
Skicka gärna ett e-postmeddelande till
mail@onscreenkeys.com

DISTRIBUTÖRENS ANTECKNINGAR

Din rådgivare/distributör:

