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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

PRODUCT DESCRIPTION
Ang matalino na on-screen na keyboard na may virtual tampok mouse click at pagsasalita output ay nagbibigaydaan para sa mabilis na pag-type at nagtatrabaho sa ang computer kahit na ang hardware keyboard o
computer mouse ay maaaring hindi o lamang sa mga bahagi na gagamitin.
\u003cPRODUCTNAME\u003e ay maaaring gamitin upang i-type sa anumang application, maging ito ng isang
text processing software, ang isang spr eadsheet program, isang email software o ng isang internet browser.
\u003cPRODUCTNAME\u003e ay madalas na ginagamit sa mga sistema ng touch -scr een o sa kumbinasyon na
may mata tr acker, ulo mouses at marami pang ibang alternatibo input device..
Import parameter tulad ng laki ng keyboard at nagtatrabaho bilis ay maaaring malayang nababagay.
Text macros at mga isinapersonal na mga parirala gumawa ng pag-type lubhang mas madaling.
\u003cPRODUCTNAME\u003e ay naglalaman ng higit sa 40 wika at nagbibigay-daan para sa mabilis na wika
pagbabago kaya na kahit na mga teksto banyaga ang wika ay maaaring mabilis na-type at ipinangusap ng
computer na voice.
\u003cPRODUCTNAME\u003e ay gumagamit ng naka-install tinig system at ay nagpapahintulot din
ikinukunekta sa ibang Sapi boses.
Magagamit lamang sa \ na bersyon Deluxe\

SALAMAT
Dear user!
Maraming salamat sa inyo para sa pagpili ng \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Sinubukan namin ang aming pinakamahusay na upang lumikha ng isang epektibong at pa rin madaling upang
mapatakbo programa para sa iyo.
\u003cPRODUCTNAME\u003e ay steadily ina-pinabuting. Ang mga updates o pagbabago ay maaaring idownload mula sa aming website.
Umaasa kami na ang aming mga produkto ay nakakatugon sa iyong inaasahan.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, puwede mong tawagin kami...
... sa telepono: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... gamit ang email: mail@ tomweber-software.com
Hangad ko'y magkano masaya sa sinusubukan ang softwar e.

Tom Weber
PRODUCT PAGSASAAKTIBO

Pagkatapos ng panahon ng pagsubok ng 60 araw ng pag -activate ang software ay kinakailangan.
Upang isaaktibo ang softwar e, kakailanganin mo ang ProductKey na maaaring matagpuan sa susunod na pahina
pati na rin ang InstallationKey saan ay binuo paisa-isa sa installating ang software. Ito ay nangangahulugan na
produkto ay maaaring lamang i -activate na ito ay nai-install.
Magpatuloy bilang mga sumusunod upang i-activate \u003cPRODUCTNA ME\u003e:
I-install \u003cPRODUCTNAME\u003e sa iyong computer, at simulan ang software.

Piliin ang pagpipilian na \ . \u003cOPTIONNAME\u003e\
Pagkatapos i-click ang pindutan ng \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
a) Kung ang iyong computer ay konektado sa internet, ipasok ang iyong ProductKey sa naaangkop na
textbox . Pagkatapos, i-click ang pindutan ng \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\ Pagkatapos ay
sundin ang mga tagubilin sa screen.
b) Kung ang iyong computer ay konektado sa internet, i-click ang pindutan ng \ , at sundin ang mga
tagubilin sa screen. \u003cBUTTO NNAME\u003e\

Na! PRODUCTKEY
Ang iyong ProductKey ay:

PAG-INSTALL
Kung \u003cPRODUCTNAME\u003e naihatid sa isang CD, ilagay ito sa CD-ROM drive ng iyong
computer. Ang pag-install ay awtomatikong magsimula.
Kung ang pag-install mula sa CD ay hindi awtomatikong magsimula,
\u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e sa CD ay dapat na mano-manong makapagsimula.

PANIMULA

Ang software \u003cPRODUCTNAME\u003e ay isang pag-type at komunikasyon aid para sa mga taong hindi na
gamitin ang mga karaniwang hardware keyboard o computer mouse.
Ang software ay gumagana ang pag-click ng mga susi at mga pindutan ng mouse awtomatikong para sa user.
Ang user ay lamang ng mga pangangailangan upang ilipat ang mouse puntero sa ang nais na key kung saan ay
pagkatapos ma-trigger awtomatikong matapos ang isang tiyak na oras tinatahanan.
\u003cPRODUCTNAME\u003e ay palaging ipinapakita sa itaas ng iba pang mga bintana sa gayon ay maaari
kang magpadala ng teksto sa anumang iba pang mga window (e. G. Isang text processing software, isang
internet browser, atbp).
Sa \ at sa \ bersyon \u003cPRODUCTNAME\u003e ay nagbibigay ng isang mouse click tampok sa
pamamagitan ng kung saan mouse mga pag-click ay maaaring ex ecuted kahit na lampas sa keyboard. Click\
Deluxe\
Ang \ na bersyon ng \u003cPRODUCTNAME\u003e ay nagbibigay ng isang opsyon speech computer na voice
sa pamamagitan ng na-type ng teksto ay maaaring maging output sa pamamagitan ng loudspeaker ng
computer. Delux e\ Pagsasama-sama ng anumang mga boses computer na sumunod sa mga karaniwang Sapi
ay madaling panahon.

FIRST START

Upang simulan ang software, i-click ang icon na \ sa iyong desktop, o tumawag sa diyos ito mula sa programa
group \ sa start menu. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\
Ang software ay awtomatikong makita ang wika ng iyong Windows® bersyon at Kino -configure ang sarili nito
nang naaayon.
Maaari kang pumili ng isang iba't ibang mga wika pati na rin ang i-edit ang maraming mga parameter sa
window ng configuration. Maaari mong buksan ang Configuration Window sa pamamagitan ng pag-click sa
pindutan ng mga Setting sa on-scr een keyboard.

BASICS PANGKALAHATANG-IDEYA

Mag-type sa \u003cPRODUCTNAME\u003e (tulad ng kapag-type sa mga nor mal na computer keyboard) isang
text window ay upang maging bukas, at ang mga kumikis lap cursor ay mga pangangailangan upang makita sa
na window.
Sa programa ng pagsisimula, isang text editor ay bubuksan up awtomatikong.
Maaari mong deactive ang function na ito sa Configuration Window o pumili ng isa pang text editor.

Upang ma-trigger key sa on-screen keyboard, ikaw lamang ay may upang ilipat ang mouse pointer sa ibabaw
ng nais na key at itago ito doon para sa isang maliit na habang. Ang susi ay awtomatikong mai-click
pagkatapos ng isang tiyak na oras tinatahanan.
Sa window configuration maaari mong deactive ito auto-click function o baguhin ang tumira oras.

Word awtomatikong pagkumpleto at salita hula
\u003cPRODUCTNAME\u003e nagbibigay double mabilis na uri ng suporta:
> Word Auto-Pagkumpleto: Sa sandaling nai-type mo ang unang titik ng isang bagong salita, salita mungkahi ay
ipinapakita sa 10 mga pindutan salita na maaari mong i-type sa pamamagitan ng isang click.
> Next-Word-Suggestion: Sa sandaling nakumpleto mo ang isang salita, ang 10 pinaka-malamang mangyari
sumunod na mga salita ay ipinapakita.
Pagsusulat Style Adaption
\u003cPRODUCTNAME\u003e nagbibigay ng isang kompr ehensibong diksyunaryo sa pamamagitan ng default.
Bukod dito, ang software natututo ng mga bagong salita at pangungusap habang nagta-type mo ang mga ito at
adopts sa iyong pagsulat estilo.
Bukod pa rito, personal na mga dokumento at titik ay maaaring ma-import upang gawin ang mga software na umangkop
sa iyong pagsulat estilo kahit na mas mabilis.

Parirala at Text Macros
Maaari mong isulat ang maikling parirala o buong talata na iyong nai-imbak nang una ng mga click sa isang
pindutan.
Ang karagdagang impormasyon tungkol sa paksang ito ay matatagpuan sa mga pahina follow.

Eto na (magagamit lamang sa \ version) Delux e\
Sa actived speech output bawat nai-type pangungusap ay binigkas sa isang pindutin sa ang Enter key. Kung
ang Enter key ay pagkatapos ay pinindot muli, ang huling pangungusap ay binabanggit sa sandaling muli.
Maaari mong i-configure \u003cPRODUCTNAME\u003e upang ang bawat salita ay ginagamit kaagad pagkatapos ng pagtype ito.

Automatic Simula
Ikaw ay maaaring magkaroon \u003cPRODUCTNAME\u003e awtomatikong magsimula up sa Windows® .
Ang pagpipiliang ito ay maaaring maging aktibo o deactived sa Configuration Window sa tab na \ . Extras\

PAGKAKAIBA SA HARDWARE KEYBOARD

Ito ay isang pangkalahatang-ideya tungkol sa mga susi at mga function na ay hindi na matagpuan sa nor mal
hardware computer keyboard:

Burahin ang letra
Tinatanggal ang huling susi

Burahin ang salita
Burahin ang huling salita

Pangunahing Setting
Binubuksan up window configuration

Click-pause
Pansamantalang hindi pinapagana ang Auto-Click
Sa pamamagitan ng nagti-trigger ang lock, ang Auto-Click function na ay mai-pause hanggang sa ito ay aktibo muli sa
pamamagitan ng isang pag-click sa parehong pindutan.

Pinalawak Keys
Palabas karagdagang keys (e. G. Mathematical keys) at mga espesyal na mga utos

Word Shift Key
Pagbabago kaso huling type ang salita ni

Baguhin Diksyunaryo / Baguhin ang Wika
Pansamantalang nagbabago ang wika
Ang kaukulang mga pindutan, ang diksyunaryo at ang computer boses ay maaaring itakda ayon sa mga bagong napiling
wika. Ang nais na boses ay upang mapili sa window configuration unang (magagamit sa \ bersyon lamang). Deluxe\

Pansamantalang Huwag paganahin ang / Pinagana Speech Output

Enter (at magsalita huling pangungusap)

MOUSE BAR (magagamit sa \ at \ bersyon lamang) Click\ Deluxe\

Kung mayroon kang problema ng pagpindot down na pindutan sa normal na computer mou se, maaari kang
tularan-click ng mouse sa \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Sumakay ng isang sandali upang isipin ang tungkol sa kung aling mouse i-click kakailanganin mo upang gawin
(e. G. Simpleng pag-click, i-double click, i-right click o I-drag at Drop click)..
Halimbawa upang buksan up ng isang file sa desktop, kailangan mong gawin ang isang double click. Piliin ang
naaangkop na click ng mouse (tingnan sa ibaba), at ilipat ang mouse pointer sa lokasyon kung saan ang pagclick ay dapat gawin. Pagkatapos ng isang maikling habang ang mouse click ay awtomatikong gawin sa
lokasyong iyon.

Isang pag-click sa button na ito ay bubukas up ang Mouse Button Bar:

Mouse click type pangkalahatang-ideya:

Kaliwa I-click (simple click)

Double-click

Right-click ang

I-drag at Drop

Quit click function \u0026 close button mouse bar
Ang mouse click parameter (e. G. Kilusan tolerance, radius, panginginig tolerance, atbp) ay maaaring nababagay sa window
ng configuration.

SPEECH OUTPUT ( \ bersyon lamang) Deluxe\

Ang pagsasalita output ay maaaring maging aktibo / deactivate sa pamamagitan ng isang pag-click sa
sumusunod na button:

Depende sa kasalukuyang katayuan ng isa sa mga sumusunod na mga icon ay ipapakita:

Speech output deactivated

Speech output aktibo

Speech output hindi magagamit dahil sa isang error

Ang pagsasalita ng kompyuter ay hindi kasali sa biniling lisensya.
Kung ang pagsasalita output function ay isinaaktibo, ang bawat nai-type linya ay ipapadala sa ang speech
engine kapag ang ipasok ang key ay nag-trigger.
Kung ang Return key ay pinindot muli, ang huling pangungusap ay sinasalita muli.
Maaari mong i-configure \u003cPRODUCTNAME\u003e upang ang bawat salita ay ginagamit kaagad pagkatapos ng pagtype ito.

Ang computer tinig na \u003cPRODUCTNA ME\u003e ay gumagamit ay maaaring piliin sa window ng
configuration.
Kung makipag-usap sa iyo sa maraming mga wika, maaari kang pumili ng ibang boses para sa bawat wika.

PHRASES

Isang parirala ay isang tex t module na kung saan ay madalas na ginagamit, e. g. iyong sariling pangalan at
postal address, atbp
Hanggang sa 10 mga parirala ay maaaring-set up sa \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Pagse-set up na mga parir ala:
Buksan ang Configuration ng bintana, at i-click ang tab na \ . Text Macros\
Pumili ng isang parirala mula sa listahan ng mga magagamit na mga parirala, palitan ang pangalan nito kung
ninanais, at palitan ang teksto sa pamamagitan ng isang text na iyong pinili.
Pagkatapos, i-klik ang \ button na matatagpuan sa ibaba ng parirala na may lamang na-edit.
\u003cBUTTONNAME\u003e\
Maaari mong pagkatapos ay magpatuloy sa pag-edit ng isa pang parirala.
Kapag tapos ka na sa pag-edit parirala, i-click ang configuration bintana ng ' \ na button. Save\

Pag-type ng parir ala:

I-click ang button card box.
Ang iyong customized parirala ay lilitaw na ngayon sa ang mga pindutan ng salita.
I-click ang isa sa mga pindutan sa pagkakasunod-sunod na magkaroon ng kanyang pinagbabatayan text
nakasulat.

TEXT macros
Sa pamamagitan ng tulong ng mga text macro function ng isang walang hanggan bilang ng mga talata ay
maaaring nakasulat.
Ang pare-pareho pagpapangalan scheme ay inirerekomenda dahil kakailanganin mo na paandarin ang pre-nakasulat na
teksto sa paglaon sa pamamagitan ng kanilang namings.

Paglikha macros text:
Buksan ang Configuration Window at i-click ang tab na \ . Text Macros\
I-click ang \ na pindutan sa lugar sa kanang bahagi, at pagkatapos ay ipasok ang isang pangalan at ang teksto
na dapat mamaya ay nakasulat. New\
Pagkatapos i-click ang pindutan ng \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
Maaari mo na ngayong ipasok ang mga bagong talata.

Invoking Text Macros:
I-click ang Sharp sign (#) sa keyboard.
Kung ang Sharp sign ay hindi nakikita, i-click ang Shift key.
Simulan ang pag-type ang pangalan ng isang text macro hanggang sa ito ay nagpapakita ng up sa isa sa mga
pindutan hula 10 salita.
I-click ang naaangkop na pindutan salita hula na magkaroon ng na naka-imbak text na n akasulat out.
Kung walang text macros (text macros lahat magsimula sa isang Sharp character (#)) ay ipinapakita sa ang pindutan ng
salitang hula, may mga pa rin mga titik sa buffer. Sa ganoong kaso click ang Enter key, at saka i-klik ang Sharp sign, at
simulan mula sa simula muli.

SUPPORT

Suporta ay ibinigay sa pamamagitan ng iyong distributor o nang direkta mula sa mga producer:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Alemanya
Tel.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

UPDATE

Ang website na ito ay nagbibigay ng mga pana-panahong mga balita tungkol sa libreng mga update at mga
bagong tampok:
http://www.onscreenkeys.com

Pintas at mungkahi

Gusto namin ay magiging masaya kung sabihin mo sa amin kung ang isang bagay tungkol sa aming softwar e ay
hindi ganap na matugunan ang iyong pangangailangan o kung mayroon kang anumang mga mungkahi sa kung
paano upang mapabuti \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Mangyaring sumulat ng isang email sa
mail@onscreenkeys.com

DISTRIBUTOR TANDAAN

Ang iyong tagapayo / distributor:

