
Klávesnice 

Návod k použití

s velkým popisem

ZoomText®

Ai Squared

TM



Autorská práva
ZoomText Keyboard Software 
Copyright © 2006, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ZoomText Large-Print Keyboard User’s Guide
Copyright © 2006, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Neautorizované kopírování, rozmnožování, prodej či jiná distribuce tohoto softwaru 
nebo dokumentace je porušením Federálního zákonu o autorských právech. Není 
dovoleno reprodukovat, vydávat, ukládat do paměťových systémů nebo překládat 
do jiných jazyků žádnou část této publikace v jakékoli formě jakýmikoli prostředky 
bez výslovného písemného souhlasu firmy Algorithmic Implementations, Inc. 
(obch.název Ai Squared).

Obchodní značky
ZoomText je registrovaná obchodní značka Algorithmic Implementations, Inc.
ZoomText Large-Print Keyboard je obchodní značka Algorithmic Implementations, 
Inc.
Windows je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation

Licenční ujednání k programovému vybavení
Na programové vybavení dodávané s tímto produktem je jen poskytnuta licence k 
používání, není prodáváno. Musíte buď souhlasit s licenčními podmínkami na 
instalační obrazovce programu nebo musíte klávesnici bez prodlení vrátit spolu 
programovým vybavením a veškerým příslušenstvím v originálním obalu proti 
vrácení kupní ceny.  Po instalaci si licenční podmínky můžete kdykoli otevřít v 
nápovědě k programovému vybavení.

První vydání: červenec, 2006

Ai Squared
P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA



Obsah

Úvod................................................................................ 2
Požadavky na systém.................................................... 3
Instalace klávesnice ....................................................... 4
Aktualizace ovladače klávesnice.................................. 5
Připojení klávesnice....................................................... 6
Klávesnice ZoomTextu.................................................. 7
Ovládací klávesy ZoomTextu....................................... 8

Práce s ovládacími klávesami v ZoomTextu 
Zvětšovači .............................................................. 8
Popis ovládacích kláves ....................................... 9

Nastavení klávesnice ZoomTextu.............................. 12
Ikona klávesnice v systémové liště ................... 12
Dialog nastavení klávesnice ZoomTextu ......... 13
Pomocník s přiřazením kláves .......................... 16
Přiřazení příkazů ZoomTextu ........................... 19
Přiřazení příkazů Windows............................... 25
Přiřazení programových příkazů...................... 28
Deaktivace ovládacích kláves ZoomTextu....... 29

Zkratky na popisu kláves ........................................... 30
Co znamená světelná signalizace na klávesnici ....... 31
Údržba........................................................................... 32
Řešení problémů .......................................................... 33
Zdravotní potíže .......................................................... 34
Záruka........................................................................... 35



2

Úvod

Blahopřejeme k zakoupení speciální klávesnice s 
velkým popisem kláves a s rychlým přístupem k 
programu ZoomText 9.  

Klávesy s velkým popisem jsou dobře zřetelné i při 
horším osvětlení, takže dokážete psát rychleji a 
přesněji při menší námaze zraku.  Klávesnice navíc 
obsahuje 16 kláves věnovaných ovládání 
ZoomTextu.

Pomocí těchto kláves pro ovládání ZoomTextu 
můžete …

 Spustit ZoomText.

 Zobrazit nástrojovou lištu ZoomTextu.

 Zvětšovat a zmenšovat.

 Zapnout zvýraznění barev, myši a kurzoru.

 Spustit vyhledávání na ploše, internetové 
vyhledávání a vyhledávání v textu.

 Zapnout a vypnout mluvení a upravit tempo 
řeči.

 Spustit čtečky AppReader a DocReader.
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Můžete také přiřadit klávesy ZoomTextu jiným 
příkazům programu ZoomText nebo svým 
oblíbeným příkazům pro internet či multimédia, 
nebo jimi spustit program, otevřít internetovou 
stránku či dokument.

Speciální klávesnice ZoomTextu s velkým popisem je 
dokonalým společníkem uživatelů programu 
ZoomText Zvětšovač a ZoomText 
Zvětšovač/Odečítač 
(verze 9.03 a vyšší).  
S touto klávesnicí je 
pracoviště slabozrakého 
uživatele úplné.

Požadavky na systém

Dále uvedený hardware a software je nutný pro 
práci se speciální klávesnicí ZoomTextu:

 IBM nebo počítač kompatibilní

 Port USB nebo PS/2 pro připojení klávesnice

 Operační systém Windows XP nebo 2000

 ZoomText 9.03 nebo vyšší
(pokud chcete používat ovl.klávesy ZoomTextu)
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Instalace klávesnice

Před připojením klávesnice k počítači musíte nejprve 
instalovat ZoomText Zvětšovač nebo  
Zvětšovač/Odečítač (verze 9.03 či vyšší) a ovladač 
klávesnice ZoomTextu.  Tyto instalace jsou nezbytné, 
jestliže chcete používat klávesy k ovládání 
ZoomTextu.

ZoomText Zvětšovač nebo  Zvětšovač/Odečítač  
instalujete postupem podle Uživatelské příručky 
ZoomTextu či Stručného průvodce.  Klávesnici 
ZoomTextu instalujete postupem dále uvedeným. 

Jak instalujete klávesnici ZoomTextu

1. Vložte instalační CD klávesnice do mechaniky.

Instalace se spustí automaticky.

2. Instalaci dokončíte podle pokynů

na obrazovce.

Když se instalace nespustí

1. V menu Start zvolte Spustit...

2. Otevřete obsah CD.

3. Vyberte program Setup a odklepněte Otevřít.

4. Odklepněte OK v dialogu Spustit.
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Aktualizace ovladače klávesnice

Chcete-li vždy pracovat s aktuální verzí ovladače 
klávesnice, která zahrnuje poslední opravy a 
doplňky,  měli byste pravidelně spouštět příkaz 
Check for Updates (prověřit aktualizace). Ten se 
nachází v programové složce klávesnice ZoomTextu 
a připojí váš internetový prohlížeč k serveru se 
službou aktualizace po internetu. Služba prověří, 
zda provozujete poslední verzi softwaru klávesnice. 
Když je k dispozici vyšší verze, zobrazí se instrukce  
pro stažení a instalaci příslušné aktualizace.

Jak prověříte aktualizaci ovladače klávesnice

 V menu Start systému Windows  zvolte 
Programy  ZoomText Keyboard 1.0  Check 
for Updates. 

Internetový prohlížeč se připojí ke stránce 
aktualizací klávesnice po internetu.  Stránka zjistí, 
zda je či není k dispozici aktualizace. Pokud 
aktualizace je dostupná, dostanete pokyny pro její 
stažení a instalaci.

Pozn.: Při využívání této služby musíte být připojeni 
k internetu.



6

Připojení klávesnice

Klávesnici ZoomTextu můžete připojit k počítači do 
USB portu (doporučujeme) nebo do PS/2 portu.

Připojení do USB

1. Zapojte USB konektor na konci kabelu 
klávesnice do USB portu v 
počítači. 

Připojení do PS/2

1. Vypněte počítač.

2. Připojte adaptér USB-na-PS/2 (v dodávce) 
do USB konektoru na konci kabelu klávesnice.

3. Zapojte klávesnici do kulatého 
PS/2 konektoru v počítači.

4. Zapněte počítač.

Klávesnice ZoomTextu

Klávesnice ZoomTextu s velkým popisem má 104 
klávesy ve standardním rozložení, takže se s ní 
naučíte velmi rychle zacházet.
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Se 16 klávesami pro ovládání ZoomTextu se 
seznámíte také velmi snadno, neboť jsou zřetelně 
popsané a kopírují rozložení odpovídajících tlačítek 
v uživatelském rozhraní ZoomTextu.  A přirozeně je 
s těmito ovládacími klávesami práce se ZoomTextem 
mnohem snažší.  Pouhým stiskem klávesy Start
spustíte ZoomText (první klávesa v řadě ovl.kláves).  
Když ZoomText běží, vyzkoušejte ostatní ovládací 
klávesy.

Klávesnice ZoomTextu s velkým popisem

ZoomText Feature Keys
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Ovládací klávesy ZoomTextu

Ovládací klávesy ZoomTextu představují nejčastěji 
používané funkce ZoomTextu.  Každá z těchto 
kláves a jí přiřazená funkce je popsána v tabulce 
funkcí na straně 9.  Podrobný popis funkcí 
ZoomTextu najdete v Uživatelské příručce nebo v 
nápovědě k ZoomTextu.

Práce s ovládacími klávesami v ZoomTextu 
Zvětšovači

Funkce přiřazené klávesám ve skupinách Řeč a 
Odečítač jsou dostupné pouze ve verzi ZoomText 
Zvětšovač/Odečítač.  Proto, když pracujete v 
programu ZoomText Zvětšovač, se při stisku těchto 
pěti kláves neprovede žádný příkaz.  Místo toho 
budete vyzváni, abyste ke klávese přiřadili jiný 
alternativní příkaz platný ve verzi ZoomText 
Zvětšovač.  Více se o přiřazování příkazů klávesám 
dočtete v odstavci “Nastavení klávesnice 
ZoomTextu” na straně 12. 
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Popis ovládacích kláves

Zde je uvedený popis ovládacích kláves  ZoomTextu 
(v implicitním přiřazení) a odpovídající tlačítka lišty 
nástrojů ZoomTextu 9.

Klávesa Popis Tlačítko

Start Spustí ZoomText.  
Pozn.: Když ZoomText už 
běží, pak stisk klávesy Start 
ZoomText ukončí.

On/Off 
(zap/vyp)

Aktivuje nebo deaktvuje 
ZoomText.

Toolbar 
(lišta)

Otevře a zavře lištu 
nástrojů ZoomTextu.

– Zmenšuje 
(o jednu úroveň).

 + Zvětšuje 
(o jednu úroveň).

(Pokračování)
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Klávesa Popis Tlačítko

Color 
(barva)

Zapne a vypne filtraci 
barev.

Pointer 
(ukazatel)

Zapne a vypne 
zvýrazňování ukazatele 
myši.

Cursor 
(kurzor)

Zapne a vypne 
zvýrazňování textového 
kurzoru.

Desktop 
(plocha)

Otevře vyhledávání na 
ploše.

Web Otevře internetové 
vyhledávání.

Text Otevře textové 
vyhledávání.

(Pokračování)
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Implicitně jsou následující klávesy přiřazeny 
funkcím ze skupiny Řeč a Odečítač a lze je s tímto 
přiřazením používat jenom ve verzi ZoomText 
Zvětšovač/Odečítač.  Jestliže provozujete ZoomText 
Zvětšovač, přiřaďte těmto klávesám  některé jiné 
příkazy Zvětšovače.  Více o tom v odstavci 
“Nastavení klávesnice ZoomTextu” na straně 12.

Klávesa Popis Tlačítko

On/Off

(zap/vyp)

Zapne nebo vypne mluvení.  
Pozn.: AppReader a DocReader 
lze spustit i při vypnuté řeči.

 Sníží rychlost řeči.

 Zvýší rychlost řeči.

AppRdr Spustí čtečku AppReader, 
která čte text z aktivní 
aplikace.

DocRdr Spustí čtečku DocReader, 
která čte text z aktivní 
aplikace.
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Nastavení klávesnice ZoomTextu

V nastavení klávesnice si můžete přizpůsobit 
přiřazení ovládacích kláves podle potřeby.  
Klávesám lze přiřadit dle vlastní volby příkazy 
ZoomTextu, příkazy pro internet či multimédia nebo 
jimi spustit program, otevřít internetovou stránku či 
dokument.  V nastavení také můžete určit, jak se 
klávesnice spouští a projevuje v systému.

Ikona klávesnice v systémové liště

Když je klávesnice ZoomTextu spuštěná, je její ikona 
vidět v systémové liště (v info oblasti vedle hodin).  
Klepnutím na ikoně rozvinete menu, v němž… 

 Otevřete dialog nastavení klávesnice.

 Deaktivujete všechny ovládací klávesy.

 Zobrazíte informaci o verzi ovladače klávesnice.

 Otevřete nápovědu ke klávesnici ZoomTextu.

Menu klávesnice z její ikony v liště
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Dialog nastavení klávesnice ZoomTextu

V dialogu nastavení klávesnice vidíte aktuální 
přiřazení ovládacích kláves ZoomTextu. Toto 
přiřazení zde můžete změnit ve spolupráci s 
pomocníkem pro přiřazení kláves.  V dialogu také 
můžete všechny ovládací klávesy deaktivovat a skrýt 
ikonu klávesnice v systémové liště.

Jak otevřete dialog pro nastavení klávesnice

Některým z následujících kroků:

 Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště.  
Pak v menu ikony zvolíte Open ZoomText 
Keyboard (otevřít klávesnici ZoomTextu).

 V menu Start systému Windows zvolíte 
Programy  ZoomText Keyboard 1.0 
ZoomText Keyboard 1.0.

Zobrazí se dialog nastavení klávesnice ZoomTextu.
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Dialog nastavení klávesnice ZoomTextu

Následující tabulka popisuje nastavení klávesnice 
ZoomTextu.



Návod k použití speciální klávesnice ZoomTextu          15

Nastavení Popis

Key Label Ukáže seznam ovládacích kláves 
ZoomTextu.

Assigned 
Command

Ukáže popis příkazu, který je 
aktuálně přiřazený ovládací klávese.

Assign Key Spustí pomocníka s přiřazením kláves 
ke zvýrazněné položce v seznamu 
kláves (v seznamu Key Label).

Restore 
Defaults

Obnoví původní přiřazení ovládacích 
kláves ZoomTextu.

Disable all 
feature keys

Deaktivuje všechny ovládací klávesy 
ZoomTextu.  Tato volba slouží k 
eliminování konfliktů, které se 
mohou vyskytnout  na laptopech se 
zabudovanými multimediálními 
klávesami (např. pro ovládání 
hlasitosti). 

Display a 
ZoomText 
Keyboard 
icon in tray

Když je klávesnice ZoomTextu 
spuštěná, zobrazuje se její ikona v 
systémové liště.
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Pomocník s přiřazením kláves

Odklepnutím tlačítka Assign Key v dialogu pro 
nastavení klávesnice ZoomTextu se spustí pomocník 
s přiřazením ovládacích kláves. Pomocník pomůže s 
přiřazením jiných příkazů ovládacím klávesám: 
příkazů ZoomTextu, příkazů Windows (internet či 
multimédia) nebo spustit aplikaci, otevřít 
internetovou stránku či dokument.

Jak změníte přiřazení ovládacích kláves

1. Otevřete dialog nastavení klávesnice - ZoomText 
Keyboard Settings – a vyberete klávesu, jejíž 
přiřazení chcete změnit.

2. Odklepnete tlačítko Assign Key. 

Spustí se pomocník s přiřazením kláves.

3. V sekci Custom Key Assignment zvolíte 
požadovaný typ přiřazení (ZoomText, Windows 
nebo programové) a odklepnete tlačítko Next.  

Pomocník zobrazí seznam možností ke zvolenému 
typu přiřazení. 

Více informací k typům přiřazení najdete …

“pro příkazy ZoomTextu” na straně 19.
“pro příkazy Windows” na straně 25.
“pro programové příkazy” na straně 28.



Návod k použití speciální klávesnice ZoomTextu          17

Rychlý
tip

Když při stisku ovládací klávesy podržíte klávesu
Alt, otevře se pomocník s přiřazením kláves právě 
pro tu stisknutou klávesu.

Hlavní dialogAssign Key – pomocníka s přiřazením

Následující tabulka popisuje nastavení v hlavním 
dialogu Assign Key pomocníka s přiřazením.
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Nastavení Popis

Use the default 
setting

Obnoví původní přiřazení 
vybrané klávesy.

Unassign this key Dekativuje vybranou ovládací 
klávesu.

Choose from a 
list of ZoomText 
commands

Umožní přiřadit vybrané klávese 
příkaz ZoomTextu.

Choose from a 
list of Windows 
commands

Umožní přiřadit vybrané klávese 
příkaz Windows (internet nebo 
multimédia).  

Start a program, 
web page, or 
document

Umožní specifikovat program, 
internetovou stránku nebo 
dokument, který se otevře stiskem 
vybrané klávesy. 
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Přiřazení příkazů ZoomTextu

Když v hlavním dialogu pomocníka Assign Key 
zvolíte typ přiřazení Choose from a list of 
ZoomText commands, otevře se dialog níže.  V 
tomto dialogu určíte příkaz ZoomTextu, který chcete 
přiřadit ovládací klávese vybrané v dialogu 
nastavení klávesnice před spuštěním pomocníka.  

Jak ovládací klávese přiřadíte příkaz 
ZoomTextu

 Vyberte požadovaný příkaz ZoomTextu a odklepněte 
tlačítko Finish.

Pomocník Assign Key  – volba příkazu ZoomTextu
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Následující tabulka popisuje příkazy ZoomTextu, 
které lze přiřadit ovládacím klávesám. Úplný popis 
příkazů ZoomTextu najdete v Uživatelské příručce 
ZoomTextu nebo v nápovědě ZoomTextu.

Příkazy konfigurace

Load 
Configuration 
1 … 10

Zavede konfiguraci ZoomTextu 
odpovídající číslu 1 až 10 (je-li 
konfigurace definována).

 Příkazy zvětšování

Increase Power Zvětšuje (o jednu úroveň).
Decrease Power Zmenšuje (o jednu úroveň).
Zoom Window Full Nastaví zoom okno 

Celoobrazovkové.
Zoom Window 
Lens

Nastaví zoom okno Lupa.

Zoom Window Line Nastaví zoom okno Řádkové.
Zoom Window 
Overlay

Nastaví zoom okno Překryvné.

 (Pokračování)



Návod k použití speciální klávesnice ZoomTextu          21

Zoom Window Docked 
Top

Nastaví zoom okno Dělené 
nahoře.

Zoom Window Docked 
Bottom

Nastaví zoom okno Dělené 
dole.

Zoom Window Docked 
Left

Nastaví zoom okno Dělené 
vlevo.

Zoom Window Docked 
Right

Nastaví zoom okno Dělené 
vpravo.

Cycle Through Zoom 
Window Types

Cyklicky přepíná typ zoom 
okna.

Cycle Through Docked 
Window Types

Cyklicky přepíná pozici zoom 
okna Dělené.

Adjust Tool Aktivuje nástroj Uprav pro 
úpravu rozměru a polohy 
zoomokna.

Freeze Window Tool Aktivuje nástroj Zmraz pro 
definici a úpravu zmrazeného 
okna.

Enable/Disable 
Freeze window

Zapne nebo vypne zobrazení 
zmrazeného okna.

Enable/Disable 
Color Enhancements

Zapne nebo vypne 
definovanou filtraci barev.

 (Pokračování)
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Enable/Disable 
Pointer 
Enhancements

Zapne nebo vypne definované 
zvýraznění ukazatele myši.

Enable/Disable 
Cursor 
Enhancements

Zapne nebo vypne definované 
zvýraznění kurzoru.

Open Desktop 
Finder

Otevře vyhledávání na ploše.

Open Web Finder Otevře internetové vyhledávání.
Open Text Finder Opens textové vyhledávání.

Další příkazy

Locator 
On/Off

Zapne nebo vypne hledáček (při práci 
v zoom oknech Překryvné nebo 
Dělené). 

View Mode Activates View mode.
Move Mouse 
To View

Moves the mouse pointer into the 
magnified view.

Move View 
To Mouse

Moves the magnified view to the 
location of the mouse pointer.

Pass Thru Přinutí ZoomText, aby propustil 
následující rychlou kombinaci do 
aktuální aplikace. 
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Příkazy čtení

Enable/Disable 
Speech

Zapne nebo vypne mluvení.

Increase 
Speech Rate

Zvýší rychlost řeči (o jednu 
úroveň).

Decrease Speech 
Rate

Sníží rychlost řeči (o jednu 
úroveň).

Typing Echo Mode Cyklicky přepíná režimy 
odezvy psaní.

Mouse Echo Mode Cyklicky přepíná režimy 
odezvy myši.

Start AppReader V aktivní aplikaci spustí čtečku 
AppReader.

Start DocReader V aktivní aplikaci spustí čtečku 
DocReader.

Speak-It Tool Aktivuje nástroj ŘekniTo.

Příkazy oblastí čtení

Trigger Reading 
Zones 1 … 10

Otevře zvolenou oblast čtení 1 až 10 
(je-li oblast definována).

Next Reading 
Zone

Otevře další oblast čtení v aktivní 
aplikaci.

Previous 
Reading Zone

Otevře předchozí oblast čtení v 
aktivní aplikaci.
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Příkazy Odečítače

Say Window Title Řekne titulek aktivního okna.
Say Focus Řekne prvek pod fokusem.
Say Status Bar Přečte informace na stavovém 

řádku.
Say Time Řekne aktuální čas. 
Say Date Řekne aktuální datum.
Say Clipboard Přečte obsah schránky 

systému Windows.
Cycle Through 
Speech Engines

Cyklicky přepíná dostupné 
hlasové syntézy.

Cycle Through 
Verbosity Levels

Cyklicky přepíná úrovně 
výmluvnosti.

Příkazy uživatelského rozhraní

Start ZoomText Spustí program ZoomText.
Enable/Disable 
ZoomText

Aktivuje nebo deaktivuje 
ZoomText.

ZoomText 
Toolbar

Obnoví nebo minimalizuje 
uživatelské rozhraní ZoomTextu.
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Přiřazení příkazů Windows

Když v hlavním dialogu pomocníka Assign Key 
zvolíte typ přiřazení Choose from a list of Windows 
commands, otevře se dialog níže.  V tomto dialogu 
určíte příkaz systému Windows pro internet nebo 
multimédia, který chcete přiřadit ovládací klávese 
vybrané v dialogu nastavení klávesnice před 
spuštěním pomocníka. 

Jak ovládací klávese přiřadíte příkaz Windows

 Vyberte požadovaný příkaz Windows a odklepněte 
tlačítko Finish.

Pomocník Assign Key  – volba příkazu Windows
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Následující tabulka popisuje příkazy Windows, které 
lze přiřadit ovládacím klávesám.

Příkazy pro internet a multimédia

Browser 
Home

Otevře implicitní prohlížeč na 
domovské stránce.

Browser Back Otevře předchozí internetovou 
stránku.

Browser 
Forward

Otevře následující internetovou 
stránku.

Browser 
Refresh

Obnoví aktuální stránku v 
implicitním prohlížeči.

Browser Stop Zruší stahování internetové stránky 
nebo souboru v implicitním 
prohlížeči. 

Browser 
Search

Aktivuje nástroj Hledej v implicitním 
prohlížeči.

Browser 
Favorites

Otevře seznam Oblíbené v 
implicitním prohlížeči.

Launch Mail Spustí implicitní poštovní program.

Launch Media 
Select

Spustí implicitní multimediální 
přehrávač.

Media 
Play/Pause

Přepíná tlačítka Přehraj a Pauza v 
implicitním přehrávači.

 (Pokračování)
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Media Stop Zastaví přehrávač.

Media Next 
Track

Přepne na další stopu v implicitním 
přehrávači.

Media Previous 
Track

Přepne na předchozí stopu v 
implicitním přehrávači.

Volume Up Zvýší hlasitost.

Volume Down Sníží hlasitost.

Volume Mute Ztlumí reproduktory.
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Přiřazení programových příkazů

Když v hlavním dialogu pomocníka Assign Key 
zvolíte typ přiřazení Start a program, web page, or 
document, otevře se dialog níže.  V tomto dialogu 
určíte program, internet. stránku nebo dokument, 
který se otevře klávesou vybranou v dialogu 
nastavení klávesnice před spuštěním pomocníka.  

Jak ovládací klávese přiřadíte programový 
příkaz

 Zadejte cestu nebo URL k programu, internetové 
stránce či dokumentu, který chcete otevírat, a 
odklepněte tlačítko Finish.

Pomocník Assign Key  – volba programového příkazu
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Deaktivace ovládacích kláves ZoomTextu

Mohou nastat situace, kdy budete potřebovat 
ovládací klávesy deaktivovat.  Třeba, když jste 
klávesnici instalovali v laptopu se zabudovanými 
klávesami pro ovládání internetu a multimédií.  Pak 
mohou vznikat konflikty, protože tyto klávesy 
laptopu používají stejné kódy jako ovládací klávesy 
ZoomTextu.  Pokud potřebujete, aby zabudované 
klávesy fungovaly normálně, dočasně ovládací 
klávesy ZoomTextu deaktivujete. 

Jak deaktivujete ovládací klávesy ZoomTextu

 Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště.  
Pak v menu ikony zvolíte Disable All Feature 
Keys.

Vedle položky menu se objeví zaškrtnutí indikující 
deaktivaci.

Jak opět aktivujete ovládací klávesy

 Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště.  
Pak v menu ikony zvolíte Disable All Feature 
Keys.

Zaškrtnutí u položky menu zmizí.
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Zkratky na popisu kláves

Má-li být popis kláves dostatečně velký, bylo nutné 
názvy některých kláves zkrátit.  Zkrácené názvy jsou 
uvedeny níže. 

Print Screen Insert

Scroll Lock Delete

Pause/Break Page Up

Home Page Down

End Num Lock
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Co znamená světelná signalizace na 
klávesnici

Světelná signalizace, která se nachází nad 
numerickým blokem, indikuje stav přepínacích 
kláves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock.  Např., 
když je zapnutá klávesa Num Lock, pak svítí 
indikace nad klávesou Num Lock; když je vypnutá 
klávesa Caps Lock, pak indikace Caps Lock nesvítí.

Světelná signalizace na klávesnici
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Údržba

 Tekutina vylitá na klávesnici.

Když klávesnici polijete, vypněte ihned počítač a 
odpojte jej i další periférie od sítě.  Obraťte 
klávesnici vzhůru nohama a nechte ji odkapat.

o Pokud je tekutinou voda, jenom nechte 
klávesnici vyschnout a zkuste ji znovu 
zapojit. 

o Pokud se jedná o lepkavou substanci, nechte 
tekutinu vykapat, potom klávesnici dobře 
otřete vlhkou utěrkou. Po vyschnutí zkuste 
klávesnici znovu zapojit.

 Udržujte klávesnici v čistotě.

Optimální funkčnosti klávesnice docílíte, když 
klávesnici budete udržovat v čistotě a chránit ji 
před prachem a drobečky.  Klávesnici čistěte 
jednou za měsíc vhodným čistícím prostředkem 
typu “sprej a setři” naneseným na utěrce.  
Klávesnici ošetřujte jenom při vypnutém 
počítači.
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Řešení problémů

Když se vyskynou problémy s klávesnicí, zkuste 
najít řešení v nápovědě ke klávesnici (pozor: 
nápověda je v angličtině).

Jak otevřete nápovědu k řešení problémů s 
klávesnicí

1. Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště.  
Pak v menu ikony zvolíte Help.

Otevře se nápověda ke klávesnici ZoomTextu.

2. V kartě Obsah zvolte kapitolu Maintenance and 
Troubleshooting.

3. Zvolte téma Troubleshooting. 

V pravém okně se zobrazí informace, jak řešit 
problémy s klávesnicí.

Pozn.: Informace, jak řešit problémy s klávesnicí, lze 
také najít ve znalostní databázi na serveru Ai 
Squared na adrese 
http://www.aisquared.com/Support.
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Zdravotní potíže

Práce na klávesnici může vést ke zdravotním potížím. 

Při používání počítače, podobně jako při jiných činnostech, můžete zažít 
pocity bolesti v rukou, pažích, ramenech, na šíji nebo i na jiných místech 
těla.  Když však podobné příznaky pociťujete častěji nebo trvale, 
neignorujte je a co nejdříve navštivte patřičného specialistu - to i v 
příadě, že příznaky se objevují, když na počítači nepracujete.

Lékaři dnes ještě nedokážou přesně vyhodnotit příčinu všech těchto 
příznaků, všeobecně se však shodují, že mají souvislost: se zdravotní a 
fyzickou kondicí, se stresem a vyrovnáváním se s ním, způsobem 
výkonu práce a s pracovní polohou při práci, případně při dalších 
činnostech (včetně práce s klávesnicí či s jiným polohovacím zařízením).  
Některé studie naznačují, že důležitým faktorem je i doba práce s 
klávesnicí.  V každém případě, když podobné obtíže pociťujete, 
požádejte o radu svého lékaře.
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Záruka

Na klávesnici poskytuje prodejce záruku 2 roky. Záruční doba se počítá 
od data prodeje.

Na programové vybavení se poskytuje uživatelská licence, v jejímž 
rámci uživatel nesmí programové vybavení neoprávněně instalovat, 
kopírovat, analyzovat nebo šířit. Prodejce dodává programové vybavení 
„tak, jak je", funkceschopné v souladu s dodávanou dokumentací, 
nezaručuje však, že funkce programu bude nepřerušovaná či bezchybná 
a neodpovídá za poškození nebo ztrátu dat, programů, za nefunkčnost 
či škody způsobené konfliktem s jinými programy či s nevhodným 
hardwarem a za škody způsobené neodbornou manipulací uživatele. 
Rozsah poskytnuté licence je předmětem licenčního ujednání v 
dodávané dokumentaci.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na běžné opotřebení, na 
vady vzniklé neodborným zásahem, nepřípustnými vnějšími 
podmínkami, provozem v rozporu s provozními podmínkami zařízení 
či manipulací v rozporu s návodem, nevhodnou dopravou a 
skladováním, nedodržením nezbytné profylaktiky. Pokud se při 
provozu zařízení používají baterie, musí uživatel respektovat, že mají 
omezenou dobu použitelnosti dle údajů v návodu. Zásah do zařízení 
jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje prodejce ručebního 
závazku za záruku.

Uznanou závadu v záruční době odstraní pověřený servis zdarma. 
Požadavek na záruční opravu uživatel uplatňuje u prodejce nebo v 
pověřeném servisu, kam vadné zboží (výrobek) dopraví. Reklamované 
zařízení musí být kompletní vč. příslušenství, s platným záručním 
listem, pro přepravu řádně zabalené v originálním obalu.

Pověřeným servisem je Spektra v.d.n., Zátišská 915/1, 14300 Praha 4, tel. 
241763416, 241774675.
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