SWITCH DRIVER 6
 Switch Driver 6היא תוכנה חופשית המאפשרת להשתמש במתגים למטרות רבות .באמצעות
התוכנה ניתן למפות לחיצה על מתג להקשת מקלדת או לפעולת עכבר ,ולאפשר שימוש במתגים עם
כל תוכנה המותאמת לעבודה עם מתגים.
כל שעליך לעשות הוא להתקין את התוכנה ,לחבר את המתגים למחשב באמצעות מתאם מתגים Joy
 Cableאו  Joy Boxואפשר להתחיל לעבוד!
הערה :אם התוכנה בה הינך משתמש יודעת לעבוד מול מתאמי המתגים הללו ,לדוגמא תוכנת גריד
 ,2אזי אין צורך להשתמש ב .Switch Driver 6 -התוכנה תזהה את הלחיצות על המתגים ללא צורך
בהגדרה כלשהי בתוכנה.

התקנה
הרץ את תוכנת ההתקנה
מהתקליטור המצורף או מהקישור
הבא
http://installers.sensorysoftware.
com/switch-driver-6
ועקוב אחר ההוראות ההתקנה
הפשוטות.
כאשר התוכנה פועלת ,האיקון
מוצג בצד שמאל של שורת
המשימות .הקש על האיקון לעריכת
האפשרויות השונות.

שימוש בתוכנה
לחץ על מתג וראה שהאיקון
בפינה השמאלית התחתונה של חלון
האפשרויות משנה את צבעו.
עם התקנת התוכנה מוגדרים שני
פרופילים שונים של פעולות מתג:



רווח ואנטר
פעולות עכבר

להפעלת הפרופיל הנדרש ,בחר אותו
ברשימה שבלשונית פעולות .אפשר
לבחור את הפרופיל הפעיל גם על ידי
הקשה עם הכפתור הימני של העכבר
המוצג בצד
על האיקון הקטן
שמאל של שורת משימות.

באפשרותך לערוך את הפרופילים הקיימים או ליצור פרופילים חדשים המתאימים לצרכיך עם כל
צירוף של מקשי מקלדת או פעולות עכבר.
לעריכת פרופיל ,בחר אותו ברשימה והקש על הכפתור עריכה .ליציר פרופיל חדש ,הקש על הכפתור
חדש ובחלון שנפתח רשום את שם הפרופיל.
בחלון החדש שנפתח באפשרותך לקבוע לכל מתג את פעולתו .כל מתג ניתן למפות באחת משתי
דרכים:


מקש מקלדת או צירוף מקשים הכולל גם הקשה על  Alt ,Shiftאו .Control



פעולת עכבר או הזזת הסמן לכיוון מסוים.

הגדרות נוספות
בלשונית מתגים ניתן לקבוע כי  Switch Driverיתעלם מלחיצות קצרות מידי על המתג או מלחיצות
חוזרות מהירות מידי.
בלשונית אפשרויות ניתן לקבוע את מהירות תנועת העכבר ולהגדיר כי התוכנה תופעל אוטומטית עם
הפעלת המחשב.

בכל שאלה הנוגעת להפעלת התוכנה הינך מוזמן לפנות לחברת די-בור:
אתרwww.d-bur.com :
מיילinfo@d-bur.com :
טלפון077-2114010 :
פקס072-2401019 :

