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Дополнителни информации

Што е клик и каква е неговата намена?
Посетете ја нашата
страница на:

Издвоен клик е уред со помош на кој се изведуваат
функциите на глувчето (лев, десен, дупли). Тој има
поголема површина од глувчето, што им овозможува на
лицата со хендикеп полесно ракување и извршување на
функциите на глувчето.
Издвоениот клик се приклучува на уреди за контрола на
покажувач, како на пример адаптирано глувче, адаптиран
џојстик, тракбол и таквиот сет на пристапни уреди го
олеснуваат пристапот и работата на компјутерот.
Постојат кликови во разна форма, големина и боја.

www.openthewindows.org

Во кои случаи се употребува издвоен клик?
Во сите случаи каде лицето има оштетување на
фината моторика на горните екстремитети, а посебно на
прстите. Поради тоа оштетување, лицето не може да ги
изведува движењата кои се потребни за изведување на
лев и десен клик. Издвоените кликови ни овозможуваат
непречено користење на функциите на глувчето.
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Останати материјали - Препораки - Останати м
Ве молиме проверете ги и другите прирачници
„Како да направиш...”

КАКО ЗОШТО КАКО ЗОШТО КАКО ЗОШТО КАКО
Зошто да го направиш сам?
Може да купите готови кликови за повеќе од 40 евра.

Други упатства што ги препорачуваме
Или може да направите и подобар за помалку од 15 евра.
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МАТЕРИЈАЛИ АЛАТ МАТЕРИЈАЛИ АЛАТ МАТЕР

ФИНАЛЕН ПРОИЗВОД

Најпрвин проверете дали ги имате потребните материјали и алатки:
- Кутија, 15х10х5 цм или слична големина, препорачливо е да е со
низок профил
- слика 1
- Тастер прекинувач
- слика 2
- Тенок изолиран кабел
- слика 3
- Пластична плочка со големина на кутијата
- слика 4
- Еден или два 1/8” конектори
- слика 5
- USB глувче
- слика 6
- Електрична дупчалка (бормашина)
- слика 7
- Алат за работа
- слика 8

Овој клик можете да го
поврзете со адаптиран
уред за контрола на
покажувачот, но со тоа
што во него ставивме и
USB глувче, може да се
поврзе и директно без
доплнителен софтвер ли
адаптирани уреди

Сл.1 Пластична кутија
Сл.5 1/8” конектор

Адаптиран џојстик
поврзан со издвоениот
клик

Сл.2 Тастери

Адаптирано безжично
глувче поврзано со
издвоениот клик

Сл.6 USB глувче
Сл.3 Тенок изолиран кабел

Сл.4 Пластична плочка
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Сл.7 Електрична дупчалка

(бормашина)
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направиме кликот Ајде да го направиме кликот

ИЈАЛИ АЛАТ МАТЕРИЈАЛИ АЛАТ МАТЕРИЈАЛИ

Другиот крај на жиците
треба да заврши на
контактите на тастерот
(на сликата конекторот е
веќе монтиран на кутијата)

Потоа внимателно
отворете го глувчето,
забележете ги левиот и
десниот тастер

Тие треба да се одлемат
а на нивното место да се
залеми жичка до
главниот тастер
Сл.8 Стандарден алат за работа, кој може да се најде
во секој дом
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Ајде да го напрвиме кликот Ајде да го

направиме кликот Ајде да го направиме кликот

Да започнеме со забава
Внимателно залемете ги
жиците на ногиците на
конекторот (внимавајте да
не направите куса врска)

Отворете ја кутијата и
раздвојте го горниот од
долниот дел

Потоа на горниот дел
од кутијата треба да се
исече дел со големина на
тастерот
Би требало да биде
слично вака

Тастерот потоа се лепи
со силиконски лепак за
горниот дел на кутијата,
внимавајќи на подвижниот
дел да може да се притиска
без потешкотии
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* Повторете го овој чекор и
за другите конектори.
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