


 
Tabela de Configurações de Acesso do Teclado IntelliKeys USB 

 
       NOME    PADRÃO      DESCRIÇÃO GERAL 

Taxa de Resposta 15 
Ajusta o tempo (não a força) que o dedo deve pressionar uma tecla antes desta ser ativada. 15 corresponde à resposta mais 
rápida, 1 à mais lenta. 

Liberação de Toque DESLIG Após ter pressionado uma tecla, o usuário deverá afastar seu dedo do teclado para que a tecla seguinte seja acionada. 

Volume de Som das 
Teclas 

Nível 
sonoro 2 

Ajusta o volume do som do IntelliKeys USB (quando uma tecla é pressionada ou uma lâmina é inserida). 

Taxa de Repetição 15 
Velocidade na qual um caractere se repete enquanto sua tecla se mantém pressionada. 15 é a taxa mais rápida, 1 a mais 
lenta. 

Repetição LIGADA Quando LIGADA, a repetição de uma tecla é contínua enquanto esta permanecer pressionada. 

Prender Repetição DESLIG 
Quando LIGADA, esta função faz com que uma tecla acionada fique sendo repetida, mesmo afastando-se o dedo do teclado. 
Para interromper esta repetição, basta tocar qualquer outra tecla.  

Teclas 
Modificadoras 
(Shift, Control, Alt) 
(Command, Option) 

Prender 

Prender –  esta opção permite que a primeira tecla modificadora pressionada permaneça ativa até o toque da próxima tecla. 
Travar – nesta opção, pressione a tecla Shift 2 vezes para mantê-la travada, o que permitirá a escrita de todas as letras em 
maiúsculas. Um segundo toque na mesma, cancela esta função. 
Normal – as teclas modificadoras funcionam como num teclado normal. 

Indicação Luminosa 6 

Luzes indicam: 

Shift (maiúsculas) Alt (Windows) / Option (Apple) 

Caps Lock (trava das maiúsculas) Control (Windows) / Command (Apple) 

Arrastar (com o mouse) Num Lock 

Exibir Configuração 
Atual 

N/A Pressione duas vezes para visualizar as configurações presentes no IntelliKeys USB. 

Restaurar Padrões N/A 
Pressione duas vezes para voltar os ajustes da configuração padrão (o IntelliKeys responde como um teclado convencional). 
Apaga, também, a lâmina da memória. 

Velocidade do 
Mouse 

15 Ajusta a velocidade do ponteiro do mouse. 15 é a velocidade máxima, 1 a mínima. 

Digitação Inteligente DESLIG 
Quando um “q” for pressionado, o IntelliKeys USB adiciona automaticamente após uma letra “u”. As pontuações passam a ser 
seguidas de um espaço automático e, quando apropriado, uma tecla modificadora é ativada. 

Função dos 
Acionadores 

1 
Configura as funções associadas aos acionadores #1 e #2. Caso não haja nenhuma lâmina padrão aplicada, esta 
programação configura o IntelliKeys USB com 2 teclas grandes, dispostas lado-a-lado. Use a tabela à direita para escolher a 
função desejada.  

Velocidade de 
Transmissão 

15 
Ajusta a velocidade à qual o IntelliKeys USB envia os caracteres para o computador. 15 corresponde à resposta mais rápida, 
1 à mais lenta. 

Ajuda N/A Pressione para obter ajuda sobre a Lâmina de Controle e o Painel de Controle, na tela do computador. 

Exibir Painel de 
Controle 

N/A Abre o Painel de Controle do IntelliKeys USB na tela do computador. 

 



 
 
Tabela de Controle dos Acionadores 

 

FUNÇÃO DOS 
ACIONADORES 

ACIONADOR #1 
LADO ESQUERDO 
DO INTELLIKEYS 

ACIONADOR #2 
LADO DIREITO 

DO INTELLIKEYS 

 

1 Control-Enter/Return Control-Enter/Return 

2 Control-Seta Direita Control-Seta Abaixo 

3 Espaço Enter/Return 

4 Clique Clique 

5 Clique Duplo-clique 

6 Seta Esquerda Seta Direita 

7 Seta Acima Seta Abaixo 

8 Seta Esquerda Seta Acima 

9 1 2 

10 Tab Enter/Return 

11 Tab Espaço 

12 Tab Shift-Tab 

13 Shift Esquerdo Shift Direito 

14 Seta Abaixo Enter/Return 

15 Seta Direita Enter/Return 
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