Instrukcija

Kaip įjungti liečiamojo ekrano
funkciją interaktyvioje lentoje, kai
yra prijungtas „Windows“
kompiuteris?
Dėl atnaujintų interneto naršyklių saugumo nustatymų interaktyviose lentose, kai yra
prijungtas kompiuteris, neveikia interaktyvių užduočių funkcijos: nebegalima paslinkti ir
perkelti EDUKA klasės užduočių paveikslėlių, raidžių arba žodžių kortelių į kitą vietą.

Norėdami įjungti liečiamojo ekrano funkciją naršyklės nustatymuose turite įjungti Touch
funkciją.

Pasirinkite naršyklės, kurią Jūs naudojate, instrukciją:
1.1. Naršyklė „Google Chrome“ – atsisiųskite ikonėlę
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1.2. Naršyklė „Google Chrome“ – įrašykite parametrą rankiniu būdu
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2. Naršyklė „Mozilla Firefox“
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3. Naršyklė „Microsoft Edge“
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4. Naršyklė „Opera“
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1.1. Naršyklė „Google Chrome“ – atsisiųskite ikonėlę
1. Atsisiųskite ZIP archyvą su „Google Chrome“ ikonėle iš čia:
http://bit.ly/Chrome_Touch_Shortcut
2. Aplanke Atsisiųsti failai (Downloads) suraskite atsisiųstą archyvą ChromeTouch.zip
ir perkelkite jį ant darbastalio (Desktop).

3. Archyvo ikonėlę paspauskite dešiniu klavišu ir išskleiskite failus ant darbastalio (Extract
all):

Vadovaudamiesi archyvavimo programos žingsniais nurodykite, kad archyve esančią
ikonėlę reikia perkelti ant darbastalio (Desktop):
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4. Jei „Google Chrome“ naršyklė yra atidaryta – uždarykite ją. Darbastalyje suraskite
ikonėlę „Chrome Touch“ – ir nuo šiol, norėdami naudotis liečiamojo ekrano funkcija,
„Google Chrome“ naršyklę atidarykite tik per šią ikonėlę:

Jei atsisiųsta ikonėlė neatidaro naršyklės, pasinaudokite kitu būdu, aprašytu „1.2. Naršyklė
„Google Chrome“ – įrašykite parametrą rankiniu būdu“ skiltyje.
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1.2. Naršyklė „Google Chrome“ – įrašykite parametrą
rankiniu būdu
Jei Jums nepadėjo ikonėlės atsisiuntimas, apžvelgtas 1.1 skiltyje, kad
aktyvuotumėte liečiamojo ekrano funkciją „Google Chrome“ naršyklėje, naršyklės ikonėlėje
turite rankiniu būdu įrašyti papildomą parametrą.
1. Ant darbastalio (Desktop) suraskite „Google Chrome“ naršyklės ikonėlę, paspauskite
dešinį klavišą ir pasirinkite Ypatybės (Properties):

1.

2.

2. Atsidariusiame lange suraskite laukelį Paskirtis (Target) ir adreso pabaigoje, už
kabučių, palikę tarpą, įrašykite parametrą: --touch-events=enabled
3. Išsaugokite pakeitimus spausdami Taikyti (Apply) ir Gerai (OK).
4. Jei „Google Chrome“ naršyklė yra atidaryta – uždarykite ją. Darbastalyje suraskite jos
ikonėlę, kuriai įrašėte papildomą parametrą, ir nuo šiol, norėdami naudotis liečiamojo
ekrano funkcija, „Google Chrome“ naršyklę atidarykite tik per ją.
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2. Naršyklė „Mozilla Firefox“
1. „Mozilla Firefox“ interneto naršyklėje įrašykite adresą about:config:

2. Atsiradusiame lange spauskite mygtuką I accept the risk! arba lietuviškai Sutinku su
rizika:

3. Paieškos lauke įrašykite žodį touch:
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4. Suraskite dom.w3c_touch_events.enabled:

5. Stulpelyje Reikšmė (Value) dukart spustelėkite pelytę (doubleclick) ir pakeiskite skaičių
0 arba 2 į skaičių 1:

6. Tuomet suraskite dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled ir stulpelyje Reikšmė
(Value) dukart spustelėkite pelytę (doubleclick) ir pakeiskite reikšmę false į true:

7. Perkraukite naršyklę ją uždarydami ir iš naujo atidarydami.
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3. Naršyklė „Microsoft Edge“
1. „Microsoft Edge“ naršyklėje įrašykite adresą about:flags:

2. Puslapio apačioje, Standards Preview dalyje, laukelyje Enable touch events
pasirinkite Always on:

3. Perkraukite naršyklę ją uždarydami ir iš naujo atidarydami.
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4. Naršyklė „Opera“
1. „Opera“ interneto naršyklėje įrašykite adresą about:flags:

2. Paieškos lauke įrašykite žodį touch:
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3. Prie Touch Events API spauskite Disabled ir pasirinkite Enabled:

4. Apatiniame dešiniajame kampe spauskite mygtuką Relaunch now, kad naršyklė
persikrautų:
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