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Instalace syntetizéru Vocalizer for NVDA v3
Než začnete s instalací
Než se pustíte do stažení a instalace Vocalizeru for NVDA, je třeba, abyste zakoupili licenci, vytvořili si
uživatelský účet na webu www.vocalizer-nvda.com a přiřadili zakoupenou licenci ke svému
uživatelskému účtu. To proveďte následovně:
1. Licenci zakupte na www.odecitace.cz. Po zakoupení obdržíte svůj aktivační kód.
2. Na adrese www.vocalizer-nvda.com/signup si vytvořte uživatelský účet. Do registračního
formuláře je třeba zadat vaše jméno, zemi, platnou e-mailovou adresu a heslo. Tyto údaje se
využijí k vaší identifikaci na webu Vocalizeru for NVDA a v samotném NVDA pro aktivaci
syntetizéru Vocalizer for NVDA.
3. Po úspěšném vytvoření účtu na webu Vocalizeru for NVDA je třeba, abyste se svým účtem
přihlásili na adrese www.vocalizer-nvda.com/login. Po přihlášení budete požádání o zadání svého
aktivačního kódu, aby byla vaše licence spárována s vaším uživatelským účtem.
4. A nyní jste připraveni stáhnout si a nainstalovat Vocalizer for NVDA.
Poznámka: výše popsané vytvoření uživatelského účtu na webu Vocalizeru for NVDA je v angličtině.
V případě vašeho zájmu je pro vás mohu po zakoupení licence provést.

Stažení a instalace
Pro používání Vocalizeru for NVDA potřebujete kromě samotného NVDA dvě další komponenty:
ovladač Vocalizeru a alespoň jeden z hlasů. Na stránce www.odecitace.cz/download je ke stažení jak
nejnovější verze ovladače, tak i oba české hlasy Zuzana a Iveta. Stáhněte si ovladač a jeden nebo oba
hlasy; Vocalizer for NVDA umožňuje používat více hlasů.
Ovladač i hlasy mají formu balíčku s doplňkem NVDA (soubory .nvda-addon), které musíte
nainstalovat do své kopie NVDA. Instalaci každého z nich proveďte jedním z následujících postupů:
1. Máte-li spuštěnou kopii NVDA, do které chcete doplněk nainstalovat, stačí soubor doplňku otevřít
z Průzkumníka nebo z internetového prohlížeče a dále se řídit pokyny NVDA.
2. Jinak můžete použít správce doplňků v NVDA. Stiskem kláves NVDA + N otevřete menu NVDA,
rozbalte podmenu Nástroje a zvolte položku Spravovat doplňky. V okně Správce doplňků
stiskněte tlačítko Nainstalovat a vyberte soubor požadovaného doplňku.
Nezapomeňte nainstalovat doplňky ovladače i hlasů. Zda instalace proběhla úspěšně, si můžete
ověřit v menu NVDA, kde by za položkou Nástroje měla přibýt nová položka Vocalizer Expressive.
Jakmile máte nainstalovaný ovladač a alespoň jeden hlas, můžete svou licenci Vocalizeru for NVDA
aktivovat.

Aktivace licence
Poslední krok je aktivace licence Vocalizeru for NVDA v kopii NVDA, do které jste syntetizér
nainstalovali. Stiskem kláves NVDA + N otevřete menu NVDA a rozbalte podmenu Vocalizer
Expressive. Zde zvolte položku Activate licence.
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Budete požádáni o vyplnění e-mailové adresy a hesla, které jste zadali při vytváření uživatelského
účtu na webu Vocalizeru for NVDA.
Po zadání údajů a stisku tlačítka OK se naváže spojení s aktivačním serverem. Budete informováni o
dostupném počtu aktivací pro vaši licenci a požádáni o potvrzení aktivace Vocalizeru for NVDA
v právě běžící kopii NVDA. Pokud byste již neměli žádné volné aktivace, budete na to upozorněni a
aktivace nebude dokončena.
Po potvrzení proběhne aktivace a budete informováni o jejím výsledku. Poté se NVDA restartuje a
můžete syntetizér nastavit a začít používat.
Zakoupením licence získáváte tři aktivace, takže můžete Vocalizer for NVDA aktivovat na třech
různých zařízeních, například na stolním počítači, notebooku a přenosném USB disku. Aktivaci
můžete kdykoli odebrat a vrátit na aktivační server. V případě technických problémů nebo ztráty
aktivace kontaktujte Odečítače.cz.
Když aktivujete licenci v instalované kopii NVDA, můžete Vocalizer for NVDA používat i v dalších
přenosných a dočasných kopiích NVDA v tomtéž zařízení. Takto můžete Vocalizer for NVDA používat
při zkoušení nových verzí NVDA nebo při přeinstalování či aktualizaci NVDA. Nicméně když si
vytvoříte přenosnou kopii NVDA a spustíte ji na jiném počítači, budete muset na tomto počítači
Vocalizer for NVDA aktivovat.

Základní nastavení
Po úspěšné instalaci a aktivaci můžete vybrat Nuance Vocalizer Expressive mezi dostupnými
syntetizéry v NVDA.
Stiskem kláves NVDA + N otevřete menu NVDA, rozbalte podmenu Možnosti a zvolte položku Hlasové
výstupy. Otevře se dialog, ve které v rozbalovacím seznamu vyberte položku Nuance Vocalizer
Expressive 1.1 a dialog zavřete stiskem tlačítka OK nebo klávesou Enter.
Pro výběr hlasu a nastavení parametrů, jako je varianta hlasu, tempo, výška, hlasitost a další,
stiskněte klávesy NVDA + N pro otevření menu NVDA, rozbalte podmenu Možnosti a zvolte položku
Nastavení hlasu. Ovladač Vocalizeru for NVDA podporuje také automatické přepínání jazyka a
dialektu, když jsou pro daný jazyk nainstalované příslušné hlasy. Hlasy pro všechny dostupné jazyky
můžete stáhnout ze stránky vocalizer-nvda.com/downloads.
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