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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

தனாாிப்பு யிக்கம்
மநய்ிகர் சுட்டி கிிக் அம்சங்கள் நற்றும் பச்சு மயிபடு இந்த ஸ்நார்ட் திரபனில் யிரசப்ரக
யிரபயா தட்டச்சு நற்றும் யன்மாருள் யிரசப்ரக அல்து கணிி சுட்டி அல்து நட்டுபந
குதிகில் னன்டுத்த படினாது கூட கணிி பயர அதநதிக்கிது.
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e, எந்த னன்ாடு தட்டச்சு ரு உரப மசனாக்க மநன்மாருள் ,
யிாிதாள் ிபல் , ரு நின்ஞ்சல் மநன்மாருள் அல்து ரு இரணன உாயி அது இருக்க னன்டுத்த
படிபெம்.
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e அடிக்கடி மதாடு திரப அரநப்புகள் அல்து கண் தட , தர
Mouses நற்றும்  நாற்று உள்ீட்டு சாதங்கள் இரணந்து னன்டுத்தப்டுகிது. .
யிரசப்ரக அவு நற்றும் பயர பயகம் பான் இக்குநதி அவுருக்கள் சுதந்திபநாக சாி மசய்ன
படிபெம்.
உரப பநக்பபாக்கள் நற்றும் திப்ட்ட மசாற்மாடர்கர நிகவும் எிதாக தட்டச்சு மசய்ன.
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e 40 க்கும் அதிகநா மநாமிகில் மகாண்டுள்து நற்றும் என்று
கூட மயிாட்டு மநாமி தல்கள் யிரபயில் தட்டச்சு நற்றும் கணிி குபல் பம் பசப்டுகிது
யிரபயா மநாமி நாற் அதநதிக்கிது.
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e ிறுயப்ட்ட கணிினில் குபல்கள் னன்டுத்துகிது நற்றும்
பயறு எந்த SAPI ஐ குபல் இரணக்கும் அதநதிக்கிது .
நட்டுபந \ திப்பு கிரடக்கும் Deluxe\

ன்ி
அன்ப னர்!
பதர்ந்மதடுக்கும் நிகவும் ன்ி \u003cPRODUCTNAME இருக்கும் \u003e.
ாங்கள் உங்களுக்கு ரு னதள் நற்றும் மசனல்ட இன்தம் எிதாக திட்டத்ரத உருயாக்க எங்கள்
நிகவும் சிந்த பனற்சி.
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e சீபாக பநம்டுத்தப்ட்டு யருகிது. பநம்டுத்தல்கள் எங்கள்
யரத்தத்தில் இருந்து தியிக்கம் மசய்து மகாள்ாம்.
எங்கள் தனாாிப்பு உங்கள் எதிர்ார்ப்புகர பூர்த்தி என்று ம்புகிபன்.
ீங்கள் எந்த பகள்யிகள் இருந்தால் , ீங்கள் எங்களுக்கு அரடன கூடும்...
மதாரபசி பம்...: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... நின்ஞ்சல் யானிாக: mail@tomweber-software.com
ான் மநன்மாருள் பனற்சி ீங்கள் நிகவும் பயடிக்ரகனாக யிரும்புகிபன்.

Tom Weber
தனாாிப்பு மசனல்டுத்தும்

60 ாட்கள் பசாதர காம் மநன்மாருள் மசனல்டுத்தின ின் அயசினம்.
மநன்மாருள் மசனல்டுத்த , ீங்கள் அடுத்த க்கம் அத்துடன் மநன்மாருள் installating தித்தினாக
உருயாக்கப்டும் எந்த InstallationKey காணாம் இது ProductKey பயண்டும். இது ிறுயப்ட்ட ின்ர்
தனாாிப்பு நட்டுபந மசனல்டுத்தப்டுகிது படிபெம் என்று அர்த்தம் .
மசனல்டுத்த ின்யருநாறு மதாடப \u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e:
உங்கள் கணிினில் \u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e ிறுவுயது நற்றும் மநன்மாருள்
மதாடங்கும்.
யிருப்த்ரத \ பதர்ந்மதடுக்கவும் . \u003cOPTIONNA ME\u003e\
ின்ர் மாத்தார \ என்ரத கிிக் மசய்னவும் . \u003cBUTTONNAME\u003e\
a) உங்கள் கணிி இரணனத்துடன் இரணக்கப்ட்டு , அதற்கா உரப உங்கள் ProductKey
உள்ிடவும். அதன் ிகு , மாத்தார \ என்ரத கிிக் மசய்னவும் .
\u003cBUTTONNAME\u003e\ ின்ர் திரபனில் யமிபரகர ின்ற்வும் .
b) உங்கள் கணிி இரணனத்துடன் இரணக்கப்ட்டு , மாத்தார \ என்ரத கிிக்
மசய்னவும் திரபனில் யமிபரகர ின்ற்வும் . \u003cBUTTONNAME\u003e\

உங்கள் PRODUCTKEY
உங்கள் ProductKey ஆகும்:

ிறுயல்
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e ரு குறுயட்டு ட்டுயாடா மசய்னப்ட்டது என்ால் ,
உங்கள் கணிினின் CD-ROM இனக்கி அரத ரயத்து. ிறுயல் தாாகபய மதாடங்கும்.
குறுயட்டு இருந்து ிறுயல் தாாகபய மதாடங்கும் படினயில்ர எில் ,
\u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e குறுயட்டு ரகபரனாக மதாடங்கினது.

அிபகம்

மநன்மாருள் \u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e மாதுயா யன்மாருள் யிரசப்ரக அல்து
கணிி சுட்டி னன்டுத்த படினயில்ர நக்கின் ரு தட்டச்சு நற்றும் தகயல் மதாடர்பு சாத
உள்து.
மநன்மாருள் னர் தாாகபய யிரசகள் நற்றும் சுட்டி மாத்தான்கள் கிிக் மசய்கிது . னர்
மயறுநப ரு குிப்ிட்ட தங்குயார்கள் பபத்தில் தாாகபய தூண்டுயதாக இருக்க பயண்டும் இது
யிரும்ின பக்கின சுட்டிரன கர்த்த பயண்டும்.
ீங்கள் பயறு எந்த யிண்படாயில் உரப அதப் கூடும் என்று \u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e
எப்பாதும் நற் சாபங்கள் பநல் காட்டப்டும் (இ. கிபாம். ரு உரப மசனாக்க மநன்மாருள் , ரு
இரணன உாயி , பதலின).
\ நற்றும் \ திப்பு \u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e நவுஸ் கிிக் கூட யிரசப்ரக தாண்டி
மசனல்டுத்த படிபெம் , இதன் பம் ரு சுட்டிரன கிிக் அம்சம் யமங்குகிது. Click\ Delux e\
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e என் \ திப்பு ரடப்மசய்னப்ட்ட இதன் பம் கணிினின்
லிமருக்கிகள் பம் மயிபடு இருக்க படிபெம் ரு கணிி குபல் பச்சு யிருப்த்ரத யமங்குகிது.
Deluxe\ SAPI க்கு தப ினநங்களுக்கு இணங்கி என்று எந்த கணிி குபல்கள் ருங்கிரணப்பு எிதாக
படிபெம்.

பதல் மதாடங்க

மநன்மாருள் மதாடங்க , உங்கள் மடஸ்க்டாப்ில் ஐகான் \ என்ரத கிிக் மசய்னவும் அல்து \
மதாடக்க மநதயில் திட்டம் குழு இருந்து அது தூண்டியிடும். \u003cPRODUCTNAME\u003e\
\u003cPRODUCTNAME\u003e\
மநன்மாருள் தாாகபய உங்கள் யிண்படாஸ் திப்பு மநாமிரனக் கண்டின அதன்டி தன்ர
கட்டரநக்கிது பயண்டும்.
ீங்கள் கட்டரநப்பு சாபத்தில் பயறு மநாமி திருத்தவும்  காபணிகள் பதர்வு மசய்னாம். ீங்கள்
திரபனில் யிரசப்ரக அரநப்புகள் மாத்தார கிிக் மசய்யதன் பம் கட்டரநப்பு ஜன்ல்
திந்து இருக்காம்.

அடிப்ரடகள் கண்பணாட்டம்

தட்டச்சு மசய்ன \u003cPRODUCTNAME இருக்கும் \u003e ரு உரப சாபத்ரத திந்த இருக்க பயண்டும் ,
நற்றும் ிரும் கர்சர் என்று சாபத்தில் மதாிபெம் இருக்க பதரயகர (மயறும் சாதாபண கணிி
யிரசப்ரக தட்டச்சு மசய்பெம் பாது பான்).
திட்டம் ஆபம்த்தில் ரு உரப ஆசிாினர் தாாக திந்து யிடும்.
ீங்கள் கட்டரநப்பு ஜன்ல் இந்த மசனல்ாடு deactive அல்து பயறு உரப ஆசிாினர் பதர்வு மசய்னாம்.

திரபனில் யிரசப்ரக யிரசகர தூண்டுயதற்கு , ீங்கள் மயறுநப யிரும்ின பக்கின நீது
சுட்டிரன கர்த்தவும் நற்றும் சிிது அங்கு ரயத்து மகாள் பயண்டும். பக்கின தாாகபய ரு
குிப்ிட்ட தங்குயார்கள் பபம் கமித்து மசாடுக்கும் பயண்டும்.
கட்டரநப்பு சாபத்தில் ீங்கள் இந்த தாாக கிிக் மசனல்ாடு deactive அல்து தங்குயார்கள் பபத்திலும்
நாற்ாம் .

யார்த்ரத தாாக ிரவு நற்றும் மசால் கணிப்பு
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e இபட்ரட யிரபயா யரக ஆதபவு யமங்குகிது:
> யார்த்ரத தாாக ிரவு: யிரபயில் ீங்கள் ரு புதின யார்த்ரதனின் பதல் கடிதம் தட்டச்சு ,
யார்த்ரத ாிந்துரபகள் ீங்கள் ரு கிிக் பம் தட்டச்சு இது 10 யார்த்ரத மாத்தான்கள்
காட்டப்டும்.
> அடுத்த மசால்-ஆபாசர : யிரபயில் ீங்கள் ரு யார்த்ரத ிரவு எ 10 நிகவும் சாத்தினநா
அடுத்த யார்த்ரதகள் காட்டப்டும்.
எழுத்து ரட தழுயல்
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e ரு யிாியா அகபாதி இனல்ாக யமங்குகிது. கூடுதாக ,
ீங்கள் அயர்கள் தட்டச்சு நற்றும் உங்கள் எழுத்து ரட மசல்லும் ஏற்றுக்மகாள்யதாக பான்
மநன்மாருள் புதின யார்த்ரதகள் நற்றும் தண்டர அிகிான்.
பநலும், திப்ட்ட ஆயணங்கள் நற்றும் கடிதங்கள் மநன்மாருள் கூட யிரபயாக உங்கள் எழுத்து யடியங்கில்
ஏற் அரடயதற்காக இக்குநதி மசய்ன படிபெம்.

மசாற்மாடர்கள் நற்றும் உரப பநக்பபாக்கில்
ீங்கள் ரு மாத்தார கிிக் பம் பன் பசநிக்கப்டும் என்று குறுகின மசாற்மாடர்கர அல்து
பழு த்திகள் எழுதாம்.
இந்த தரப்ர ற்ி பநலும் தகயல் ின்ற் க்கங்கில் காணாம் .

( \ திப்பு) பசின Deluxe\
Actived பச்சு மயிபட்ரட வ்மயாரு தட்டச்சு தண்டர Enter யிரசரன ரு த்திாிரக
பசப்டும். Enter யிரசரன நீண்டும் அழுத்தம் என்ால் , கடந்த தண்டர நீண்டும் பசப்டும்.
என்று வ்மயாரு யார்த்ரதபெம் அரத தட்டச்சு ிகு உடடினாக பசப்டுகிது ீங்கள் \u003cPRODUCTNAME
இருக்கும்\u003e கட்டரநக்கிது.

தாாக துயங்கும்
ீங்கள் \u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e தாாக யிண்படாஸ் மகாண்டு மதாடங்கினது
இருக்காம்.
இந்த யிருப்த்ரத மசனாக்க படிபெம் அல்து தாயல் \ உள் கட்டரநப்பு ஜன்ல் deactived. Extras\

யன்மாருள் யிரசப்ரக
, பயறுாடுகர

இந்த சாதாபண யன்மாருள் கணிி யிரசப்ரகனில் காணாம் என்று இல்ர யிரசகர
நற்றும் மசனல்ாடுகர ற்ி ரு கண்பணாட்டம் உள்து:

ீக்கு யிரச
கரடசி பக்கின ீக்கும்

யார்த்ரத ீக்கு
கரடசி யார்த்ரத ீக்குகிது

அடிப்ரட அரநப்புகள்
கட்டரநப்பு சாபத்தில் திக்கிது

கிிக் மசய்னவும் இரடிறுத்தம்
தற்காலிகநாக ஆட்படா ார்ரயகள் படக்குகிது
பூட்டு தூண்டி, அபத மாத்தார ரு கிிக் பம் நீண்டும் மசனல்டுத்த யருகிது யரப ஆட்படா கிிக்
மசனல்ாடு இரடிறுத்தப்டும்.

ீட்டிக்கப்ட்ட கீஸ்
பநலும் யிரசகர (இ. கிபாம். கணித யிரசகள்) நற்றும் சிப்பு கட்டரகள் காட்டுகிது

யார்த்ரத Shift யிரச
கடந்த தட்டச்சு யார்த்ரத யமக்கு நாற்றுகிது

அகபாதி / நாற்ம் மநாமி நாற்ம்
தற்காலிகநாக மநாமிரன நாற்றும்
மதாடர்புரடன யிரசகர, அகபாதி நற்றும் கணிி குபல் புதிதாக மதாிவு மநாமி டி அரநக்க பயண்டும்.
யிரும்ின குபல் ( \ திப்பு கிரடக்கும் நட்டுபந) பதல் கட்டரநப்பு சாபத்தில் பதர்வு மசய்ன உள்து. Deluxe\

தற்காலிகநாக படக்கு / இனக்கப்ட்டது பச்சு மயிபடு

உள்ிடவும் (நற்றும் கரடசி யாக்கினத்தில் பச )

சுட்டி ார் (உள்\ கிரடக்க நற்றும்\ திப்பு ) Click\ Deluxe\

ீங்கள் சாதாபண கணிி சுட்டி மாத்தான்கள் கீபம அழுத்தி ிபச்சிரகள் இருந்தால் , ீங்கள்
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e மகாண்டு நவுஸ் கிிக் பன்நாதிாினாகக் மகாண்டு
மசனல்டாம்.
சுட்டி ீங்கள் மசய்ன பயண்டும் கிிக் இது ற்ி பனாசிக்க ரு கணம் எடுத்து (இ. கிபாம் எின கிிக் ,
இபட்ரட கிிக். , யது கிிக் அல்து இழுத்துயிடும் கிிக் மசய்னவும்). .
மடஸ்க்டாப் , ரு பகாப்ர திந்து மாருட்டு உதாபணநாக , ீங்கள் ரு இபட்ரட கிிக் மசய்ன
பயண்டும். அதற்கா சுட்டிரன கிிக் (கீபம ார்க்கவும்) பதர்ந்மதடுக்கவும் , நற்றும் அங்கு கிிக்
மசய்ன பயண்டும் இடம் சுட்டிரன கர்த்த . ரு குறுகின ிகு சுட்டிரன கிிக் தாாக அந்த
இடத்தில் மசய்னப்டும் பாது.

இந்த மாத்தார ரு கிிக் சுட்டி ட்டி திக்கிது:

நவுஸ் கிிக் யரக கண்பணாட்டம்:

இடது கிிக் (எின கிிக்)

இபட்ரட கிிக்

யது கிிக்

இழு பாடு

கிிக் மசனல்ாடுகர \u0026 மருங்கின சுட்டி மாத்தார ட்டினில்
மயள்ரனப மயிபனறு
சுட்டிரன கிிக் அவுருக்கள் (இ. கிபாம். இனக்கம் சகிப்புத்தன்ரந , ஆபம், டுக்கம் சகிப்புத்தன்ரந, பதலின)
கட்டரநப்பு சாபத்தில் சாி மசய்ன படிபெம்.

பச்சு மயிபடு \( திப்பு ) Deluxe\

பச்சு மயிபடு மசனல்டுத்தப்டுகிது படிபெம் / ின்யரும் மாத்தார ரு கிிக் மசனலிமக்கச் :

ின்யரும் சின்ங்கள் ரு தற்பாரதன ிரரன மாறுத்து காட்டப்டும்:

பச்சு மயிபடு மசனலிமக்க

பச்சு மயிபடு மசனல்டுத்தப்டுகிது

ிரம காபணநாக கிரடக்கயில்ர பச்சு மயிபடு
குபல் மயிபடு ீங்கள் யாங்கின அந்த திப்பு கிரடக்கயில்ர .
பச்சு மயிபட்ரட மசனல்ாடு மசனல்டுத்தப்டுகிது என்ால் , The பக்கின காபணநாக உள்து
தரமபெம் பாது வ்மயாரு தட்டச்சு யாி பச்சு இனந்திபம் அதப்ி ரயக்கப்டும்.
திரும் பக்கின நீண்டும் அழுத்தம் என்ால் , கடந்த தண்டர நீண்டும் பசப்டும்.
என்று வ்மயாரு யார்த்ரதபெம் அரத தட்டச்சு ிகு உடடினாக பசப்டுகிது ீங்கள் \u003cPRODUCTNAME
இருக்கும்\u003e கட்டரநக்கிது.

\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e னன்டுத்தி என்று கணிி குபல் கட்டரநப்பு சாபத்தில்
மதாிவு மசய்னாம்.
ீங்கள்  மநாமிகில் மதாடர்புமகாள்யது என்ால் , ீங்கள் வ்மயாரு மநாமிக்கும் ரு மயவ்பயறு
குபல் பதர்வு மசய்னாம்.

மசாற்மாடர்கள்

ரு மசாற்மாடர் அடிக்கடி னன்டுத்தப்டும் இது ரு உரப மதாகுதி , நின் உள்து. கிபாம்.
உங்கள் மசாந்த மனர் நற்றும் பகயாி , பதலின
10 யரப மசாற்மாடர்கர அரநக்க படிபெம் \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

மசாற்மாடர்கர

அரநத்தல் :

கட்டரநப்பு ஜன்ல் திந்து , நற்றும் தாயல் \ என்ரத கிிக் மசய்னவும். Text Macros\
, கிரடக்கும் மசாற்மாடர்கர ட்டினலில் இருந்து ரு மசாற்மாடர் பதர்ந்மதடுக்கவும் யிரும்ிால்
அது நறுமனர் , நற்றும் உங்கள் யிருப்ப்டி ரு உரப பம் உரப திாக .
அதன் ிகு , கீபம மயறும் திருத்தம் மசய்னப்ட்டுள்து என்று மசாற்மாடர் அரநந்துள்து என்று
மாத்தார கிிக் மசய்னவும். \u003cBUTTO NNAME\u003e\
ீங்கள் ின்ர் திருத்துயது நற்மாரு மசாற்மாடர் மதாடபாம்.

\

ீங்கள் மசாற்மாடர்கர திருத்தும் மசய்த பாது , கட்டரநப்பு யிண்படாஸ் ' \ மாத்தார கிிக்
மசய்னவும். Save\

மசாற்மாடர்கர

தட்டச்சு :

அட்ரட மட்டினில் மாத்தார கிிக் மசய்னவும்.
உங்கள் அரநத்துக்மகாள் மசாற்மாடர்கர இப்பாது மசால் மாத்தான்கள் பதான்றும்.

மாருட்டு ித்தார க்ிக் மசய்னவும் , அதன் அடிப்ரட உரப எழுதப்ட்ட பயண்டும்.

உரப பநக்பபாக்கள்
உரப பநக்பபா மசனல்ாடு உதயிபெடன் பம் த்திகள் எண்ணற் எழுதப்டாம்.
ீங்கள் அயர்கின் namings பம் ின்ர் பன் எழுதப்ட்ட உரப மசனாக்க பயண்டும் , ஏமில் ரு
ம்த்தகுந்த மனாிடும் ாிந்துரபக்கப்டுகிது.

உரப பநக்பபாக்கள்

உருயாக்கி :

கட்டரநப்பு ஜன்ல் திந்து நற்றும் தாயல் \ என்ரத கிிக் மசய்னவும். Text Macros\
, யது க்கத்தில் குதினில் \ மாத்தார கிிக் மசய்னவும் ின் ரு மனர் ின்ர் எழுதப்ட
பயண்டும் என்று உரப உள்ிடவும். New\
ின்ர் மாத்தார \ என்ரத கிிக் மசய்னவும். \u003cBUTTONNAME\u003e\
ீங்கள் இப்பாது புதின த்திகள் தரமனாம்.

உரப பநக்பபாக்கில்

புகழ்யது :

கிிக் மசய்னவும் யிரசப்ரக கூர்ரநனா அரடனாம் ( #).
கூர்ரநனா அரடனாம் மதாினயில்ர எில் , ரிப்ட் யிரசரன கிிக் மசய்னவும்.
அது 10 மசால் கணிப்பு மாத்தான்கள் ன்ில் யரப காட்டுகிது யரப ரு உரப பநக்பபா மனரப
தட்டச்சு மதாடங்கும்.
பசநிக்கப்டும் உரப எழுதப்ட்ட பயண்டும் அதற்கா மசால் கணிப்பு மாத்தார கிிக் மசய்னவும்.
எந்த உரப பநக்பபாக்கள் (உரப பநக்பபாக்கள் அரத்து ரு கூர்ரநனா ண்புருவுடன் ( #)) என்ால் மசால்
கணிப்பு மாத்தார காட்டப்டும், இன்தம் தாங்கல் கடிதங்கள் உள். ரு யமக்கில் , உள்ிடவும் பதல்
பக்கின கிிக் ின்ர் ரார்ப் குிரன கிிக் மசய்னவும் , நீண்டும் ஆபம்த்தில் இருந்து மதாடங்க.

ஆதபவு

ஆதபவு உங்கள் யிிபனாகஸ்தர் அல்து பபடினாக தனாாிப்ார்கள் இருந்து யமங்கப்டுகிது:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
மஜர்நி
பதள்.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

பநம்டுத்தல்கள்

இந்த யரத்தத்தில் இயச பநம்டுத்தல்கள் நற்றும் புதின அம்சங்கள் ற்ி திந மசய்தி
யமங்குகிது:
http://www.onscreenkeys.com

யிநர்சம் நற்றும் யிநர்சங்கள்

எங்கள் மநன்மாருள் ற்ி ஏதாயது மசய்தின் உங்கள் பதரயகர பூர்த்தி மசய்ன படினாது
பாால் ீங்கள் எங்களுக்கு மசால் பயண்டும் என்ால் நகிழ்ச்சி இருக்கும் அல்து பயண்டும்
\u003cPRODUCTNAME இருக்கும்\u003e ீங்கள் பநம்டுத்த எப்டி எந்த ஆபாசரகரபெம்
இருந்தால்.
ரு நின்ஞ்சல் எழுத மகாள்வும்
mail@onscreenkeys.com

DISTRIBUTOR குிப்பு

உங்கள் ஆபாசகர் / யிிபனாகஸ்தபாக:

