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דיסקריּפשאַ ן ּפראָ דוקט
ארבעטן און טייּפינג שנעל ֿפאַ ר אַ לאַ וז רעזולטאַ ט רעדע און ֿפעיִקייטן גיט מויז ווירטואַ ל מיט קלאַ וויאַ טור פאַ רשטעלן-אויף קלוג דאס
.געוויינט זיין ּפאַ רץ אין בלויז אָ דער נישט קענען מויז קאָ מּפיוטער אָ דער קלאַ וויאַ טור ואַ רגייַזנו די אויב אַ ֿפילו קאָ מּפיוטער די מיט
ּ,פראָ גראַ ם סּפרעדשיט אַ ,וארגווייכו ּפראַ סעסינג טעקסט אַ זיין ,אַ ּפלאַ קיישאַ ן קיין אין דרוקן צו געניצט זיין קענען OnScreenKeys
.בלעטערער אינטערנעט אַ ן אָ דער סאָ פטווער  emailאַ ן
מאָ וסעס קאָ ּפ ,טראַ קער אויג מיט קאָ מבינאַ ציע אין אָ דער סיסטעמען פאַ רשטעלן-פאַ רבינדן אויף געניצט אָ פט איז OnScreenKeys
..דעוויסעס אַ רייַנשרייַב ברירה אנדער אנדערע פילע און
.אַ דזשאַ סטיד פרעעלי זייַן קענען יַטגיכקי ארבעטן און גרייס ס קלאַ וויאַ טור די ווי אַ זאַ ּפאַ ראַ מעטערס אַ רייַנפיר
.גרינגער פיל טייּפינג מאַ כן האָ סּפיטאַ ל ּפערסאַ נאַ לייזד און מאַ קראָ ס טעקסט
קענען טעקסץ שּפראַ ך-מדפרע אַ ֿפילו אַ ז אַ זוי טשאַ נגינג שּפראַ ך שנעל ֿפאַ ר אַ לאַ וז און שּפראַ כן  40ווי מער ּכולל OnScreenKeys
.קול קאָ מּפיוטער די דורך גערעדט און טייּפט זיין געשווינד
.קול סאַ ּפיע אנדערע קיין צו קאַ נעקטינג אַ לאַ וז אויך און קולות סיסטעם ינסטאַ לירונג די ניצט OnScreenKeys
ווערסיע "דעלוקסע" דער אין בלויז בנימצא

●
●
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אדאנק
!באַ ניצער ליב
 OnScreenKeys.טשוזינג ֿפאַ ר פיל זייער איר דאנק
.איר ֿפאַ ר ּפראָ גראַ ם אַ רבעטן צו גרינג נאָ ך און עפעקטיוו אַ מאַ כן צו בעסטער זייער אונדזער ּפרובירן מיר
.וועבזייַטל ונדזערא פון דאַ ונלאָ ודיד זיין קענען וּפדאַ טעס ֿ.פאַ רבעסערט שטענדיק איז OnScreenKeys
.עקסּפעקטיישאַ נז דיין מיץ ּפראָ דוקט אונדזער אַ ז האָ ֿפן מיר

.ווייכווארג די טריינג אין שּפאַ ס פיל איר וינטשןו איך

Tom Weber
אַ קטאַ וויישאַ ן ּפראָ דוקט

.נייטיק איז ווייכווארג די אַ קטאַ ווייטינג צייַט ּפראָ צעס טעג  60די נאָ ך
די ווי געזונט ווי בלאַ ט ווייַטער דער אויף געֿפונען זיין קענען וואָ ס ּפראָ דוקטקיי די דאַ רֿפן וועט איר ,ווייכווארג די אַ קטאַ ווייט צו
קענען ּפראָ דוקט אַ ז מיטל דאס .ווייכווארג די ינסטאַ ללאַ טינג בי ַי ינדיווידזשואַ לי דזשענערייטאַ ד זיין וועט וואָ ס ינסטאַ ללאַ טיאָ נקיי
.אינסטאַ לירן שוין האט עס נאָ ך אַ קטיווייטיד זיין בלויז
 OnScreenKeys:אַ קטאַ ווייט צו גייט ווי ווייַטער גיינ
.ווייכווארג די אָ נהייב און ,קאָ מּפיוטער דיין אויף  OnScreenKeysינסטאַ לירן

>".אָ ּפטיאָ ננאַ מע<" אָ ּפציע די אויסקלייַבן
".אקעי" קנעּפל די גיט דערנאָ כדעם
.טעקסטבאָ קס צונעמען די אין ּפראָ דוקטקע דיין אַ רייַן ,אינטערנעט די צו פארבונדן איז קאָ מּפיוטער דיין אויב )a

נאָ כגיין און "קשר אינטערנעט אָ ן אַ קטיוואַ טע" קנעּפל די גיט ,אינטערנעט די צו דןפארבונ איז קאָ מּפיוטער דיין אויב )b
.עקראַ ן דעם אויף ינסטראַ קשאַ נז די
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ּפראָ דוקטקיי דיין
:איז ּפראָ דוקטקיי דיין

ינסטאַ לירונג
די .פאָ ר ראַ ם-סי קאָ מּפיוטער דיין אין עס שטעלן ,קאָ מּפאַ קטדיסק אַ אויף איבערגעגעבן געווען איז  OnScreenKeysאויב
.טאָ מאַ טישאוי אָ נהייבן וועט ינסטאַ לירונג
.מאַ ניואַ לי אָ נהייבן זאָ ל די-סי די אויף ,אויטאָ מאַ טיש אָ נהייבן נישט טוט קאָ מּפאַ קטדיסק די פון ייַנמאָ נטירונג די אויב
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הקדמה

ייַזנוואַ רג ּפראָ סט די ןנוצ נישט קענען וואס מענטשן ֿפאַ ר אַ ידז קאָ מוניקאַ ציע און טייּפינג אַ איז  OnScreenKeysווייכווארג די
.מויז קאָ מּפיוטער אָ דער קלאַ וויאַ טור
צו דאַ רף בלויז באַ ניצער דער .באַ ניצער די ֿפאַ ר אויטאָ מאַ טיש קנעּפלעך מויז און שליסלען פון קליק אַ געבן דער טוט ווייכווארג די
.מאָ ל וווינען זיכער אַ נאָ ך אויטאָ מאַ טיש טריגערד זיין דעמאָ לט וועט וואָ ס שליסל געבעטן די צו טייַטל מויז די באַ וועגן
ֿפענצטער אנדערע קיין צו טעקסט שיקן קענט איר אַ ז אַ זוי ֿפענצטער אנדערע פון שּפיץ אויף געוויזן שטענדיק איז OnScreenKeys
).ו ו"אאז ,בלעטערער טערנעץאינ אַ ן ,ווייכווארג ּפראַ סעסינג טעקסט אַ ווי אַ זאַ (
זיין קענען קליקס מויז וועלכע דורך ,שטריך גיט מויז אַ גיט  OnScreenKeysווערסיע "דעלוקסע" די אין און "גיט" דער אין
.קלאַ וויאַ טור די אויסער אפילו עקסאַ קיוטאַ ד
רעזולטאַ ט זיין קענען טעקסט טייּפט וואָ ס דורך אָ ּפציע רייד קול קאָ מּפיוטער אַ גיט  OnScreenKeysפון ווערסיע "דעלוקסע" די
.מעגלעך לייכט איז נאָ רמאַ ל סאַ ּפי די מיט נאָ כקומען אַ ז קולות קאָ מּפיוטער קיין פון ינטעגראַ טיאָ ן .הילכערס ס קאָ מּפיוטער די דורך

אָ נהייב ערשטער

"ּ "OnScreenKeysפראָ גראַ ם די פון עס רופן דעראָ דעסקטאַ ּפ דיין אויף " "OnScreenKeysבילדל די גיט ,ווייכווארג די אָ נהייבן צו
.מעניו אָ נהייב די אין
.אַ קאָ רדינגלי זיך קאָ נפיגורעס און ווערסיע ® ווינדאָ וז דיין פון שּפראַ ך די דיטעקט אויטאָ מאַ טיש וועט ווייכווארג די
מי ַי איר ֿ.פענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין ּפאַ ראַ מעטערס פילע רעדאַ גירן ווי געזונט ווי שּפראַ ך פאַ רשידענע אַ קלייַבן מי ַי איר
.קלאַ וויאַ טור רשטעלןפאַ -אויף די אויף קנעּפל סעטטינגס די קליק אַ געבן דורך ווינדאָ ו קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אַ רויף עפענען
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איבערבליק באַ סיקס

און ,עפענען זיין זאָ ל ֿפענצטער טעקסט אַ ),קלאַ וויאַ טור קאָ מּפיוטער נאָ רמאַ ל די מיט טייּפינג ווי ווי(  OnScreenKeysמיט דרוקן צו
ֿ.פענצטער דעם אין קענטיק זיין צו דאַ רף לויֿפער בלינקינג דער
.אויטאָ מאַ טיש אַ רויף ווערן געעֿפנט וועט רעדאַ קטאָ ר סטטעק אַ ,אָ נהייב ּפראָ גראַ ם אין
.רעדאַ קטאָ ר טעקסט אנדער אן קלייַבן אָ דער ווינדאָ ו קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין ֿפונקציע דעם דעאַ קטיווע מי ַי איר

און שליסל געבעטן די יבערא טייַטל מויז די באַ וועגן צו האָ בן נאָ ר איר ,קלאַ וויאַ טור פאַ רשטעלן-אויף די אויף שליסלען צינגל צו
.מאָ ל וווינען זיכער אַ נאָ ך קליקט ווערן אויטאָ מאַ טיש וועט שליסל דער .בשעת ביסל אַ ֿפאַ ר דאָ רט עס האַ לטן
.מאָ ל וווינען די טוישן אָ דער ֿפונקציע גיט-אַ וטאָ דעם דעאַ קטיווע מי ַי איר ֿפענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין

ּפראָ גנאָ ז וואָ רט און קאַ מּפלישאַ ן-אַ וטאָ וואָ רט
:שטיצן טיּפ שנעל טאָ ּפל גיט OnScreenKeys
 10די אין געוויזן זיין וועט ֿפירלייגן אָ רטוו ,וואָ רט ני ַי אַ פון בריוו ערשטער דער טייּפט איר ווי באַ לד ווי :קאַ מּפלישאַ ן-אַ וטאָ וואָ רט >
.גיט אַ דורך טיּפ מי ַי איר וואָ ס קנעּפלעך וואָ רט
.געוויזן זיין וועט ווערטער ווייַטער ּפראַ באַ באַ ל רוֿב  10דער ,וואָ רט איין געענדיקט איר ווי באַ לד ווי :סוגגעסטיאָ ן-וואָ רט-ווייַטער >
אַ דאַ ּפטיאָ ן סטיל שרייבן
איר ווי זאצן און ווערטער ני ַי לערנז ווייכווארג די ,אַ דדיטיאָ נאַ ללי .פעליקייַט דורך ווערטערבוך פולשטענדיק אַ גיט OnScreenKeys
.סטיל שרייבן דיין צו אַ דאַ ּפץ און זיי טיּפ
אַ ֿפילו סטיילז שרייבן דיין צו אַ דאַ ּפט ווייכווארג די מאַ כן צו סדר אין ימּפאָ רטיד זיין קענען אותיות און דאקומענטן ּפערזענלעך ,אַ דדיטיאָ נאַ ללי
.קוויקער

מאַ קראָ ס טעקסט און האָ סּפיטאַ ל
.קנעּפל אַ אויף דריקט די דורך איידער סטאָ רד האָ בן איר אַ ז ּפאַ ראַ גראַ פס גאנצע אָ דער אַ להאָ סּפיט קורץ שרייַבן מי ַי איר
.בלעטער נאָ כפאָ לגן די אויף געֿפונען ווערן קענען טעמע דעם וועגן אינֿפאָ רמאַ ציע ווייַטער

)ווערסיע "דעלוקסע" דער אין בלויז בנימצא( גערעדט
איז שליסל קום די אויב .שליסל קום די אויף דרוק אַ אין גערעדט זייַן וועט זאַ ץ טייּפט יעדער רעזולטאַ ט רעדע אַ קטיוועד אין
.ווידער אַ מאָ ל גערעדט זיין וועט זאַ ץ לעצט די ,ווידער געדריקט דעמאָ לט
.עס טייּפינג נאָ ך מיד גערעדט איז וואָ רט יעדער אַ ז אַ זוי  OnScreenKeysקאַ נפיגיער קען איר

סטאַ רטינג אָ טאַ מאַ טיק
®.ווינדאָ ווס מיט סטאַ רטעד אויטאָ מאַ טיש  OnScreenKeysהאָ בן קען איר
".עקסטראַ ס" קוויטל די אין ווינדאָ ו קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין דיסאַ קטיוועד אָ דער אַ קטיווייטיד זיין קענען אָ ּפציע דעם
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TASTEN AUF DER TASTATUR
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Tasten und Funktionen, die auf der OnScreenKeys-Oberfläche zu
finden sind:

Buchstaben löschen
Löscht den letzten Buchstaben

Wort löschen
Löscht das letzte Wort

Grundeinstellungen
Öffnet das Konfigurationsmenü

Klick-Sperre
Deaktiviert vorübergehend den Autoklick
Durch das Auslösen der Sperre wird die Autoklick-Funktion solange deaktiviert, bis sie durch erneutes Klicken auf diese
Taste wieder aktiviert wird.

Erweiterter Zeichensatz
Zeigt weitere Tasten und Sonderbefehle (z.B. mathematische Zeichen) an

Wort-Shift-Taste
Wechselt die Groß-/ Kleinschreibung des zuletzt geschriebenen Wortes

Wörterbuch-Wechsel/Sprachen-Wechsel
Ändert vorübergehend die Spracheinstellungen
Es wird der Buchstabensatz, die Wortvorhersage und die Stimme auf die neu gewählte Sprache eingestellt. Die
gewünschte Stimme muss zuvor im Konfigurationsmenü der entsprechenden Sprache zugewiesen werden (nur in der
Deluxe-Version möglich).

Stimme vorübergehend ein-/ausschalten

Enter (und Absatz aussprechen)

Feststelltaste / Capslock. Dient der dauerhaften Großschreibung. Ist diese Taste aktiviert, so
wechselt sie ihre Farbe:
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)בלויז ווערסיע " "Deluxeאון "דריקט" אין בנימצא( MOUSE BAR

מיט קליקס מויז עמיאַ לייט קענען איר ,קנעּפלעך מויז ּפיוטערקאָ מ נאָ רמאַ ל די אַ ראָ ּפ דרינגלעך ּפראָ בלעמס האָ בן איר אויב
OnScreenKeys.
& דראַ ג אָ דער גיט רעכט ,גיט טאָ ּפל ,גיט ּפשוט .ג  (E.טאָ ן צו דאַ רֿפן וועט איר גיט מויז וואָ ס וועגן טראַ כטן צו מאָ מענט אַ נעמען
). .גיט דראָ ּפ
צונעמען דעם סעלעקטירן .גיט טאָ ּפל אַ טאָ ן צו דאַ רֿפן וועט איר ,דעסקטאַ ּפ די אויף טעקע אַ זיך עפענען צו סדר אין לעמאָ של
וועט גיט מויז די בשעת קורץ אַ נאָ ך .געטאן זיין זאָ ל גיט די ווו אָ רט דער צו טייַטל מויז די מאַ ך און ),ווייטער זען( גיט מויז
.אָ רט אַ ז אין געטאן ווערן אויטאָ מאַ טיש

:באַ ר קנעּפל מויז די אַ רויף אָ ּפענס קנעּפל דעם אויף גיט אַ

:איבערבליק טיּפ גיט מויז

)גיט ּפשוט( דריקט לינק

גיט טאָ ּפל

גיט רעכט

דראָ ּפ & דראַ ג

באַ ר קנעּפל מויז נאָ ענט & ֿפעיִקייטן גיט קוויט
קאַ נפיגיעריישאַ ן די אין אַ דזשאַ סטיד זיין קענען )וו"אאז ,טאָ לעראַ נץ ציטער ,ראַ דיוס ,טאָ לעראַ נץ באַ וועגונג וו"אאז( ּפאַ ראַ מעטערס גיט מויז די
ֿ.פענצטער
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ָאַ וטא-גיט

Da viele Benutzer die Knöpfe der Computermaus nicht niederdrücken können, ist in OnScreenKeys der
sogenannte „Autoklick“ aktiviert:
Bewegt man den Mauszeiger über eine Taste auf der OnScreenKeys-Tastatur und verweilt mit dem
Mauszeiger dort, so färbt sich die Taste langsam in einer bestimmten Farbe ein.

Hat sich die Taste komplett rot eingefärbt, so wird diese Taste automatisch geklickt.

Die Zeit bis zum Autoklick (wie lange die Taste benötigt, um sich einzufärben) sowie die Farben lassen sich im
Konfigurationsmenü frei einstellen.
Standardmäßig funktioniert der Autoklick nur einmal auf einer Taste. Dies dient dazu, ungewollte
Mehrfachausauslösungen zu verhindern.
Der Mauszeiger muss zuerst auf eine andere Taste bewegt werden, damit der Autoklick wieder startet.
Zum Schreiben der Wortes „Hallo“ muss nach dem ersten „L“ der Mauszeiger zuerst kurz auf eine andere
Taste bewegt werden, damit sich die „L“-Taste wieder einfärbt, um diese wiederholt schreiben zu können.
Erfahrene Benutzer können die Mehrfachauslösung jedoch aktivieren. Dafür wird im Konfigurationsmenü bei
„Wiederholte Tastenauslösungen zulassen“ ein Häkchen gesetzt.
Im Konfigurationsmenü sind ebenfalls weitere Einstellungen zur Anschlagsverzögerung und
Wiederholungsgeschwindigkeit verfügbar.
Der Autoklick lässt sich auch komplett ausschalten. In diesem Fall können die Tasten mit einem linken
Mausklick angewählt werden.

Leidet der Benutzer unter Spastiken und drückt deshalb häufig ungewollt die Knöpfe der Computermaus
nieder (und löst so ungewollt Tasten auf der OnScreenKeys-Tastatur aus), so können die Mausknöpfe der
Computermaus auch blockiert werden. In diesem Fall ist nur noch der Autoklick möglich.
Um diese Option zu aktivieren, ist das Häkchen im Konfigurationsfenster bei der Option „Knöpfe der echten
Computermaus blockieren“ zu setzen.
Die Auswahl einer Taste wird mit einem Klang quittiert. Dies lässt sich im Konfigurationsmenü über die Option
„Klänge abspielen“ ein- und ausschalten.
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)בלויז ווערסיע "SPEECH OUTPUT ("Deluxe

:קנעּפל גיט אַ דורך דיאַ קטיווייטיד  /אַ קטיווייטיד זיין קענען רעזולטאַ ט רייד די

:געוויזן זיין וועט ייקאַ נז ווייַטערדיק די פון איינער סטאַ טוס קראַ נט די אויף דעּפענדינג

דיאַ קטיווייטיד רעזולטאַ ט סּפיטש

ייטידאַ קטיוו רעזולטאַ ט סּפיטש

טעות אַ צו רעכט בנימצא ניט רעזולטאַ ט סּפיטש

ּ.פערטשאַ סט איר אַ ז ווערסיע דער אין בנימצא נישט איז רעזולטאַ ט קול דער
איז שליסל אַ רייַן די ווען מאָ טאָ ר רייד די צו געשיקט זיין וועט שורה טייּפט יעדער ,אַ קטיווייטיד איז ֿפונקציע רעזולטאַ ט רעדע די אויב
.טריגערד
.ווידער גערעדט זיין וועט זאַ ץ לעצט די ,ווידער געדריקט איז שליסל צוריקקומען די אויב
.עס טייּפינג נאָ ך מיד גערעדט איז וואָ רט יעדער אַ ז אַ זוי  OnScreenKeysקאַ נפיגיער קען איר

ֿ.פענצטער קאַ נפיגיעריישאַ ן די אין בןאויסגעקלי זיין קענען ניצן זיין וועט  OnScreenKeysאַ ז קול קאָ מּפיוטער די
.שּפראַ ך יעדער ֿפאַ ר קול אַ נדערש אַ סעלעקטירן מי ַי איר ,שּפראַ כן קייפל אין יבערגעבן איר אויב
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האָ סּפיטאַ ל

,געניצט אָ פט זיין וועט וואָ ס מאָ דולע טעקסט אַ איז פראַ זע א
 OnScreenKeysאין אַ רויף שטעלן זיין קענען פראַ סעס  10צו אַ רויף

ֿ:פראַ זעס אַ רויף באַ שטעטיקן
".מאַ קראָ ס טעקסט" קוויטל די גיט און ֿ,פענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די עפענען
טעקסט אַ דורך טעקסט די פאַ רבייַטן און ,געוואלט אויב עס רענאַ מע ,עסֿפראַ ז פאַ ראַ נען פון רשימה די פון פראַ זע אַ סעלעקטירן
.ברירה דיין פון
.עדיטיד נאָ ר איז וואָ ס פראַ זע די אונטער ליגן איז וואָ ס "ראַ טעווען" קנעּפל די גיט ,דערנאָ ך
.פראַ זע אנדערן עדיטינג מיט ווייַטער גיינ דעמאָ לט מי ַי איר
.קנעּפל "היט"' ֿפענצטער קאַ נפיגיעריישאַ ן די גיט ,פראַ סעס דיטינגע מיט געטאן זענען איר ווען

ֿ:פראַ זעס טייּפינג

.קנעּפל קעסטל קאָ רט דעם דריקט
.קנעּפלעך וואָ רט די אין דערשייַנען איצט וועט האָ סּפיטאַ ל קאַ סטאַ מייזד דיין
.עשריבןג טעקסט אַ נדערלייינג זייַן האָ בן צו סדר אין קנעּפלעך די פון איינער דריקט
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מאַ קראָ ס טעקסט
.געשריבן זייַן מי ַי ּפאַ ראַ גראַ פס פון נומער  Infiniteאַ פונקציע מאַ קראָ ו טעקסט די פון הילף די דורך
.נאַ מינגס זייער דורך אויף שּפעטער קסטטע געשריבן PRE-די ינוואָ וק צו דאַ רֿפן וועט איר ווייַל רעקאַ מענדיד איז סכעמע נאַ מינג קאָ נסיסטענט אַ

:מאַ קראָ ס טעקסט קרעאַ טינג
".מאַ קראָ ס טעקסט" קוויטל די גיט און ֿפענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די עפענען
ווערן שּפעטער זאָ ל וואָ ס טעקסט דער און נאָ מען אַ אַ רייַן דעמאָ לט ,זייַט רעכט די אויף געגנט די אין קנעּפל "ניו" דעם דריקט
.שריבןגע
".נייַ" קנעּפל די גיט דערנאָ כדעם
ּ.פאַ ראַ גראַ פס ני ַי אַ רייַן איצט מי ַי איר

:מאַ קראָ ס טעקסט ינוואָ וקינג
.קלאַ וויאַ טור די אויף ) (#זאָ דיאַ ק שאַ רף דעם דריקט
.שליסל יבעררוק די גיט ,קענטיק ניט איז צייכן שאַ רף דער אויב
.קנעּפלעך ּפראָ גנאָ ז וואָ רט  10די פון איין אין אַ רויף ווייזט עס ביז מאַ קראָ ו טעקסט אַ פון נאָ מען די טייּפינג אָ נהייבן
.אויס געשריבן טעקסט סטאָ רד די האָ בן צו קנעּפל ּפראָ גנאָ ז וואָ רט צונעמען דעם דריקט
זענען עס ,קנעּפל ּפראָ גנאָ ז וואָ רט די אין געוויזן זענען )) (#כאַ ראַ קטער שאַ רף אַ מיט אָ נהייבן אַ לע מאַ קראָ ס טעקסט( מאַ קראָ ס טעקסט קיין אויב
.ווידער אָ נהייב די ֿפון אָ נהייבן און ,צייכן שאַ רף די גיט דעמאָ לט ,ערשטער שליסל קום די גיט פאַ ל אַ אַ זאַ אין .רשימה די אין אותיות נאָ ך
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קאָ נפיגוראַ טיאָ ן

ingabeebene.

https://download.tomwebersoftware.com/update/osk/manuals/OnScreenKeys_manual_10
85.pdf

tom weber software, Konrad-Adenauer-Str. 32, 63073 Offenbach am Main, Germany
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אַ ריבערפירן
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UPDATES
ֿ:פעיִקייטן ני ַי און אַ ּפדייץ ּפאָ טער וועגן נייַעס ּפעריאָ דיש גיט לוועבזייַט דעם
https://www.onscreenkeys.com

ֿפירלייגן און קריטיק
באדערפענישן דיין טרעפן צו בישליימעס נישט טוט ווייכווארג אונדזער וועגן עּפעס אויב אונדז זאָ גן איר אויב צופרידן זיין וואָ לט מיר
ֿ OnScreenKeys.פאַ רבעסערן צו יוו אויף ֿפירלייגן קיין האָ בן איר אויב אָ דער
צו  Emailאַ שרייַבן ביטע

mail@tomwebersoftware.com
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