
સ્માર્ટ-કી શ ું છે ?

દફાળો kkkkk , ssss, ddddd                         ક ખ ક્ષ,     શ  વ શ્ર,   દ ધ ડ ઢ ડ઼

AEIOU                    Ka, kee, kii, koo.., kuu..                       કા, કે કૈ, કક કી, ..

Step2

કોઈ ણ  key  ના અક્ષર ને ફીજી ળાર ખળા મારે્  Shift  નો પ્રયોગ કરો - lekk Shift K  ેખક

પોનૈકર્ક કીફોડટ શ ું છે ?

પોનૈકર્ક કીફોડટ મા ફધા અક્ષર / letter એમના ઉચ્ચારણ / sound ના આધાર ર રખાયા છે , 
 Show Keyboard દફાળો . અક્ષર ર માઉશ કશટર ાળીને દફાળો. 
ર્ાઇ કરો T, Shift T, Ctrl T, Ctrl Shift T, Alt T                      ત થ ર્ ઠ ત્ર
કીફોડટ ર કોઈ ણ આક્ષર ને ક્લક કરો .
 Show Full-screen દફાળો .

X                          kx, kxx, kxxx, kxxxx..                             કું કઁ કઃ ક઼ ક०
N                          kn, knn, knnn                                   કન કું કઁ
M                         km, kmm, kmmm                                 કમ કું કઁ
Q                          kqr, rqk                                          ક્ર કટ
W                         dwww…             દ દળ દૃ દૄ દ્ર દટ  દ્વ દ્ટ દ્ચ દ્ઙ દ્ગ દ્છ દ્ઝ દ્ઞ દ્ઘ દ્જ દ

Step4
આધો અક્ષર કેળી રીતે ખાય ?

H                          Kh, khh,khhh                                    કષ કઃ ક્

N                          cnndn                                           ચુંદન

R                          Krrr..., k Shift R                                 કર કઋ કૃ કટ, ક્ર

માત્રા કેળી રીતે ગાડળી ?
Step3

SmartKey ગજુરાતી

Keyboard મા કોઈ ણ key  ળારુંળાર દફાળવ ૂફીજૂ અક્ષર ાળાન ૂનામ સ્માર્ટ -કી મલ્ર્ી-રૈ્પિંગ છે.

Step1



p nnnnnn q c   or p Ctrl Shift Nqc                                    ઞ્ચ

પપ્રકડક્લર્ળ રૈ્લસ્ટ્ ર કોઈ ણ બ્દ ક્લક કરો .
પરૂો બ્દ ખ્યા છી    Space     દફાળો .

Step8

પપ્રકડક્લર્ળ રૈ્લસ્ટ્ માથી બ્દ ષર્ાળા મારે્ માઉશ મા રાઇર્ ક્લક કરો.

પપ્રકડક્લર્ળ રૈ્લસ્ટ્ કેળી રીતે શ રૂ અને ફન્દ કરાએ ?
(ઊર) ટૂફાર ર Show Predictive Text     ર ક્લક કરીને રૂઆત કરો .
(ઊર) ટૂફાર ર Hide Predictive Text  ર ક્લક કરીને ફન્દ કરો .                                                    

પપ્રકડક્લર્ળ રૈ્લસ્ટ્ નો પ્રયોગ કેળી રીતે કરાએ ?

કોઈ ણ કી ( key)  દફાળળા થી એના ર ર્ાઇ થળા ળાલો અક્ષર ીા ફાલશ મા દેખાએ છે . 

પપ્રકડક્લર્ળ રૈ્લસ્ટ્ મા નળો બ્દ જોડળા મારે્ એ બ્દ ખીને      Space      દફાળો.

Step9
ષૈલ્ ક્ાું છે ?

ઊર ષૈલ્ મૈન્ય ૂજ ઓ

example   પતર ળનુંતપ રમ મારે્ ેષા પતર ળ ખો છી  Ctrl Space  કીજ ને એક શાથે દફાળો

Ctrl T Shift R k                                                         ટ્રક

Step6
સ્માર્ટ-કી ની શાથે ર્ાઇપિંગ કેળી રીતે કરાએ ?

Q                            જોડળા ળાલો ષન્ત    dqv, dqd, dq Shift D      દ્વ દ્ઙ દ્ચ
Shift H                      શાદો ષન્ત

Step5
ષન્ત ક્ાું છે ? 

g Ctrl N q g a                                                           ગઙ્ગા
sss nnnnn q k r                                                         ઙ્કર

s Ctrl D k                                                               શડક

Step7

fs Ctrl Shift R Ctrl T                                                   પસ્ર્ટ   (frqsq Ctrl T)

e Ctrl T ii e m                                                          એર્ીએમ

Q                         kqk, kql, kqm                   ક્ક, લ, લમ
Z                         kzk, kzl, kzm                    લ ક,લ , લ મ

km Ctrl R                                                               કમટ                                                

Ctrl D mruu                                                             ડમરૂ 



` symbol (Key above Tab key)

SmartKey  Ctrl Q  (TYPING)
SmartKey Transliteration  Ctrl W
Kbasic Unicode Ctrl E ( write in word / Social Media)  (TYPING)

ઊર  ટૂફાર મા How to write ( આ ાના )
English મા ખળા મારે્ F2 કી દફાળો . પરી થી F2 key  દફાળા થી ગ જરાતી મા ખી  કાયે.


