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 פתח דבר
 

 .אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו
סים עם "הינו אחד הטמ   FREEDOMדגם   VTIס שרכשת מבית "הטמ

 . הטכנולוגיות החדישות בתחום
ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם את איכות "אנו מקווים שהטמ

 .חייך
 

המקצועי , המהיר, ירות הטובאנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את הש
 .והאיכותי ביותר

 
 במקרה של תקלה ניתן לפנות למערכת השירות בחברתנו

 02-5003646    בטלפון
 ראובן חי כהן 

 ל החברה"מנכ
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 מידע חשוב
 

 .אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו  בהמשך החוברת

 .של החברהאין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה 

 .ניסיון תיקון של טכנאי לא מורשה יגרום לאיבוד האחריות של החברה

 .כדי למנוע הפרעות קליטה. אין להתקין מכשיר זה ליד טלוויזיה או מכשיר רדיו

יש לחבר מכשיר זה לחשמל בהתאם להוראות כמכשיר עצמאי ולא באמצעות רב 

 .ס"שקע עם מכשירים אחרים שלא קשורים לטמ

וד לקרוא בעיון בחוברת זו כדי ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת מומלץ מא

 .באופן יעיל וכדי להימנע  משימוש שלא בהתאם להוראת היצרן

 
 

  התקנה
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שמור . ס ואת שאר החלקים והנח אל משטח יציב"הוצא את הטמ, פתח את האריזה

 .ס מכל סיבה שהיא"את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז את הטמ

 .פני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזהל

 ס"טמ. 1

 ספק כח . 6

 מדריך למשתמש בעברית ובאנגלית. 7

ס "ס מקם את הטמ"לאחר שבדקת שיש בידיך את כל החלקים הבה נחבר את הטמ

 .שמאלה וקדימה, דאג להשאיר מקום לתזוזה נוחה של המגש ימינה. על משטח יציב

 
 

 הזהרות והבהרות
 

 ל למען שמירה על המכשיר "בעיון את הוראות הבטיחות הנ אנא קרא
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 הדלקהכפתור 

 אין לחשוף את המכשיר לשינויים קיצוניים בטמפרטורה . יש להשתמש בטמס במקום סגור .
והאופטיקה עלולה  האלקטרוניקהבחשיפה כזו . אין להניח את המכשיר בקרוב למקור חימום

 .קלהינז

 או המגש על כן וודא שאין שום חלקים  שים לב יש חלקים אשר זזים במכשיר כגון המסך
 . זאת על מנת לאפשר פעולה תקינה של המכשיר. קטנים שיחדרו לאזורים אלו

 אין לפתוח את המכשיר ללא טכנאי או נציג החברה. 

 שים לב  . במידה ורוצים לשנות את מיקומו של המכשיר יש לנתק את המכשיר מהחשמל
 .דיוהחזק את המגש על מנת שלא יזוז משני צי

 יש לכבות את המכשיר כשהוא לא נמצא בשימוש . 

 יש לכבות את המכשיר ולהוציאו מהחשמל לפני שמנקים אותו . 

  למסך מומלץ בחומר מיוחד למסכים או במטלית לכה ושאר המכשיר : לניקוי המכשיר
 .אין להרטיב את המכשיר בכל צורה שהיא. במטלית לכה בלבד

 במקרה של תקלה צור קשר עם נציג החברה. אין להשתמש בספק כוח אחר למכשיר . 

 
 ס"התחלת העבודה במכשיר הטמ -הפעלה

 
א בתחתית המסך מתחת לכפתורי נמצ :הדלקהכפתור  

ס "מדליק את הטמ (אדום) זהכפתור ( ראה ציור)ההפעלה 

ותאורת המכשיר   בזמן ההדלקה נשמע צליל. בלחיצה פנימה

 .נדלקת

 .לאחר מספר שניות ניתן להתחיל לעבוד
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 כפתור בהירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  גלגל בצבע צהוב בקדמת המסך: מצבי תצוגה 

 

 Brightness Switch - :כפתור בהירות

 שמאלה לחיצה י"ע, את מצב בהירות התאורה הה משנכפתור ז

קטנת לה .להגדלת הבהירות לחץ על הצד הימני .נהיאו ימ

כדי להחזיר למצב ברירת  .הבהירות לחץ על הצד השמאלי

 וללחוץ על הצד, 4בכפתור השמאלי למצב  יש להגיע, המחדל

 .יהשמאל

 .לאחר מספר שניות ניתן להתחיל לעבוד

 צבע מלא .0

 לבן/ שחור  .1

 שחור/ לבן  .2

 צהוב/ כחול  .3

 איפוס בהירות .4

 כחול/ צהוב  .5

 צהוב/ שחור  .6

 שחור/ צהוב  .7
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 .הסבר למצבי התצוגה בהתאם למספרים המוצגים בעמוד הקודם

 צבע מלא   :0תצוגה מצב 
 מצב תצוגה צבע טבעי לטקסט תמונה ועצמים

 שחור לבן  :1תצוגה  מצב
 .א בשחורוהכתוב לבן והבצבע הרקע 

 נגטיב-הפוך  :2מצב תצוגה 
 .לבןא והכתוב וה בצבע שחורהרקע 

 מצבי תצוגה עם רקעים שונים   :11-3,5מצבי תצוגה 

 
 

 

 טקסט/  רקע
  צהוב/ כחול  3
 לכחו/ צהוב  5
 צהוב/ שחור  6
 שחור/ צהוב  7

 

 טקסט/  רקע     
 ירוק/ שחור    8
 שחור/ ירוק    9

 לבן/ כחול  10
 לכחו/ ן לב 11
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 Brightness Reset –איפוס הבהירות   :4מצב תצוגה 
 .הבהירות למצב ברירת המחדל ניתן להחזיר אתבמצב זה 

 Brightness -וללחוץ בכפתור המעביר בהירות, 4יש להגיע למצב 

Switch 

 :13-12 תיחום אזורים
בגלגל יש להגיע , והשחרה של יתר הטקסטאופקי קו  תחוםל

ללחוץ על כפתור כדי לשנות את עובי הקו יש  .12 ספרלמהצהוב 

Brightness Switch ה או הקטנההגדל -ימינה או שמאלה. 
בגלגל הצהוב יש להגיע , והשחרה של יתר הטקסט קו אנכי תחוםל

ללחוץ על כפתור כדי לשנות את עובי הקו יש . 13 ספר למ

Brightness Switch הגדלה או הקטנה -ימינה או שמאלה. 
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 יצירת קווי סימן לעזרה  :51-41 י תצוגהמצב
 

 .בגלגל הצהוב 14לקו אופקי יש להגיע למספר 
יש ללחוץ על כפתור , למטה/ לשינוי מיקום הקו למעלה

Brightness Switch שמאלה ימינה.  
לשינוי  .בגלגל הצהוב 15לקו אופקי יש להגיע למספר 

יש ללחוץ על כפתור , שמאלה/ מיקום הקו ימינה

Brightness Switch שמאלה ימינה. 

 
 

 

 
- נעילת מגש

 

   2                                    1 
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 .אלו עוזרים לכיוון גובה המסך ולכיוון זוויתו ידיות-כיון גובה המסך

 
 .המסמכיםנועלות את מגש מגש ה עלידיות ה

 .המגש לא זז בכלל -נעילה כוללת :1מצב 
 .המגש זז לכל הכיוונים -פתוח :2מצב 
 .ניתן לנוע פנימה או החוצה :3מצב 
 .היתן לנוע ימינה ושמאלנ :4מצב 
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