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Insight 1800 
 

 פתח דבר
 

 .אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו
סים "הינו אחד הטמ  INSIGHT 1800דגם   VTIס שרכשת מבית "הטמ

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

 .את איכות חייך
 

, המהיר, מנת לספק לך את השירות הטוב אנו מבחינתנו נעשה הכל על
 .המקצועי והאיכותי ביותר

 
 במקרה של תקלה ניתן לפנות למערכת השירות בחברתנו

 02-5003646או  1-599-555-789בטלפון 
 

 ראובן חי כהן 
 ל החברה"מנכ
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 מידע חשוב
 
 

 .אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו  בהמשך החוברת

 .ק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברהאין לפרק שום חל

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

 .כדי למנוע הפרעות קליטה. ויזיה או מכשיר רדיוואין להתקין מכשיר זה ליד טל

ות רב עיש לחבר מכשיר זה לחשמל בהתאם להוראות כמכשיר עצמאי ולא באמצ

 .ס"ם אחרים שלא קשורים לטמשקע עם מכשירי

מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו כדי ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת 

 .באופן יעיל וכדי להימנע  משימוש שלא בהתאם להוראת היצרן
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 התקנה 

ס ואת שאר החלקים והנח אל משטח "הוצא את הטמ, פתח את האריזה
ס "צטרך לארוז את הטמשמור את חלקי האריזה השונים למצב שת. יציב

 .מכל סיבה שהיא
 .לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה

, VGAכבל ,VGAמתאם  ,ס"ספק כח לטמ ,RCAכבל וידאו , ס"טמ
 .VGAספק כח למתאם 

 
ס על משטח "מקם את הטמלאחר שבדקת שיש בידיך את כל החלקים 

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

 
 . ס או לצידו הימני או השמאלי"ניתן למקם על הטמ את המסך 

מומלץ להניח על ס "אם החלטת למקם את המסך על הטמ! שים לב
נמוך מגובה שולחן סטנדרטי כדי שגובה המסך יתאים לגובה  שולחן

 .או לחילופין כיסא גבוה העיניים בישיבה
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 :אופציות לחיבור 3עומדות בפניך 
 .הטלוויזיחיבור למסך .  1

 בחלק האחורי  OUTלשקע וידאו  RCA -חבר את כבל ה.  א     
 .ס"העליון מצד שמאל של הטמ           

             בשקע וידאו   VGA–ה   את הקצה השני של הכבלחבר  .  ב     
 .        במסך הטלוויזיה

 .ס לחשמל בעזרת הספק המקורי"חבר את הטמ.   ג     
 .    חבר את הטלוויזיה לחשמל  .ד     
 
 VGA חיבור למסך .  2

 בחלק האחורי OUTלשקע וידאו RCA –חבר את כבל ה . א   
 .ס"העליון משמאל של הטמ        

 במתאם  RCA INאת הקצה השני של הכבל חבר לשקע  .ב
 המודבק בחלק האחורי העליון מצד ימין של VGA  -ה 

 .ס"הטמ
 VGA -במתאם ה OUT VGAלשקע  VGA– כבלחבר  .ג

 .ס"המודבק בחלק האחורי העליון מצד ימין של הטמ
 VGA -חבר לשקע  ה VGA -את הקצה השני של כבל ה  .ד
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 .במסך
 .לחשמל עם הספק המיועד לוVGA -את מתאם החבר   .ה

 .ס לחשמל עם הספק המיועד לו"מחבר את הט  .ו

 .חבר את המסך לחשמל  .ז
 
 שילוב מחשב בעמדה.  3

 השילוב יאפשר לך. בלבד' 2' חשב לאופציה מסניתן לשלב מ      
 .ס גם עבור המחשב"להשתמש במסך הטמ      

 .2מאופציה ' עד ז' בצע את ההוראות א .א
 מהמחשב ביציאת המסך לשקע VGA–חבר את כבל ה  .ב

המודבק בחלק האחורי מצד ימין  VGA–במתאם ה  VGA  IN  -ה 
 . ס"של הטמ

  
 הכפתור , תור קטןישנו כפ VGA–בצד העליון של מתאם ה

 ס והוא מאפשר "מיועד לאלה המחברים את המחשב לטמ
 .ס וההיפך"העברת תמונה ממצב מחשב למצב טמ
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 ס"תיאור הטמ
 

 בלוח ממוקמים כל. לוח הבקרה ממוקם בחלק העליון מלפנים
 כפתורי ההפעלה של הטמס למעט כפתור המעבר מתצוגת מסך

 VGA. -כפתור זה ממוקם במתאם ה , לתצוגת מחשב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VGAמתאם 

 הקטנה\הגדלה

 נעילת מגש

 כהות/בהירות

 הדלקה\כיבוי
 מצבי תצוגה
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  הקטנה\הגדלה

. מופנה כלפי מעלה והתחתון מופנה כלפי מטהמשולש ה
כפתורים אלה מיועדים להקטנה ולהגדלה של התמונה 

 . המוצגת במסך
 
 

 הדלקה\כיבוי
יש ללחוץ על כפתור ההדלקה והכיבוי להתחלה וסיום 

 . קטן ומרובע –הלחצן ממוקם במרכז הטמס  -העבודה
 
 

 נעילת המגש
העליון , משמאל לשני החיצים ישנם שני כפתורים נוספים

  .מגשמשמש לנעילת ה
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 מצבי תצוגה

מצב צבע  –כל לחיצה על כפתור זה משנה את מצב התצוגה 
 נגטיב, לבן על רקע שחור, מצב פוטו גווני אפור, מלא

 
 

 כהות/בהירות
הות השחור תוסיף כ-לחיצה על כפתור זה בחלקו הימני

הצהוב תוסיף בהירות -לחיצה על החלק השמאלי, למסך
לבן על )כל זה במצבי תצוגה של קריאה בלבד . לתמונה

 (שחור או נגטיב
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 הפעלה ראשונה 

 ס דאג שמגש הקריאה ישוחרר "עיל את הטמלפני שנפ
. סובב את הנועל עד לשחרור מגש הקריאה. מהנועל הידני

וכל לנוע לכל ס כך שמגש הקריאה י"מקם את הטמ
ס והנח "הדלק את המסך ואת הטמ.הכיוונים ללא הפרעה

 .רצוי צבעוני על מגש הקריאה, חוברת או ספר
 

 ם אתה משתמש באופציה של מסך ה א– VGA  במקום
 –מסך הטלויזיה דאג שגם ספק החשמל של מתאם ה 

VGA ס אין "אם  לאחר הפעלת הטמ. מחובר לחשמל
  -כפתור במתאם ה תמונה על המסך לחץ קלות על ה

VGA ס"טמכדי לעבור לתצוגת. 
 

 ס הינה התאמת "ון בשימוש בטמוהפונקציה הראשונה לכי
השתמש בשני המקשים דמויי החץ . ההגדלה לצרכיך
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הממוקמים בלוח הבקרה מימין ובחר את הגודל המתאים 
 .לך

 

 י לחיצה "מקשי לוח הבקרה הם אלקטרוניים המופעלים ע
לחיצה קלה בכל פעם ובכך  קיימת אפשרות לבצע.קלה

כן . להגדיל או להקטין  הגדלה או הקטנה אחת בכל לחיצה
קיימת האפשרות ללחוץ על המקש ממושכות על לקבלת 

 . הגודל הנחוץ
 

  לאחר שכיוונת את הגודל הרצוי נעבור למקש הכוונון הכולל
המעבר בין מצב למצב מתבצע .  (MODE)פונקציות מספר

בחר את המצב הרצוי . תור הכוונוןי לחיצה קלילה על כפ"ע
ובחומר , השימוש בצבע מלא מומלץ לצפייהבתמונות. לך

לבןתלויה במצב  –שחור לשחור  –הבחירה בין לבן . צבעוני
 .ראייתך ובסוג החומר המונח על גבי מגש הקריאה
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 קריאת מסמך

 הבא את מגש, הנח את חומר הקריאה על המגש בחלקו הפנימי
את השורה הראשונה של המסמך במרכז  ומקם הקריאה אליך

 הנח את שתי ידיך בשני צידי המגש והחל לנוע ימינה או. המסך
כאשר סיימת לקרוא את . שמאלה בהתאם לכיוון הקריאה

השורות הראשונות במסמך הזז את המגש מעט לאחור כדי 
 .כך עד לסיום הדף, להעלות שורות חדשות על המסך
נוחות אך בהמשך לאחר  בשלב הראשון פעולות אלה אינן

 .ס תהיה מהירה ונוחה יותר"הקריאה באמצעות הטמ, שתתרגל
 אך ניגודיות , במהלך הקריאה כוון בהתאם לנוחיותך עוצמת אור

 .וגודל
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 ס"כתיבה בעזרת הטמ
 למלא טפסים או לכתוב שיק, ס מכתב"ניתן לכתוב בעזרת הטמ

לקבל כדי  מומלץ להשתמש במגש נעול בזמן הכתיבה. ועוד
מקם את הדף במרכז המגש ותרגל את .יציבות של משטח העבודה

כתיבת שמך כדי ללמוד את הכוונונים הנחוצים לך בזמן 
הכוונון שחור על גבי לבן או לבן על גבי שחור עדיפים . הכתיבה

 .ממצב צבעוני בזמן הכתיבה
 

 משימות נוספות
ביות כתו, ס תוויות של בקבוקי תרופות"ניתן לקרוא בעזרת הטמ

 .ון שעון ואף לטפל בציפורנייםולכי, של קופסאות שימורים
 .בביצוע משימות תלת מימדיות מומלץ להשתמש במצב צבעוני

 
 תחזוקה

ומלץ לנקות בנייר סופג או מ. ס"יש לשמור על ניקיונו של הטמ
 .אין להשתמש בחומרי ניקוי משום סוג. בבד כותנה רך

    .המראות שמסביבהאין לנקות בשום אופן את המצלמה ואת 


