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 LOOKY –דף הוראות הפעלה 

דגם   Rean Electronicsס שרכשת מבית "הטמ.אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו
LOOKY  ס יסייע "אנו מקווים שהטמ. סים עם הטכנולוגיות החדישות ביותר בתחום"הינו אחד הטמ

שה הכל על מנת לספק אנו מבחינתנו נע.לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם את איכות חייך
 .המקצועי והאיכותי ביותר, המהיר, לך את השירות הטוב

כל שימוש שגוי ולא כפי שהומלץ בהוראות  השימוש  יגרום לאיבוד  :אזהרות
 .האחריות של החברה

 אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו  בהמשך החוברת. 
  מורשה של החברהאין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי . 
 המכשיר לא מיועד לשימוש במקום רטוב או באזור כימי. 
 אין לחשוף את המכשיר למקור חם. 
 יכדי לנקות את המכשיר השתמש במטלית לחה בלבד ולא בשום חומר אלכוהול. 

 

 .שים לב להוראות הטעינה. לפני השימוש הראשוני יש להטעין את הטמס עד שהבטריה מלאה

שני ישמע  –ת המטען לתקע ומצדו השני לטמס הכנס א -טעינה .1

במידה . קולות של ביפ בזמן החיבור

 .והטמס דלוק טעינה לא תתבצע

 

 דולקת כל הזמן  תאורהכש– 

 .הטמס עדיין בטעינה

 הטמס  -מהבהבת תאורהכשה

 .טעון ומוכן לשימוש

 צלילמהבהבת ונשמע  תאורהכשה  

 .יש בעיה בבטרייה או לא מתבצעת טעינה -כפול

 1.5-2בטמס הינו  לשימושמן הממוצע ז  

  תלוי במצב תכולת  -שעות 6זמן הממוצע לטעינה הינו

 .הבטרייה בתחילת הטעינה

 שמירה על הבטרייה .0

 רק אם אין ברצונך להשתמש . ס"הוצא את הבטריות מתוך הטמ

 .בו לתקופה ארוכה

 מומלץ להטעין את המכשיר . הבטריות רגישות להטענה מרובה

 .ולא לפני היטריבהרק בסיום 
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  דבר זה מותנה . אוטומטיתלבטריות הנטענות יש פריקה

לכן אל תשאיר את הבטריות או . בטמפרטורה שהם נמצאות

 .המכשיר במקום חשוף לשמש

 עד שהם מגיעות  בטריות חדשות יש לטעון מספר פעמים

 .ליכולת המרבית שלהם

 יש להטעין את הבטריות לפחות פעם אחת בחצי שנה. 

  זה תלוי . פעמים טעינה 333ממוצע היכולת של הבטריות הם

 . תפחת הבטרייהלאחר מספר פעמים זה יכולת . בשימוש

 הפעלה  .3

 3)לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור הצהוב  -כיבוי והדלקה 

 -במידה ואין תזוזה במכשיר. ישמע צליל הדלקה(. שניות

 יהכשהבטרי. ישמע צליל כיבוי. דקות 3לאחר  יכבהיהמכשיר 

 .ישמע צליל הולך ויורד –מסתימת המכשיר כבה מעצמו 

 ל -ידית מתקפלת-LOOKY לידית . יש ידית אחיזה מתקפלת

 :מספר מצבים לשימוש

o  כשהידית פתוחה ניתן להשתמש במכשיר כמו זכוכית

 . ככל שתתקרב לקטע הקריאה הטקסט במסך יגדל. מגדלת

o קטע ניתן להניח את המכשיר על גבי ה -כשהידית סגורה

. קריאה והזיזו כך שהוא צמוד לקטע הקריאה

 .קבועה X8ההגדלה 

o  ניתן להניח את  –בעזרת מתקן ההגבהה

 . ההגדלה קבועה גם בהגדלות אחרות

o  י קימור המסך "ע –ניתן לכתוב עם הטמס

 (.ראו תמונה)ותמיכה בידית 

לחיצה על הכפתור הכחול ניתן להחליף מצבי  -מצבי תצוגה .4

 . לבן על גבי שחור, ור על גבי לבןשח, תצוגה צבע מלא

ניתן להקפיא את התמונה עליה מסתכלים  –הקפאה /צילום .5

לשחרור ההקפאה לחץ לחיצה . לחיצה קצרה על הכפתור הצהוב

את כדי לחסוך אורות הטמס יכבו ז –בזמן ההקפאה . קצרה שנית

  .ניתן לשנות מצבי תצוגה, זמן בבטריה


