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 Prodigiשליטה על מערכת 

נעילת פוקוס  
 אוטומטי 

  -הגדלה/הקטנה
 סיבוב הגלגל  

  מראה דף מלא
 ה  לחיצה ארוכ

 

 הדלקה וכיבוי 

שינוי מצבי  
בסיבוב   תצוגה

 הגלגל.  
  שינוי בהירות

לחיצה על  
 הגלגל +סיבוב 

 מבט אחורי 

מערכת    /Prodigiלמערכת החלפה בין טמס  
 אנדרואיד.  

המצב האחרון שהשתמשת בו    שים לב:
 ישמר  

  מעבר לטבלט אנדרואיד
  5או   4עם נגיעה על המסך  

 אצבעות.  

 מהצד הימני מבט 

חיבור למסך  
 HDMIחצוני 

 MINI USBחיבור 

 מצלמה לצפייה מרחוק  

 DISK ON KEYחיבור 

– USB 
 חיבור לאוזניות 
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 עזרה  הגדרות  גלריה  מצלמה  ספרים  מחשבון 

   Prodigi  –ניווט ב 
מחשבון, ספרים, מצלמה, גלריה, הגדרות ועזרה. הם  -יישומי משנה   6 ת כולל Prodigi -מערכת ה  

 :Prodigiהקרוסלה של   מוצגים על ידי הסמלים הבאים בתפריט

 
 

 
 לכידת מסמך 

 : Prodigi -כדי ללכוד מסמך ב

   .בחר באייקון מצלמה• 
 

 

 
 

 המסמך שלך אמור להופיע על המסך.  הנח את המסמך במגש הקריאה כמוצג להלן.

 

 .הקש על כפתור הלכידה כדי לצלם תמונה של המסמך 

 צעד אחורה 

 צלם תמונה 

 צלם מס' תמונות 

 גלריה תמונות 

תפריט  
 הווירטואלי 
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 . צולםשל המצלמה ואחריו צליל לחיצה המציין שהמסמך  תוכלו לשמוע צליל תריס 

 
 לכידה של עמודים מרובים 

  בלוח הכפתור השמאלי. לחיצה על לחצן הלכידהעל ידי  עמודים  • עבור למצב לכידת רב
 את העמוד הראשון של המסמך על מגש הקריאה.  נחה

   תמונה. על כפתור לכידת הקש      
 . צולםואחריו צליל לחיצה המציין שהדף   תשמע צליל תריס של המצלמה

באותה צורה עבור כל עמוד שברצונך   חזור     
שימושי שלך יישמר  -ללכוד. המסמך הרב

 בגלריה לשימוש עתידי. 
וכדי לחזור    עמודים • לסיום לכידת ריבוי 

לצילומים בודדים, הקש שוב על לחצן הלכידת  

 .   השמאלית העליונה
 

אנר כפתורים אחר  לאחר לכידה מסמך יופיע ב
 מלמטה למסמך שצולם.  

 

                    
 הקראה / שמירת מסמך / הגדרות / חזור אחורה 

 
   . הקראה של התמונה שצולמה

 . זהו כפתור הקריאה., תבחין בסמל הפעלה  צילום של תמונהברגע שתבצע 
 .לב כדי להתחיל לקרוא את המסמך באמצעות מנוע הטקסט לדיבור המשו

                                 
 . אותה מילה  עלגם ללחוץ ארוך על מילה ספציפית במסמך כדי להתחיל לקרוא ניתן 

 

כדי לספק תצוגה טובה   יעלם: כשאתה לוחץ על כפתור הקריאה, באנר הכפתורים הערה
על ידי   יותר של התמונה שלך. ניתן לפתוח אותו מחדש על ידי לחיצה על כפתור הפתיחה של הבאנר או 

 החלקה כלפי מעלה בחלקו התחתון של המסך. 

 ארוכה על מקום כלשהו על המסך.  הקש נקישהאו  די להשהות, הקש שוב על לחצן הקריאה כ •
 
 

 מצבי הקראה :  
בהגדרות   ההקראהשונים. ניתן לשנות את מצבי  הקראהניתן להציג את הטקסט שנלכד בשלושה מצבי 

צב עמודה )ברירת מחדל(, או שתוכל לקרוא טקסט מבלי לאבד את  לשורה יחידה במצב קו, עמודה במ
 (.˃˃תצורתם במצב עמוד. שני סימנים "גדולים מ" יזהו את סיומה של פסקה במצבי שורה ועמודה )
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והחלק כלפי מעלה עד שתגיע למצב   • להגדרת מצב קריאה אחר, הקש על לחצן ההגדרות 
 .קריאה

 
 הירות הקריאה מ

  אטאת מהירות הקריאה באופן זמני על ידי החלקה שמאלה על מסך המגע, ולה ל  י• באפשרותך להגד 
       .את קצב הדיבור על ידי החלקה ימינה. יש לעשות זאת בזמן שמנוע הטקסט לדיבור קורא את הטקסט

      
 

הערה: באפשרותך גם להגדיל או להוריד את קצב הדיבור לצמיתות מההגדרות. הקש על כפתור  
 בחר קצב דיבור ובחר ערך.  ההגדרות, 

הערה: תוכל לשנות את מהירות הקריאה )מהירות גלילת טקסט( על ידי החלקה שמאלה או ימינה, או  
 מההגדרות גם כאשר הדיבור מושבת. 

 
 הדיבור כיבוי 

 
 ניתן להשתיק את מנוע הטקסט לדיבור בעת קריאת טקסט. 

ל המסך בזמן הקריאה. לחלופין, הקש על  • כדי לעבור בין דיבור למצב כבוי, פשוט הקש פעמיים ע
 כפתור ההגדרות, בחר דיבור ובחר מסמכים בלבד או כבוי. 

 
 

כעת בתחתית המסך, וכעת יהיה   יהיההכפתורים  לוח ברגע שתבצע צילום,   -שמירת מסמך 
הקש על  . כפתור שמור על דגל הכפתור. כפתור השמירה מאפשר לשמור את התמונה שצולמה בגלריה

 כדי לשמור את המסמך בגלריה לשימוש עתידי. ה זכפתור 
 

 מכילה את כל המסמכים שצילמת.   הגלריה  
 בקובץ המילה הראשונה  לפי שם הקובץ ישמר -המסמכים ישמרו באופן אוטומטי 

 

 אייקון זה מסמל מסמך עם ריבוי עמודים. 
 
 
 יווט במסמך המצולם שלך נ
 

 להגיע לאזור המעניין או להגדיל אותו. תוכלו לנווט דרכו כדי  שצלמת את המסך לאחר 
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)הזז   מגע, אתה יכול להסתובב במסמך על ידי ביצוע מחוות  1X• אם אתה נמצא ברמת התצוגה מעל 
   לאט את האצבע על המסך מבלי להרים אותו(

 החלק כדי להגיע לחלקים אחרים בתמונה המוגדלת. 
 

 
 

 מצבי תצוגה 
 

ה אנכית בקצה הימני של מסך המגע בעת צפייה בתמונה או  החלף בין הניגודים השונים על ידי החלק 
לחלופין, הקש על כפתור ההגדרות בזמן צפייה בתמונה או קריאה, בחר ניגודיות והחלק כדי  . במסמך

 לבחור ניגודיות. 
 
 
 עריכהלי כ
 

כלי כתב יד שימושי להדגשת, רישום או כתיבת טקסט על   :כולל אפשרות לעריכה של הטקסט שצולם 
 נות והמסמכים שצולמו.התמו 

 
 לפתיחת כלי כתב היד: 

 פתח תמונה שמורה מהגלריה או שמור תמונה שצולמה ביישום המצלמה.• 

 . זהו לחצן כלי כתב היד .• הקש על סמל העיפרון 
 

 כפתורים חדשים בבאנר הכפתורים. 4-כלי כתב יד תבחין ב בחירה בחר הלא
הטקסט. הסמל המוצג ישתנה בהתאם לכלי שנבחר  מאפשר לך לבחור בין העיפרון, המדגיש או כלי  

 כעת. 
 סמלי הכלי עיפרון, סימון וטקסט מוצגים למטה 

       
 העיפרון  . בנגיעה על כלי כדי להתחיל בעריכה יש לבחור את הכלי הרצוי לעריכה מבין האפשרויות

   מצב העריכה ישתנה בהתאם. 

 עיפרון לציור חופשי  

   מרקר הדגשה 
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 סט  כתיבת טק 
 

 בכל אחת מאפשרויות הכלים שנבחרו יופיע גם האפשרויות הבאות:  

 . העריכות שבוצעומשמש למחיקת   -כלי המחק  

 בחירת הצבע של כלי העורך שלך.  

 בחירת הגודל של כלי העורך שלך. 
 

 עריכת טקסט  
 

 בחר בכלי המתאים  •

בצבע כתום כעת   גע במילה שכתבת, התיבה תצבע  –מקם את הטקסט החדש שלך על העמוד    •
תוכל להזיז את המיקום של הטקסט ע"י נגיעה בתיבה שנצבעה וגרירת האצבע על המסך  

 למיקום החדש.  

   תוכל להגדיל או להקטין את הטקסט בתנועת צביטה.    •
 
 

 תפריט הפעולה 
 הגלריה כוללת "תפריט פעולה" הכולל פונקציות שימושיות רבות למסמכים השמורים שלך. 

ארוכה על מסמך או סמל קטגוריה בגלריה. תועבר לתפריט המציג  גע נגיעה ריט פעולה, כדי לגשת לתפ
 פעולות זמינות עבור הקובץ שנבחר. 

 
 בתפריט פעולה אתה יכול:

 שתף תמונה באמצעות אפליקציות אנדרואיד אחרות ל• 
 צור קטגוריה חדשה לי• 
 שם של מסמך או קטגוריה  לשנות• 
 כן קטגוריה ק מסמך, קטגוריה או תווח למ• 
 מסמך לקטגוריה   להעביר• 
 במערכת הקבצים אנדרואיד  PDF, טקסט או JPGמסמך לקובץ  לייצא• 
 
 .דפים במסמך מרובה עמודיםלהכניס או להוסיף החלף,  למחוק, להחליף • 
אינם מוצגים כראוי, בדרך   PDF)שימושי כאשר חלקים ממסמך  PDFבמסמך  OCR  -את ה להפעיל• 

 כלל בתוך טבלאות(. 
 

 שיתוף תמונה 
 כדי לשתף תמונה באמצעות אפליקציות אנדרואיד אחרות 
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 בגלריה.   לחץ לחיצה ארוכה על התמונה שברצונך לשתף •

 ( share)  הקש על שתף •

 ( PDF/JPG /Textבחר סוג הקובץ למשלוח )  •
, מפות, כונן  Gmailבחר באפליקציה דרכה ברצונך לשתף את התמונה שלך )למשל   •

Google יש  ישומים המופיעים בתפריט השיתוף מרגע יציאה לי לבך,   וכו '(. לתשומת
 לעבוד בנגישות באנדרואיד. 

 
 ליצירת קטגוריה חדשה 

 הכנס לגלריה   •

 גלגל ההגדרות בקצה העליון מצד ימין  בחר באייקון   •
 ( Create new category) הקש על צור קטגוריה חדשה. •
 מקלדת נפתחת   הקלד את שם הקטגוריה החדשה שלך. •

    ENTER      הקש על  •
 גלריה. באופן אוטמטי בבית -הקטגוריות ימוינו לפי האלף

 
 לשינוי שם של מסמך או קטגוריה

 עבורו את השם.לחץ לחיצה ארוכה על המסמך או הקטגוריה שברצונך לשנות  •

 (" Renameהקש על "שם חדש ) •

 עם פתיחת המקלדת באופן אוטומטי  –עכשיו הקש את השם החדש  •

    ENTER    ל השם החדש לחץ   לאחר סיום ההקלדה ש •
 

 למחיקת מסמך, קטגוריה או תוכן הקטגוריה 
 לחץ לחיצה ארוכה על המסמך או הקטגוריה שברצונך למחוק.  •
 מחק קטגוריה או מחק תוכן קטגוריה. (" Delete)  מחק"הקש על  •

 לביטול. (NOה. או לא ) לאשר את המחיק (YES)  לחץ על כן  •
 

 כדי להעביר מסמך לקטגוריה
 לחיצה ארוכה על המסמך שברצונך להעביר.   לחץ •

 Move)) הקש על העבר •
 הקש על הקטגוריה בה ברצונך להזיז את התמונה שלך.  •

 
 במערכת הקבצים אנדרואיד PDF, טקסט או  JPGכדי לייצא מסמך לקובץ  

 לחץ לחיצה ארוכה על המסמך שברצונך לייצא.  •

 ( Export)  הקש על ייצוא •
ואף להגדיר   PDF -ו  JPG לבחור יצא את המסמך. ניתן בחר באיזה סוג קובץ ברצונך לי  •

)משתמשים   JPGאו   PDFעל ידי לחיצה ארוכה על האפשרות עוד הגדרות מתקדמות 
 מתקדמים בלבד(. 
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 של המכשיר.  Reveal 16i / Exportהקובץ ישמר בתיקיה  •

•  
החליף ל ,delete)) למחוק( ,  renumberבמחברת ) למקם דף במיקום אחר( , shareלשתף ) כדי 

(replace)  דף חדש או תמונה חדשה ) להכניס(insert new page/ new capture  או לייצא  (   

(export  למסמך מרובה עמודים. 
 שברצונך לשנות.  עמודיםפתח את מסמך מרובי ה 

בחר סוג קובץ, בחר אמצאי  (share)  כדי לשתף, גע נגיעה ארוכה על הדף שברצונך לשתף, ובחר  •
 תוף.  אנדרואיד לשי 

כדי למקם את הדף במיקום אחר במסמך מרובה העמודים, גע נגיעה ארוכה בעמוד אותו אתה רוצה  •
 בחר מס עמוד שאליו יעבור המסמך.    (renumber)לשנות, בחר 

 למחיקת עמוד, לחץ לחיצה ארוכה על הדף שברצונך למחוק והקש על כן כדי לאשר את המחיקה. •
, הקש על  (replace)  ארוכה על הדף שברצונך להחליף. הקש על החלף• כדי להחליף עמוד, לחץ לחיצה 

 עמוד חדש.   ובחרכן 
 insert))• כדי להוסיף עמוד, לחץ לחיצה ארוכה על הדף בו ברצונך להוסיף דף חדש. הקש על הכנס  

new page/ new capture דף חדש.  ובחר 
במסמך מרובה עמודים    דףהוכה על , לחץ לחיצה ארממסמך מרובה העמודים   עמוד אחד לייצא • כדי  

 .  בחר את סוג בקובץ לייצוא, בחר אמצעי אנרואיד חיצוני לייצוא export)  )  והקש על
 

 Prodigiתוכנה הצגת קבצי טקסט ב

Reveal 16i    להדביק קבצי טקסט לגלריה ואז לפתוח אותם באמצעות הממשק של  מאפשר לךProdigi 
  

 
 :Reveal 16i  -כדי להדביק קובץ טקסט ב

. ניתן לעשות זאת  Reveal 16i -העתק ללוח המכשיר את הטקסט שברצונך להוסיף ל •
המאפשרים לך להעתיק טקסט )למשל, דפדפן   Androidביישומי    Reveal 16i  -מחוץ ל

 או הדוא"ל שלך.(.  Dropboxהאינטרנט שלך,  
 .   Prodigi כדי לפתוח את תפריט הקרוסלה -או מקש הבית  Back  הקש על  •
 ר והקש על סמל הגלריה בתפריט הקרוסלה בח •

  Text בחר באייקון   •

 ( Pasteעם הכיתוב הדבק ) החלק בין המסמכים השונים עד לקבלת   •

במצב קריאת עמודות )פריסה מקורית ותמונות   Diamond Edge  -הטקסט שלך יופיע ב •
 אינן זמינות(. 

  . הקש על חזרה כדי לחזור לקטע טקסט בגלריה •
על שם המילה הראשונה   א יישמר כעת בחלק הטקסט של הגלריה ויקרהטקסט שהדבקת  •
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 . בטקסט
 
 

    שימוש במחשבון
Reveal 16i  .מאפשר לבצע חישובים באמצעות יישום המחשבון 

 
 :כדי להשתמש במחשבון

   בחר והקש על סמל המחשבון בתפריט הקרוסלה •
  DEL. החישוב שלך יופיע בחלק העליון של המסך. הקש על  והסמליםהקש על המספרים  •

 . כדי לתקן אותה במידת הצורך, או שווה כדי לראות את התשובה

 

 
 כדי לנקות את החלק העליון.  CLRברגע שיש לך את התשובה שלך, אתה יכול להקיש על  •

,  cosכברירת מחדל, המחשבון מוגדר למצב רגיל. כדי להשתמש בפונקציות מתמטיות כמו  •
sin  ,tan   'וכו ', תצטרך לעבור למצב מדעי. לשם כך, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן 'הקודם

והקש כדי להגדיר את הגדרת מצב המחשבון למדעית. לחץ על חזרה כדי לחזור למחשבון.  
לאחר מכן תוכל להקיש על שני החצים במרכז התחתון של המסך כדי לגשת לפונקציות  

 מתמטיות מדעיות. 
 

 ספרים הורדת 
,  Bookshareמאפשרת לך להוריד ספרים אלקטרוניים באמצעות  Reveal 16iאפליקציית הספרים של  

 הספרייה המקוונת הגדולה ביותר בעולם של ספרים נגישים.
 גש למדריך המלא.    –כדי ללמוד פונקציה זו  

 
  simple mode צב פשוטמ

מאותו המסך. כברירת מחדל,   Reveal 16iהמצב הפשוט מאפשר לך לגשת ליישומים העיקריים של 
Reveal 16i  .מוגדר למצב רגיל 

 : להפעלת מצב פשוט
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כל  , interfaceהקש על    User interface  • מתפריט הקרוסלה, החלק ובחר בסמל ההגדרות והקש על
  והקש פעמיים על הקודם כדי לגשת לתפריט  standart  לרגיל   simpleלחיצה תשנה את המצב מפשוט  

 הראשי 
 מצב פשוט  ראהמ

 
 

המצלמה, הספרים, המחשבון, ההגדרות ועזרה נגישים כעת מאותו מסך. תוכלו גם לראות את השעה  
 והתאריך. 

 
 שינוי ההגדרות שלך 

 בהתאם למה שאתה עושה או היכן אתה נמצא במערכת. משתנה  הוא  Reveal 16iתפריט ההגדרות של  
 

 כדי לגשת להגדרות, הקש על כפתור ההגדרות.   •
 לק למעלה כדי לבחור פריט. הפריט שנבחר כרגע מוכרז ומודגש על ידי מסגרת. הח •

גלול למעלה או למטה כדי להזיז את המסגרת ולבחור פריט. הפריטים ייקראו בזה אחר    •
זה )כברירת מחדל(. הקש כדי להחליף את הערך או להחליק ברשימת ערכים. הקש על  

 למה שעשית. חזרה )בפינה השמאלית העליונה( כדי לחזור 
 

"כבוי" או "מסמכים בלבד".   -הערה: מצב הניווט שלך יהיה שונה אם הגדרת הדיבור שלך מוגדרת כ 
לא תהיה עוד מסגרת, ולכל פריט בתפריט יהיה צל מתחתיו. במצב ניווט זה, תוכלו פשוט לגעת בפריט 

 כדי לבחור בו במקום להדגיש אותו עם המסגרת. 
 : Reveal 16iלהלן רשימה של ההגדרות של 

 )הערכים המסומנים בכוכב )*( הם הגדרות ברירת המחדל.( 
 

  Pordigiהגדרות מתפריט הראשי בקרוסלת ה 

   -User interface  הגדרות מערכת •

 standard  או מצב רגיל simple שינוי מצב פשוט  - interfaceמראה התפריט   •

 ת(  שפו 2בחירת שפה ) ניתן לבחור עד  -system language שפת מערכת •

 בחירת קונטרסים שונים לבחירה   -colors צבעי מערכת •

 צבעים שונים לבחירה   -locator color  צבע סמן עקיבה •

  60%)  100%עד   1שנה את רמת הבהירות של המסך(:  -screen Brightness בהירות מסך •
)* 
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 . Always  , כל הזמןHide  , מוסתרAuto אוטמטי -Button Banner  באנר מקשי הפעלה •

 -Audioקול   •

 Text onlyמסמכים בלבד   /OFF/ לא פעיל   *ONפעיל   –Speechהגדרות קול  •

  *, מהיר Normal  , רגילSlow , איטי Very slow איטי מאוד- Speech Rate קצב דיבור •

Fast ,מהיר מאוד  Very fast 

 OFF, לא פעיל   ONפעיל   - Sounds צליל •

   Volume- 0-15עוצמה  •

   –מערכת   •

, חיבורים  Wi-Fi Networks, חיפוש רשת ONפעיל   -Wi-Fi Setupי  הגדרות חיבור אלחוט •
  Saved Networksשמורים  

* . כדי להפעיל יש להקש על בלוטופ   OFFמצב כבוי   -Bluetooth setupהגדרות בלוטופ  •
Bluetooth  –   החיבור יהיה עכשיו פתוחON  –   בשלב זה יש לחפש את שם המכשיר אליו

והוא יעבור למצב    Bluetoothור חיבור. לניתוק יש ללחוץ על מתחברים. לבחור ולקבל איש
OFF   אוON   .בהתאם. בהפעלה ראשונית יש לבחור את שם המכשיר אליו מתחברים

 החיבור יתבצע אוטמטית.  Bluetooth -בפעמים הבאות בעת הדלקת ה 

הקשה על עדכון מערכת יעדכן את הגרסה המעודכנת   – Softeare Updateעדכון מערכת  •
 לרשת פעיל.   Wi-Fiאחרונה. העדכון גם נעשה באופן אוטמטי. וודא חיבור ה

 Auto Shutoff- 10 min*, 20 min, 30 min, Neverכיבוי אוטמטי   •

  Restore to factory defaultsשחזור לברירת מחדל  •

  Calculator, מחשבון Booksספרים  -Applicationsאפליקציות    •

 Exit to Android  -יציאה לאנדרואיד  •

 נתוני המערכת השונים כולל גרסה תוכנה קולנים ועוד.  -Aboutאודות  •
 
 מקשי הפעולה במצב קריאה  הגדרות 

בעת קריאה בטמס יש ללחוץ על מקש ההיפוך צבעים תפריט הגדרות יפתח. גלגל ההגדלה תשמש 
קש שינוי  לתזוזה למעלה ולמטה באפשריות, לחיצה עליו תשמש כ אישור. כדי ללכת אחורה לחץ על מ

 הצבעים.  
  line and blindsקו והשחרה    •

זוגות צבע(: שחור על לבן *, לבן על   20צבעים )בחר מבין    enabled contrastsמצבי תצוגה   •
שחור, שחור על צהוב, צהוב על שחור, שחור על כתום, כתום על שחור, שחור על ציאן,  

ירוק, ירוק על שחור, כחול על  ציאן על שחור, שחור על סגול, סגול על שחור , שחור על  
 צהוב, צהוב על כחול, לבן על כחול, כחול על לבן 

  preferred Zoomהגדלה מעודפת  •

 Display : 50Hz *60Hzסוג תצוגת מסך   •

 נתוני המערכת השונים כולל גרסה תוכנה קולנים ועוד.  -Aboutאודות  •
 

 תפריט הגדרות לאחר צילום מסמך 
 מסמכים הגדרות כדלקמן:    או כמה 1לאחר צילום של מסמך  

 * Brightness  -  0-100%   50%בהירות  •

, צבע  Diamond Edge*צבע משולב תמונה וחדות גבוהה  - contrastמצבי תצוגה גבוהים   •
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color  רקע לבן ,Positive  רקע שחור ,Negative 

זוגות צבע(: שחור על לבן *, לבן על שחור,   20)בחר מבין   –contrast coloreצבעי רקע  •
חור על צהוב, צהוב על שחור, שחור על כתום, כתום על שחור, שחור על ציאן, ציאן על  ש

שחור, שחור על סגול, סגול על שחור , שחור על ירוק, ירוק על שחור, כחול על צהוב, צהוב  
 על כחול, לבן על כחול, כחול על לבן 

 Text onlyמסמכים בלבד   /OFF* / לא פעיל  ONפעיל   -Speechדיבור  •

 סוג הקול לפי הקולנים שנמצאים במערכת.    -קול •

  *, מהיר Normal  , רגילSlow , איטי Very slow איטי מאוד- Speech Rate קצב דיבור •

Fast ,מהיר מאוד  Very fast 

 line, שורה  Page, עמוד שלם Columnעמודה   -Reading modeמצב תצוגה בהקראה  •

 on requestבעת דרישה בלבד  , alwaysפעיל כל הזמן   Diamond Edgeמצב משולב  •

  bold, עבה regularרגיל  -Font Typeגודל גופן  •

  preferred Zoomהגדלה מעודפת   •

 ניתן להפעיל או לבטל מחוות מגע   –מחוות מגע   •
 

 ו רקע ניגודי , רקע נבחרהחלק בקצה ימין / ניגודיות: החלף בין ניגודי צבע,  .1
Diamond Edge המכשיר(ון של )הבחירה האחרונה תישמר בזיכר . 

צביטה וזום: התאם את רמת הזום על ידי הקטנה או הגדלה של המרחק בין שתי   .2
 אצבעות. 

או דלוק  מצב כבוי  ב הקש פעמיים: גש לתפריט הקרוסלה או לעבור בין דיבור  .3
 ובטל תוך כדי קריאה על ידי הקשה על פעמיים במהירות באצבע אחת. 

רות על מסך המגע )הקש( כדי להגדיל  / הגדלה: לחץ על האצבע כלפי מטה במהי  גע .4
 את גודל הזום המועדף עליך. 

 
 ישה לאנדרואיד ג

Reveal 16i  .החברה אינה אחראית לנגישות ישומי אנדרואיד מאפשר לך לגשת ליישומי אנדרואיד 
אנדרואיד נגישה מההגדרות שבתפריט הקרוסלה. הקש על סמל ההגדרות והחלק למטה כדי לבחור 

אצבעות על המסך    5או  4. אתה יכול גם לצאת לאנדרואיד על ידי הנחת והחזקה של יציאה לאנדרואיד
. כדי לחזור לפרודיגי פעם אחת באנדרואיד בחר  Reveal 16i -בו זמנית. מחווה זו זמינה בכל מקום ב

 או מקש הבית.   Prodigi -את ה
 
 פריט עזרה ת

ם תוכלו למצוא סרטונים מועילים  הפריט השמאלי ביותר בתפריט הקרוסלות הוא תפריט העזרה, ש
. תפריט העזרה מיוצג על ידי סמל סימן השאלה  Reveal 16i -רבים המראים לכם כיצד להשתמש ב

 . למטה
 

 חיבור בלוטופ –מקלדת חיצונית 
 משלך.  Bluetooth, אתה יכול להקליד ולנווט באמצעות מקלדת  Reveal 16iבאמצעות 
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 חיבור למסך חיצוני
 

שלך יוצגו על גבי מסך חיצוני )כמו טלוויזיה(.  Reveal -נה גדולה יותר, ייתכן שתרצה שתכני הלתמו 
 שלך למסך חיצוני באמצעות כבל וידאו ברזולוציה גבוהה.  Reveal -לשם כך, פשוט חבר את ה

 
 פתרון תקלות

 : אינה פועל הטמס
או בטריה    מכשיר מחובר לשקע.לחץ לחיצה ממושכת על הפעלה. אם היחידה עדיין לא נדלקת, ודא שה

 טעונה. 
 

 : התמונה אינה ממוקדת בזכוכית מגדלת
לחץ והחזק את לחצן נעילת המיקוד האוטומטי או העביר את היד קדימה ואחורה מעל המסמך שאתה  

 למסמך.  Reveal -מציג. זה יגרום למיקוד שלך ב
 

 : המסך שחור
 אה. וודא שהמצלמה במצב ברירת המחדל, מכוון אל מגש הקרי

 
 : נכבה לאחר חוסר פעילות הטמס

דקות של   10ייכבה לאחר    Revealזוהי התנהגות רגילה שנועדה לשמור על המסך שלך. כברירת מחדל, 
 10חוסר פעילות. ניתן לקבוע את התצורה של טיימר ההפעלה האוטומטי המוגדר כברירת מחדל ל 
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 דקות או לעולם.  30דקות,   20דקות,  
 

 לא מגיב:  הטמס
לשנייה אחת כדי   Powerשניות. המערכת תיסגר. לאחר מכן לחץ על  10ל לחצן ההפעלה למשך לחץ ע

 שלך. Reveal -להפעיל מחדש את ה 
 

 :בעיות אחרות
 שחזר לברירות המחדל של היצרן בתפריט. 

 לחץ לחיצה ממושכת על ניגודיות. 
 גלול מטה אל ברירת מחדל של מפעל ובחר כן. 

 ת שלך יאבדו! * * אזהרה! כל התצורות הקודמו
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 קיפול וסגירת המכשיר 
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