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 דברי פתיחה

 
 .אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו

 .ועצמאותך יכות חייךיסייע לך לשפר את א TouchMemo -שהאנו מקווים 
המקצועי , המהיר, אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב

 .והאיכותי ביותר
 
 
 

 ,ברכהב
 ראובן חי כהן 
 החברהל "מנכ 

 
 22-6223505: פקס 22-6223505: ירושלים  טל 22בית הדפוס ' רח

Bet Hadfos 22 Gevat Shoul Jerusalem Israel tel:972-2-5003646 Fax: 972-2-5003648 

E-Mail: c-h-a-I@inter.net.i  Web: www.chaic.co.il 
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 מידע חשוב

 

מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו על מנת ללמוד להפעיל את 

המכשיר שרכשת באופן יעיל וכדי להימנע  משימוש שלא בהתאם 

 . להוראת היצרן

אחד מנציגנו , במידה ויש לכם שאלות נוספות או בקשות אחרות

 .בחברה ישמח לענות

 

 

 



 
 

Touch Memo     מ"חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע 

עברית  

    

6 

 אזהרות

 כשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו  בהמשך החוברתאין להשתמש במ. 

 אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה . 

 המכשיר לא מיועד לשימוש במקום רטוב או באזור כימי. 

 אין לחשוף את המכשיר למקור חם. 

  כדי לנקות את המכשיר השתמש במטלית לחה בלבד ולא בשום חומר

 .יאלכוהול

מוש שגוי ולא כפי שהומלץ בהוראות  השימוש  יגרום כל שי

 .לאיבוד האחריות של החברה
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  ?מה מכילה הערכה

ואת שאר החלקים והנח אל משטח מקליט תוויות הוצא את , פתח את האריזה

מכל סיבה  אותושמור את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז . יציב

 :כלולים באריזהלפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים  .שהיא

  מכשירTouch Memo  

  מתאם לחשמלUSB 

  כבלMini USB  

 רצועה 

 מודפס ומוקלט על  מדריך למשתמשCD 

 122 ניתנות לשטיפה תתוויו 62 ,בסיסיות תתוויו 42 ,ניתנות למישוש תתוויו, 

 .תגיות פלסטיק לשימוש חוזר 24
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  ouch MemoT -הכר את ה

דיגיטאלי אשר מקליט  ויותהינו מקליט תו  Touch Memo-מכשיר ה

 . הודעות מתוך תוויות

כל שעליך לעשות הוא להקליט הודעה על מדבקה המסופקת עם הערכה 

 .על גבי התווית והאזן להקלטה Touch Memo -ולאחר מכן הנח את ה
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   שמות החלקים ותפקידם
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : חזית

 פתח השחלת הרצועה. 

 רמקול פנימי להשמעה. 

  (שחור)חיבור לאוזניות. 

  (אדום)חיבור למיקרופון חיצוני. 

 גלגל עוצמה להגברה והנמכה של עוצמת הקול . 

 רופון פנימי להקלטהמיק. 

 אחת או יותר הלחץ למשך שניי -כיבוי/ כפתור הדלקה . 

 שניות או יותר 2לחץ למשך  -כפתור מחיקה. 

 כפתור נעילת מקשים. 

  לחץ להקלטת הודעה –כפתור הקלטה. 

  טעינה והקלטה, דולקת במצב הדלקה –נורת לד. 
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 :מבט מאחור

 פתח השחלת הרצועה. 

 לא לפתוח -כיסוי בטריות. 

  מקום חיבורUSB –  לחיבור כבלUSB  לצורך טעינת

 .המכשיר או לחיבור ישיר למחשב לצורך גיבוי קבצי הקול

 אחיזה ללא החלקה. 

  קצה העט( חיישניCMOS)- טה או גע בתווית לשם הקל

 (יש לשמור על ניקיון. )האזנה
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 ouch Memo T תכיצד להשתמש במזהה התוויו

 
 : השימוש הכנה לפני .1

  בצד ) ודא כי לחצן הנעילה משוחרר
 (המרוחק מקצה העט
 

 

 1למשך )כיבוי /לחץ על כפתור הדלקה 
תדלק . )עד שישמע צליל הדלקה( שנייה

  (נורה כחולה

 
 קביעת עוצמת הקול לרמה הרצויה 

 
 
 

 
במידה ולא יעשה שימוש : שימו לב

 .דקות המכשיר יכבה 2-3במכשיר למשך 
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 :טעינת הבטרייה .2

 
ר לצורך חבר את המטען למכשי. כשהבטרייה חלשה המכשיר ישמיע צליל ביפ

למחשב או דרך המתאם  USBניתן להטעין את המכשיר עם חיבור . טעינה
 .למכשיר USB-החשמלי לכבל ה

 
  ודא כי לחצן הנעילה(HOLD )

 (בצד המרוחק מקצה העט.)משוחרר

 חבר את כבל ה-USB  למקום החיבור
במכשיר ואז חבר את קצה הכבל למחשב 

 . או לחשמל בעזרת המתאם

  ירוק ידלקו בזמן נורה בצבע כחול או
כשהמכשיר יסיים את הטעינה . טעינה

 . תדלק נורה כחולה
 

 
 

 .אין להשתמש במכשיר בזמן טעינה: לב מושי
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 שימוש בתוויות והתגיות המתקבלות בחבילה .3
 

 :(ובסיסיות, כולל תויות ניתנות למישוש) להדבקה  תתוויו

 לרוב העצמים  דלהיצמהמסופקת יכולות  תהתוויו
ללא  וניתנות להקלטה( כולל בתא ההקפאה או המקרר)והמשטחים 

 .הגבלה

  העבר חוט דרך חור , על התגיות המסופקת תתווילשימוש חוזר הדבק
 .התגית והצמד לעצמים או המשטחים הרצויים

 2והדבק על , ימדבקה לחצאם ברצונך להכפיל הקלטה יש לחתוך את ה 
 (הקלטה אחת נדרשת)העצמים 

  מדבקות עלולות להתקלקל במידה ושקעו במים או שימוש באופן שגורם
 .שחיקהל

 להדבקה על ( אלו שאינן מנוקדות למישוש) השתמש בתוויות הבסיסיות
 .  CD-שכן שימוש במדבקות המנוקדות יגרום לנזק בכונן ה CDתקליטי 

 : תווית הניתנות לכביסה
 .יש לתפור את התווית לבגד הרצוי -התוויות הללו ניתנות לכיבוס .1

  .ואין לגהץ, אין להכניס למייבש כביסה .2

 .ל תגיותתוויות נוספות ניתן לרכוש מכל סוג כול: שימו לב
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 ל תוויתהקלטה ע .4

 לחץ והחזק את כפתור ההקלטה. 

 שמע צליל י -נגע עם קצה העט על התווית
על מנת לוודא  -(אדומה-ותדלק נורה כחולה)

שהמכשיר אכן זיהה תווית והינו מוכן 
  .להקלטה

  לחצן ההקלטה עדיין לחוץ קרב את המכשיר
 . לכיוונך והקלט את הודעתך

 ע צליל המסמן כי ישמ -בסיום ההקלטה שחרר את כפתור ההקלטה
 .ההקלטה הסתיימה

 

 :שכתוב הקלטה קודמת על תווית .5
הצליל שישמע יהיה שונה  2אולם בצעד , (4ראה סעיף )בדומה לתהליך הקלטה 

מוכרת ושנמחקה ההודעה  תשהתוויועל מנת לציין ( שניות 2בערך )וארוך יותר 
 -יף קודםראה סע) כאשר הצליל מסתיים המכשיר מוכן להקלטה מחדש. המקורית

 (פעולות אחרונות 2
ניתן לבטל את שכתוב ההקלטה על יד שחרור כפתור ההקלטה בכל עת בזמן השמע 

 .ברגע שהצליל הסתיים לא ניתן יהיה לשחזר את ההקלטה המקורית. הצליל
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 :השמעת הודעה .6

 ודא שהמכשיר דולק וכפתור הנעילה משוחרר. 

 נורה . )ההקלטה שמע את צליל. ית שהוקלט עליהוגע בקצה העט בכל תו
 . צליל נוסף יציין את סוף ההקלטה (כחולה תדלק

ישמע , ניתן להפסיק את ההשמעה על ידי לחיצת כפתור ההקלטה -
 . צליל וההשמעה תפסק

בקצה העט על תווית ללא הקלטה קודמת ישמע צליל שונה  וגעכשתי -
 .כך תדעו שלא היו הקלטות קודמות על תויות זו –
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 מחיקת הודעה  .7
 . ניתן למחוק הודעה בשלוש דרכים שונות

  (4ראה סעיף )הקלטה מחדש על תויות 

 מחיקה ללא הקלטה מחדש : 

 . תהתוויהשמע את ההודעה על  .1

ימת לחץ והחזק כאשר ההשמעה מסתי .2
(. כפתור האמצעי)את כפתור המחיקה 

אז תשמע סדרה של צלילים עם הבהוב 
 . בזמן שההודעה נמחקת( ותשני 2למשך )אור כחול ואדום 

שחרר את כפתור , ההודעה נמחקה, כאשר ישמע צליל ביפ אחרון קצר .3
 .המחיקה

 מחיקת הקלטה ללא תוית 

לחץ פעם אחת על כפתור המחיקה לחיפוש ההקלטות השמורות  .1
 ותמהמספר התוויההקלטות יושמעו בסדר כרונולוגי . במכשיר
 . הראשון
o ל נוסף בסיום צליצליל ביפ ישמע כשמתחילה ההשמעה ו

ניתן לדלג על ההשמעה בלחיצה חד פעמית על . ההשמעה
 . כפתור ההקלטה
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שתמצא את ההקלטה שברצונך המשך ללחוץ על כפתור המחיקה עד  .2
לחיצה על כפתור  -הינן יכול להאזין להקלטות או לדלג)למחוק 

 (. ההקלטה

לאחר שתשמע את הצליל הסופי המציין שההקלטה שברצונך למחוק  .3
ישמעו סדרה של צלילים  -לחץ והחזק את כפתור המחיקה, הסתיימה

בזמן שהודעה ( שניות 2למשך )ותדלק נורה מהבהבת כחולה אדומה 
 .צליל ביפ קצר אחרון ישמע כשהודעה נמחקה. נמחקת

o  ניתן לבטל את המחיקה בכל זמן בעת שמיעת סדרת
ברגע שישמע . הצלילים על ידי שחרור כפתור המחיקה

 .אחרון הסופי לא ניתן יהיה לשחזר הודעההצליל ה

 ספריית גיבוי .8
 . ניתן לשמור קובץ מוקלט על כונן חיצוני

 חבר את כבל ה-USB  למכשירך ולמחשב
כנס לזיכרון הפנימי של יכעט ניתן לה -האישי

 . המכשיר

  העתק הדבק  -סמן את הקבצים הרצויים- 
 . שמור את הקבצים במחשב
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 אפשריותבעיות  .9
 יר לא נדלקהמכש: בעיה .1

 פעולה לביצוע פתרונות
 לחץ על כפתור ההדלקה למספר שניות אין חשמל

לכיוון ) ודא כי לחצן נעילת המקשים משוחרר  לחצן נעילת מקשים נעול
 (ימין המרוחק מקצה העט

 בדוק גובה העוצמה לא נמוך הגבה במידת הצורך עוצמה נמוכה מידי
 הטען את המכשיר לא טעונה הבטריי

 . פנה לנציג שרות –יש לאתחל את המכשיר  ת תוכנהתקל
 

 . אין קול בזמן נגיעה עם המכשיר בתווית: בעיה .2
 פעולה לביצוע פתרונות

 לחץ על כפתור ההדלקה למספר שניות אין חשמל
 בדוק גובה העוצמה במידה סבירה עוצמה נמוכה מידי

 . פנה לנציג שרות –יש לאתחל את המכשיר  תקלת תוכנה
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 ההודעה לא מוקלטת: בעיה .3
 פעולה לביצוע פתרונות

 לחץ על כפתור ההדלקה למספר שניות אין חשמל
 ודא שהמכשיר זיהה מדבקה ריקה תויות לא זוהתה

ודא שלחצן ההקלטה הוא בשימוש ולחוץ כל  שימוש לא נכון בלחצן הקלטה 
 זמן ההקלטה

ההקלטה נעשתה רחוק 
 מהמיקרופון

 מ"ס 12ק של ודא שהינך מקליט במרח

 . פנה לנציג שרות –יש לאתחל את המכשיר  תקלת תוכנה
 

 ההודעה לא נמחקת: בעיה .4
 פעולה לביצוע פתרונות

 לחץ על כפתור ההדלקה למספר שניות אין חשמל
ודא שלחצן המחיקה הוא בשימוש ולחוץ כל  מחיקה נעצרה באמצע

 (המתן להישמע צליל סיום)זמן המחיקה 
 . פנה לנציג שרות –אתחל את המכשיר יש ל תקלת תוכנה
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 לא נטענת הבטריי: בעיה .5
 פעולה לביצוע פתרונות

מחובר ומתאם החשמל  USB-ודא שכבל ה כבל הטעינה לא מחובר כראוי
 כנדרש

לכיוון ) ודא כי לחצן נעילת המקשים משוחרר  לחצן נעילת מקשים נעול
 (ימין המרוחק מקצה העט

 . פנה לנציג שרות –המכשיר יש לאתחל את  תקלת תוכנה

 
 
 

 לבעיות נוספות שנתקלת אנא צור קשר עם נציג שרות
 5663646-62מוקד ארצי 
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 ? תאורה דולקת .16
 צבע מצב

 נורה כחולה    מכשיר דלוק 

 נורה אדומה הקלטה

 נורה כחולה השמעת הקלטה

 נורה אדומה מהבהבת מחיקת הקלטה

 קהנורה כחולה וירו מכשיר נטען

 נורה כחולה מכשיר טעון במלואו
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 מידע טכני  .11

Touch Memo 
 2GBזיכרון פנימי 

 שעות 83 -יותר מ: זמן הקלטה 

 25mm (~1 in) diameter: גודל רמקולים

 W 0.4 :יקול מקסימל

 WAVE: קובץ הקלטה

 163x23x25mm (6.4x0.9x1.0 in)~:: מימדים

 40º (41~104ºF)~5: טמפרטורה 

 45g / 1.6 oz (incl. battery) :משקל
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 אזהרות בטיחות
 ממצב שריפה עאין לחשוף את המכשיר לחום או לשמש כדי להימנ . 

 י נציג מורשה של "וח המכשיר אלא עאין להסיר שום חלק מהמכשיר או לפת

 .חברתנו

 אחרים םבמגע עם חומרי חומצה או כימיקאלי עיש להימנ. 

 וס לא יקבל את תנאי האחריותהשתמש במכשיר בקפידה שכן מכשיר הר. 

 אין להשתמש במכשיר ליד מכשירים אלקטרוניים רפואיים. 

 במידה של תקלה אנא פנה לספק שלך מורשה מטעמנו -אין לפתוח את המכשיר. 

 יש למקם את המכשיר במקום יבש ולא רטוב 

 השתמש בכבל החשמל שהיגע עם ערכתך בלבד. 

 
 תנאי האחריותפ הנחיות אלו יפגעו ב"שימוש לא נכון ע
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