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 דברי פתיחה

 

 

 .אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו

סים עם "הינו אחד הטמ    Optelecס שרכשת מבית "הטמ

 . בתחום ביותר הטכנולוגיות החדישות

ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך "אנו מקווים שהטמ

 .ובכך גם את איכות חייך

, לספק לך את השירות הטוב אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת

 .המקצועי והאיכותי ביותר, המהיר

 

 

 

 

 

 

 

 ראובן חי כהן 

 

 ל החברה"מנכ
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 מידע חשוב

 

ללמוד להפעיל את  על מנתמומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו 

המכשיר שרכשת באופן יעיל וכדי להימנע  משימוש שלא בהתאם 

  .להוראת היצרן

אחד מנציגנו , מידה ויש לכם שאלות נוספות או בקשות אחרותב

 .בחברה ישמח לענות

 

 אזהרות

 במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו   אין להשתמש

 .בהמשך החוברת

  אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי

  .מורשה של החברה

 המכשיר לא מיועד לשימוש במקום רטוב או באזור כימי. 

 חם רלמקוף את המכשיר אין לחשו. 

 ה בלבד ולא לנקות את המכשיר השתמש במטלית לח כדי

 .יאלכוהולבשום חומר 

כל שימוש שגוי ולא כפי שהומלץ בהוראות  השימוש    -

 .יגרום לאיבוד האחריות של החברה

 

 

 

 

 התקנה 
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ס ואת שאר החלקים והנח אל "הוצא את הטמ, פתח את האריזה

יזה השונים למצב שתצטרך שמור את חלקי האר. משטח יציב

 .ס מכל סיבה שהיא"לארוז את הטמ

 :לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה

 ס"טמ. 1

 מטען למכשיר2. 

  מתאם למסך  .3

 רצועה+ תיק נשיאה. 5

 

 התחלת עבודה

 :חיל להשתמשתך את כל החלקים הבה נבידי לאחר שבדקת שיש

   (1איור ראה ) -טעינה  .1

 נה לשימוש יש בפעם הראשו

לחבר את המכשיר לחשמל 

ברגע שהמכשיר , י המטען"ע

מחובר לחשמל באופן 

המכשיר מתחיל  יאוטומט

  .בפעולת הטעינה

  תהבהב כל  (5' מס 2איור ראה )בזמן הטעינה נורה אדומה

 5כאשר המכשיר מוטען הנורה תהבהב כל , שנייה אחת

 .שניות

  הפסקהכאשר המכשיר טעון הנורה האדומה תדלק ללא ,

 2תתחיל להתרוקן הנורה תהבהב כל  האך כאשר הבטריי

 .אז עליך לחבר את המכשיר לטעינה נוספת. שניות

 שעות עבודה 2.5-זמן הפעלה כ .שעות 3 -זמן הטעינה כ. 

 1' מס איור
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  להשתמש במכשיר בזמן שהוא נטעןניתן. 

 המכשיר יכבה את עצמו באופן  הכדי לחסוך בבטריי

 .דקות 20כשיר למשך כאשר לא יעשה שימוש במ יאוטומט

 

   (5-ו 1' מס 2איור ראה ) -הפעלה .2

 לחץ למשך כמה  -הדלקה וכיבוי

 (1' מס)שניות על הכפתור האדום 

 (5' מס) כעת המנורה הכתומה

כשיר ללא ספק המדולקת ו

 .עובד

  על מנת לכבות את המכשיר יש

 . לעשות את אותה פעולה

  בהירות התמונה לוקחת כשנייה

 .אחת לאחר ההדלקה

 רבזמן שהמכשיר בטעינה הנורה הכתומה תישא: שים לב 

 .דלוקה גם כאשר המכשיר מכובה

 

 (.3-ו 2' סמ 2אה איור ר) -הגדלה והקטנה .3

   (2' מס)  להגדלה  ובמקש (3' מס) במקש 

על  X4.8-X16ניתן להגדיל את התצוגה מגודל . להקטנה

 . פי הצורך

 המשך ללחוץ על מקשים אלה עד לקבלת הגודל הרצוי. 

  ביותר  או הקטןכאשר הגעתם לגודל הגדול ביותר

 .פסיק להגדיל או להקטיןיהמכשיר 

 2' איור מס
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 (4' מס 2איור ראה ) -מצבי תצוגה .4

  ניתן . משמש להחליף את הצבעי רקע במסך לחצן זה

 : מצבים 3לבחור בין 

 שחור על גבי לבן .1

 לבן על גבי שחור .2

  צבע מלא .3

 כפתורהי לחיצה על "הבחירה בין המצבים מתבצעת ע,  

 . כל לחיצה מחליפה את המצב

 

   (4 -ו 3איור ראה ) -מצבי עבודה .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצב קריאה מצב כתיבה

 כתיבהמצב  מצב קריאה

 3' איור מס
 4' איור מס
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ס עד "הרם את החלק העליון של הטמ .1

 . שנעצר ראה באיור

 שמיעת קליק  פתח מצלמה משנית עד .2

 . אשר מאשר שהמצלמה תפוסה

 .ל לעבודהתח .3

 

במצב כתיבה אין אפשרות לשנות את 

הגדלה וההקטנה אך ניתן לקבוע את 

 ןכמאחר להגודל הרצוי במצב הקריאה ו

 .לעבור למצב כתיבה

 

על כוון את המסך  .1

 .שלך פי הנוחות

 להאת ההגד קבע .2

 .הקטנהה או

 .בחר מצב תצוגה .3

 .התחל לקרוא .4

 יםמצבהניתן להחליף את מצבי התצוגה בכל 

 

 (5ראה איור ) -מסך חיצוניחיבור ל .5

 

 ס "את הטמ ,5כפי שמופיע באיור  ,חבר בעזרת הכבל

 . השל הטלוויזי וליציאת הוידיא

  העבר את התחנה למצבAV. 

 5' איור מס
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 התחל לעבוד . 

  צור קשר עם טכנאי  –אם רכשת מתאם למסך מחשב

 .החברה וקבל מידע נוסף

 

 (6ראה איור , אופציונאלי)   -שימוש במתאם לרכב .6

 עין את המכשיר בזמן נסיעה כדי להט

  חבר את הכבל

המתאם לרכב לספק 

הכוח ואת הצד השני 

 .ס"לטמ

 שעות  3-טעינה כ 

  ניתן לעבוד עם

המכשיר בזמן 

 .הטעינה

 

 מידע טכני .7

 x 16 x 9,5 cm 18       גודל המכשיר
 (cm 16) ”6.2 מסך, גודל התצוגה

 עבודה 2.5 בטריה
 שעות  3 זמן טעינה

 גרם  1100 משקל
 X4.8-X16 הגדלה

 תלוי בגודל המסך הגדלה על גבי מסך חיצוני
 מיוחדת LEDתאורת  תאורה

 NTSC יציאת וידאו
 - V AC / 50-60 Hz 240–90       ספק כוח למטען

18V, 2 Amp. 
 : מידע נוסף

 6' איור מס
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 אזהרה  .8

, במידה והוחלף ספק כוח למטען שאינו מתאים למכשיר

 .המכשיר עלול להתפוצץ

 

 C ° 35 – 0 -ורה מומלצת   טמפרט .9

 ללא מיזוג ,% 70> -לחות     

 

אם יש לך שאלות נוספות או הבהרות נציגנו ישמחו לעזור 

 ולענות על כל שאלה

 

 

 

 שימוש נעים ופורה
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