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 דברי פתיחה

 
  .אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו

ס בעל  טכנולוגייה "הינו טמ  Compact 5 HDדגם   Optelecס שרכשת מבית "הטמ
תמונה באיכות גבוהה , מכשיר זה מאפשר לך להגדיל כל טקסט .החדישה ביותר בתחום

בעל מסך   Compact 5 HD. בצבע מלא או באחד מצבעי הניגודיות השונים HDבטכנולוגיה 
עם מתן הגדלה , נותן לך סקירה כללית מרבית 5.5אינץ ובשילוב הגדלה נמוכה החל מפי  5

  .לפי צורכי המשתמש 51עד פי 
 .ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם את איכות חייך"אנו מקווים שהטמ

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

אם יש לכם שאלות או הצעות בנוגע לשימוש במוצר זה אנא פנה אלנו ואנו נעשה במיטב 
 . יכולתנו להעביר את הדברים לחברה

 

 מידע חשוב

מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו על מנת ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת באופן 

 . היצרן יעיל וכדי להימנע  משימוש שלא בהתאם להוראת

 .אחד מנציגנו בחברה ישמח לענות, במידה ויש לכם שאלות נוספות או בקשות אחרות

 אזהרות

 אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו  בהמשך החוברת. 

 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 אלכוהולי. 

 

כל שימוש שגוי ולא כפי שהומלץ בהוראות  השימוש  יגרום לאיבוד 

  .האחריות של החברה

 

 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 

www.chaic.co.il Web:  Mail:-E 
 

 

  

http://www.chaic.co.il/
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 ?מה מכילה הקופסה .1

 
  Traveller HDטמס  -
 נרתיק נשיאה -
 . מטען חשמלי -
 מטלית ניקוי למסך -
 מדריך למשתמש -

 
 
 

 raveller HD Tהכר את מכשיר הטמס  .2
 
 

                  
 
 
 
 

 

 
 

  
 כפתור לשחרור המסך .1
 כפתור תפריט  .2
 .כפתור למצבי צבעי תצוגה .3
 קו מנחה .0
 הדלקה וכיבוי .6
 הקטנה/הגדלה .5
 הקפאת תמונה  .7
 גלגל להזזה של המכשיר .5
 . מקום החלקה של הגלגל .9
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 להשתמשהתחל  .3

כך שהמסך בחזית מולך וגלגל , מולך על שולחן יציב ונוח Traveller HDהנח את הטמס 
 . ההגדלה נמצא בימינך 

 
המסך יתכוון בצורה . ניתן להתשמש רק כאשר המסך פתוח Traveller HDבמכשיר 

בצורה זו המצלמה מכוונת למקום הקריאה המדויק . אגרונומית לשימוש ברגע שתפתח אותו
 . שר לך שימוש נוח ויעיל ביותרותאפ

 : יש לפעול לפי הצעדים הבאים Traveller HD -כדי לפתוח את ה
 

כך שהמסך בחזית מולך , מולך על שולחן יציב ונוח Traveller HDהנח את הטמס  -
 .וגלגל ההגדלה נמצא בימינך

ראה ציור ) בצד במכשיר לשחרור המסך  הכחולים לחץ ביחד על שני הכפתורים -
 Traveller -המסך יתרומם לזוית אגרונומית ולאחר מספר שניות מכשיר ה(.  5מספר 

HD ידלק . 
 . הרם את המסך עד לנעילת המסך במצב קריאה -

 

.  
 

 
לחץ ביחד על שני הכפתורים 

הכחולים בצד במכשיר לשחרור 
 המסך

הרם את המסך עד שהמכשיר ינעל במצב 
 פתיחה

 
 :יש לפעול לפי הצעדים הבאים Traveller HD -כדי לסגור את ה

  הנח את הטמסTraveller HD כך שהמסך בחזית מולך , מולך על שולחן יציב ונוח
 .וגלגל ההגדלה נמצא בימינך

  ראה ציור ) לחץ ביחד על שני הכפתורים הכחולים בצד במכשיר לשחרור המסך
 (. 5מספר 

 הורד את המסך עד לנעילת המסך במצב סגור . 
 

  חשוב לדעת –
אין להרים או להוריד את המסך בכוח בלי לחיצה על כפתורי השחרור  

 . האלו
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 הפעלה .4
 

 החלק וקרא  .1.1

לניווט מאונך השתמש  .שברצונך לקרוא הטקסטעל  Traveller HD -הנח את ה

לניוט מאוזן החלק את המכשיר משמאל . ברולר והזז את המכשיר למעלה ולמטה

 לימין וימין לשמאל על מנת לחזור לתחילת השורה

  לחצנים  5.1

 כיבוי/הדלקה 

 1לחץ על כפתור ההדלקה בצבע כתום הנמצא בצד הימני של המשכיר למשך 

פעול באותן הגדרות צפייה שהיו המכשיר ישמיע צליל התחלה ויחל ל. שניות

כפוף להגדרות . שניות לכיבוי המכשיר 1לחץ שוב למשך . בסיום השימוש הקודם

 . ניתן לכבות ולהדליק את המכשיר על ידי פתיחת המסך וסגירתו

 הקטנה /הגדלה 

על מנת להתאים את ההגדלה הרצויה השתמשו בגלגל ההגדלה הנמצא בצד ימין 

 . סובבו למעלה להגדלה ולמטה להקטנה. של המכשיר

 מצבי תצוגה 

 Traveller HD -לחיצה על הלחצן הגדול בצבע כחול הנמצא בצד השמלאי של ה

אפשרויות  5תאפשר לכם לבחור אחת מבין , בין לחצן התפריט ללחצן קו המנחה

 .שהגדרתם מראש מצבי תצוגה

 . מצב זה מציג צבעיים מקוריים של תמונה או טקסט –צבע מלא  –מצב טבעי 

תמונות וחומרי , מצב זה משפר את ניגודיות הרקע והכתב -1מצב קריאה 

צבעי  .רת מחדל בצבע שחור על רקע לבןקריאה יוצגו בניגודיות גבוהה כברי

 . הרקע והכתב ניתנים לשינוי בתפריט

תמונות וחומרי , מצב זה משפר את ניגודיות הרקע והכתב  -2מצב קריאה 

 .קריאה יוצגו בניגודיות גבוהה כברירת מחדל בצבע לבן על רקע שחור

 . צבעי הרקע והכתב ניתנים לשינוי בתפריט

תמונות וחומרי , מצב זה משפר את ניגודיות הרקע והכתב  -3מצב קריאה 

צבעי הרקע והכתב ניתנים  .קריאה יוצגו בניגודיות גבוהה כברירת מחדל ריקה

 . לשינוי בתפריט
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תמונות וחומרי , מצב זה משפר את ניגודיות הרקע והכתב  -4מצב קריאה 

והכתב ניתנים  צבעי הרקע .קריאה יוצגו בניגודיות גבוהה כברירת מחדל ריקה

 .לשינוי בתפריט

  הדלקה וכיבוי –תאורה. 

לחיצה על , שניות תכבה התאורה 3על ידי לחיצה על לחצן מצבי תצוגה למשך 

 . כפתור זה בשנית תדליק את התאורה בחזרה

 הקפאת תמונה

על מנת לבצע הקפאת תמונה לחצו על לחצן הקפאת תמונה בצבע 

רות זו תקפיא את אפש. לבן הנמצא מתחת לגלגל ההגדלה

ניתן . שניות תשמור את התמונה 3לחיצה נוספת למשך , התמונה

 . תמונות 5111לשמור על 

 תפריט

לחצו על הלחצן הכחול הקטן  -תפריט ההגדרות של המכשיר

על מנת , הנמצא בצד שמאל מעל לחצן מצבי התצוגה הגדול

למידע נוסף על תפריט ההגדרות  -להפעיל את תפריט ההגדרות

 . ניתן למצוא בהמשך

 

 קו מנחה

ניתן להציג קו מנחה זאת כדי  Traveller HD -במכשיר ה

כדי להציג את . לאפשר לכם להניח ישר את המכשיר על המסמך

קו המנחה לחצו על לחצן הכחול הנמצא מתחת ללחצן הכחול 

 1הגדול של מצבי התצוגה בצד שמאל של המכשיר למשך 

 . כדי להסתיר את קו המנחה יש ללחוץ שנית על לחצן זה. שניות

 מיקום העמדת קו המנחה 

הקו יהבהב , שניות 1כשקו המנחה מוצג לחצו שנית על לחצן קו המנחה למשך 

לחצו שנית על קו . אחת משלוש האפשרויות. לציין שניתן להזיזו למיקום אחר

לסיום הפסק בלחיצה ולאחר כמה . המנחה כדי להזיזו למעלה באמצע או למטה

 . שניות הקו יפסיק להבהב ויצא ממצב העריכה אוטומטית
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 Traveller HD -תפריט  .5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 מאפשר שינוי הצבעים במצבי תצוגה 
 

 

 מראה את מצב הבטרייה והגרסה המותקנת במכשיר
 

 

 . מאפשר לך לצפות או למחוק את התמונות שצולמו
 

 מאפשר לך להתאים את בהירות המסך 

 

 מאפשר לך להתאים את אפשרויות הדלקה וכיבוי

 

 במכשירמאפשר לך להפעיל או לכבות את צלילי הקול 

 

 מאפשר לך חזרה לברירת מחדל של כל הגדרות המכשיר 
 
 

 

 מאפשר לך כיבוי והדלקה של תאורת המכשיר
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 הפעלה של התפריט  1.1
 
 
 
 
 
 
 

 התמצאות בתפריט  1.2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 יציאה מהתפריט 5.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 מידע : תפריט                         

 
 

לא ניתן לבצע . באפשרות זו ניתן לראות מה מצב הבטרייה והגרסה המותקנת במכשיר
. שינויים באפשרות זו  

 
 

 

 .שניות 1על מנת להכנס לתפריט לחצו על כפתור התפריט למשך 

השתמשו בלחצן קו המנחה או בלחצן התפריט על מנת 
 .לעבור בין האפשרויות השונות בתפריט

 
יפעיל את התפריט הנבחר או  –מצבי תצוגה  –הלחצן 

 .יאשר את הבחירה
 

לשינוי בחירה בחרו בלחצן קו המנחה או בלחצן 
 .התפריט

 
 . חזרה לתפריט לחצו על כפתור הקפאת תמונה

על מנת לצאת מהתפריט לחצו על לחצן הקפאת תמונה או לחצן התפריט למשך 
 כמה שניות  

למעלה  לנווט
 בתפריט

לנווט למטה 
 בתפריט

 יציאה מהתפריט

 בחירת אפשרות
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 תמונות : תפריט                       

 

 
 .של תמונות שנשמרו מחיקה/  בתמונות שנשמרו  צפייה: אפשרויות   1תפריט זה מכיל 

 
  צפייה בתמונות שנשמרו

  שניות 1לחצן בתפריט למשך  עללחצו. 
  בחרו בתפריט באפשרות השנייה הנקראת "view or delete images " . 
  בחרו באפשרות הראשונה הנקראה"view images( "צפייה בתמונות.) 
 על ידי לחיצה על לחצן מצבי התצוגה. בחר את התמונה שברצונך לצפות . 
 
 

 תמונות שנשמרו מחיקה של    
  שניות 1לחצן בתפריט למשך  עללחצו. 
  בחרו בתפריט באפשרות השנייה הנקראת "view or delete images " 
  בחרו באפשרות השניה הנקראה"delete images( "מחיקה של תמונות) 
  התמונה שברצונך למחוקבחר את.  

 
 
 
 
 

 
 

 בהירות: תפריט                     

 
 

 בתפריט זה ניתן להתאים את בהירות המסך
  שניות  1לחצו על לחצן התפריט למשך 
  בחרו בתפריט באפשרות השלישית הנקראת"brightness( "בהירות) 
 כדי להוריד בהירות יש ללחוץ על , תפריט -כדי להוסיף בהירות יש ללחוץ על לחצן ה

 . לחצן קו מנחה
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 
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 הדלקה וכיבוי: תפריט                     

 

 

 : אפשרויות 4תפריט זה מכיל 
 (close) סגירה( / open) פתיחה( / power off) כיבוי( / Standby) מצב המתנה

 
על מנת להתאים את זמן המתנה יש לפעול לפי הצעדים  - (Standby)מצב המתנה 

 : הבאים
 

  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך. 
  בחרו באפשרות הרביעית הנקראת"power( "כיבוי הדלקה ) 
  בחרו באפשרות מצב המתנה(Standby ) 
  אף פעם : באחת מהאפשרויות הבאותבחרו(never/) 
  51  דקות(10 min /)11  דקות(20 min/)31  דקות(30 min)  

  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 

 
מומלץ לכוון את ההגדרות של כיבוי אוטמטי בתחילת השימוש בו על   -(power off)כיבוי 

 5-ברירת המחדל של הכיבוי האוטמטי הוא ל. לכם המכשיר בזמן עבודה בומנת שלא יכבה 
כך המכשיר . דקות 55כיבוי זה יופעל לאחר שהמכשיר היה במצב המתנה למשך . דקות

 : לשינוי הגדרות אלו פעל לפי הצעדים הבאים. דקות בברירת המחדל 11יכבה לגמרי לאחר 
 

  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך 
  באפשרות הרביעית הנקראת בחרו"power( "כיבוי הדלקה ) 
  בחרו באפשרות הכיבוי(power off ) 
 אף פעם : בחרו באחת האפשרויות הבאות(never /)5  דקה(1 min /)

 15)דקות  55(/ min 10)דקות  51/(min 5)דקות  5( / min 2)דקות  1
min) 

  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  הקפאת תמונהלחצן  –יציאה. 
 

על מנת לאפשר או לבטל את האפשרות הדלקת המכשיר בזמן  –( open)פתיחה 
 : פתיחת המסך יש לפעול לפי הצעדים הבאים

 
  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך  
  בחרו באפשרות הרביעית הנקראת"power( "כיבוי הדלקה ) 
  בחרו באפשרות פתיחה(open ) 
  ביטול : הבאותבחרו באחת האפשרויות(nothing ) הפעלה(power 

on ) 
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 

  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 



Optelec Traveller HD 
 

 11 

 
 

על מנת לאפשר או לבטל את האפשרות כיבוי המכשיר בזמן סגירת  –( close) סגירה
 : המסך יש לפעול לפי הצעדים הבאים

 
  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך  
  באפשרות הרביעית הנקראת בחרו"power( "כיבוי הדלקה ) 
  סגירהבחרו באפשרות (close ) 
 ביטול : בחרו באחת האפשרויות הבאות(nothing ) הפעלה

(power on ) 
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 

 
 
 

 צלילים: תפריט                      

 
 

ברירת המחדל הצלילים . לך להשמיע או לבטל את השמעת צלילים תפריט זה מאפשר
 .מושמעים

 : כדי לבצע שינוי בתפריט זה יש לפעול על פי הצעדים הבאים
 

  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך. 
  בחרו באפשרות החמישית הנקראת"sound( "צלילים ) 
 הדלקה : בחרו באחת מהאפשרויות הבאות(ON ) כיבוי(off ) 
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 

 
 

 
 תאורה : תפריט                      

 
 

ברירת המחדל של . תפריט זה מאפשר לך להדליק או לכבות את תאורה של המכשיר
 . התאורה היא דלוקה

 : כדי לבצע שינוי בתפריט זה יש לפעול פי הצעדים הבאים
  שניות 1לחצן בתפריט למשך לחצו על. 
  הנקראת  השישיתבחרו באפשרות"light( "תאורה ) 
 הדלקה : בחרו באחת מהאפשרויות הבאות(ON ) כיבוי(off ) 
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 
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 צבעי תצוגה : תפריט                     

 
ניתן . מצבי תצוגה לקריאה קבועים 4 -מכשיר ההגדלה שברשותך מאפשר לך לצפות ב

 4-ניתן לקבוע את מצבי התצוגה גם פחות מ. צבעי תצוגה על פי העדפותיך 4לבחור 
 : כדי לבצע שינוי בתפריט זה יש לפעול לפי הצעדים הבאים. קבועים

 
  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך. 
  השביעית הנקראת בחרו באפשרות"color( "צבעים) 
  לחץ על בחירה ונווט בין 5קריאה  לשינוי מצב  - 5לאחר הבחירה  יופיע מצב קריאה 

על ידי  5הצבעים השונים עד להגעה לצבע הרצוי ואשר את הבחירה של צבע קריאה 
  (מצבי תצוגה)כפתור הבחירה 

  את הצבע הרצוימצבי הקריאה ולבחור  4כך ניתן לעבור בחצי הניווט בין . 
  צבעי תצוגה ניתן לבחור באפשרות  4במידה ואינך רוצהX  כך יופיע אפשרות תצוגה

 . אחת או יותר פחות
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 

 
 

 

 
 אתחול המכשיר: תפריט

 
 
מכשיר ההגדלה שברשותך ניתן לאתחל את המכשיר כך שכל הגדרות ברירת המחדל ב

 . יופעלו במכשיר כפי שקבלת את המכשיר בעת הקנייה
 :כדי לבצע את השינוי בתפריט יש לפעול לפי הצעדים הבאים

  
  שניות 1לחצו על לחצן בתפריט למשך. 
  בחרו באפשרות השמינית הנקראת"rest " 
 ביטול: בחרו באחת מהאפשרויות הבאות (ON )הפעל (yes ) 
  כדי לאשר את הבחירה לחץ על לחצן התפריט 
  לחצן הקפאת תמונה –יציאה. 
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 טעינת של הבטריה  .6
חבר את המטען שסופק עם המכשיר , Traveller HD -כדי להטעין את מכשיר ה 1.5

 . החיבור במכשיר ממוקם בצידו השמאלי בגב המכשיר. לשקע בקיר
ידלק בצבע כתום וכשהמכשיר יסיים את חיבור החשמלי הבמקום  LED-תאורת ה

יש  -במידה והתאורה מהבהבת יש בעיית טעינה. הטעינה שלו יהפוך הצבע לירוק
 . נסות לחבר שניתלנתק את הכבל של הטעינה מהמכשיר ול

 3-והספק עבודה למשך כ. שעות טעינה 1למשך  Traveller HDטעינת המכשיר 
 . שעות תלוי בהגדרות האישיות והשימוש שלך

שימוש במטען  עלול לגרום . יש להשתמש רק במטען שהתקבל וסופק עם המכשיר
  . לנזק בלתי הפיך ויבטל את האחריות

 
 
 
 
 
 בטריה נמוכה  הזהרא 6.2

מצב זה . שניות 3זהרה למשך איופיע על המסך  - 5%-כשהבטריה תכיל פחות מ
 . יש לפעול לטעינת המכשיר

 . כאשר הבטריה ריקה לחלוטין המכשיר יכבה באופן אוטמטי
 
 

 
.  
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Appendix A: Safety and Regulatory Notices 
 
Please read the instructions carefully before setting up your Traveller HD. 
Keep this user manual for future reference. 
 
Intended Use: 
The Traveller HD is designed in such a way that it can be used in a hospital 
environment for general purposes such as reviewing medical records. The 
Traveller HD can not be used for surgical procedures in combination with life 
supporting systems. 
 
Warning: Critical diagnostic decisions should not be based on images 
displayed by this device. 
 

 Do not expose the Traveller HD to excessive heat or direct sunlight to 
avoid the risk of fire. 

 Do not remove any parts of the Traveller HD. Contact an Optelec 
authorized service organization in your area. 

 To avoid risk of electrical damage, keep your Traveller HD away from 
fluids and chemicals. 

 Handle the Traveller HD with care. Rough handling will damage the 
internal components. 

 Do not use the Traveller HD near inadequately shielded medical 
devices. 

 Do not try to open the battery compartment or try to remove the battery. 

 Contact your dealer to service this equipment if necessary. Do not 
disassemble your unit as it will void the warranty.  

 Always unplug and switch off the unit before cleaning. Use a dry soft 
cloth to clean the exterior. Do not use cleaning agents or abrasive 
materials as they will damage your unit. 

 
Use of the Traveller HD other than described in this manual will exclude it 
from warranty conditions. 
 
Contacting Product Support 
If you have questions about operating, installing or configuring your Traveller 
HD, please contact your Optelec distributor or the Optelec office nearest to 
you. See the last pages of this manual for a complete list of Optelec 
addresses.  
 
Warranty Conditions 
Optelec warrants the Traveller HD, effective from the date of delivery, to be 
free of any defects in material and workmanship. 
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The warranty is not transferable and does not apply to groups or multi-users. 
The Traveller HD was designed for the individual purchaser to be used at 
home, school and work. Optelec reserves the right to repair or replace any 
purchased Traveller HD with a similar or improved product. 
 
In no event shall Optelec or its suppliers be held liable for any indirect or 
consequential damages. The original user’s remedies are limited to 
replacement of Traveller HD modules. This warranty is valid only when 
serviced in the country of original purchase, and with intact seals. For 
additional warranty claims or service during or after warranty period, please 
contact your Optelec distributor. 

 
Optelec is not responsible for any uses of this device other than those 
described in this manual. 
 
Compliance 
This product is in conformity with the following directives: 
 
Council directive 93/42/EEC of 14th June 1993 concerning medical devices 
Class I / Annexe VII. 
 
Electrical medical equipment requires special precaution with regard to EMC 
(Electro Magnetic Compatibility) and must be installed and put into service 
according to EMC guidelines. 
 
WARNING: The use of accessories and cables other than those specified 
and sold by the manufacturer of the Traveller HD, as replacement parts for 
components, may result in increased emissions or decreased functioning of 
the Traveller HD. 
 
 
 
 
 

 
  

This device bears the CE, FCC and UL approval 
mark. 
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Appendix B: Specifications 
 
Magnification  2.4 – 30 times (+/-3%) 
Viewing modes  Full color photo mode  
    High contrast color combination 1, white on black 
    High contrast color combination 2, black on white 
    High contrast color combination 3 (unassigned) 
    High contrast color combination 4 (unassigned) 
Screen   13,3” TFT 
Battery   average 3 hours continuous use 
     6 hours charging time 
Integrated LED lighting  
Weight    1995 g 
Dimensions  365x240x49 mm 
 
Operating conditions 
Temperature  +10°C to 35°C / 50°F to 95°F 
Humidity   < 70%, no condensation 
Altitudes   up to 3000 m (9842 feet) 
Pressure   700 – 1060 hPa 
 
Storage & transportation conditions 
Temperature  +10°C to 40°C / 50°F to 104°F 
Humidity   < 95%, no condensation 
Altitudes   up to 12192 m (40000 feet) 
Pressure   186 – 1060 hPa 


