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 דברי פתיחה

 .אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו
סים עם הטכנולוגיות החדישות "הינו אחד הטמ   Pocketדגם  Stellerס שרכשת מבית "הטמ

 . ביותר בתחום
 .ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם את איכות חייך"אנו מקווים שהטמ

 .המקצועי והאיכותי ביותר, המהיר, פק לך את השירות הטובאנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לס
 

 ,בברכה
 ראובן חי כהן

 ל החברה"מנכ
 

  02-5003646/7/8: פקסטל 38459ירושלים מיקוד  22בית הדפוס  'חר
Bet hadfos 22 jerusalem  95483 Israel Tel:972-2-5003646 Fax: 972-2-5003648 

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

mailto:c-h-a-I@inter.net.i
http://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 בחברה ישמח לענות, וספות או בקשות אחרותבמידה ויש לכם שאלות נ

 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
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 ?מה מכילה הערכה

 

שמור את חלקי . ל משטח יציבעס ואת שאר החלקים והנח "הוצא את הטמ, פתח את האריזה

 .ס מכל סיבה שהיא"תצטרך לארוז את הטמהאריזה השונים למצב ש

 :לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה

 עם מצלמה  6.4ס הכולל מסך "טמHK-5  

 בטרייה מובנית למכשיר 

  מטען 

 תיק נשיאה 

 מדריך למשתמש 
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  Pocket -הכר את ה

 

 לחיצה על  -ירבלוח בקרה זה קיימות פונקציות חיוניות להפעלת המכש – שלט בקרה על המסך

 :הלחצנים תפעיל את הפונקציות השונות להלן הפירוט
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיבוי\הדלקה

תפריט 
 ראשי

למעלה 
 למטה/

החלפה בין מצב טבעי 
 יאהומצבי קר

 פוקס אוטומטי

חיבור המצלמה 
 למסך
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  מצלמה ידנית–  

 

 
 

 יש לסובב את העדשה כלפי פנים -עדשה לצורך כתיבה .1

 .יש לסובב את העדשה כלפי פנים -עדשה לצורך קריאה .2

 הגדלה  .3

 הקטנה .4

 מראה –היפוך התמונה  .5

 . הקפאה ולחיצה נוספת שחרור –צילום  .6
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 טעינת הבטריה
 

 חשוב לדעת 

 יש להשתמש במטען שהתקבל עם המכשיר בלבד. 

  לצרכים אחרים או באביזרים  הובבטרייאין לנסות להשתמש במטען

 . אחרים למכשיר

  מעלות או מאש 60יש להרחיק מטמפרטורה חמה מעל. 

 .במלואה ההבטריילהטעין את לפני השימוש הראשוני יש 

 .  מהמכשיר בזמן טעינה היש לנתק את הבטריי -לפי הציור הן לחשמל ולבטריילצורך טעינה חבר את המטע

אין אפשרות לטעות  .ס מאחורי המסך"לתוך הטמ ההבטרייהכנס את , המהבטריילאחר הטעינה נתק את החשמל 

  .בלבד כיוון אחדב תכנס ההבטריי
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 התחלת עבודה

 הדלקה וכיבוי

 . ס מוכן לעבודה"שניות הטמ 5אחרי לחץ על הכפתור הראשון מימין  -להדלקה

 .לחץ על הכפתור שנית -לכיבוי    

 . התאורה בטמס נדלקת ומתכבה בהתאם למצב החדר –תאורה פנימית 
 

 פוקוס אוטומטי
לחיצה על הכפתור מבטלת  –פוקוס אוטומטי מקנה פוקוס של המצלמה ללא צורך בכיוון 

  .דלוקה נורה על מצלמת העכברעיל כשהפוקוס האוטומטי פ –או מפעילה את הפוקוס 

 
 מצבי תצוגה 

 –מצב התצוגה ישתנה מצבעוני מלא , ראה ציור –על הכפתור השני משמאל  לחיצה
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  לחיצה על הכפתור   

 אופציהמסך כפתור זה יוצג בכל לחיצה על  –מסך התפריט 

בחירת , חדות צבע, קונטרס, כהות\כולל בהירות אחרת לכיוון

  בחירת שפה, צבעים

  לאחר שנבחרה האופציה הרצויה יש להשתמש בלחצני

 . החיצים לשינוי המצב

 טבעי או מצבי קריאה

 . מצב זה יציג את המראה המקורי של הכתוב או תמונה -מצב צבעוני מלא

 . מצבי תצוגה המאפשרים מספר של צבעי רקע וכיתוב -מצבי קריאה

כרון המכשיר כך יכל בחירה שנעשית תשמר בז. בחירה של מצבי התצוגה המתקדמים מתבצעת מתפריט הבחירה

 . שבפעם הבאה שיופעל מצב הקריאה הוא יציג את הבחירה האחרונה

 ? כיצד בוחרים
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 כתיבה \רחוק \קריאה לקרוב

 מצלמה ידנית 

הנדרשות  הפונקציותעל ההגדלה וההקטנה וכל  השליטה -המצלמה של הטמס נמצאת בתוך היחידה של העכבר
 .זאת על מנת להקל את השימוש במכשיר -לשימוש פעיל ממוקמות על העכבר

 

הינה מצלמה איכותית המאפשרת למשתמש צפייה לקרוב לקריאה לכתיבה ולרחוק זאת בעזרת  HK-5מצלמת 
 . להלן ציור המחשה. שימוש בשני עדשות מיוחדות המצורפות למצלמה ומופעלות באופן ידני

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 לרחוק    קריאה     כתיבה 
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 אזהרות בטיחות

 

 אין לחשוף את המכשיר לחום או לשמש כדי להימנע ממצב שריפה . 

 י נציג מורשה של חברתנו"אין להסיר שום חלק מהמכשיר או לפתוח המכשיר אלא ע. 

 יש להימנע במגע עם חומרי חומצה או כימיקאלים אחרים. 

 רוס לא יקבל את תנאי האחריותהשתמש במכשיר בקפידה שכן מכשיר ה. 

 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 

 לניקוי המסך השתמש במטלית לחה או חומר המיועד למסכים. 

 עם ערכתך בלבד השתמש בכבל החשמל שהיגע. 

 

 פ הנחיות אלו יפגעו בתנאי האחריות"שימוש לא נכון ע


