לטס טוק Let's Talk -
פיתוח ושיווק מוצרים לאנשים עם מוגבלויות
דרך ההגנה  34תל אביב ,קומה -1
טל , 03-5714131 :פקס 03-6340962

תיאור מקשי Traveler HD

 1לחצן שחרור נעילת תושבת.
 2לחצן תפריט.
 3לחצן צבעי תצוגה.
 4לחצן מיקום קו קריאה.
 5הפעלה  /כיבוי (החזק כ 3
שניות).

 6גלגלת הגדלה  /הקטנת תצוגה.
 7לחצן הקפאה וצילום (  1000תמונות).
 8גלגלת הזזת המכשיר קדימה /
אחורה.
 9מסילת הזזת המסך לצדדים.

הוראות שימושיות
טעינה ושימוש – חבר את הספק החשמלי המקורי ) (12V DC/3.3Aלמשך
 6שעות על מנת לאפשר שימוש של כ 3 -שעות.
כיבוי  /הדלקת תאורה – לחץ על לחצן צבעי תצוגה [ ]3למשך  3שניות.
צילום תמונה – לחץ פעם אחת על לחצן הקפאה וצילום [ ,]7שחרר ,לחץ
והחזק כ 2 -שניות.
מיקום קו קריאה – לחץ על לחצן מיקום קו קריאה [ ]4למשך  2שניות.

מצב המתנה וכיבוי אוטומטי
המכשיר יעבור למצב המתנה במקרים בהם לא נלחץ אחד מהכפתורים במשך
 15דקות .לחיצה על אחד מהכפתורים תעיר את המכשיר.
המכשיר יכבה במקרים בהם לא בוצעה לחיצה על אחד מהכפתורים במשך 20
דקות.
ניתן לשנות תכונות תצוגה ולקבל מידע כמו ,בהירות מסך ,ציפצוף מקשים,
מבט בתמונות שמורות ,רמת טעינת סוללה ע"י לחיצה על כפתור תפריט,
קרא בהמשך.
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שימוש מתקדם
הזזת מיקום קו קריאה במסך
 .1לחץ על לחצן מיקום קו קריאה [ ]4למשך  2שניות ,להצגת קו קריאה.
 .2לחץ בו זמנית לחצן הקפאה וצילום [ ]7ולחצן מיקום קו קריאה [ ]4למשך
 2שניות .ישמע ציפצוף וקו הקריאה יהבהב.
 .3לחץ על ולחצן מיקום קו קריאה [ ]4להזזת מיקום הקו ,ניתן למקם את קו
הקריאה ב  3מקומות שונים בתצוגה ,שליש תחתון ,מרכז המסך ,שליש
עליון.
המתנה של  2שניות ללא נגיעה בלחצני המכשיר תנעל את הקו במיקומו
החדש והקו יפסיק להבהב.
לביטול קו הקריאה לחץ לחיצה קצרה על ולחצן מיקום קו קריאה [.]4
שמירת תמונה
ניתן לשמור עד  1000תמונות.
התמקד על האובייקט המיועד לצילום.
 .1לחץ פעם אחת על לחצן הקפאה וצילום [ ,]7להקפאת התצוגה.
 .2לחץ שוב והחזק כ 2 -שניות.
ישמע ציפצוף ויופיע קו התקדמות משמאל לימין המציין את שמירת
התמונה.
כניסה לתפריט Menu
תפריט ההגדרות כולל  8נושאים :אתחול המכשיר ,מצב סוללה :גרסה,
ומספר סידורי .מאגר תמונות ,מצב בהירות ,הגדרת מצבי המכשיר
לפעילות עם סוללה הכולל :מצב המתנה ,תזמון כיבוי ,תזמון הפעלה בעת
פריסת המכשיר ,תזמון כיבוי בעת קיפול המכשיר .ביטול/הפעלת ציפצוף,
ביטול/הפעלת תאורה ,שינויים באופי התצוגה.
לכניסה לתפריט לחץ והחזק את לחצן  ]2[ Menuכ  2שניות.
לחצן  ]2[ Menuמשמש לדפדוף כחץ למעלה
לחצן מיקום קו קריאה [ ]4משמש לדפדוף כחץ למטה
לחצן צבעי תצוגה [ ]3משמש כאישור או בחירת פעולה
לחצן הקפאה וצילום [ ]7משמש ליציאה מתת תפריט או מהתפריט Menu
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מבט על תמונות במאגר התמונות
.1
.2
.3
.4
.5

לכניסה לתפריט לחץ והחזק את לחצן  ]2[ Menuכ  2שניות.
לחץ על לחצן מיקום קו קריאה [ ]4עד למעבר לתצוגת .View
לכניסה ,לחץ על לחצן צבעי תצוגה []3
למבט על התמונות לחץ שוב על לחצן צבעי תצוגה []3
לדפדוף בין התמונות השתמש בלחצנים  ]2[ Menuומיקום קו קריאה
[ ]4לפי הצורך.
לחזרה לתפריט ראשי או ליציאה מהתפריט לחץ על לחצן הקפאה
וצילום [ ]7בהתאם.

מחיקת תמונה ממאגר התמונות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

לכניסה לתפריט לחץ והחזק את לחצן  ]2[ Menuכ  2שניות.
לחץ על לחצן מיקום קו קריאה [ ]4עד למעבר לתצוגת .View
לכניסה ,לחץ על לחצן צבעי תצוגה []3
לחץ על ולחצן מיקום קו קריאה [ ]4למעבר לנושא  Deleteולחץ על
לחץ על לחצן צבעי תצוגה [ ]3לאישור.
לחץ על לחצן מיקום קו קריאה [ ]4עד להגעה לתמונה המיועדת
למחיקה.
לחץ על לחצן צבעי תצוגה [ ]3למחיקתה.
לחץ על לחצן צבעי תצוגה [ ]3לאישור מחיקה או בחר בלחצן לחצן
הקפאה וצילום [ ]7לביטול.
לחזרה לתפריט ראשי או ליציאה מהתפריט לחץ על לחצן הקפאה
וצילום [ ]7בהתאם.

תכונות
טווח הגדלה x2.4 - x30
סוג הגדלה אופטית משולבת דיגיטלית
מסך  13.3אינץ' TFT
ממדים  365x240x49מ"מ
משקל  1.995ק"ג
טען במשך  6שעות לשימוש של  3שעות.
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