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  MagniLink TABתפעול 

ממוקמים בתוך  ,מראה וסיבוב מסך ת,בהירו ,צבעים :הסמלים
 הסמל

 

 הסמלים של שמירת תמונה והסרטה ממוקמים בתוך הסמל

 
 

 סמל בתפריט המשמעות מחוות במסך פקודה ממקלדת

F7 
אצבעות  4החלקה של 

 וההיפך שמאללימין מ
 בחירת מצלמה

 
F1  

F2  

אצבעות  2החלקה של 

 מלמעלה כלפי מטה

 / אפור צבע טבעי

 צבעי ניגודיות
 

 מעלהלחץ 

 חץ למטה
 אצבעות 2צביטה עם 

 הגדלת תצוגה

 הקטנת תצוגה
 

 חץ ימינה

 חץ שמאלה

אצבעות  2החלקה של 

 וההיפך שמאללימין מ

 בהירות גבוהה

 בהירות נמוכה
 

Control+R 

Control+Shift+R 

 צבעותא 2סובב 

 (סיבוביכפתור )כמו 

 ימינה סיבוב תצוגה

 סיבוב תצוגה שמאלה
 

Control+I 
 אצבעות 3והרם גע 

 במסך
 תצוגת מראה

 
F5 

Shift+F5 

F6 

Shift+F6 

 

 תמונהשמור 

 שמור תמונה מהר

 הצג תמונה

 הצג תמונה מהר
 

Control+F5 

Control+Shift+F5 

Control+F6 

Control+Shift+F6 

 

 סירטון שמור

 שמור סירטון מהר

 כולל שמענגן סירטון 

 נגן סירטון מהר
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 Magnilink TAB פרטים חשובים

 זרוע מצלמת רחוק אינה מקובעת לבסיס, לכן בעת הרמת המכשיר יש לתמוך בזרוע זו. .1

 -תתבצע כשחיבורי ההחזרתו לתושבת במידה ומכשיר הטאבלט הוסר מהתושבת,  .2

USB לוודא שהלשונית הכתומה ננעלה והטאבלט מקובע ממוקמים בצד שמאל ו

 למקומו.

 (5V/1A, 15V/4A)ספק מיוחד המספק מגוון מתחים לטאבלט הינו חשמלי הספק ה .3

 .על מנת לחברויתר ואין להשתמש בכוח  מגנטיופן ומתחבר למכשיר בא

איכותית על  3USBלחבר רכזת  , ישUSBמספר התקני מעוניינים בשימוש של במידה ו .4

 תמשיך לתפקד. לרחוק שהמצלמה מנת

Control+F 

החלקה עם אצבע אחת 

 המסך כלפי מטה שאמר

שימוש בסמלים ו

הסטנדרטים של 

Windows 

שינוי תצוגת חלון, 

 ביניים / הגדלה

 

Control+J 
פוקוס הפעל / בטל  אצבעות במסך 3גע עם 

 אוטומטי

 

Control+H 
 ה שלהסתרחשיפה /  

 תפריט

 

Control+M  

 .מזער תצוגה

 מקשניתן ללחוץ 

שמאלי של עכבר על 

אייקון בתפריט 

 המשימות

 לחץחזור לש
Alt+Tab 

F9  

 הגדרות

 Escלחיצה על 

 לביטול

 


