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 :טמ"סהת של ותושבה 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :רטים טכנייםפ

  בצד שמאל למטה בתצוגה.                   החשמלי כשמופיע האייקון ספקחבר את ה ן את הטמ"ס:יטעהמתי ל

 או כשלוחצים על לחצן ההפעלה והטמ"ס אינו פועל.

 שעות ונורת החיווי תדלק בצבע ירוק 2   זמן טעינה:

 שעות 3 – 2.5 סוללה:על  רציףזמן עבודה 

  15V DC / 4A   ספק חשמלי:

 x2.5 – x19   טווח הגדלה:

 גרם ללא תושבת 960    משקל:
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 )זיהוי תווים אופטי( OCRקריאת מסמך 
)ארה"ב, בריטניה,  אנגלית :. השפות הנתמכות הןZooMax12על כל מסמך ולהקריא אותו בשפות שונות הנתמכות על ידי ה  OCRניתן לבצע 

שוודית, פורטוגזית )פורטוגל, ברזיל(,  נורווגית, צרפתית )צרפת, קנדה(, ספרדית )ספרד,ארה"ב(, טורקית, רומנית, גרמנית, ,דנית, אוסטרליה, הודו(

 סלובקית, סינית., הונגרית, צ'כיתפולנית, איטלקית, רוסית, הולנד, 

 ריאת מסמך בחר את שפת זיהוי התוויםלפני ק

 נגיעה במסך דייל המכשיר בעל מסך מגע והבחירה תתבצע ע שים לב,

 למטה(. יתשמאלפינה סמל של גלגל שיניים ) הגדרותולאחר מכן לחץ על  הבית מקשלחץ על  .1

 לבחירת השפה לחץ על סמל הגלובוס )שורה שניה מלמעלה, טור שני מימין(. .2

 )ג'ויסטיק( בחר את השפה הרצויה, הזז את המוט למעלה או למטה.בעזרת מוט ההזזה  .3

 פינה ימנית למטה(.לחץ על סמל חזור ליציאה. ) .4

 במסך הבא ובמסך שלאחריו, לחץ שוב על סמל חזור ליציאה. )פינה ימנית למטה( עד ליציאה מהגדרות. .5

 כניסה להקראת מסמך

 מקם דף עם טקסט מודפס וקריא מתחת לטמ"ס. .1

 .המצלמה את מקש לחץ והחזק .2

 שים לב שהטקסט נראה במסך התצוגה. במידה והטקסט מטושטש, יש לנגוע במסך עם אצבע אחת לביצוע מיקוד של המצלמה.

 סמל עם נקודות מסתובבות וישמעו תיקתוקי שעון. המתן לפתיחת הטקסט ולהקראתו.. יופיע המצלמהמקש  , לחץ לחיצה קצרה על OCRלביצוע  .3

 סרגל שליטה ששולט על אופי ההקראהבשלב זה יפתח  .4

 
 הסתרת סרגל סמלים. ,למאגר תמונות כניסה , -מהירות דיבור +  ,עצור , -עוצמת קול +  ,שמור ,חזורמימין לשמאל: במסך סמלים תיאור ה

לחצן יצה קצרה על ץ לחלח, המכשיר נכנס למצב שינה. בצבע ירוק מחשיך ונורית החיווי בפינה השמאלית למטה דולקת סך, במידה והמשים לב

 ההפעלה על מנת להעיר את המכשיר.


