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כפתור הפעלה
()Power

לחיצה קצרה תכניס את המכשיר למצב ״שינה״/״תשכים״ אותו;
לחיצה ארוכה תדליק או תכבה אותו.

עצמת קול ( +הגברה) הגברת עצמת הקול
עצמת קול ( -החלשה) הפחתת עצמת הקול
כפתור “בית”
()Home
כפתור חזרה
()BACK

יש ללחוץ עליו בכל מסך ממשק על מנת לחזור למסך הראשי.
לחיצה על כפתור זה בכל מסך ממשק תחזיר את המשתמש
למסך הקודם

כפתור “תפריט”
()Menu

לחיצה על כפתור זה תציג את ממשק התפריט

כפתור ההגדרות
()Setting

לחיצה על כפתור זה תציג את היסטורית הדפדוף

אתחול וכיבוי
אתחול
לחיצה ארוכה בת שלוש שניות על כפתור ההפעלה תכניס אותך למסך האתחול .המערכת תיכנס מסך
נעילה .יש לשחרר את המסך על מנת להמשיך.
כיבוי
 .1לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה תקפיץ את חלון הכיבוי.
 .2מצב חלון הכיבוי כולל מצב השתקה ,מצב טיסה,
מצב אתחול מחדש ומצב כיבוי
 .3בחירה בכיבוי תהיה פעולה סופית.
פתיחת המסך וסגירתו
כאשר המכשיר יהיה ללא כל פעולה ,המסך ייכבה מעצמו.
 .1כאשר המכשיר יהיה ללא כל פעולה במשך זמן מוגדר,
המסך ייכבה מעצמו על מנת לחסוך בסוללה.
 .2כאשר המסך פתוח ,לחיצה על כפתור ההפעלה תביא לסגירתו.
פתיחת המסך ממצב סגור.
כאשר המסך כבוי ,לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תדליק
מחדש את המסך .המסך יהיה נעול ולכן יש לשחרר את הנעילה.
על המסך תופיע תמונה ומתחת לה יש להחליק אל הפס שמאלה
על מנת לשחרר את הנעילה ולהיכנס למצב מצלמה ,בעוד
שהחלקה ימינה תשחרר את המסך.

איור 3.1

שימוש במסך מגע
צורות שימוש בהתקן אינטרנט נייד ()MID
לפניך צורות לצפייה במסך הראשי ,בתפריטים ובהליך הפעלת היישומונים ב MID-שלך.
הקלקה -כשברצונך להשתמש במקלדת על המסך להזנת טקסט או לבחירת יישומון בממשק הראשי,
כל שעליך לעשות הוא לגעת עם אצבעך.
לחיצה
אם ברצונך לפתוח פריט (תיבת טקסט או קישור לדף אינטרנט) או קיצור דרך ליישומון ,ניתן ללחוץ על
פריט זה.
החלקה מהירה או החלקה
החלקה מהירה או החלקה היא הזזה מהירה של האצבע בכיוון אנכי או אופקי.
משיכה  -לפני ביצוע משיכה ,עליך להחזיק את האצבע בחזקה לפני משיכה שלה לכיוון המבוקש.
סיבוב  -עם מרבית התמונות ,כל שעליך לעשות הוא לסובב את המכשיר על צידו על מנת לשנות את כיוון
התצוגה מאופקית לאנכית .למשל ,כאשר מקלידים מילים או בצפייה בסרטים.
דף הבית
בממשק העיקרי ,כפי שמוצג באיור  ,3.2יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מנת להעלות חלון קופץ באמצעותו
ניתן להגדיר טפט ,תיקיות ,ווידג’טים וקיצורים.

תצוגת היסטורית הדפדוף
טור הודעות

חזרה

שעה

בית
קיבולת סוללה
איור 3.2

דף הבית המורחב
ניתן להרחיב את דף הבית מעבר לרוחב המסך על מנת לאפשר מקום רב יותר בו ניתן להוסיף קיצורים
ווידג’טים חדשים .יש להקליק על שטח ריק בדף הבית ולאחר מכן להחליק ימינה או שמאלה על מנת
להרחיב את המסך ימינה או שמאלה ,בהתאמה .בדף הבית נמצאות שתי תמונות מורחבות כמתואר
באיור .3.3

איור 3.3
ניהול צלמיות קיצורי הדרך ליישום שבשולחן העבודה.
יש ליצור צלמית של תיקיה בשולחן העבודה.
עליך לגרור את הצלמיות שברצונך לאחד לצלמית אחת (ניתן גם לרבד מספר צלמיות זו על זו) כמתואר
באיור .3.4
לאחר מכן ,יש להקליק על הצלמיות המרובדות וכל היישומונים יתקפלו כמתואר באיור .3.5
יש להקליק על התיקייה חסרת השם בתיבה השחורה והמקלדת החבויה תופיע כך שיהיה ניתן להחליף
את שם תיקיה (בדומה למערכת  .)iOSאת מיקום הצלמיות ניתן לשנות באמצעות לחיצה ארוכה.

איור 3.4

איור 3.5

עתה יש לחזור לדף הבית

הסרת צלמיות משולחן העבודה
לחיצה ארוכה על הצלמית שמבקשים להסיר ולאחר מכן על הצד הימני העליון של המסך יביא להסרת
הצלמיות .
יש לגרור את הצלמית לחלק העליון על מנת לסלקה עד שהצלמית תהפוך אדומה ולאחר מכן יש להזיז
את האצבע כדי למחוק את הצלמית.
שינוי הטפט של שולחן העבודה
 .1בדף הבית ,לחיצה ארוכה על כל שטח ריק במסך הראשי תביא להופעת
חלון באמצעותו ניתן לשנות את הטפט.
 .2יש ללחוץ על גלריית התמונות או הטפטים על מנת למצוא את הטפט המבוקש.

ביקור בהליכי יישומון
בחלק הימני העליון של איור  ,3.2להיכנס לממשק
עליך ללחוץ על
הראשי כמתואר באיור  3.6ולבחור את הליך היישומון שברצונך לבקר.

איור 3.6

חיבור USB
הגדרת האחסון שבMID-
לפני שמעבירים מסמכים ,יש לבצע הגדרה של תצורת האחסון של ה MID-שלך.
 .1יש לחבר את ההתקן למחשב השולחני באמצעות כבל  .USBטור התזכורות יציג הודעה מתאימה.
 .2יש לפתוח לוח התזכורות ולבדוק את הסטאטוס של ה MID-על מנת לדעת כיצד לפתוח את הלוח.
 .3בלוח התזכורות יש להקליק על “ USB Connected” (USBמחובר) כמתואר באור  3.4ולאחר מכן יש
להקליק על “( ”open USB storage configurationפתיחה של הגדרת האחסון ב.)USB-
 .4עתה חיבור ה USB-מבוצע כראוי.

איור 3.7

העתקת המסמך לכרטיס הזיכרון
 .1יש לחבר את ה MID-למחשב באמצעות כבל ה.USB-
 .2בהתאם להגדרות האחסון של ה ,MID-ה MID-מחובר למחשב בהצלחה.
 .3יש לפתוח את “(”My Computerהמחשב שלי) במחשב שלך ולסמן את הפריטים שבהתקן האחסון
הנייד.
 .4יש להעתיק את המסמכים הנחוצים לך ל”התקן אחסון נייד”.
 .5לאחר סיום ההעתקה ,יש להקליק על “( ”shutdown the USB storage configurationסגירת
הגדרת התקן אחסון ה )USB-על מנת לנתקו.
הערה :כאשר ה MID-מחובר באמצעות כבל  USBוהגדרת אחסון ה USB-פתוח ,לא ניתן לראות את
כרטיס האחסון שב .MID-רק לאחר ניתוק כבל ה USB-יהיה באפשרותך לראות את כרטיס הזיכרון
שב.MID-
הקלדת מילים
שימוש במקלדת על גבי המסך
כאשר מתחילים הליך או בוחרים לערוך מילים או מספרים ,המקלדת תופיע על המסך .המקלדת כוללת
את אפשרויות ההקלדה הבאות:
 .1מקלדת Android
( Google Pinyin .2סינית)
בחירת שיטת הקלדה מבוקשת
 .1יש לבחור את יישומון שינוי ההגדרות
 .2יש לבחור שפות ומקלדות
 .3באזור הגדרת הטקסט ניתן לראות את
כל שיטות הזנת הטקסט המותקנות על
ה MID-שלך.
 .4עליך לסמן את שיטת ההקלדה המבוקשת.
שימוש בשיטת קלט ושינויה
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איור 3.8
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החלפת אות רישית לאות קטנה
שינוי צורת קלט המילים
הקלקה להכנסת רווח
חיפוש על ידי הקלקת הטקסט
מחיקת התו שמשמאל לסמן (מימין בעברית) ,הקלקה והחזקה על מנת למחוק את כל התווים
שמשמאל לסמן (מימין בעברית).

שיטת הפעלה
ממשק הוספת ווידג’טים
בממשק היישומונים ,יש להקליק על ווידג’טים שבחלק השמאלי העליון של המסך או להחליק על המסך.
הדבר יביא למעבר לממשק ווידג’טים .לחיצה ארוכה על כל ווידג’ט תיצור קיצור דרך אליו באמצעותו ניתן
יהיה להיכנס ליישומון.
יצירת צלמיות קיצור דרך ליישומון בשולחן העבודה
בממשק היישומונים או בממשק הווידג’טים יש ללחוץ לחיצה ארוכה על צלמית כלשהי על מנת לעבור
באופן אוטומטי לשולחן העבודה ,באפשרותך לגרור ולהחזיק את הצלמית ולהעבירה לכל מקום בשולחן
העבודה.
תזכורת :אם אין מקום ביעד ,הווידג’ט לא יתווסף למסך הראשי.

איתור תקלות
 .1האתחול של ה MID-איטי
לאחר שדרוג גרסת מערכת ה ,MID-באתחול הראשון ,יש להתקין את התוכנות המותקנות מראש וזמן
הביצוע הוא כשתיים שלוש דקות .האתחול לאחר מכן יהיה מהיר בהרבה.
 .2ה MID-אינו מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi
 יש לוודא שהנתב האלחוטי של שירות האינטרנט פועל בצורה סדירה. יש לוודא שה MID-והנתב האלחוטי נמצאים במרחק מסוים ואין כל קיר או מכשול אחר בינם. יש לוודא ששם המשתמש והסיסמה נכונים. .3ה MID-מתחמם
כאשר יישומונים רבים רצים בעת ובעונה אחת או שהמסך נמצא בדרגת בהירות מרבית או שהמכשיר
בטעינה ,הוא עשוי להתחמם .דבר זה אינו חריג.
 .4לא ניתן להגדיר את הדוא"ל או לרשום יישומונים.
 יש לוודא שחיבור האינטרנט תקין. יש לוודא שהגדרות הדוא”ל שלך נכונות. יש לוודא תאימות של שעון המערכת לזמן המקומי. .5המערכת אינה פועלת כרגיל ולא מתפקדת כראוי.
כאשר מתקינים יישומונים של צד שלישי ,אלה עשויים לגרום לפעולה לא תקינה .ניתן ללחוץ על כפתור
האיפוס (ליד כניסת המתח) על מנת לאפס את המערכת.
 .6לא ניתן לפתוח דף אינטרנט
 יש לשמור על מרחק בין הנתב ל MID-בטווח יעיל. יש לאתחל את ה WiFi-ולנסות שוב. .7ה MID-פועל לעתים באופן איטי
תופעה זו אינה חריגה .יש להיכנס לניהול מטלות מתקדם ולכבות כמה מהיישומונים שאינם נחוצים או
להסיר את התקנתם של כמה יישומונים של גורמי צד שלישי על מנת לשחרר משאבי מערכת.

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת ,למתן אחריות למוצר ,בהתאם
לתנאים המפורטים להלן:
"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום והשירות ניתן ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח,
ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.
תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה ,ולמשך  12חודשים.
תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.
ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי ,בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר ,בתנאי
הפעלה רגילים ,המוצר יהא ללא פגמים.
הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם
למפורט בהוראות אלו.
אחריות ברקום כלפי המוצר ,כמפורט בתעודה זו ,מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל
וסביר במוצר.
בכל מקרה ,ומבלי לפגוע בכלליות ,אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:
א .תוכנה ,חומרה ,ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.
ב .שינוי במוצר או בחלק ממנו ,אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג' ,שלא באישור ברקום.
ג .תחזוקה לא מוסמכת ,לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.
ד .שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
ה .נזק ,שבר או אבדן למוצר ,שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה,
מכת ברק ,שיטפון ,הצפה ,קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.
אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות ,הוא פגום או לקוי ,תחליט ברקום ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה ,אם לתקן את המוצר או להחליף אותו ,או מרכיבים ממנו,
למוצר חליפי מחודש .ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו ,מובהר כי ,בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי
מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר ,עקיף או תוצאתי ,לרבות
אבדן או מחיקת מידע ,אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש
במוצר ,כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.
לפניות בנושא שרות info@barcom.co.il :או בטלפון08-9355925 :

