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ראשית, ברצוננו, להודות לכם על השימוש שאתם עושים במקרן 
החכם שלנו. נבקשכם לקרוא מדריך זה בתשומת לב לפני שתתחילו 

להשתמש בו, כך שתוכלו להגיע במהירות לרמת היכרות טובה עם 
המכשיר.

נבקשכם לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במקרן.
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תרשים ממשק/ כפתורים
גודל: 78.5 מ”מ על 146 מ”מ על 13 מ”מ

גוף קירור

חלק עליוןחלק תחתון

עוצמת קול

אזור מגע

מקש עכבר

נורית חיווי
מסך הבית

חזרה

תפריט

מיקוד

TF כרטיס HD כניסת

DC כניסת

הפעלה/כיבוי

2 USB שקע

1 USB שקע

משען

שקע חצובה

רמקול

אינפרה אדום

מאווררמנוע

שקע אוזניות
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השלט הרחוק

כפתור השתקה

)OK( אישור

החלשת הקול

עכבר

תפריט

הפעלה/ כיבוי

כיוון

חזרה

מסך הבית

הגברת הקול

 הפעלה
יש ללחוץ על הכפתור ]ON/Off[ בצד הימני של המקרן כלפי מטה 

והמתן להצגת המסך.

 כיבוי
יש ללחוץ על הכפתור ]ON/Off[ בצד הימני של המקרן כלפי מטה. 

ממשק הכיבוי יצוץ. יש להקיש OK כדי לאשר את הכיבוי. לאחר 
שהמקרן יפסיק לפעול, יש ללחוץ על הכפתור ]ON/Off[ כלפי מעלה 

כדי שהסוללות יצאו ממצב חיסכון.
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חזרההעברה לרקעהגברת קולהסתרה

אישור )

החלשת הקול

עכבר

תפריט

הפעלה/ כיבוי

חדות
יש לסובב את גלגל המיקוד בצד השמאלי של המקרן כדי לכוון את 

חדות התמונה.

דף הבית

מרכז יישומונים

צילום מסך מסך הבית החלשת קול כיבוי
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 הגדרות בלוטות׳
יש להיכנס ל-Settings )הגדרות( Bluetooth Settings  )הגדרות 

בלוטות’( ולהעביר את הפרוטוקול למצב ON )פעיל(. עתה יש לסרוק 
אחרי ההתקן אליו ברצונכם להתחבר ולבצע התחברות.

הגדרות
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 הגדרות Wi-Fi )רשת אלחוטית מקומית(
 Networking Settings  )הגדרות( Settings-יש להיכנס ל
)הגדרות רשת( Wi-Fi Settings  )הגדרות Wi-Fi(. עתה יש 

להפעיל את הפרוטוקול על ידי שינוי מצבו ל-ON )פעיל(. עתה יש 
לבחור את הרשת אליה ברצונכם להתחבר, הזינו את הסיסמה והקליקו 

Link )התקשרות(.
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הגדרות “נקודה חמה”
 Networking Settings  )הגדרות( Settings-יש להיכנס ל

)הגדרות רשת( Hotspot Settings  )הגדרות נקודה חמה(. עתה 
יש להפעיל את המאפיין על ידי שינוי מצבו ל-ON )פעיל(. ניתן להגדיר 
את הפרמטרים. יש להקליק OK ולאחר מכן ניתן לסרוק אחרי הנקודה 

החמה של המקרן על ידי התקנים אחרים כדי להשתתף ברשת 
האלחוטית.
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שיתוף מסכים
 iOS ,שיטה אחת: יש להוריד את היישומון המומלץ לאנדרואיד 

 או ווינדוס. 
 1. הטלפון והמקרן יהיו מחוברים לאותה רשת או, בהיעדר רשת, 

     הטלפון יהיה מחובר לנקודה החמה של המקרן.
    )פרטים אודות התחברות לנקודה החמה נמצאים בעמוד 8(
 2. יש להיכנס ליישומון EShare Server במקרן ולפעול על פי 

    הצעדים שעל המסך.

 שיטה שנייה: אין צורך להוריד את היישומון.
Miracast .1 )למערכות אנדרואיד(:

א. הטלפון והמקרן מחוברים לאותה רשת.
ב. יש להיכנס ליישומון Miracast במקרן.

 Wireless  )עוד( More  )הגדרות( Settings-ג. יש להיכנס ל 
     Display )תצוגה אלחוטית( בטלפון ולהקליק על שם ההתקן אליו 

     יש להתחבר.

:)iOS למערכות( iMirror .2
 א. הטלפון והמקרן מחוברים לאותה רשת או, בהיעדר רשת, 

     הטלפון יהיה מחובר לנקודה החמה של המקרן.
    )פרטים אודות התחברות לנקודה החמה נמצאים בעמוד 8(

ב. יש להיכנס ליישומון iMirror במקרן.
 ג. יש לפתוח את הפריט Screen Mirroring )שיקוף מסך( באייפון 

    או אייפאד ו ולהקליק על שם ההתקן אליו יש להתחבר.

* יתכנו שינויים בין מכשיר למכשיר
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דפדפן קבצים
1. קריאה: יש להכניס את דיסק-און-קי או את כרטיס ה-TF. יש להיכנס 

ל-File Browser )דפדפן קבצים(.
, לסמן ב- את הקובץ  2. עריכה: יש לבחור את הצלמית 

, לבחור  שברצונכם להפעיל, לבטל את בחירת צלמית התפריט 
את האופציות הרצויות להפעלה בספריית צלמית העריכה .

3. אם בחרתם Cut )חתוך( או Copy )העתק(, עליכם לבחור תחילה 
את הספרייה ולאחר מכן לבחור את צלמית העריכה  כדי לבחור 

Paste )הדבק(.
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התקנת היישומון והסרתו
 App-הורד, יש להיכנס ל APX-1. התקנת היישומון: אם קובץ ה

Center )מרכז היישומונים( AppInstaller  )מתקין יישומונים(, 
למצוא את מיקום קובץ ה-APX, להקליק עליו ולהתקינו. אם קובץ 

ה-APX טרם הורד, עליכם להורידו ולהתקינו מהחנות של גוגול.

 Other  )הגדרות( Settings-2. הסרת ההתקנה: יש להיכנס ל
Settings )הגדרות אחרות( Apps  )יישומונים(, ולהקליק על 

היישומון שיש להסיר. 
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הגדרות שפה
 Language Settings  )הגדרות( Settings-יש להיכנס ל

)הגדרות שפה( ולבחור את השפה הרצויה לכם.

איפוס לנתוני יצרן
יש להיכנס ל-Settings )הגדרות( Other Settings  )הגדרות 
 Factory data  )גיבוי ואיפוס( Backup & reset  )אחרות

.)MBX איפוס( RESET MBX  )איפוס לנתוני יצרן( reset
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הערות
 יש לשמור על ניקיון העדשה. לכלוך ושריטות יפגמו באיכות התוצר 

של המקרן.
לפני ניקוי המקרן, יש לנתקו מהחשמל, לנקותו עם מטלית כותנה 
נקייה ורכה ולאחר מכן לנגב את שארית הלחות על מטלית יבשה.

אין להציב עצמים קשים על המקרן או להפילם עליו.
אין להציב את המקרן על רגליכם או על כל חלק אחר של גופכם 

מחשש לפציעה בשל החום.
יש להימנע משימוש במקרן במהלך מזג אוויר גשום, בתנאי לחות 

גבוהה או במהלך סופות רעמים.
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תעודת אחריות
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 אשר נרכש ע”י הלקוח, 

 ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.
תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 

 חודשים.
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.
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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 בטלפון: 08-9355925




