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אובמ1
TobiiמןקתהסולפEyeMobileתשיכרלעהדות Dynavox!

.הזךירדמןויעבאורקלידכשורדהןמזהתאשדקה,הזרצומלשםיילמיטפואהםיעוציבהתאחיטבהלידכ

הרהזאינמיסלםירבסה1.1
:תואבהתומרה)4(שולשבהרהזאינמיסבםישמתשמונאהזךירדמב

.תדחוימבלתמושתךירצמשואבושחוהשמלעעיבצהלידכשמשמהרעהלמס

.דויצבהלקתלואהעיגפלםורגללולעשוהשמיבגלעדיילידכשמשמתוריהזהלמס

.הרהזאהמתומלעתהלשהרקמבשמתשמבהעיגפלשישממןוכיסתווהללולעשוהשמיבגלעדיילידכשמשמהרהזאהלמס

.העימשלקזנםורגללולעשוהשמלעעדיילידכשמשמההובגהלוקהתמצעלמס

דעוימשומיש1.2
םיניוצמםילוקמר,הללוס,םינופורקימתרדס,םיגתמ,IRהנבומןיעבקועםע.תויליבומלונלשבלושמהןורתפהאוהסולפEyeMobileה
התאםאואעובקתושיגנןורתפהווהמשבשחמכהזבשמתשהלןיינועמהתאםאהנשמהזןיאוםלועלתאצלןכומךנה,סודניווטלבאטו
!ךרדלתאצלןכומהתאסולפEyeMobileםע.רובידתריצילןורתפכךכבשמתשהלןיינועמ

רחבובשחמהךסמבטבהטושפ.דבלבםייניעהתועצמאבותלועפבטולשלובשחמלסנכיהלרשפאמשןיעבקועללוכסולפEyeMobileה
תועונתברישישומישךותאלמןפואברבכעהןמסבטולשלןתינ,ןיפולחל.גתמלעהציחלוא/ותודקמתה,ךשוממטבמידילעתודוקפ
.םייניעה

-בשחמלהשיגוא/ו(AAC(תיפולחותבחרומתרושקתתורטמלרובעשומישלדעוימסודניווטלשםעשומישלןנכותמסולפEyeMobileה
.הלחמואתוכנ,העיצפבקעבשחמלהשיגבוא/ורובידבםיישקםיווחהםישנאלדעוימורבכעהותדלקמהתאףילחמהטלקןקתהכ

םעלועפלןנכותהנבומםינופורקימךרעמ.םיפסונטלפוטלקיעצמאםגללוכאלא,םייניעתביקעןקתהכקרשמשמוניאסולפEyeMobileה
ה.בשחמהלעהטילשבעייסלידכולוקבשמתשהלווירבדתאביתכהלשמתשמלרשפאמשהמ-תונושרובידיוהיזתונכותרפסמ

EyeMobileטולשלתלבגומתודיינתלוכיםעשמתשמלעייסלםתלוכיברשארתויואדחאגתמלתרבחתמהגותימתאיציםגללוכסולפ
הטילשללשמל-םודאארפניארדשמבשומישידילעתיתביבסהרקבןקתהכלםגשומישלןתינסולפEyeMobileה.ןקתההתנכותב
.'וכוסודניוו,הקיזומינקתה,היזיוולטב

MicrosoftםעדחילעופסולפEyeMobileה Windows Hello,םינפיוהיזתועצמאבהסינכהתורשפאבשמתשישךכורידגהלןתינו
Windows-בהנימזה,ירטמויב Hello.

תועונתתועצמאבליוכמרישכמה.דבלבויניעתועונתתועצמאב,שמתשמהידי-לערקיעבלעפומהזסולפEyeMobileהנקתהלטעמל
.יאופררושכמלשרחאגוסלכבאלךא,בשחמבטולשלשמתשמלרשפאלאיהסולפEyeMobileםעהנווכה.שמתשמלכלשםייניעה

הברהדימךלקינעהלוךייחתארישעהלבשחמהעיצמשתויורשפאלשעפשמתונהילתקיודמוהריהמךרדךלקינעמסולפEyeMobileה
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תתל,החפשמינבוםירבחםערשקלערומשל,הדובעהקושלבושל,ךלשהלכשההוןיינעהימוחתבקוסעללכות.תישיאתואמצעלשרתוי
.רודיבינכתמתונהילו,ךבםעפמהיתריציהויתונמאהדצליוטיב

סולפ1.1EyeMobileרויא

Windowsןכש(המודכותוקבדמ,םיטושיקםע(םינפםושבסולפEyeMobileימדקהקלחהתאהסכתלא Controlםורגלולעהז
.קזנ

.סוריו-יטנאתינכותבשמתשהלדואמץלמומ

הזיראהתלוכת1.3
●EyeMobileסולפ
הבכרהתוארוה●
USBךיראמלבכ●
.םרזםאתמ●

Tobiiרצומהיכמסמבםיראותמההלא,הליבחבסולפEyeMobileםילולכהםיטירפבקרשמתשה Dynavoxםירחאםירזיבאו
.סולפEyeMobileרצומהיבגלורשואש
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תוחיטב2
ידכ,םינפלכלע.19דומע,תומיאתעדימBחפסנתמישרבשםיטרדנטסהותויצקיפיצפסלםאותכרשואוקדבנןקתההסולפEyeMobileה
:רוכזלשישתוחיטבתורהזאהמכשיךלשרישכמהסולפEyeMobileלשהחוטבהלעפהחיטבהל

.הזדויצביונישלכעצבלטלחהברוסא

האצותכותוליעפןדבאלשהרקמבתוכמתסהךרוצלשמשיאלוםייחםויקלשהרטמלשמתשמוניאסולפEyeMobileה
.תורחאתוביסואלמשחתקספהמ

רישכמהסולפEyeMobileןמוקתוניםינטקםיקלחםאילמשחםלהמהנכסשי

לשתויצקיפיצפסהמםיגרוחשריוואגזמיאנתבואםשגבשומישבואףושחהיהיאלרישכמסולפEyeMobileה
EyeMobileרישכמהסולפ

החגשהאללרישכמבסולפEyeMobileושמתשישוא,השיגםהלהיהתשרוסאתויביטינגוקתויעבםעםירגובמואםינטקםידלי
.סופורטופאואהרוהלש

.העונתתעבתוריהזבלעפוירישכמסולפEyeMobileה

העימשלקזנתעינמ2.1
עובקלשיתאזעונמלידכ.ההבוגלוקתמצעבולעפויםילוקמרהואשארהתכרעמ,תוינזואהםאתורקללולעעובקהעימשקזנ
לכבהזלבא,הריבסכזאלבקתתרשאההובגלוקתמצעלתושיגרהתאןמזהךשמבדבאלןתינ.החוטבהמרלעלוקהתמצעתא
שמתשהללדחואלוקהתמצעתאךמנהאנא,םיינזואבלוצלצומכםינימסתבהסנתמהתאםא.ךלשהעימשלקזנםורגללולעתאז
.קזנהרצווישדעןמזתוחפףולחי,רתויההובגלוקהתמצעשלככ..שארתכרעמ\תוינזאב

:ךתעימשלעןגהלידכםיאבהםיעצמאבטוקנלםיצילממהעימשיחמומ
.ההובגלוקתמצעבשארהתכרעמואתוינזאבשמתשמהתאובשןמזהךשמתאלבגה●
.יתביבסשערםוסחלידכלוקהתמצעתאריבגהלמענמיה●
.ךתביבסבםירבדמםדאינבעומשללגוסמךניאםאלוקהתמצעתאךמנה●

:החוטבלוקתמצעעובקלידכ
.הכומנהמרבלוקהתמצעלשטלשהתאעבק●
.הערפהאלב,תוריהבבותוחונבעומשללכותרשאדעלוקהתאהגרדהברבגה●

.תוללוסוחוכהקפס2.2
ךשמךכםושמ.ןמזהףולחבןחוכמתודבאמתונעטנהתוללוסהלכ.הנעטהלתונתינהתוללוסללוכןקתההסולפEyeMobileה
היהרישכמהשתעבהיהשבצמלהאוושהבןמזהתצורמברצקתהללולע,האלמהנעטהרחאלסולפEyeMobileשומישהןמז
.שדח

.רמילופןוי-יללשתוללוסבשמתשמרישכמהסולפEyeMobileה

תויהלתבייחתימינפההרוטרפמטה.הללוסהתאןיעטהלתלוכיהלעעישהללולעהזשךכלבלםיששמחהביבסבאצמנהתאםא
\45-ו℉32/℃0ןיב אלהללוסה℉תולעמ113/℃\45לעהלועהללוסהתרוטרפמטםא.ןעטיתהללוסהשידכ℉113/℃
.ללכןעטית

.בטיהןעטהילהללוסלרשפאלידכר5תויהרירקהביבסלרישכמהסולפEyeMobileתארבעה

הללוסלםורגלםילולעהלאכםיאנת.℉תולעמ140/℃\60לעמשתורוטרפמטלרישכמהסולפEyeMobileלשהפישחמענמיה
רתויהברההמרלועיגיתורוטרפמטש,רתויבעורגההרקמב,ןתיניכךכלרעהיה.ץצופתהלואחקלתהל,םוחרוציל,דקפתלאל
םחןעטמאתברישכמהסולפEyeMobileןוסחאןכלע.םחםויבתינוכמלשןעטמהאתבתוהשתעבהמגודל,ןיוצשיפכמההובג
.דוקפתרסוחלךילוייאדוולבורקתינוכמלש

.℉113/℃\\45℉דעתולעמ32/℃\0איההביבסהתרוטרפמטרשאכהללוסהסולפEyeMobileתאףלחהקר
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רומחקזנםורגללולערשואמאלםאתמבשומיש.רישכמהסולפEyeMobileתאןועטלידכקפוסשםאתמבקרשמתשה
EyeMobileרישכמלסולפ.

TobiiידילעורשואשםירזיבאבוןעטמבשמתשהרישכמהסולפEyeMobileלשהחוטבהלעפהל Dynavox.

חתמהןמםינוכיסלףשחיהללולעהתאןכש,חוכהקפסלשוארישכמהסולפEyeMobileלשתפטעמהתאהנשתואחתפתלא
לא,תינכמהניחבמוקוזינוירזיבאוארישכמהסולפEyeMobileםא.ךטפיטלםינתינשםיקלחללוכוניאןקתהה.ימלשחה
..םהבשמתשת

.לועפללדחיןקתההסולפEyeMobile,חוכהקפסלרבוחמוניאסולפEyeMobileרישכמהוהנועטהניאהללוסהםא

.ףלחוישרחאלדעחוכהקפסלבכבשמתשתלא.תורששיאידילעקרופילחהלשיחוכהקפסלשלבכהקוזינםא

ןה,תורצוקמואתוצחלנ,תולפונלהאכתוללוסםא.רמילופןוי-ילתוללוסםיליכמהםירישכמחולשמךרוצלםידחוימםיללכשי
.הקילדתעבתונכוסמןהוחקלתהלוםוחלשההובגהמרררחשלתולולע

-http://www.iata.org/whatwedo/car:ןויםויתילואתכתמםויתיליאתואתוללוסלשחולשמיבגלJATAתונקתלסחייתהאנא
go/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx

.לפטמוארגובםדאלשתוחכונאלבחוכהימאתמבשמתשהלןיא

הבכרה2.3
Tobii.שומישלתרשואמהתבשותלתופרוצמהתוארוהלםאתהבתושעיהלתבייחסולפEyeMobileהבכרהה Dynavoxוא
.הבכרההתייצרוגיפנוקמהליפנללגבסולפEyeMobileושוכרלואםרוגלכלומרגיישהעיצפלואקזנלםיארחאםניאהינכוס
.שמתשמהלשהאלמהותוירחאבתעצבתמסולפEyeMobileלשתבכרה

)היספליפא(הליפנהתלחמיבגלהרהזא2.4
הפישחתעבהרכההתאדבאלואםייטפליפאםיפקתהלבקלםילולע)תיביטיסנסןטןפ(רואלתושיגרלשהיספליפאםעםישנא
ףאוהיספליפאםעיאופררבעןיאהזכםדאלםאוליפאתורקללולערבדה.םויםויהייחברואיסופדלשואתורואלשבוהבהל
.םייטפליפאםיפקתהבםעפ-יאהקלאלםא

תורונוםימיוסמואידיויקחשמ,היזיוולטיכסמבןרוקמשתויעבבלקתנתיביטיסנסוטופהיספליפאלעבםדאשיאדוולבורק
וא,גצבםיעיפומהםימיוסמםייפרגםיסופדבואתונומתבהייפצתעבףקתהלבקלםילולעהלאכםישנא.תובהבהמטנצסרואולפ
לשהזגוסמםילבוסהיספליפאםהלשישםישנאהמ3-5%-כיכםיכירעמ.ןיעבקועלשרואתורוקמלהפישחתעבוליפא
ץורפםרטתורזומתושוחתםיווחוא'הליה'םיאורתיביטיסנסוטופהיספליפאםעםיברםישנא.תיביטיסנסוטופהיספליפא
.ןיעהבקועמטבמהתארסה,שומישהךלהמבהרזומהשוחתךלשיםא.ףקתהה

םודא-ארפניאתרהזא2.5
תוערפהלםישיגרםימיוסמםייאופרםינקתה.(IR(םודא-ארפםניארואלשםיסלופררחשמאוהסולפEyeMobileהלעפההתעב
לולערבדהשןוויכמ,הלאכםישיגרםייאופרםינקתהתברקבסולפEyeMobileובשמתשתלא.IRתנירקוא/ורואמתומרגנה
.םהלשדוקפתהתאואקוידהתאשבשל

יטנגמהדשתרהזא2.6
-םיבצוקובליבצוקלשםתלועפתאשבשלםילולעםייטנגמתודש.םיטנגמהליכמתיטנגמההבכרההתיחולסולפEyeMobileה
ןקתההןיבלםיטנגמליכמהטירפלכןיב)םי'צניא6(םירטמיטנס15לשילמינימקחרמרומש,ןורקיעכ.םילתשומםירוטלירביפד
.ךלשיבבלה
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םידליתוחיטב2.7
םיבכרומהםידרפנוםיברםיקלחמבכרומאוההזככ.םדקתמינורטקלארישכמובשחמתכרעמאוהןקתהסולפEyeMobileה
.תרחאהנכסלואקנחתנכסלדליהתאףושחלוןקתההמקתנתהלםילולעםימיוסמםיקלח,דלילשוידיב.דחי

.רגובמםדאואםירוההתחגשהאללובשמתשהלואןקתהלתשגלםינטקםידלילרשפאלןיא

סולפEyeMobileתאחותפלןיא2.8
רשקרוצ.ףילחהלואןקתלרומאשמתשמהשםיקלחםינפבןיא!תוירחאהלוטיבלםורגיוזהארוהלתויציא

Tobii DynavoxךלשרישכמהםאהכימתEyeMobileהרושכלעופוניאסולפ

םורחבצמ2.9
עצבלשי.םוריחיבצמלתרושקתיעצמארפסמןיכהלץלמומ.תויאקנבתולועפעוציבלואםוריחתוחישלןקתההלעךמתסתלא
.ויתושירדלתרשואמוךלשקנבהידילעתצלמומהתכרעמתועצמאבקרתויאקנבתולועפ

2.10Windows Control
בקע(םייניעבשבויוליפאוא)ברזוכירוםייניעהלשןווכמדוקימבקע(תופייעלשתמיוסמהמרתווחלםילולעםימיוסמםישנא
.-לתולגתסההןמזב)ץומצמהתורידתתתחפה Windows Control.לבגהושומישהתאןתמ,תושביםייניעואתופייעלשהרקמב
Windowsולשתולעפההתא Controlםייניעבשבוייבצמבלקהלתויושעשבוידגנםייניעתופיט.ךלשתוחונהתמרל.

ישילשדצ2.11
שומישהדועייתאהנשמההרמוחואישילשדצלשהנכותםעדחידעונולשהרטמלרבעמסולפEyeMobileרישכמבשומישה
Tobiiןוכיסהווהמ Dynavoxתוירחאהילעםילטונונניאו.

יתביבסחוקיפ2.12
IRתונכתלןתינהקוחרטלשה ינקתהםעהיצקארטניאלהדיחיההטישכןומאלתנתינאל(ECU(תיתביבסההטילשהתדיחי-
.IRהטילשה
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סולפEyeMobileליחתהלדציכ3
תושירד3.1

:תכרעמהלשהלאהתוילמינימהתושירדהלעםיצילממונאסולפEyeMobileיבגל

תושירדביכר
םומינימ((GHz(ץרה-הגי'ג2.0תוריהמבDual-Coreלטניאדבעמדבעמובשחמ

.)ץלמומ

RAMטייב-הגיגRAM)4(ןורכיז (GB))ץלמומםומינימ(.

םינימז(MB(טייב-הגמ450חישקןנוכ

USBUSB 2.0

Windows●הלעפהתכרעמ 7 )טיב-64)
●Windows 8.1 )טיב-64ואטיב-32)
●Windows 10 )טיב-64ואטיב-32)

NET.4.5תסרג

Tobiiתנכות Eye Tracking Coreהלעמו2.8הסרג

TobiiהלאמדחאבסולפEyeMobileשמתשהללכותשידכ Dynavoxתנכותתאןיקתהלשי:

●Tobii Dynavox Windows Control
●Tobii Dynavoxטבמתדוקנ
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הריקס3.2

4

6

5

11

1

2

8

12

13

3

7

10

9

סולפ3.1EyeMobileרויא

םילוקמר8ןיעבקוע1
המאתהיזיז9)ךרעמ(םינופורקימ2

המאתהרותפכ10גותימתאיצי3
אשנמ11חוכרוקמלרוביח4
הבכרהןקתמUSB12רבחמ5
(IR(םודאארפניאקוחרטלשטלקמUSB13ורקימרבחמ6

(IR(םודאארפניאקוחרטלש7

הזםימיאתמםניאםהיכחינהלריבס,הריבסתולקבהאיצילסנכנוניארבחמהםא.האיצילרבחמהתסנכהתעבחוכליעפהלןיא
.האיצילסחיבהמיאתמהרוצבותואתמקימשו,האיצילםיאתמרבחמהשאדו.הזל

.USB-הירבחמתסנכהתעבתוריהזהנשמטוקנלשי
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סולפEyeMobileךותבתוללוס4
תוללוס4.1

סולפEyeMobileםאתומיוסמתומרבתוארתההקיפמטפוסורקימלשסודנויותנכותתינבומתחאהללוסשירישכמלסולפEyeMobileה
.האר,ףסונעדימתלבקל.לועפללדחיןקתההסולפEyeMobile,חוכהקפסידילעלעפומואןועטוניארישכמהרשאכ

סולפEyeMobileהניעט4.2
.רישכמהלשחוכהרוביחלחוכהלבכתארבח.1

.האולמבהנעטוההללוסהרשאדעטלבאטהתאןעטהוילמשחעקשלחוכהםאתמתארבח.2

5%-לתחתמדרתהללוסהלשהניעטהתמרםא EyeMobileהרוביחתועצמאבןעטיירישכמהסולפ-USBרשאדעטלבאטהלש
EyeMobileטלבטההזהניעטגהונב.הניעטהתמרמ10%לשהמרלעיגתהללוסהסולפEyeMobileןמזותואבםנעטממונקורתיסולפ.

.7דומע,תוחיטב2האר,הניעטהתורוטרפמטוהללוסהןוסחאךרוצל

הניעטהתמרתקידב4.2.1
.10סודניוותועצמאבהללוסהלשרוטינומהתאקודבסולפEyeMobileרישכמהלשהניעטהתמרתאקודבלידכ

חוכהדלתוגהנתה4.2.2
:םיעבצללשבראויחוכהדל

הניעטהבצמרוביחדלהבצמ
ןיטולחלןועטUSBביציקורי
AC-מהניעטUSBבהבהמקורי

)<10%(ןיעטמאלUSBקרביצילוגס

USB-הןמהניעטUSBקרבהבהמלוגס (5%<)

ןיטולחלןועטACקרביצי'גנרוא
AC-מהניעטACקרבהבהמ'גנרוא

תועט\עודיאלתועט\עודיאלביציםודא
ןיארבוחמאליובכ
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סולפEyeMobileשומישב5
שמתשמהבוצימ5.1

X cm / inches

םוקימ5.1רויא

רויאהאר,)'ץניא35דע18(מ"ס90דע45לשקחרמבשמתשמהיניעליבקמבאוהרשאכתוילמיטפואבלועפלדעונסולפEyeMobileה
.13דומע,םיבכושואםידדצלםינעשנהםישמתשמלשבוצימ5.2רויאוא13דומע,םוקימ5.1

X cm / inches

םיבכושואםידדצלםינעשנהםישמתשמלשבוצימ5.2רויא

םייניעהבצמתאםייקלידכהייטנבתויהלםגבייחסולפEyeMobileםיבכושואהדיצהםיטונהלאםישמתשמשאיהרבדהתועמשמ
.13דומע,םיבכושואםידדצלםינעשנהםישמתשמלשבוצימ5.2רויאהאר,ילמיטפואהקחרמבועקרמלליבקמב

םאךכלעדומהיה.רשפאהלככםיילמיטפואויהיהדיחיהמולשקחרמהוםוקימהשךכ,החונהחונתבהיהישמתשמהשדפקה
Windowsםגומכחונבשחשמתשמה Controlיניעבואךסמבתורישיועגפיאלשמשהינרקםאורפתשיולשםיעוציבהש
.שמתשמה

לשולדוגלםאתהבהנתשיפוטפאלוארוטינומהלעבכרומהסולפEyeMobileרישכמהןמתויהלבייחשמתשמהשילמיטפואהקחרמה
Windows.לשרתויבםיבוטהםיעוציבהתארשפאלידכילמיטפואקחרמבשמתשמתאםקמלשי.עקרמה Control.

םיעוציבתלבקל,רתוילודגתויהלךירצךסמה/ןיעהבקועבולישןיבלשמתשמהןיבקחרמהךכ,רתוילודגךסמהשלככ,יללכןפואב
Tobii.לשםיילמיטפוא Dynavox Windows Controlשומיש

Tobii.ילמיסקמהךסמהלדוגתלבגממםיגרוחהםיכסמבשמתשהלןיאםיילמיטפואםיעוציבתלבקל Dynavox Windows Controlתלבקל
.21דומע,ינכטטרפמCחפסנהאר,ףסונעדימ

(IR(םודאארפניאקוחרטלש5.2
TobiiהזבשמתשהלךילעהיהיסולפEyeMobileשמתשהללכותשידכ Dynavoxואילאוטריוקוחרטלש

Tobii Dynavox Communicator Tobiiתינכתבשמתשהלדציכעדימרתויל.5 Dynavoxואילאוטריוקוחרטלש
Tobii Dynavox Communicator .תמיוסמההנכתהלשךירדמהתאהאר,5

IRתותואתחילש5.2.1

יכאדו.11דומע,סולפ3.1EyeMobileרויא-ב7בצמהאר,רישכמהסולפEyeMobileלשירוחאהדצבםקוממ,החילשךרוצלIR-הרדשמ
.IR-התועצמאבובטולשלהצורהתאשרישכמהןוויכבסולפEyeMobileירוחאהקלחהםעעיבצמהתא
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IR-התותואתונכת5.2.2

התאיכאדו.11דומע,סולפ3.1EyeMobileרויא-ב13בצמהאר,רישכמהסולפEyeMobileתיזחבםקוממ,תונכתהךרוצלIR-הטלקמ
Tobiiםהבןיינועמהתאשתותואהםעקוחרטלשהתאהנפמ DynavoxואילאוטריוקוחרטלשTobii Dynavox Communicator ךרוצל5
.סולפEyeMobileלשתיזחהרבעל,הדימל
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תורדגה6
ןופורקימתורדגה6.1

Microsoft-בלדחמהתרירבןופורקימכרדגוילשםינופורקימהךרעמסולפEyeMobileה Windowsתנכותתנקתהךלהמב
Windows Control Tobii.לש2.0 Dynavox Windows Controlהנכות.

.הטלקה<לוק<.טפוסורקימסודניוולשהטילשהחולבשומישידילעםינבומהםינופורקימהךרעמתארידגהלןתינ

Microsoftלשהרקבהחולבםינופורקימהךרעמתרדגהלסחייתהב Windows,תרבחידי-לעםסרופשעדימלםיסחייתמונא
Microsoft.

גותימתורדגה6.2
לשגותימהתואיצי)2(יתשמדחאלתורישירבוחמהמ"מ3.5לשגתמתועצמאבשומישלודעונסולפEyeMobileתונבומהגותימהתואיצי

EyeMobileבגותימהתאיצילשלדחמהתרירבתרדגה.סולפ-Windows1קיטסיו'ג"איה".

.םייטנוולרהםימושייהתרגסמבהנימזגותימהתורשפא

.-בגותימהתואיצימתחאלןושארהגתמהתארבח.1 EyeMobileסולפ.

.סולפEyeMobileלשהינשהגותימהתאיצילינשהגתמהתארבח,)2(םיגתמינשבךרוצשיםא.2

Windowsתרדגה6.3 Hello
Windowsםעלעופ .דבלב10

טירפתסודניוולוחתאתאחתפ.1

.ךנובשחתארחב.2

..ןובשחתורדגההנשברחברחב.3

תויצפואהסינכרחב.4

.PINדוקרדגה,ךישמהלידכ.5

.םיאבהםיבלשהתאעצבוPIN-לתחתמףסוהןצחללעץחלףסוהתארחב.6

Windowsלשהרדגההתויורשפאוחתפיי,תאזםייסתשרחאל Hello.

.םינפתחתמהנקתהרוחבללכות,חלצומןפואבPINתרחבשרחאל.7

Windowsתודואטרופמעקרדועלבקלהצרתםא.8 Helloךישמהל!ליחתנאוברחבקרוא.דועדמל:רחב.

לומהחלצהבךמצעתאםקמתשרחאל.יחואדיותמרזהידי-לעךסמהלומךמצעתאםקמלתעכךלעייסתןיעהבקועבהמלצמה.9
.יטמוטואןפואבליחתתםינפהיוהיזתרדגה,המלצמה

ןימזהיהייוהיזהרופישתורשפאה,הנקתההתאהחלצהבםילשתשרחאל.10

.ןהידעלבואןתיאךמצעתאטילקהלךלרשפאתמשןוויכמ,םייפקשמביכרמהתאםאישומישידתויהללוכיהז
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םייטנוולרםימושיי7
.םינקתומהםימושיילוחוקלהיכרוצלםימאתומהםינושםישומישרפסמלעבונהסולפEyeMobileה

.תונושהתומאותהתונכותלםירושקהםיכמסמבןויעלוהכימתתלבקלwww.tobiidynavox.com-לסנכיה
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רצומבלופיט8
תוחלוהרוטרפמט8.1

יללכשומיש8.1.1
:ןקתהלםיצלמומהתוחלהותורוטרפמטהיחווטןלהל.רדחהתרוטרפמטבשביםוקמברישכמהתארומשלץלמומסולפEyeMobileה

(℉158דע℉50(℃70דע℃10:הרוטרפמט●
)רישכמהלעתובעתהאלל,תיסחיתוחל(80%דע20%:תוחל●

ןוסחאוהלבוה8.1.2
:ןוסחאוהלבוהתעבןקתהלםיצלמומהתוחלהותורוטרפמטהיחווטןלהל

(℉158דע℉4-(℃70דע℃20-:הרוטרפמט●
)רישכמהלעתובעתהאלל,תיסחיתוחל(80%דע20%:תוחל●

הרוצלכבםימלותואףושחלואתוביטר,תוחליאנתבןקתההתאקיזחהלןיא.םימינפמןגומוניאוםימלדימעוניאסולפEyeMobileה
.ןקתההלעםילזונוכפשייאלשדפקה.רחאלזונלכבואםימבןקתההתאלובטלןיא.תרחא

יוקינ8.2
החלוךומתלוטנהכרתילטמבשמתשה.םילבכהלכתאקתנורבוחמאוהוילאשבשחמהתאהבכ,יוקינינפלסולפEyeMobileיוקינינפל
,םיסיסרת,םייתיביוקינירמוח,תונולחליוקינרמוחתועצמאבןקתההתאתוקנלןיא.ןקתההףוגבשםיחתפלתוחלתסינכענמ.טעמ
.םיקחושםירמוחואהינומא,לוהוכלא,םיסממ

.תועיבקבןקתההתאתוקנלץלמומ

סולפEyeMobileתלבוה8.3
דפקה.וילעםירמושאלםאטרשיהללולעןנסמהו,ידמלריבשסולפEyeMobileה.האישנהקיתרזבאבשמתשהוUSB-הלבכתאקתנ
.ותזיראוותאישנתעבןקתההלעןגהלידכםימלוהתוריהזיעצמאטוקנל

.םיירוקמההזיראהירמוחבוזראמבשמתשה,העיסנואחולשמ,ןוקיתךרוצלןקתההתלבוהתעב

.סולפEyeMobile.דבלבהזיחאידי-לעםירבוחמהםינקתההתאתאשלןיא,דיינבשחמ/גצלרבוחמאוהסולפEyeMobileרשאכ
לופילוהדיצהתוטנלואקתנתהלםילולעםינקתההודיינהבשחמהואגצהלקשמתאתאשללגוסמוניאסולפEyeMobileה
Tobii.םהינשבתותימצלעוגפלו,ןוזיאהרסוחמהאצותכ Dynavoxםרגיישקזנלתוירחאבאשיתאל.

סולפEyeMobileלשהכלשה8.4
ילמשחדויצלשקוליסלעתולחהתוימוקמהתונקתהיפללעפ.דרשמהואתיבהלשתיללכההפשאבסולפEyeMobileתאךילשתלא
.ינורטקלאו

#12005945Tobiiרצומבלופיט178 Dynavox EyeMobileשמתשמלךירדמסולפv.1.1 - he-IL



תוירחאוהכימתAחפסנ
A1תוחוקלתכימת

Tobii.םעואימוקמהגיצנהםערשקרוצ,הכימתתלבקל Dynavoxלאהשיגךלשישאדו,תירשפאהתוריהמבעויסתלבקל.הכימת
EyeMobileהכימתהיפד.ןקתההבגבאצמנש,ןקתההלשירודיסהרפסמהתאםגקפסלךילע.טנרטניארוביחל,ירשפאהזםאוסולפ

.www.myTobiiDynavox.comואwww.tobiidynavox.com:תבותכבםיאצמנםינווקמה

A2תוירחא
.הליבחבלולכךמסמהןרציהתוירחאתאארקאנא

קוריפ.שמתשמלךירדמבתוארוההיפלהשענןקתהבשומישהםאקרףקותבתוירחאה.ןקתהבשומישהינפלךירדמהתאןויעבארק
EyeMobileתוירחאהתאלטבירישכמלשסולפ.

.סולפEyeMobile.לשםיירוקמההזיראהירמוחלערומשלץלמומ

Tobiiרישכמהתאריזחהלךרוצשיםא Dynavoxתירוקמהותזיראבזוראותואחולשלץלמומ,ןוקיתלואתוירחאהשומימךרוצל
.רישכמלביבסמהזירארמוחלשםי'צניא2תוחפלתושרודחולישהתורבחבור.תומודתונוכתתלעבהזיראבוא

Joint-התויחנהלםאתהב:ךבלתמושתל Commission,תואספוקללוכחולשמךרוצלהזיראהירמוחלכמירהTobii Dynavoxשי
רטפיהל
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תומיאתעדימBחפסנ
תועבוקשיפכתוחיטבהותואירבהםוחתבתוינויחהתושירדלותמאתהתאןייצמהCEןומיסאשונסולפEyeMobileה
..יפוריאהדוחיאהתונקת

B1תרהצהFCC
הקיזמהערפהלםורגיאלהזןקתה)1(:םיאבהםיאנתהינשלהפופכןקתההתלעפה.FCC-היקוחלש15קלחתושירדבדמועהזרישכמ
.היוצריתלבהלועפלםורגלהלולעשהערפהללוכ,טלקיתשהערפהלכלבקלרישכמהלע)2(ןכו

Tobiiשורפבורשואאלשםייוניש DynavoxיקוחלףופכברושכמהתאליעפהלשמתשמהתוכמסתאלטבלםילולעFCC.

Classגוסמילטיגידןקתהלעתולחהתולבגמלםיאתמאצמנוקדבנהזדויצ B,היקוחלש15קלחיפלע-FCC.תודעוימהלאתולבגמ
הנקתההםאו,וידררדתבהיגרנאןירקהליושעושמתשמ,ללוחמהזדויצ.םירוגמרוזאבהנקתהבתוקיזמתוערפהדגנכהריבסהנגהקפסל
.וידרירודישלתוקיזמתוערפהלםורגללולעאוה,תוארוהלףופכבםישענאלובשומישהו

הערפה,היזיוולטואוידרירודישלהקיזמהערפהלםרוגהזדויצםא.תמיוסמהנקתהברצוויתאלהערפההשךכלהבורעןיא,תאזםע
:תואבהםיכרדהמרתויואתחאבהערפההתאןקתלותוסנלץלמומ,דויצהיוביכותלעפהידי-לעתולגלןתינהתואש

.טלקמהתנטנאםוקימואןוויכיוניש●
.טלקמהןיבלדויצהןיבהדרפההתלדגה●
.טלקמהםעףתושמלגעמלרושקוניאשריקבלמשחעקשלדויצהרוביח●
.עויסתלבקלהסונמהיזיוולט/וידריאנכטלואץיפמלהינפ●

B2תרהצהIndustry Canada
Class-כגווסמההזילטיגידרישכמ B,ידנקהןקתהתושירדבדמועICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B3תרהצהCE
:תואבהתויחנהלםאותןקתההסולפEyeMobileה

●2014/30/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive
●2014/35/EC (LVD) - Low Voltage Directive
●2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
●2012/19/EU - WEEE Directive
●2006/121/EC, 1907/2006/EC Annex 17 - Reach Directive

B4םינקת
:םיאבהםינקתלםאותסולפEyeMobileה

●FCC part 15, Class B
●ICES-003 Issue 6:2016 Class B
●USB 55032 2012+AC. 2013 Class B
●EN 550242010-1:2015
●EN 61000-3-2:2007 2014
●EN 61000-3-3:2007 2013
●IEC 61000–4-2 Ed. 2.0 2008
●IEC 61000–4-3 Ed. 3.2 2010
●IEC 61000–4-4 Ed. 3.0 2012
●IEC 61000–4-5 Ed. 3.0 2014
●IEC 61000–4-6 Ed. 4.0 2013
●IEC 61000–4-8 Ed. 2.0 2009
●IEC 61000–4-11 Ed. 2.0 2004
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●FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B: 2015 Class B
●USB 22 2008, ANSI C63.4: 2014
●AS/NZS CISPR 32: 2013 Class B
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ינכטטרפמCחפסנ
סולפEyeMobileינכטטרפמ

60Hzטבמבםינותנבצק

)המודכוןיעהםוקימ,טבמהתדוקנ(ןיעבקעמםינותנתמרזה

.היינשבםימיירפ30לשבצקבUIR-בתומדהתמירז
למשחהתכירצ
טאוו1.5ינייפואעצוממהאלמתוליעפ

Tobiiדוביעהתודיחי EyeChip™ןיטולחלעמטומדוביעםע

USBקשממ )תואוחוכ(2.01

קחרמבלדוג2שארהתענהתספוק
מ"ס45@

)@17.1″(
מ"ס20לשהספילא×מ"ס20>

<7.9″×7.9″

מ"ס50@
)@19.7″(

מ"ס20לשהספילא×מ"ס25>
<9.8″×7.9″

מ"ס65@
)@25.6″(

מ"ס30לשהספילא×מ"ס40>
<15.7″×11.8″

מ"ס80@
)@31.5″(

מ"ס35לשלגעמ×מ"ס35>
<13.8″×13.8″

מ"ס80-מ"ס45ןיעהבקועלשמתשמהמקחרמ

18-33″
שמתשמהלויכ
99%>)םדוקבוקיעתוחישק(

טבמיוהיז
30>היצקארטניא Hz99%4הייסולכואהמ95%רובע

4הייסולכואהמ95%רובע90%םיימלוגםינותנלשיברמתורגסמבצק

טבמקויד
1.9°<3הייסולכואהמ95%ברקב

1.7°<3הייסולכואהמ90%ברקב

1.3°<3הייסולכואהמ80%ברקב

1.0°<3הייסולכואהמ65%ברקב

0.3°<4ילאדיא

טבמקויד
0.4°<3הייסולכואהמ95%ברקב

0.3°<3הייסולכואהמ90%ברקב

0.25°<3הייסולכואהמ80%ברקב

0.2°<3הייסולכואהמ65%ברקב

0.1°<4ילאדיא

שארתעונתלשתיברמתוריהמ
)היינשל'ץניא15.7(היינשלמ"ס40ןיעהםוקימ

)היינשל'ץניא3.9(היינשלמ"ס10טבמינותנ

20°>תיברמשארתייטה

25°םייברמדורלע,בוסבס

)מ"נ850(הכומנתוארתואר
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סולפEyeMobileינכטטרפמ

30עובק(בוהבהאללבוהבה Hz)

םינותנבצקוםינותנתמירז
היינשהתויפלא25טבמבבוכיע
היינשהתויפלא100טבמתרזח
480×640הכומנהיצולוזרבהמירז @30 Hz

הדיחיהתדימ
)קמוע×הבוג×ךרוא(

מ"מ40×מ"מ172×מ"מ170

6.7″×6.8″×1.6″
םרג670הדיחילקשמ

תויקנוא23.6
Tobii5Microsoftידילעםירשואמםיטלבאט Surface Pro 4 and Surface Pro

תוכמתנהטלבאטהתודימ
)קמוע×הבוג×ךרוא(

265-310 mm 8.14× 185-205 mm × mm

10.4-12.2″ × 7.3-8.1″ × 0.3-0.4″
םינופורקימ4ללוכהךרעמןופורקימ
מ"מ3.5גתמלרוביחקשממ×2תואיצי

USB 2.0

USBורקימ×1 3.0

1×5VDC 4.4 mmלראבםרזרוביח
3.5W×2םילוקמר

ותנוכתשםינקתהלשתבלושמהירפסםעקחרמידומיל)תיתביבסהטילשתודיחי(םודא-הרפניאטלש
שארמ

<ליגרשומישבתועש9הללוסהתוליעפךשמ

רמילופןוי-ילתנעטנהללוסהללוסהתייגולונכט
העש\טאוו28הללוסהתלוביק
>תועש4הללוסהתניעטךשמ

5VDCלמשחתקפסא 3A ACםאתמ

USB2-לתושירד.1 USB 2.0 BC1.2לקפסמ-Tobii IS4'.תואלספבחורוחוכיד
תיווזבאוהןיעבבקוע.טבמיונתנגישהלידכשמתשמהלשתחאןיעוחפלתויהלהכירצובשןיעהבקועתיזחבןיעהבקועןיבשחוורמהתאתראתמשארהתספוק.2

.עקרמהתיתחתמהלעמלטבמבתולעמ20לש
תואמבונשמתשה.הייסולכואהללכתאםיגציימשםיקדבנברקבתופיקמתוקידבמםירזגנהייסולכואהמםיוסמזוחאברקבקוידהתדימתאםיגציימהםירפסמה.3

הדימ,םהיניעביבסםימגפוםימתכ,קבאלשתונושתויומכ,הנושינתאאצומ,הנושהייאר,םינושםיאנתבםישנא800-כבתוקידבונעציבותוינוחבאתונומתיפלא
ברקבםייתימאםיעוציבלשרתויהברהיתואיצמגוצייו,הברהבםיהובגםיעוציבתלעבוהקזחםייניעתביקעתייווחאיההאצותה.המודכוםייניעהדוקימלשהנוש
."ילאדיא"יטמתמשיחרתבקראל,הייסולכואהללכ

םירפסמםנמא.םייניעהתביקעםוחתבםירחתמהלכלצאהווהבגוהנוTobii-ברבעבגוהנהיהשןקת,קוידתדידמלםדוקהןקתהםה"םיילאדיא"הםירפסמה.4
םירפסמומכהדימהתואב,יתמאהםלועבשומישהיבגלםימישיםניאםהךא,םייתאוושהםיעוציבותוכיאיבגלתיללכהשוחתתלבקלםיישומיש"םיילאדיא"
.הייסולכואהללכתאםיגציימשםיקדבנברקבתופיקמתוקידבלעםיססובמשהייסולכואהמםיוסמזוחאברקבתיתומכקוידתדימםיגציימה

.ןכלסולפEyeMobileםיעירפמםניאהניעטהרבחמוUSB--העקשדועלכםימאותתויהלםייושעתוכמתנהתודימהותכרעמהיכרצלעםינוערשאםירחאםיטלבט.5
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Tobiiןקתהבהכימת Dynavoxךתושרבש

תנווקמהרזעלבק
Tobiiןקתהלעגונהרצומליפיצפסההכימתהףדבןייע Dynavoxתבותכבםיאצמנםינווקמההכימתהיפד.רצומלעגונבתוצעוםיפיטלעותויעבלעינכדעעדימללוכףדה.ךתושרבש:www.TobiiDynavox.com
.www.myTobiiDynavox.comוא

ךלשץיפמהואתוריכמהגיצנםערשקרוצ
Tobiiלשהשרומהץיפמהואתוריכמהגיצנםערשקרוצ,רצומלרשקבתויעבואתולאשל Dynavoxהבוטההרוצבךלרוזעלתלגוסמוךלשתוישיאהתורדגההתאבטיההריכמהכימתהתקלחמ.עויסתלבקםשל
www.TobiiDynavox.com/contactרתאברקב,רשקתריצילםיטרפל.רצומהלעהכרדהוםיפיטםערתויב

Tobii©תורומשתויוכזהלכ AB (publ).םימיאתמהםהילעבלםיכיישםירחאהםיירחסמהםינמיסהלכ.שארמהעדוהאללםייונישלםיפופכםיינכטהםיטרפמה.םינושהםיימוקמהםיקוושבםיעצומהםיתורישהוםירצומהלעחרכהבםילחםניאםיטרפמהוםירויאה.

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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