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 הקדמה
 

 
 

מטרת . וללא כל ספק אתה סקרן ללמוד כיצד פועל, החדש VarioUltraברשותך כעת  ,ברכותינו

עם מספר הדגמות שלב , היא להכיר לך את הפעולות העיקריות של המכשיר, מדריך למשתמש זה

 .שלבים אלו יקנו לך ניסיון עם המכשיר החדש. שלך VarioUltra -אחריהן תוכל לעקוב ב, אחר שלב

 

 

 

 tsr@gaash.co.ilלתמיכה בכל עת צור איתנו קשר בדוא'ל: 
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1 VarioUltra :מבט ראשון 
 

 

 מבט על 1.1
, תצוגהלחצני  6, ניתובלחצני צג ברייל עם , ברייללחצני  8כולל מקלדת  VarioUltraהצד העליון של 

 !בוא נכיר את המקלדת מקרוב. כיוונים 5ויסטיק 'אגודל וגלחצני  2, מערכתלחצני  4

 מקלדת ברייל 1.1.1
, למעשה. הלחצנים אינה מעוצבת בקו ישר 8הדבר הראשון שתבחין בו הוא שמקלדת הברייל עם 

אשר  B1 - B4ייתכן ותפספס את לחצנים , ך באופן מקביל האחת לשנייהכאשר אתה ממקם את ידי

אך אם תניח את כפות ידיך כאשר הן נוטות מעת לפינות בקדמת . נמצאים קדימה ליתר הלחצנים

אתה . אתה תגלה כי העיצוב המעוקל של מקלדת הברייל מתיישר היטב עם האצבעות, המקלדת

 .מיוחד בהקלדות הנמשכות זמן רבתיווכח כי ההקלדה תיעשה קלה יותר וב

 

 ,B1, B2, B3, B4: מקלדת הברייל על פי הסדר הבאלחצני אנו מכנים את , במדריך למשתמש זה

B5, B6, B7, B8 . הלחצנים החיצוניים(B7 בצד שמאל ו- B8 בצד ימין ) יהיו לעיתים בשימוש בעת

 .על כך יורחב בהמשך. ביצוע פקודות שונות

 אגודללחצני  1.1.2
האגודלים אמורים באופן טבעי למצוא מקומם על שני הלחצנים , ידיך מונחות על גבי המקלדתכאשר 

במצב . במדריך זה B0 -ו B9אגודל אלו נקראים לחצני . אגודללחצני אותם אנו מכנים , המלבניים

האגודל השמאלי  לחצן, במצב עורך הקבצים. רווחלחצני שני הלחצנים הללו משמשים כ, תצוגת ברייל

B9 והימני ; פקודות לחצןמשמש כB0 רווח לחצןכ . 

 ויסטיק'ג 1.1.3
, למעלה, ימינה, ויסטיק משמש לגלול שמאלה'הג. האגודללחצני ממוקם בין שני , הכיוונים 5ויסטיק 'ג

או לאישור אפשרויות /ויסטיק מיועדת לבחירה ו'לחיצה על הג. למטה על ידי לחיצות בכיוון הרצוי

 . שונות בתפריט המקלדת
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 מערכת לחצני 1.1.4
שניים בצד שמאל . לחצנים עגולים הממוקמים לאורך חזית המקלדת, המערכת הינם קטנים לחצני

ואת  S2 -ו S1המערכת  לחצניתמצא על פי הסדר את , מהפינה השמאלית לימנית. ושניים בצד ימין

 לחצניי וכן שנ B0האגודל השני  לחצןויסטיק ולאחר מכן 'לאחר מכן ממוקם הג, B9האגודל  לחצן

כפי . S1, S2, S3, S4: המערכת כך לחצניאנו מכנים את ארבעת . S4 -ו S3המערכת הנוספים 

פותח את התפריט הראשי בלחיצה ארוכה ולחיצה קצרה תשמש  S3 לחצן, שתיווכח במדריך זה

 .לכניסה לתפריט היישום בהם מתבצעת הקלדה

 י ברייללחצנתצוגת ברייל ו 1.1.5
י תצוגה לחצנאלו הם . תמצא שלושה לחצנים עגולים קטנים, הברייל מצד שמאל ומצד ימין לתצוגת

 6סידור לחצנים אלו דומים לתא ברייל בודד בעל . D1, D2, D3, D4, D5, D6: אותן אנו מכנים כך

באמצעות לחצנים אלו ננווט בתצוגה . מימין D4, D5, D6משמאל ואילו  D1, D2, D3כאשר . נקודות

למעבר , לדוגמא. למעלה ולמטה וכן נשלוט במכשירים אחרים כגון מכשיר אייפון, שמאלה וימינה

 Hבדיוק כמו תצוגת האות , יחד D1D2D5עליך ללחוץ על , למסך הבית במכשיר האייפון שלך

 .בברייל

 צד שמאל 1.2
 

 
מהפינה השמאלית . ואת שני המתגים USB -תמצא את חיבור ה, VarioUltra-בצד השמאלי של ה

 :תמצא על פי הסדר את החיבורים הבאים: של המכשירהאחורית 

 USBסטנדרטי לחיבור כרטיס זיכרון נשלף או מקלדת  Aסוג  USBחיבור   .1

 .לחיבור לאספקת חשמל או לחיבור למחשב USB מיקרו חיבור .2

מצב תצוגת ב פועלהמכשיר כאשר המתג קרוב אליך : כולל שני מצבים, מתג מצב המכשיר .3

 .הקבצים המכשיר עובר למצב עורך, רחוק ממךוכאשר המתג ברייל 

כאשר המתג רחוק ממך המכשיר משוחרר מנעילה : הכולל שני מצבים, מתג נעילת המכשיר .4

 . המכשיר נעול, וכאשר המתג קרוב אליך

. VarioUltra -קיימת נקודת אחיזה נוספת בצד הנגדי של ה. נקודת חיבור רצועת נשיאה .5

 . נשיאהבנקודות אלו ניתן לחבר רצועת 
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 צד ימין 1.3

 
 

לחיצה קצרה  בוררת בין מצב המתנה . תמצא את לחצן ההפעלה VarioUltraמצד הימני של 

יופיע סרגל , בעת אתחול. VarioUltraשניות לאתחול  10לחיצה על לחצן זה למשך . להפעלה

 . בתצוגת הברייל 8 -ו 7התקדמות של נקודות 

 .VarioUltra-ולחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה לכיבוי מלא של ה S4לחץ והחזק את לחצן 

 

קיימת נקודת אחיזה נוספת בצד . משמאל ללחצן ההפעלה, נקודת אחיזה נוספת לרצועת הנשיאה

 .בנקודות אלו ניתן לחבר רצועת נשיאה. VarioUltra -הנגדי של ה

 התחלת הפעלה 1.4
, אם המכשיר כבר היה המצב המתנה. עלהתן לחיצה קצרה על לחצן ההפ, VarioUltra-להפעלת ה

יופיע  8-ו 7סרגל התקדמות של נקודות , אם המכשיר היה כבוי לחלוטין. באופן מיידי" יתעורר"הוא 

 . בתצוגת הברייל משמאל לימין בזמן ההדלקה

 

. עורך הקבצים או במצב תצוגת ברייל יידלק או במצב VarioUltra, בהתאם למתג מצב המכשיר

תצוגת הברייל תציג את היישום , במצב עורך הקבצים. התצוגה תופיע ריקה, ברייל במצב תצוגת

 .מעבד תמלילים -או את הפריט הראשון בתפריט הראשי , האחרון שהיה בשימוש

 

לאיתור  1.2חזור לסעיף . לא יגיבו VarioUltra לחצניאחרת ; וודא כי מתג נעילת המכשיר רחוק ממך

 .מתג זה

 

 ...לפני הדלקתו)מוסט רחוק ממך( יש לוודא שמתג נעילת המכשיר משוחרר : הערה

 מצב המתנה וכיבוי  1.5
היתרון במצב המתנה הוא בכיבוי . למצב המתנה או לכבותו לחלוטין VarioUltraאת  להעבירניתן 

 .VarioUltra-היתרון בכיבוי מלא הוא בחיסכון בסוללת ה. הוהפעלה מהיר

 

תצוגת . לחץ על לחצן ההפעלה אשר בצד הימני של המכשיר, המתנהלמצב  VarioUltraלמעבר 

עובר למצב המתנה באופן עצמאי  VarioUltra. הברייל נכבית מייד וחיבורי הבלוטוס יכובו לאחר מכן

 . דקות ללא שימוש 10לאחר 
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-לפרטים אודות כיצד להגדיר את זמן ההמתנה ללא פעילות לפני ש 10.6.1נא עיין בסעיף 

VarioUltra שים לב כי לא ניתן לעבור למצב המתנה אם מחוברים . עובר באופן עצמאי למצב המתנה

 . או בלוטוס USBהתקני 

 

 VarioUltra. ועל לחצן ההפעלה S4לחץ והחזק את לחצן ההפעלה , לחלוטין VarioUltraלכיבוי 

תצוגת , USBך מחובר לאספקת חשמל או למחשב דר VarioUltraאם . ירטוט ולאחר מכן יבצע כיבוי

" Charge done"או , 100% -אינה טעונה ב הסוללהכאשר ( בטעינה..." )Charging"הברייל מציגה 

תצוגת הברייל , מחובר לאף מכשיר חיצוני VarioUltraאם אין . עם סיום הטעינה( סוללה מלאה)

 .תיוותר ריקה עם כיבוי מלא

 טעינת המכשיר  1.6
קצה . סטנדרטי USB -ל USBסוללה פנימית אותה מטעינים באמצעות כבל מיקרו  VarioUltra-ל

הצד הרחב צריך . המוכנס למכשיר בעל תקע עם צד אחד מעט רחב יותר מהשני USBכבל המיקרו 

דרך קלה למיקום נכון של התקע היא להרגיש . VarioUltra  -להיות מופנה כלפי מעלה לחיבור נכון ל

החיבור יבוצע , אם הצד שאינו חלק פונה כלפי מעלה. צוות החיצוניים של התקעבליטות קטנות בק 2

בעל  USBבמחשב או לשנאי מתאם עם יציאת  USBחבר את הקצה השני של הכבל לשקע . נכון

 (.  מסופק עם המכשיר)וולט  5, מיליאמפר 200עש  800הספק של 

  

 לחצןלחיצות קצרות על  2ך הקבצים ולחץ הינו במצב עור VarioUltraוודא כי , לחיווי מצב סוללה

 .B9+S2הפקודה לבדיקת מצב סוללה היא , אם אתה במצב תצוגת ברייל. S3המערכת 

 

 :הערות

  טעינהVarioUltra  או יותר  3.5עורכת קרוב לשעתיים וחצי באמצעות מתאם שנאי ואילו

 .באמצעות מחשב וכן שימוש במכשיר בזמן הטעינה מאריך את משך הטעינה

  שימוש במכשירי בלוטוס או . שעות 8-12סוללה מלאה אמורה להספיק לביןUSB  מקצרים

 . משך זמן זה

 חבר את ה, במקרה והסוללה התרוקנה לחלוטין-VarioUltra למתאם שנאי כפי שתואר לעיל . 

 חיבור הטעינה לא יפעיל את ה, כל מקרה בו הסוללה התרוקנה לחלוטיןב- VarioUltra  באופן

תהיה טעונה במינימום  VarioUltra -ש להמתין מספר דקות עד אשר סוללת הי. מיידי

ללחוץ על לחצן  תכעבאפשרותך ". Charging"ההכרחי ועד אשר יופיע בתצוגת הברייל 

  .ההפעלה ולהפעיל את המכשיר

 ותקיש על מתג ההפעלה, במידה והסוללה לא טעונה מספיק, VarioUltra לא יידלק.  

  .יתבצע חיווי של הטעינה בתאי הברייל. הטעין אותולהחשמל ו עהמכשיר לשקיש לחבר את 

 .להדליק את המכשיריהיה ניתן ו דקות בערך 20 יש לחבר את המכשיר ל

 מקשים חמים ופריטי התפריט, קיצורי פקודות 1.7
קיצורי הפקודות הם לרוב . קיצורי פקודות ומקשים חמים: VarioUltra -ישנם שני סוגי פקודות ב

מקשים חמים . הברייל לחצניבשילוב עם  B9האגודל לחצן פקודות כלליות ומופעלות באמצעות 

 .מופעלים בתוך תפריטים ומופעלים באמצעות הקשה על אות אחת

 עוד על קיצורי פקודות 1.7.1
לחצן לים את ברייל אשר לרוב כול לחצניבשילוב  B9האגודל לחצן קיצורי פקודות מופעלים באמצעות 

B7 לחצן או /וB8 . במיוחד אם אינך מכיר את שילובי , יהיה קשה בתחילה ושילוב המקשיםייתכן

 .VarioUltra-היתרון הוא בכך שישנן פקודות ייחודיות לכל יישום ב. הלחצנים והפקודות
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(, כתיבה/קריאה)קיצורי הפקודות יבוצעו כאשר המכשיר נמצא בפרופיל האנגלי : הערה חשובה

 S2 + B1S1+B1)אנא בדוק שאתה פרופיל האנגלי , והפעולה לא עבדהפקודה במידה והקשת קיצור 

 ( .  במידה וזה הפרופיל המוגדר לשפה האנגלית

 

לחצן אם הפקודה דורשת ממך ללחוץ על . במדריך זה קיצורי פקודות כתובים באחת משתי דרכים

במקרה . B9+B2B3: הפקודה שתיקלט, B3 -ו B2הברייל  לחצנייחד עם  B9האגודל השמאלי 

כמו במקרה של פקודה כללית או  c+B8B9: הפקודה תופעל כך, ונעשה שימוש באות או בסימן פיסוק

 . העתקה

 

בעת ניווט בתפריט מעבד : לדוגמא. מופיעים גם קיצורי הפקודות לנוחיותך, בעת ניווט בתפריטים

 "מעבד תמלילים"ה לאחר המיל w+B7B8B9תוכל למצוא ( MI)התמלילים 

 VarioUltra -לא בגרסה העברית ב* עוד על מקשים חמים  1.7.2
באפשרותך להקליד : לדוגמא. מקשים חמים הינם תווי ברייל אותם אתה מקליד בעת ניווט בתפריטים

"w " למעבד תמלילים או"c "פריטי תפריט כוללים מרכיבים שונים אותם ניתן להגדיר ב. למחשבון- 

מקש (, Menu Itemשהם ראשי תיבות של ) MI -ב תפריט מתחילב פריט, מחדלכברירת . הגדרות

. הניתנת להפעלה מכל מסך במצב עורך הקבצים, שם היישום ופקודה בקיצור דרך, חם של אות אחת

לחצן כל שעליך לעשות הוא ללחוץ ולהחזיק את , אם ברצונך לפתוח מעבד תמלילים: לדוגמא

 .S1המערכת 

 

וכן בשפת פרוםיל קלט  החמים הנם פעילים אך ורק בתוך התפריטים השונים שים לב כי המקשים

 . פלט באנגלית

 עוד על מרכיבי התפריטים 1.7.3
 ,MI, LI: מספר דוגמאות. מרכיבי הברייל הם אותם סימנים המופיעים בתצוגה במצב עורך הקבצים

CB, CHK ,ו- EB . הגדרות תצוגה - 10.3תוכל למצוא פירוט רב יותר בסעיף 

 

 :מרכיבי התפריט השונים ומשמעותם טבלתלהלן 

MI מה שאומר שעליך לעבור , פריטי תפריטים מוצגים באופן אנכי. אתה נמצא בתוך פריט בתפריט

באפשרותך לבחור בפריט על ידי בחירה , ברוב המקרים. מעלה ומטה בין פריט אחד למשנהו

או על ידי  B9האגודל לחצן על ידי לחיצה על , במקש החם המתאים או בקיצור הדרך לפקודה

 (.שימוש בקיצורי דרך פותח את הפריט ללא צורך בניווט לתפריט. )ויסטיק'לחיצה על הג

LI אתה נמצא בפריט בתוך רשימה( .List Item )כך שהמעבר , פריטי רשימה מוצגים באופן אופקי

בחירת . גת הפריט תשתנה בהתאםמפריט אחד למשנהו יבוצע על ידי מעבר ימינה ושמאלה ותצו

 .האות הראשונה של פריט מעבירה אותך ישירות לפריט הנבחר מאותה רשימה

CB  פקודהלחצן( .Control Button ) פקודה כגון לחצןOK (אישור ,) (, ביטול) ביטולYes (כן )ו- NO 

( הפעלת יישום הודעות מערכת בעת(. )שיח-דו)מילים אלו לרוב מופיעות בתיבות הדו שיח (. לא)

הניתוב מעל למילה הנשאלת או על ידי לחיצה על  לחצניאישור הבחירה מבוצע על ידי לחיצה על 

 .B9האגודל הימני לחצן 

CHK  תיבת בחירה(Checkbox ) באפשרותך לסמן או לבטל סימון של תיבת בחירה על ידי ניווט לימין

על לתיבת הבחירה או על ידי הקשה על הניתוב מלחצן על ידי לחיצה על , ויסטיק'באמצעות הג

 .B0האגודל הימני לחצן 

EB  תיבת עריכה(Edit Box )אתה תמצא תיבות . בה ניתן להקליד מלל, מתייחסת לתיבת עריכה

 .ערכים שוניםטקסט ועריכה כאשר יש צורך להזין 



14 
 

 הודעות אישור 1.8
. שעליך או באפשרותך לאשרתקבל בקשות  VarioUltra-במצבים שונים בעבודה על עורך הקבצים ב

המילה , במקרים אלו. NOאו  YESליציאה ממסך מסוים או אישור של  OKדוגמא נפוצה היא אישור 

ויסטיק 'על גבי תצוגת הברייל או שניתן יהיה לגשת אליהן באמצעות הגיופיעו או המילים בשאלה זו 

ויסטיק או על 'לחיצה על הג, B9באפשרותך לאשר באמצעות , ברגע שאיתרת אותן. מעלה או מטה

 Context Sensitive -תמצא דוגמא ל 1.9בסעיף . ניתוב מעל כל חלק של המילהלחצן ידי בחירת 

Help (עזרה על פי ההקשר ) בה אתה מתבקש"scroll down and confirm with OK to exit "

 .ליציאה מהמסך כפתור אישורגלול מטה ואשר באמצעות : כלומר

 פי ההקשר עזרה ועזרה על 1.9
 . שתי תצורות עזרה VarioUltra-ב

 

בחר , VarioUltraאו בכדי לגשת למדריך למשתמש של  VarioUltraלקבלת מידע כללי אודות 

הכולל פריט לפתיחת המדריך למשתמש , פקודה זו פותחת את תפריט העזרה h+B7B8B9בפקודה 

בתוך מסך  D5 -ו D2וגה התצ לחצניבאפשרותך להשתמש ב. VarioUltraופריט להצגת אודות 

 . ליציאה כפתור אישורגלול מטה ואשר באמצעות . לניווט בתוכן המידע המוצג" אודות:"ה

 

גלול מטה " עזרה על פי ההקשר"-נווט בתוכן הודעות אשר ב D5 -ו D2התצוגה  לחצניבאמצעות  

 .ליציאה כפתור אישורואשר באמצעות 

 VarioUltraעדכון  1.10
( מהאתר: zipחדשים יהיו זמינים להורדה כקובץ מכווץ ) מעת לעת, עדכוני תוכנה

http://www.baumusa.com/support/varioultra.html  

 

צור קשר עם השירות לקבלת , 1.0ובו מותקנת תוכנה בגרסה  VarioUltraאם ברשותך מכשיר 

 .בר עדכון גרסאות תוכנה חדשות יותרתמיכה ועזרה בד

 

הוראות העדכון , או חדשה יותר 1.1 בגרסהובו מותקנת תוכנה  VarioUltraאם ברשותך מכשיר 

 :מובאות להלן

 .VarioUltraוהעתק אותו לכונן הנשלף של ( zip)הורד את קובץ העדכון  .1

 .שלך מחובר למקור חשמל VarioUltra-וודא כי מכשיר ה .2

התצוגה  לחצניו, B7+B8הברייל  לחצנין על ידי לחיצה בו זמנית על התחל את העדכו .3

D3+D6 . 

 .יבצע אתחול באופן אוטומטי VarioUltra, למת העדכוןשעם ה .4

 

. כולל אפשרויות התקנה של רכיבים שונים שהם חלק מחבילת העדכון VarioUltraתהליך העדכון של 

סרגלי . ומתקין רק את אלו החדשים VarioUltra -תהליך העדכון בודק אילו מרכיבים כבר קיימים ב

התקנת העדכון עורכת לרוב . התקדמות שונים יופיעו בתצוגת הברייל במהלך שלבי ההתקנה השונים

 .דקות 2 -פחות מ

http://www.baumusa.com/support/varioultra.html
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 מצב תצוגת ברייל 2

 הקדמה למצב תצוגת הברייל 2.1
חיבורים  5המכשיר כולל . נעוץ ביכולת לחבר בו זמנית מספר התקנים VarioUltra -יתרון גדול ב

באפשרותך לעבור מהתקן אחד , מהרגע שההתקנים חוברו וצומדו. בלוטוס 4 -ו USB 1: כ"בסה

הברייל המתאים המשויך לחצן ולאחר מכן לחיצה על , S2לחצן למשנהו על ידי לחיצה והחזקה של 

 .פקודה זו מורה לתצוגת הברייל להציג מידע מההתקן הנבחר. להתקן הרצוי

 

 :גמאלדו

  מערכת לחצןS2  + ברייל לחצןB1  לבחירת התקןUSB 

  מערכת לחצןS2  + ברייל לחצןB4  1לבחירת ערוץ בלוטוס 

  מערכת לחצןS2  + ברייל לחצןB5  2לבחירת ערוץ בלוטוס 

  מערכת לחצןS2  + ברייל לחצןB6  3לבחירת ערוץ בלוטוס 

  מערכת לחצןS2  + ברייל לחצןB8  4לבחירת ערוץ בלוטוס 

 

בוחר באופן אקראי איזה ערוץ בלוטוס לשייך  VarioUltra, שים לב כי נכון למועד כתיבת מדריך זה

. כלומר בכל פעם שתחבר את ההתקן הוא עשוי להיות משויך לערוץ אחר, להתקן אותו אתה מצמד

 .כנהנו מקווים כי פתרון זה יובא בקרוב באמצעות עדכון התאו. חיבור לערוץ קבוע נמצא כרגע בפיתוח

 

 . ובלוטוס USBהסעיפים הבאים כוללים הוראות לחיבור התקנים באמצעות 

  USBבתור תצוגת ברייל  VarioUltraעבודה עם  2.2
  VarioUltra -הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לוודא כי מתג מצב המכשיר רחוק ממך ה

 

 -אל השקע המתאים ב USBהמיקרו  לחבר את כב, כאשר מצב המכשיר מוגדר על תצוגת ברייל

VarioUltra .חבר את הקצה השני של כבל המיקרו . זכור כי הצד הרחב של התקע פונה כלפי מעלה

USB לשקע ה-USB ייתכן , בהתאם לתכנת קריאת הטקסט בה נעשה שימוש במחשב. במחשב שלך

 BAUMמבית  קורא המסךכנת ות, COBRA 10.1. או התקנות התקנים נוספות/ות ורויידרשו הגד

Retec מזהה את ה- VarioUltra  באופן אוטומטי ומגדירה אותו בשםUSB HID Braille display  . 

 

 :באפשרותנו לאשר את התאימויות הבאות( 2014באוגוסט  1)נכון למועד עריכת מדריך זה 

 של  דרייבר מעודכןJAWS ל- VarioUltra הוא תומך בחיבור ל. כעת זמין- VarioUltra  דרך

USB וטוסובל. 

 COBRA פועל עם  10.1 גרסהVarioUltra ללא צורך בהתקנות נוספות. 

 Window-Eyes ו- NVDA אנו עוסקים בפיתוח כך . פועלים דרך בלוטוס בלבד בשלב זה

 .שהתקנים מעודכנים יהיו זמינים בהקדם האפשרי

 בתור תצוגת ברייל בלוטוס  VarioUltraעבודה עם  2.3
וראי קפועל היטב עם תוכנות  Windowsדרך בלוטוס למחשב עם מערכת הפעלה  VarioUltraחיבור 

הכוללים מחשבים  Appleחיבור באמצעות בלוטוס אפשרי גם במחשבי . JAWSאו  COBRA המסך

ביתר אפשרויות . iOSומכשירים ניידים עם מערכת הפעלה  OSX Yosemiteעם מערכות הפעלה 

הפתרון לבעיה זו . כיוון שהמכשיר עדיין חדש VarioUltra -ה כעדיין לא מזוה VarioUltra, החיבור

 .BAUMכאל עוד התקן ברייל של  VarioUltra-הוא להתייחס ל
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 :הדמיהמצבי  3ישנם 

 VarioUltra : השתמש במצב זה בעת חיבור בלוטוס למחשבPC ילהפעלת תוכנות קורא 

ועם  OSK Yosemiteעם מערכת הפעלה  Macעם מחשב , JAWSאו  COBRA: מסך

 .זוהי הדמיית ברירת המחדל. או מתקדמת יותר iOS 8.3עם מערכת הפעלה  iOSהתקני 

 VarioConnect :בעת חיבור למכשיר אנדרואיד שלשימו 

 Pronto : לשימוש בעת חיבור למכשירiOS  מערכת הפעלהiOS 7   אוiOS8  או בעת חיבור

 .Windows Eyesאו  NVDAלהפעלת תכנת  Windowsבלוטוס למחשב 

 

 .VarioUltraמצב הדמיית , 2.4עבור לסעיף  הדמיהלהנחיות בעניין הגדרות מצבי 

 VarioUltraמצב הדמיית  2.4
מזוהה בעת  VarioUltra-למרות שאנו מחמירים עם השותפים המסחריים שלנו בכדי להבטיח ש

זאת . בטוח אינו מזוהה כהתקן VarioUltraקיימים מקרים בהם , חיבור בלוטוס למכשירים שונים

 . יחסית חדש וטרם הופצו עדכונים להתקנים VarioUltra-מכיוון ש

 

כאחד מארבעת מכשירי הברייל האחרים  VarioUltraהמזהה את  הדמיהפיתחנו מצב  ,לעת עתה

. VarioUltra, הרגיל הדמיהאלו הם נוספים למצב ה הדמיהמצבי . VarioConnectאו  Pronto: שלנו

 .למכשיר כלשהו אלא אם יצא עדכון דרייבריש להשתמש בפתרון זה 

 

המשמעות היא שאם אתה . אחד לכל החיבורים הדמיהניתן לבחור אך ורק מצב , נכון לעכשיו

לא ניתן יהיה להשתמש , לחיבור למחשב באמצעות בלוטוס" VarioUltra" הדמיהבמצב ה שמשתמ

 . VarioConnectאו  Prontoבבלוטוס לחיבור מכשיר נוסף הדורש הדמיית 

 

 :VarioUltraלהלן השלבים להגדרת הדמיית 

במצב עורך הקבצים על ידי הזזת מתג בחירת מצב המכשיר הרחק  VarioUltra -וודא כי ה .1

 .ממך

 הגדרות -מהתפריט הראשי בחר ב .2

 .ויסטיק'או באמצעות הג D3 -ו D1גלול מעלה או מטה באמצעות הלחצנים  .א

על ידי לחיצה על או , B9 הקש על, מופיע בתצוגת הברייל הגדרותכאשר הפריט  .ב

 .הגדרותהניתוב מעל למילה לחצן ויסטיק או על ידי לחיצה על 'הג

הפריט הראשון שיופיע הוא , של הגדרותכאשר אתה נכנס בפעם הראשונה לתפריט המשני  .3

ויסטיק עד שיופיע הפריט 'או עם הג D1התצוגה לחצן גלול מעלה שורה אחת עם . התראות

 ."ברייל גצמצב "בתפריט 

ויסטיק או על ידי 'על ידי לחיצה על הג, B9האגודל השמאלי לחצן בחר באמצעות  .א

 .ברייל צגמצב הניתוב מעל למילה לחצן לחיצה על 

 -ו VarioUltra, VarioConnect: אפשרויות 3כולל רשימה אופקית עם ברייל  צגמצב  .4

Pronto . נווט  .הרצוי הדמיהה ויסטיק ללחיצה ימינה או שמאלה לבחירת מצב'גבהשתמש

 מטה עד כפתור אישור.

 . הגדרותלאישור וצא חזרה לתפריט  B9האגודל השמאלי לחצן לחץ על  .5

6. VarioUltra  מצב צג "באפשרויות  הגדרותיוצא מרשימת הדמיית תצוגת ברייל וחוזר לתפריט

 .הברייל"

 .S3לחצן ויסטיק ליציאה לתפריט הראשי או לחץ והחזק את 'לחץ שמאלה בג .7

 

 .VarioUltraברכותינו הגדרת בהצלחה את הדמיית 
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 (אייפון) iOSעם מכשיר  VarioUltra (Pair) ראשוני צימוד 2.5
VarioUltra מערכת הפעלה  עם יכול לעבוד עם מכשירiOS להפעלת מכשירים עם . ומעלה 7 גרסה

או  Pronto -ל VarioUltra-עליך להגדיר את מצב הדמיית ה iOS8.2עד  iOS7מערכת הפעלה 

VarioConnect . מערכת ההפעלה החדשהiOS 8.3 כוללת תמיכה ב- VarioUltra , וניתן להגדיר

 .הדמיהלהנחיות הגדרת מצב  2.4אנא עבור לסעיף הקודם . VarioUltra -המקורי הדמיהאת מצב ה

 

נמצא במצב עורך הקבצים על  VarioUltraוודא כי , להתחלה. iOSלהלן ההנחיות לצימוד עם מכשיר 

שלך במצב הגדרות בלוטוס  iOS -וכי מכשיר ה, ידי הזזת המתג לבחירת מצב המכשיר הרחק ממך

 .macאו ב ״העדפות המערכת״  ״הגדרות האייפון-נכנסים ל ״בלוטוס״ ב .פעיל

 .בלוטוס -ובחר ב הגדרות -עבור ל, VarioUltraבתפריט הראשי של  .1

אם תיבת . )בלוטוס פעיל כבוי( בחירה להפעלה או כיבוי הבלוטוסלאחר מכן תופיע תיבת  .2

הפעל אותו על ידי לחיצה על  . המשמעות היא שהבלוטוס כבוי, היא ריקה 6הבחירה בתא 

 .ויסטיק ימינה'או על ידי הנעת הג" פעיל"הניתוב מעל למילה לחצן 

 לאחר עדכון  כך גם לאחר אתחול או, שים לב כי הבלוטוס כבוי כברירת מחדל יצרן

  תוכנה.

כאשר ההודעה . תופיע על גבי הצג למשך מספר שניות" אנא המתן מפעיל בלוטוס"ההודעה  .3

 .B9ובחר באמצעות לחיצה על  "סריקה"ויסטיק לנוע מטה עד לאיתור 'השתמש בג, יורדת

 עם השלמת . התצוגה תבקש ממך להמתין בזמן איתור מכשיר בלוטוס בטווח קליטה

קח בחשבון כי ייתכן ויהיו מספר מכשירים . ם המכשיר המזוההיוצג ש, הסריקה

הזזת . לא בהכרח יופיע ראשון ברשימה, בסביבה והמכשיר אותו אתה מנסה לחבר

ויסטיק ימינה תגלול דרך רשימה אופקית של כל מכשירי הבלוטוס שאותרו 'הג

 . בסביבה

ויסטיק והמילה 'ת הגגלול מטה באמצעו, מכשיר אותו אתה מעוניין לחברה מצאתברגע ש .4

או על ידי לחיצה על אחד , B9באמצעות "  צימוד" -בחר ב. תופיע בתצוגת הברייל" צימוד"

לבצע  VarioUltraסיון של יבדבר נ נוספת תופיע הודעה". צימוד"הניתוב מעל למילה  לחצנימ

 .צימוד עם מכשיר הבלוטוס שלך

 . 1111להזין  יש, הקוד להזנתבקשה שלך יציג  iOS -מכשיר ה, בזמן תהליך הצימוד .5

 . שלך iOS -במכשיר ה" אישור"לבחור ב ו

גלול מטה שורה . וגם יציג הודעת אישור צימוד ישמיע צליל VarioUltra, אם הצימוד הצליח .6

 .כפתור אישורהניתוב מעל למילה לחצן ואשר באמצעות לחיצה על  כפתור אישור -אחת ל

 . VarioUltra -שלך בכדי לעבור למצב תצוגת ברייל בכעת הזז את מתג מצב המכשיר לכיוון  .7

" My Devices"יוצג תחת  VarioUltra, שלך iOS -במסך הגדרות הבלוטוס במכשיר ה .8

 . אלו הגדרותאל תנסה להתחבר מ ,תצוגה זו היא רגילה. כלא מחובר( ההתקנים שלי)

אמור  VarioUltra. שלך iOS-במכשיר ה VoiceOver\Brailleעלינו לעבור להגדרות , לחיבור .9

, VarioUltraאם אתה מקיש על '. Choose a Braille Display'להיות מוצג ברשימה תחת 

ולאחריו את מספר הדגם וכן אם מחובר או  VarioUltraשלך יאמר את השם  iOS-מכשיר ה

 .לחץ פעמיים להשלמת החיבור, אם נאמר כי לא מחובר. לא

. מחובר ובוצע צימוד VarioUltraכי  כריזשלך י iOS -מכשיר ה, אם החיבור מוצלח .10

VarioUltra רוטט ובכך מאשר כי המכשיר מחובר. 

)ללא  וודא שהאייפון שלך במצב שינה, VarioUltra -שלך ב iOS -לבחירת מכשיר ה .11

לבחירת ערוץ  B8או  B4, B5, B6ולאחר מכן על , S2מערכת לחצן לחץ והחזק , תצוגה(

 '( hint'עבור ' )h'מציג את האות  VarioUltra, ב ערוץ בלוטוסכאשר אתה בוחר . בלוטוס
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 . לציון הערוץ 4עד  1ומספר '( Bluetooth'עבור ) BTולאחר מכן את האותיות , 1בתא 

 . שם המכשיר יופיע לאחר מספר ערוץ הבלוטוס בתצוגה, אם המכשיר מחובר לערוץ הנבחר

עכשיו לחץ והפעל את . ההגדרות הושלמו, ברגע שאיתרת את הערוץ עם המכשיר המחובר .12

 .תוכל ליהנות מהמכשירו שניות 3האייפון, חכה 

 Mac OS X Yosemiteעם  VarioUltraצימוד  2.6
אינו תואם  VarioUltraשים לב כי . Mac OS X Yosemiteעם  VarioUltraלהלן הוראות צימוד 

, VarioUltra -כולל תמיכה ב Mac OS X Yosemite. גרסאות ישנות יותר של מערכת הפעלה זו

הגדרת מצב  ןלהנחיות בעניי 2.4אנא עבור לסעיף . VarioUltraעל  הדמיהוניתן להגדיר את מצב ה

 .הדמיה

 

במצב עורך הקבצים על ידי הזזת מתג בחירת מצב המכשיר  VarioUltra -וודא כי ה: הנחיות הצימוד

 .הרחק ממך

 .הפעל את הבלוטוס אם הוא כבוי. בלוטוס<עבור להגדרות מערכת, שלך Mac -במחשב ה .1

 .עבור לתפריט ההגדרות ובחר באפשרויות בלוטוס VarioUltra -במכשיר ה .2

בתפריט בלוטוס באפשרותך להפעיל או לכבות באמצעות תיבת הבחירה בצד שמאל של  .3

הפעל אותו . המשמעות היא שהבלוטוס כבוי, היא ריקה 6אם תיבת הבחירה בתא . התצוגה

או " On"הניתוב מעל למילה לחצן על ידי לחיצה על , 6הניתוב בתא לחצן חיצה על על ידי ל

 .ויסטיק ימינה'על ידי הנעת הג

  כמו גם לאחר אתחול או עדכון , יצרןמהשים לב כי הבלוטוס כבוי כברירת מחדל

 . תכנה

כאשר ההודעה . תופיע על גבי הצג למשך מספר שניות "בלוטוסמפעיל המתן  אנא"ההודעה  .4

 .B9ובחר באמצעות לחיצה על   " סריקה"ויסטיק לנוע מטה עד לאיתור 'השתמש בג, יורדת

 עם השלמת הסריקה. תתבקש להמתין בזמן איתור מכשירי בלוטוס בטווח קליטה ,

קח בחשבון כי ייתכן ויהיו מספר מכשירים בסביבה . יוצג שם המכשיר המזוהה

ויסטיק 'הזזת הג. ראשון ברשימה לא בהכרח יופיע, והמכשיר אותו אתה מנסה לחבר

 . ימינה תגלול דרך רשימה אופקית של כל מכשירי הבלוטוס שאותרו בסביבה

ויסטיק והמילה 'גלול מטה באמצעות הג, אותו אתה מעוניין לחבר Mac -ברגע שהגעת ל .5

או על ידי לחיצה על אחד , B9באמצעות "  צימוד" -בחר ב. תופיע בתצוגת הברייל  " צימוד"

לבצע צימוד  VarioUltraשל  ניסיוןתופיע הודעה בדבר ". צימוד"הניתוב מעל למילה  צנילחמ

 .עם המכשיר שלך

, שלך יציג את תיבת הקוד Mac -מחשב ה, בזמן תהליך הצימוד. Mac -כעת חזור למחשב ה .6

 .שלך Mac -ה בבמחש" צימוד"ב לבחור ו 1111בה תוכל להזין את הקוד 

7. VarioUltra יאמר כי כעת מבצע צימוד עם מחשב ה- Mac שלך . 

 Preferences > Accessibility and select the “Open -עבור ל, Mac -במחשב ה .8

VoiceOver Utility ”… 

על ידי הזזת הסמן מטה על לשמיעת הודעה  VoiceOver Utilityשיח -בדו" Braille" -בחר ב .9

"Braille " לחצן או על ידי לחיצה על"B." 

-הלחצן לחץ על , לשם כך". Display" -ללשונית" Layout"בתפריט הברייל עבור מלשונית  .10

tab  עד לקבלת הודעה"Layout "ב- voice over. 

שוב לקבלת  tabלחצן לחץ על . שוב למעבר לתצוגת טבלת ברייל tab -הלחצן לחץ על  .11

 .הרווחלחצן ובחר באמצעות " Add"הודעה 
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כאשר מתקבלת הודעה כי שורה חדשה . יחפש מכשירים מצומדים Mac -כעת מחשב ה .12

כאשר תשמע . Mac -וחץ מטה ב CTRL-OPTION-SHIFTגלול מטה באמצעות , נפתחה

"BAUM VarioUltra ,"בחר במקש- "Select "לחיבור. 

במצב עורך  VarioUltraציינו כי עליך להגדיר את , בהוראות הצימוד מעלה 2זכור כי בשלב  .13

 . למצב תצוגת ברייל VarioUltraכעת עליך לשנות את מצב  .הקבצים

ולאחר , S2מערכת לחצן לחץ והחזק . VarioUltra -ב Macלאחר מכן נותר רק לבחור את  .14

 . בהתאם 4או  3, 2, 1לבחירת ערוץ בלוטוס  B8או  B4, B5, B6מכן על 

עבור  4עד  1ואת המספרים  BTיציג את האותיות  VarioUltra, לאחר בחירת ערוץ בלוטוס .15

שם המכשיר יופיע לאחר מספר ערוץ , אם המכשיר מחובר לערוץ הנבחר. הערוצים השונים

 . הבלוטוס בתצוגה

כעת תוכל ליהנות . ההגדרות הושלמו, ברגע שאיתרת את הערוץ עם המכשיר המחובר .16

 .מהמכשיר

 עם מכשיר אנדרואיד VarioUltraצימוד  2.7
התקנת והפעלת את , וכי הורדת, Talkbackראשית עליך לוודא כי הפעלת את קורא המסך 

BrailleBack .במידה ולא עבור ל- Android Accessibility Help Center ב- 

idhttps://support.google.com/accessibility/andro/ לקבלת הנחיות. 

 

 :יש לוודא כי VarioUltra -ב .1

 מתג מצב המכשיר יהיה הרחק ממך. המכשיר במצב עורך הקבצים . 

  מוגדרת ל מצב צג הבריילהדמיית- VarioConnect . להוראות  2.4חזור לסעיף

 .מפורטות בעניין זה

וודא כי תיבת  Connections > Bluetooth < הגדרות -במכשיר האנדרואיד שלך עבור ל .2

. ולמכשירים אחרים VarioUltra -מסומנת כך שהמכשיר גלוי ל" My Device"הבחירה תחת 

 .דקות 2מצב זה יהיה זמין למשך 

על , B9האגודל השמאלי לחצן על ידי לחיצה על , < בלוטוס- הגדרות -עבור ל VarioUltra -ב .3

 .בלוטוסהניתוב מעל למילה  לחצניויסטיק או על ידי לחיצה על אחר מ'ידי לחיצה על הג

תצוגת הברייל תציג קודם את אפשרות ההפעלה או הכיבוי של הבלוטוס , בתפריט הבלוטוס .4

שים לב כי הבלוטוס כבוי כברירת מחדל . באמצעות תיבת בחירה בצד שמאל של התצוגה

 .כך גם לאחר אתחול או עדכון תוכנה, יצרן

הפעל אותו על ידי . א שהבלוטוס כבויהמשמעות הי, היא ריקה 6אם תיבת הבחירה בתא  .5

או על ידי " On"הניתוב מעל למילה לחצן על ידי לחיצה על , 6הניתוב בתא לחצן לחיצה על 

 .ויסטיק ימינה'הנעת הג

ברגע . תופיע על גבי הצג למשך מספר שניות" אנא המתן, מפעיל בלוטוס"ההודעה  .6

בה תבחר באמצעות לחיצה על , סריקהויסטיק לאפשרות 'גלול מטה עם הג, שההודעה יורדת

או על  סריקההניתוב מעל למילה  לחצניעל ידי לחיצה על אחד מ, B9האגודל השמאלי לחצן 

 .ויסטיק'ידי לחיצה על הג

תוצג , עם השלמת הסריקה. תתבקש ממך להמתין בזמן איתור מכשיר בלוטוס בטווח קליטה .7

 .ויסטיק'שמאלה באמצעות הגגלול ימינה או . רשימה אופקית של שמות המכשירים

ויסטיק והמילה 'גלול מטה באמצעות הג, ברגע שהגעת למכשיר אותו אתה מעוניין לחבר .8

או על ידי לחיצה על אחד , B9באמצעות "  צימוד" -בחר ב. תופיע בתצוגת הברייל  " צימוד"

ע צימוד לבצ VarioUltraשל  ניסיוןתופיע הודעה בדבר ". צימוד"הניתוב מעל למילה  לחצנימ

 .עם מכשיר הבלוטוס שלך

https://support.google.com/accessibility/android/
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ממך להזין קוד  יבקשהמכשיר , אם הצימוד בוצע כהלכה. כעת חזור למכשיר האנדרואיד שלך .9

 .1111הזן . צימוד

 .ישמיע צליל וגם יציג הודעת אישור צימוד VarioUltra, אם הצימוד הצליח .10

 .לתצוגת ברייל VarioUltraהחלף את מצב  .11

לגלול דרך ערוצי הבלוטוס השונים לאיתור המכשיר שזה עתה כל שנותר כעת לעשות הוא  .12

 לחצניולאחר מכן הקש על  S2המערכת לחצן בצע זאת על ידי לחיצה והחזקה של . צומד

 . לחצןללחצן תוך שאתה משחרר את הלחיצה במעבר מ B8או   B4, B5, B6הברייל 

 לאחר בחירת ערוץ בלוטוס ,VarioUltra  יציג את האותיותBT  4עד  1המספרים ואת 

שם המכשיר יופיע לאחר , אם המכשיר מחובר לערוץ הנבחר. עבור הערוצים השונים

 . מספר ערוץ הבלוטוס בתצוגה

כעת תוכל ליהנות . ההגדרות הושלמו, ברגע שאיתרת את הערוץ עם המכשיר המחובר .13

 .מהמכשיר

 JAWS -ו PCשב יחד עם מח VarioUltraעבודה עם  2.8
הוראות להורדה . דורשת התקנת התקן JAWSעם תכנת קריאת המסך  VarioUltra -עבודה ב

 :זה תוכל למצוא ב והתקנה של דרייבר

והורד את התיקייה  http://www.baumusa.com/support/jaws-drivers.html -עבור אל .1

: זה כולל קובץ הפעלה zipקובץ . jaws-varioultra-driver.zip המכווצת 

BaumJfwUni.exe 

התהליך הוא פשוט וכל שדורש הוא . להתקנת ההתקן BaumJfwUni.exeהפעל את הקובץ  .2

 .מספר פעמים NEXTבחירת 

 Menu\Options\Brailleעבור לתפריט שלו , אותחל JAWSכאשר  JAWSאתחל את  .3

Basic Settings  להוספתVarioUltra. 

a. כאשר אתה בוחר ב: שים לב- Add Braille Display (יילהוסף תצוגת בר ) בהגדרות

Braille Basic Settings , גםVarioUltra 20 ו- VarioUltra 40 הקפד . מופיעים

 .לבחור בגודל הנכון על פי הדגם שברשותך

 -ניתן לאתחל את ה. VarioUltra -אתחל את המחשב שלך ואת ה, VarioUltraלאחר הוספת  .4

VarioUltra  שניות עד להופעת  15 עד 10על ידי לחיצה והחזקה של לחצן ההפעלה למשך

 .נגללות על פני תצוגת הברייל 8 -ו 7נקודות 

בהתאם , או בערוץ הבלוטוס המתאים USB -במצב תצוגת ברייל ובחר ב VarioUltraוודא כי  .5

 .למחשב VarioUltraלדרך בה חיברת את 

עם מערכת הפעלה  PCבאמצעות בלוטוס למחשב  VarioUltraצימוד  2.9
Window-Eyes  אוNVDA 

 . צגיםמושג על ידי הדמיית  NVDAאו  Window-Eyesלצורך עבודה עם  VarioUltraחיבור 

 .VarioUltraכך שיכירו את  NVDA -ו Window-Eyesפתרון זה הוא זמני בלבד עד לעדכון 

 

 :הערות

 NVDA  תומך בחלק מצגי הברייל שלBAUM . על הדמייתVarioConnect  להיות בשימוש

 .VarioUltraיוכל לעבוד עם  NVDAבכדי ש 

 WindiwEyes תומך ב- VarioConnect וב- Pronto . לפיכך באפשרותך להשתמש גם

 .VarioUltraלעבודה עם  Pronto -או  בהדמיית /וגם  VarioConnect -בהדמיית

 VarioUltra 20 מדמה את ה- Pronto 18  או אתVarioConnect 24 ו- VarioUltra 40 

 . VarioConnect 40או את  Pronto 40 -מדמה את ה



21 
 

 

 : NVDA -ו WindowsEyesעם  VarioUltraהוראות הפעלת 

 :VarioUltra -ב .1

 .וודא כי מתג מצב המכשיר נמצא במצב עורך הקבצים .א

 .הגדרות < מצב צג ברייל :בחר בתפריט, בתפריט הראשי .ב

 .בתצוגה VarioConnectויסטיק ימינה אן שמאלה עד להופעת 'הזז את הג .ג

 .ויסטיק'אשר את הבחירה על ידי לחיצה על הג .ד

ומהתפריט בחר  S3המערכת לחצן חזור לתפריט הראשי על ידי לחיצה והחזקה של  .ה

 .בלוטוס < הגדרות -ב

. וודא כי תיבת הבחירה של בלוטוס מסומנת וגלול מטה שורה אחת לביצוע סריקה .ו

 .הדעה תופיע בזמן סריקת מכשרים בטווח קליטה

שלך  PC-ויסטיק ימינה ושמאלה ואתר את ה'הזז את הג, העם השלמת הסיק .ז

 .ברשימה

 .עבור שורה אחת מטה לבחירת צימוד, שלך נבחר ברשימה PC -כאשר ה .ח

 .כאשר תתבקש לכך PC-ב 1111הזן קוד  .ט

 "(צומד בהצלחה PC-מחשב ה "יציג את ההודעה  VarioUltra .י

 .כפתור "אישור"אשר באמצעות  .יא

 .לתצוגת ברייל VarioUltraהעבר את מצב המכשיר של  .יב

 :שלך PC-במחשב ה .2

 .שלך PC -פתח את מנהל התקני הבלוטוס במחשב ה .א

אך בכל מקרה עליך לוודא כי מחשב , פירוט ההנחיות עשוי להשתנות בהתאם ליצרן .ב

 .שלך מזוהה על ידי מכשירים אחרים PC-ה

 .ברשימת המכשירים המצומדים VarioConnectעליך לאתר את  .ג

 Comוודא כי אחת מארבעת היציאות  VarioConnectפתח את חלון המאפיינים של  .ד

Port הנה פעילה. 

בצע שמירה להגדרות אלו ופתח שוב את חלון המאפיינים וודא איזה יציאה נמצאת  .ה

 .בשימוש עבור חיבור מכשיר זה

 :NVDA -ב שכאשר אתה משתמ .3

 .Settings>Braille settings -ועבור ל NVDA -פתח את תפריט ה .א

 "BAUM / Humanware"בחר בתצוגת הברייל  .ב

 ". OK"ואשר באמצעות  VarioConnectבחר ביציאת הבלוטוס עבור  .ג

 . כך שההגדרות תישמרנה באופן אוטומטי NVDA -מומלץ להגדיר את ה .ד

, ניתוב לחצניתומך ב NVDAהתקן הברייל , שים לב כי נכון למועד כתיבת מדריך זה .ה

 .הברייל לחצנייסטיק אך לא בו'התצוגה ובג לחצניב

 :Window Eyesבעבודה עם  .4

 Device / Braille displayפתח את  .א

 BAUM VarioConnect 24/32/40 -בחר ב .ב

 סבחר בערוץ הבלוטו .ג

 . להפעלה ואשר את ההודעה Activateלחץ על  .ד
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 מעבר בין מכשירים מחוברים  2.10
וכן מחשב בחיבור  2 -ו 1ואייפד בערוצים אייפון : שלושה מכשירים VarioUltra -למטרה זו חיברנו ל

USB . 

לבחירת תצוגת ברייל . B4ולחץ על  S2לחצן בחר והחזק את  1לבחירת תצוגת ברייל באייפון בערוץ 

 USBולבחירת תצוגת ברייל במחשב דרך . B5ולחץ על  S2לחצן בחר והחזק את  2באייפד בערוץ 

 .B1ולחץ על  S2לחצן בחר והחזק את 

 

בחירת , חיבור עם מכשירים שהיו מחוברים קודם לכן ניסיוןהבלוטוס היה כבוי לפני אם : הערה

במצב זה מופיעה הודעה בתצוגת הברייל אשר תבקש ממך . המכשיר תאלץ את הבלוטוס להידלק

 .לא יותר, או שתיים שנייהפעולה זו אורכת . להמתין בזמן שהבלוטוס מופעל

 מצב עורך הקבצים בברייל 3
 .וודא כי מתג מצב המכשיר רחוק ממך, בתור עורך הקבצים VarioUltra-לעבודה ב

 

יש תפריט ראשי הכולל מספר יישומים שימושיים כמו גם אפשרויות הגדרה , במצב עורך הקבצים

מקש " )W(, "פריט בתפריט" )MI"מציג , המופיע כברירת מחשל, החלק העליון של התפריט. ועזרה

באפשרותך . ולאחריו פקודת קיצור להפעלה מכל יישום אחר" תמליליםמעבד "ואת שם היישום (, חם

 . D3 -ו D1 לחצניויסטיק או באמצעות 'לגלול מעלה ומטה בתפריט באמצעות הג

 

 :באפשרותך לבחור ביישום או בפריט מהתפריט באמצעות

   (מקש חם)הקלדת אות בודדת 

 ויסטיק'לחיצה על הג 

  הקשה עלB9 

 הניתוב מעל ליישום או הפריט בתצוגה לחצנילחיצה על כל אחד מ 

 

 .S3לחץ והחזק את , לחזרה לתפריט הראשי בכל עת

 מקוצר ולא מקוצר, מחשב: קודי ברייל 3.1
, הודעות, להצגת תפריטים VarioUltraקידוד הברייל הנמצא בשימוש על ידי , על פי ברירת המחדל

וברייל ( 2רמה ) אמריקאיתר באנגלית ברייל מקוצ. תיבות דו שיח ומסמכים הנו קידוד ברייל אמריקאי

ניתן לבצע מעבר בין שיטות קידוד שונות על ידי . גם כן זמינים( 1רמה )אנגלית אמריקאית לא מקוצר 

ולפרטים נוספים ניתן לעיין בסעיפים  סימני ברייל ברירת מחדל ברייל< הגדרות<: התפריט הבא

 3.1.2 -ו 3.1.1

 

שים לב כי מעבר בין ברייל מקוצר לבין ברייל מחשב נתמך בכל מצב למעט בעבודה עם קבצים 

 .BRFבפורמט כגון 

 קודי ברייל ברירת מחדל  3.1.1
בסעיף קודי ברייל תמצא אפשרויות שונות לשינוי האופן בו אתה קורא וכותב , על פי ברירת המחדל

 :התפריט האפשרויות כולל. VarioUltraבברייל עם 

 Language - שפה 

 Reading Braille code - טבלת קריאת ברייל 

 Writing Braille code - טבלת כתיבת ברייל 
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 Text Box / Menus/ Messages Braille code - תפריטים  /טבלה  לתיבות טקסט/ 

 הודעות

 Technical braille message on/off - כיבוי של הודעות מערכת /הפעלה 

 Confirm button OK -  לחצן אישורOK 

 Confirm button Cancel -  לחצן ביטול 

 

 :להלן פרטים נוספים עבור כל אחד מפריטי תפריט אלו

 מכשירי , על פי ברירת המחדל. הפריט הראשון לתצוגה הנו שפהVarioUltra ב "בארה

אין לשנות , אלא אם אתה דובר שפה אחרת מאשר אנגלית. מוגדרים בשפה האנגלית

 .הגדרות אלו

 בתיבות הדו שיח, טבלת קריאת ברייל קובעת למעשה איזה טקסט ברייל יוצג בתפריטים ,

טבלת ברירת המחדל , כאשר השפה המוגדרת היא אנגלית. Excel -ו PDFבהודעות ובקבצי 

ויסטיק נווט ימינה ל ברייל מקוצר באנגלית 'באמצעות הג. 3עד  1היא ברייל מחשב אמריקאי 

 .3 -מ 3ל לא מקוצר באנגלית או בריי, 3 -מ 2, ב"ארה

o האגודל השמאלי לחצן לחץ על , כאשר מוצגת טבלת הברייל הנבחרB9  לאישור

ויסטיק לאפשרות 'או עבור מטה באמצעות הג, ולחזרה לתפריט המשנה של הברייל

 .הבאה

  טבלת כתיבת ברייל קובעת איזה טקסט ברייל יוקלד בתיבות הדו שיח ועריכת מסמכים כגון

RTF, TXT ו- BRF .טבלת ברירת המחדל היא ברייל , כאשר השפה המוגדרת היא אנגלית

 2, ב"ויסטיק נווט ימינה ל ברייל מקוצר באנגלית ארה'באמצעות הג. 3עד  1מחשב אמריקאי 

 .3 -מ 3או ברייל לא מקוצר באנגלית , 3 -מ

o האגודל השמאלי לחצן לחץ על , כאשר מוצגת טבלת הברייל הנבחרB9  לאישור

ויסטיק לאפשרות 'או עבור מטה באמצעות הג, ולחזרה לתפריט המשנה של הברייל

 .הבאה

  כאשר תיבה זו . קוד הודעות ברייל מופיעים כתיבת בחירה /תפריטים  /תיבות טקסט

התפריטים והודעות יוצגו באותה טבלת ברייל של הכתיבה כפי , תיבות הטקסט, מסומנת

, אם אתה מבטל סימון תיבה זו. ו מסומנת על פי ברירת מחדלאפשרות ז. שצוין קודם לכן

VarioUltra התפריטים ואת ההודעות בברייל מחשב, יציג את כל תיבות הטקסט. 

 אם תיבה זו . ביטול תיבת בחירה /כיבוי הודעות ברייל מחשב מבוצעים על ידי סימון  /הפעלה

בטל סימון  .הופעה של ברייל טכניאזהרה עם כל יציג את הודעות ה VarioUltra, מסומנת

 .תיבה זו אם אין ברצונך לקבל הודעות אזהרה אלו

  האגודל השמאלי לחצן לחיצה על  כפתור אישור.לחצן אישורB9  הניתוב לחצן או לחיצה על

 .  יקבל את כל השינויים ויחזור לתפריט המשנה של הברייל אישורמעל למילה 

 האגודל השמאלי לחצן לחיצה על . לחצן ביטולB9  הניתוב מעל למילה לחצן או לחיצה על

 .יבטל את כל השינויים ויחזור לתפריט המשנה של הברייל ביטול

 ברייל מחשב לברייל מקוצר וחוזר חלילה: החלפה מהירה 3.1.2
 . ייתכן ויהיו מקרים בהם תרצה לעבור במהירות בין ברייל מחשב לברייל מקוצר

 

ההגדרות יחולו על כל סוגי הקבצים . מהירה בין מצבים אלו המתג הראשי מאפשר לבצע החלפה

 . כמו כן מתג זה שולט על הגדרות קודי הברייל בברירת מחדל(. BRF).ברייל  קבצילמעט 
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ההחלפה המהירה תבוצע באמצעות , 1.2שלך פועל עם גרסת תכנה  VarioUltra -אם מכשיר ה

 .B34678הברייל  לחצנייחד עם  B9האגודל לחצן לחיצה על 

ההחלפה המהירה תבוצע באמצעות , 1.3שלך פועל עם גרסת תכנה  VarioUltra-אם מכשיר ה

 D2יחד עם  B9לחצן ולחילופין על  D1התצוגה לחצן יחד עם  B9האגודל השמאלי לחצן לחיצה על 

 .למעבר בין ברייל מחשב וברייל מקוצר בהתאם

 RTF -ו BRFברייל במסמכי  3.1.3
 What You Braille is"עובר למצב  VarioUltra, למסמכים שלך( BRF)כאשר אתה בוחר בפורמט 

What You Get ."במצב זה אין כל המרה כך שבאפשרותך להקליד בכל דרך ,grade 1, 2 , ברייל

 .שילוב של כולם או אפילו בברייל מקוצר אשר הגדרת לעצמך, מחשב

 

, ג בפורמט ברייל מחשב אמריקאיברייל מוצ, כברירת מחדל. עובדים באופן שונה RTFעם מסמכי 

אך ייתכן ויהיו מקרים . 3.1.1כפי שמתואר בסעיף הקודם , ואינו תלוי בהגדרות קוד הברייל לקריאה

מצב ההחלפה מאפשר לך לבחור בין ברייל . בהם מעבר בין ברייל מקוצר ללא מקוצר יהיה לעזר

או ברייל אמריקאי לא ( grade 2)לבין  ברייל אמריקאי מקוצר ( ברירת מחדל)המחשב האמריקאי 

 Excel -ו PDFלקבלת מידע אודות מסמכי . RTFתכונה זו ייחודית למסמכי (. grade 1)מקוצר 

 3.1.1עבור לסעיף , בהקשר הזה

 

. B34678יחד עם  B9מתבצעת דרך מרש האגודל , ההחלפה בין ברייל מחשב לברייל מקוצר וחזרה

ולמעשה מחליפה  Essentially 1.2בגרסת תכנה של  אפשרות החלפה מהירה זו הוצגה לראשונה

 .D5D6 -ו D4D5את הפקודות הקודמות 

 הודעות ותיבות דו שיח, ברייל בתפריטים 3.1.4
מוצג , תיבות הדו שיח והתפריטים, ההודעות, הטקסט שמופיע בתוך תיבות הטקסט, כברירת מחדל

עליך לבטל את , בברייל מחשב אם תעדיף לקבל את המידע הזה. באותו קוד הברייל המוגדר לקריאה

 " Display text of text boxes"תיבת הבחירה של 

 הקדמה למצב עורך הקבצים 3.2
אותם ניתן , מספק לך מספר יישומים שימושיים ועוד כלים נוספים VarioUltra -מצב עורך הקבצים ב

. S3המערכת לחצן לתפריט הראשי עליך ללחוץ על : תזכורת. למצוא בתפריט עורך הקבצים

ויסטיק 'מהתפריט באפשרותך להפעיל את היישומים השונים על ידי גלילה מעלה מטה באמצעות הג

באפשרותך להפעיל יישומים באמצעות , כמו כן(. מטה) D3 -ו( מעלה) D1או באמצעות לחצנים 

 . או להשתמש בפקודות הקיצור מכל מצב במכשיר, המקשים החמים בתוך התפריט

 החם העיקריהמקש . מעבד תמלילים :w פקודת הקיצור הראשית :w+B7B8B9 . כמו כן

 .S1המערכת לחצן באפשרותך ללחוץ ולהחזיק את 

  מציג מסמכיPDF .המקש החם להפעלה יישום זה הוא :p  . קיצור הפקודה הוא שילוב של

y+B7B8B9. 

 המקש החם העיקרי. מציג אקסל :x פקודת הקיצור הראשית :x+B7B8B9. 

 החם להפעלה יישום זה הואהמקש . מחשבון :c  . קיצור הפקודה הוא שילוב של

c+B7B8B9. 

 המקש החם להפעלה יישום זה הוא. מעורר ןקוצבי זמן ושעו :t  . קיצור הפקודה הוא שילוב

 .t+B7B8B9של 

 המקש החם להפעלה יישום זה הוא. מנהל הקבצים :f  . קיצור הפקודה הוא שילוב של

f+B7B8B9. 
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 ם להפעלה יישום זה הואהמקש הח. הגדרות :s  . קיצור הפקודה הוא שילוב של

s+B7B8B9. 

 המקש החם להפעלה יישום זה הוא. עזרה :h  . קיצור הפקודה הוא שילוב שלh+B7B8B9. 

 

 PDF -ובמציג ה האקסלניתן לעשות זאת במציג , למרות כי אינך נדרש לצאת או לסגור את היישומים

ור את היישום באמצעות פקודת הקיצור גניתן גם לס. תפריטמה קובץ < יציאהבאמצעות בחירת 

B8B9+4  בשילוב  4הספרהB8B9 .לחץ , לסגירת כל יתר היישומים כגון מעבד התמלילים והמחשבון

 .לחזרה לתפריט הראשי S3המערכת לחצן והחזק את 

 

 .להלן הוראות מפורטות אודות השימוש ביישומים אלו

 .מעבד תמלילים 4

 הקלדת מסמך 4.1
הדרך הקלה להתחיל לעבוד היא על . VarioUltra -משתמשים במעבד תמלילים להקליד מידע ב אנו

פקודה זו פותחת את מעבד התמלילים מכל תפריט או יישום במצב עורך ; S1ידי לחיצה והחזקה של 

הפעל אותו על ידי הקשה , היא הבחירה הנוכחית בתפריט הראשי מעבד תמליליםאם . הקבצים ברייל

 .ויסטיק'או על ידי לחיצה באמצעות הג ,B9על 

 

אם כל . מסמך שקודם לכן היה פתוח במעבד התמלילים ייפתח שוב בעת כניסה מחודשת ליישום

היישום , או אם זו הפעם הראשונה בה אתה מפעיל את מעבד התמלילים, המסמכים הקודמים נסגרו

 . בהבבתצוגת הברייל ויה 1הסמן ימוקם בתא . חדש ריק ךיפתח עם מסמ

 

רווח לחצן ל. ההקלדה מתבצעת על ידי הקלדה במקלדת הברייל, כפי שקרוב לוודאי כבר הבנת

. יאפשר לך למחוק תו אחד אחורה בכל פעם B7, אם ביצעת טעות ועליך לתקן. B0 -השתמש ב

 -ו D2או /ויסטיק ו'השתמש בג, אם עליך למקם את הסמן במקום כלשהו במסמך. B8: לשורה חדשה

D5 הניתוב ישירות מעל לתו אליו ברצונך להזיז את הסמןלחצן לחץ על . לגלול למיקום הרצוי . 

 

כך שעליך לוודא שהסמן , טקסט חדש תמיד מוקלד במיקום הסמן הנוכחי, כברירת מחדל: הערה

בחר , בכדי לוודא שהסמן שלך נמצא בסוף הטקסט. נמצא בסוף הטקסט לפני שאתה מקליד הלאה

וכך יובטח שהטקסט תמיד יוקלד " append" -ניתן לשנות את מצב הקלט ל. B9+B4B5B6בפקודה 

כלים <  ובחר בתפריט היישום  -עבור ל, לשינוי הגדרה זו. ללא קשר למיקום הסמן, בסוף המסמך

 .מצב כתיבה < קבע מצב כתיבה

 .לשימוש בקיצורי הפקודות יש לעבור לפרופיל שפה אנגלי: הערה

 קריאת טקסט 4.2
  תפריטי ניווט מהירים לשימוש בעת קריאת מסמךלהלן: 

 עבור לתחילת המסמך :B9+B1B2B3 

 עבור לסוף המסמך :B9+B4B5B6 

 תצוגה לחצן : הזז את התצוגה שמאלהD2 

 תצוגה לחצן : הזז את התצוגה ימינהD5 

 פקודה : התו הבאB9+B4 ויסטיק ימינה'או ג 

 פקודה : התו הקודםB9+B1 ויסטיק שמאלה'או ג 
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  הבאהמילה  :B9+B5 

 מילה קודמת :B9+B2 

 מילה הבאה  :B9+B6 

 משפט קודם :B9+B3 

 שורה הבאה :B9+B4B5  תצוגה לחצן אוD3 ויסטיק למטה'או ג. 

 שורה קודמת :B9+B1B2  תצוגה לחצן אוD1 ויסטיק למעלה'או ג. 

 תחילת שורה  :B9+B1B2B3B7 

 סוף שורה :B9+B4B5B6B8 

 פסקה הבאה :B9+B4B6 

 פסקה הבאה :B9+B1B3 

 עמוד הבא :B9B0+B5B6 

 עמוד קודם :B9B0+B2B3 

 

נוספת תחזור אחורה על פי יחידה " הקודם"פקודת , משפט או פסקה, כאשר הסמן ממוקם במילה

 .הטקסט שנבחרה

 פתיחת מסמך 4.3
 :להלן הוראות פתיחת המסמך. תפריט היישוםפתיחת מסמך במעבד התמלילים מתבצעת מ

  באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח אתS3 . קובץ"פקודה זו פותחת את תפריט". 

 קובץ" -ויסטיק נווט ימינה לפתיחת תפריט המשנה ב'באמצעות הג." 

 פתיחת הפריט ולחץ על ..." פתח" -ויסטיק עבור מעלה או מטה ל'באמצעות הגB9  או על

 .ויסטיק'הג

o לחץ על פקודת ביטול כללית, אם פריט אחר נבחר בטעות :B9B0+B7B8. 

 ויסטיק'אתה נמצא כעת בראש רשימת הקבצים ובאפשרותך לנווט בין הקבצים באמצעות הג .

 .כאן תמצא קבצים שנשמרו קודם לכן

 ויסטיק ולחץ על 'ראשי גלול אליו באמצעות הג, לפתיחת קובץB9 ויסטיק'או לחץ על הג. 

 

 -ו RTFיישום מעבד התמלילים מציג מסמכי טקסט כגון מסמכי , כברירת מחדל: הערה

DOC/DOCX .פעל על פי ההוראות הבאות, לשינוי פורמט הקבצים אותם מהם תרצה לבחור: 

 כפי שתוארו מעלה עד להצגת עץ הקבצים 3 - 1חזור על צעדים , בתוך מעבד התמלילים. 

 התצוגה  לחצנילחץ על , כאשר עץ הקבצים מוצגD4+D6 לת גישה לאפשרויות נוספות לקב

 . הנתיב הנוכחי יוצג; בתיבת הדו שיח

 ויסטיק והערך מתחת לתיקייה יציג 'גלול מטה פעם אחת באמצעות הג"File Type list " סוג

 1בחירה ( Text Files RTF, TXT, DOC, DOCX)ברירת המחדל היא ; הקבצים ברשימה

 .3 -מ

 ת ויסטיק לבחיר'כעת גלול ימינה באמצעות הג'Braille Files (BRF ) קבצי " )3 -מ 2בחירה

 . 3 -מ 3בחירה  כל הקבצים)*.*(  "או ( ברייל

o  כל שינוי שתבצע בסוג הקבצים לתצוגה יישמר בזיכרוןVarioUltra . יהיה עליך לחזור

 .על צעדים אלו אם יהיה צורך בכך בהמשך

 לדוגמא בחרת להציג את אם . ויסטיק'כעת באפשרותך לחזור לרשימת הקבצים באמצעות הג

 .בנוסף לקבצי הטקסט BRF -אתה תמצא גם את קבצי ה, כל הקבצים
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4.4 Toggle between Open Files -מעבר בין קבצים פתוחים 
אם אתה מעדיף את השימוש . VarioUltra -קיימות שתי דרכים למעבר בין מסמכים פתוחים ב

 < קובץ קודם  קובץ -ובחר ב יישוםלתפריט ה הלכניס S3לחץ על , תפריט היישוםב

 

במילים  B9 -ו B8יחד עם ( מינוס( )-)בסימן  לבחורעליך , אם אתה מעדיף את שיטת קיצורי הפקודות

 B3B6+B8B9אחרות 

 רשימת קבצים פתוחים 4.5
תפריט למעבר ל S3לחץ על , להבאת קובץ מסוים לראש הרשימה כאשר מספר קבצים כבר פתוחים

תיבת דו שיח תופיע עם רשימת כל הקבצים  ,רשימת קצים פתוחים<  קובץ -ובחר ב היישום

 .כולל שם כל קובץ ומיקום בכונן, הפתוחים

 

 .אישור או על B9לחץ על , ברגע שהגעתה לקובץ הרצוי. נווט ימינה או שמאלה לגשת לכל הקבצים

 

  I+B8B9ניתן לפתוח תיבת דו שיח זו במהירות עם פקודת הקיצור 

 סגירת מסמך 4.6
. ייתכן ובמקרים מסוימים תרצה לסגור קובץ, אפשרי לעבוד עם מספר מסמכים פתוחים במקבילבעוד 

הקובץ , שים לב כי אם תנסה למחוק קובץ במנהל הקבצים בזמן שהוא פתוח במעבד התמלילים

 יימחק למרות שהתוכן יישאר להיות מוצג עד לסגירתו

 . S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1

 ".קובץ" -ויסטיק נווט ימינה לפתיחת תפריט המשנה ב'הג באמצעות .2

או על  B9סגירת הפריט ולחץ על " סגירה" -ויסטיק עבור מעלה או מטה ל'באמצעות הג .3

 . ויסטיק'הג

 לחץ על פקודת ביטול כללית, אם פריט אחר נבחר בטעות :B9B0+B7B8. 

כאשר אתה בוחר לסגור רק שים לב כי . הקובץ הנוכחי ייסגר ואתה חוזר למעבד התמלילים .4

 .אתה תחזור למסמך חדש וריק לאחר הסגירה, את הקובץ הפתוח

 שמירת מסמך 4.7
 . סעיף זה מסביר כיצד לשמור קבצים אותם יצרת במעבד התמלילים

  ."קובץ"תפריט ל מביאה אותךפקודה זו . S3עם לחיצה קצרה על  תפריט היישוםפתח את  .1

 ". קובץ " -לפתיחת תפריט המשנה בויסטיק נווט ימינה 'באמצעות הג .2

 סגירת הפריט ולחץ על " שמירה בשם" -ויסטיק עבור מעלה או מטה ל'באמצעות הג

B9 ויסטיק'או על הג. 

 .B9B0+B7B8: לחץ על פקודת ביטול כללית, אם פריט אחר נבחר בטעות .3

 . הקלד את שם הקובץ שלך", שם"בתיבת העריכה  .4

 .לשמירת הקובץ B9לחץ על , לבסוף .5

אודות פונקציות שמירה ושמירה בשם  4.8.9עד  4.8.7תוכל למצוא הנחיות מפורטות יותר בסעיפים 

 .VarioUltra -ב

 פונקציות עריכה 4.8
, גזירה, מקטעי טקסט ניתנים לסימון. או קיצורי הדרך שלו מאפשרים לערוך טקסט "עריכה"תפריט 

. או חיפוש /י מילים וצורך החלפה וניתן לבצע חיפוש של מילים או חלק. הדבקה או מחיקה, העתקה

 .להלן הוראות מפורטות כוללות
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 סימון 4.8.1
הסימון  תפונקציי. פקודות סימון נועדו לבחירה או סימון של מקטעי טקסט מוגדרים לעריכה בהמשך

 גזירתכגון העתקה או , הינה תנאי הכרחי לחלק גדול מפונקציות העריכה המוסברות במדריך זה

 .טקסט ללוח

 

או רק חלקים , את כל הטקסט במסמך, עמוד, פסקה, שורה, משפט, מילה, ך לסמן תובאפשרות

 :האגודל השמאלילחצן מתייחס ל B9זכור כי . להלן הפקודות לבחירות טקסט שונות. ממנו

 הדגשת תו נוכחי :B9+B1B4 

 הדגשת מילה נוכחית :B9+B2B5 

 הדגשת משפט נוכחי :B9+B3B6 

 הדגשת שורה נוכחית :B9+B1B2B4B5 

 הדגשת פסקה נוכחית :B9+B1B3B4B6  

  (: בהנחה שיש מעברי עמוד במסמך)הדגשת עמוד נוכחיB9+B2B3B5B6 

 הדגשת המסמך כולו: 

o עריכה < סמן הכל" " תפריט:בלבחור , האפשרות הראשונה היא דרך התפריט . 

o  האפשרות השנייה היא באמצעות הפקודהB9  יחד עםB3B4B6B8 

 מוגדר הדגשת מקטע טקסט: 

o עריכה < סימון " תפריט:ובחר בפריט מה, מקם את הסמן על התו הראשון במקטע

 ". )התחלה/סוף( בלוק טקסט

o עריכה < סימון  :ובחר בפריט מהתפריט, מקם את הסמן על התו האחרון במקטע

 ". בלוק טקסט

o  . 

o  הקיצורB9+B1B4 גם כן ידגיש את ההתחלה וסוף המשפט. 

 

מקטעים מסומנים נותרים מסומנים עד אשר מבוצעת פקודת סימון אחרת או כאשר מבוצע : הערה

הזזת הסמן דרך הטקסט לא תסיר . נלחץ D4התצוגה לחצן או עד אשר , B9+B7B8ביטול על ידי 

 .8מקטעי טקסט מסומנים יצוינו בתצוגת הברייל על ידי נקודה . את הסימון

 העתקה והדבקה, גזירה 4.8.2
במקרה של העתקה . לחתוך ולהדביק טקסט במעבד התמלילים, כיצד להעתיק סעיף זה מסביר

אנא עבור לסעיף הקודם , לפרטים אודות כיצד לסמן טקסט. להלן הוראות הדגשת הטקסט, והדבקה

4.6.1. 

 

 העתקה

עם אפשרות להעתיק אותו לכל מקום אחר באותו , זו מעתיקה טקסט מסומן לזיכרון הזמני הפונקצי

 .למסמך אחר או חדש במעבד התמליליםאו , המסמך

או שאחת מפקודות הביטול , הטקסט המסומן המקורי נותר מסומן אלא אם טקסט אחר מסומן

 .סומן נותר בזיכרון הזמני עד אשר טקסט חדש מועתקשטקסט ה. מופעלות

 

 

 :הנחיות

 .סמן את הטקסט אותו ברצונך להעתיק .1

. עריכה < העתקה תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 .c+B8B9: השתמש בקיצור הפקודה להעתקה, לחילופין
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 גזירה

עם אפשרות להעתיק אותו , פונקצית זו חותכת ומסירה טקסט מסומן וכן מעתיקה אותו לזיכרון הזמני

טקסט חתוך כמו טקסט . או למסמך אחר או חדש במעבד התמלילים, לכל מקום אחר באותו המסמך

 .מועתק נותר בזיכרון הזמני עד אשר טקסט חדש מועתק

 

 :הנחיות

 .סמן את הטקסט אותו ברצונך להעתיק .1

 . עריכה < גזירה תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 .x+B8B9: גזירההשתמש בקיצור הפקודה ל, לחילופין

 

 הדבקה

 . ום הסמן הנוכחי במסמך או לתוך תיבת עריכהפונקציה זו ממקמת טקסט מהזיכרון הזמני למיק

 

 :הנחיות

 .וודא כי הטקסט שברצונך להדביק כבר מועתק או חתוך ושמור בזיכרון הזמני .1

 .מקם את הסמן במיקום הרצוי במסמך פתוח או בתיבת עריכה .2

. עריכה < הדבקה תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .3

 .v+B8B9: השתמש בקיצור הפקודה להדבקה, לחילופין

 מחיקה 4.8.3
כל מקטע טקסט גדול מתו או ממילה אחת יפעיל בקשה לאישור . פונקציה זו מוחקת טקסט מסומן

 . מחיקה טרם ביצוע מחיקה

 

 :הנחיות

 .סמן את הטקסט אותו ברצונך למחוק .1

. קהעריכה < מחי תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 .B9+B7: השתמש בקיצור הפקודה למחיקה, לחילופין

 ביטול.או  אישורכפתורי אשר את המחיקה באמצעות . שאלת אישור תופיע .3

 

באפשרותך למחוק טקסט בכל מיקום סמן . פונקצית המחיקה פועלת רק על גבי טקסט מסומן: הערה

 . למחיקה אחורה B7לחצן על ידי 

 מצא ומצא את הבא 4.8.4
 :פעל על פי ההוראות הבאות, במסמך( מחרוזת)חלק ממילה  למציאת מילה או

 .פתח את המסמך בו תרצה לבצע חיפוש .1

 .עריכה < חיפוש תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 ". אישור" -הקלד את המונח לחיפוש ובחר ב, שנפתח חיפוששיח -בדו .3

a.  החיפוש הקודםשים לב כי כתיבת טקסט לחיפוש תחליף את. 

 . התצוגה תציג את תוצאות החיפוש כאשר הסמן מצביע על התו הראשון של התוצאה .4

 תפריט היישוםפתח את , אם יותר מתוצאה אחת אותרה והתוצאה הראשונה אינה נכונה .5

יחד  3הספרה ) B8B9יחד עם  3או השתמש בקיצור . עריכה < חיפוש -ובחר ב S3באמצעות 

B8B9 )יר מחדשלביצוע חיפוש מה. 
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a. יכולה להופיע כנקודות  3הספרה , בהתאם לטבלת הברייל בה אתה משתמש: הערה

 . 5 -ו 2או  4 -ו 1

או התוצאה האחרונה מוצגת או שהגעת לסוף , אם אין הטקסט נמצא בתוצאות החיפוש .6

הניתוב מעל לתא הראשון מקפיאה את לחצן לחצה על . "לא נמצא"תוצג ההודעה , המסמך

 .ניתוב אחר תשחרר את ההודעהלחצן לחיצה על כל . ההודעה הזאת

 אפשרויות חיפוש 4.8.5
ניתן לנוע מעלה ומטה בין , לאחר הקלדת המונח לחיפוש. פונקצית החיפוש כוללת אפשרויות נוספות

אפשרויות . D1+D3או  D4+D6התצוגה  לחצניויסטיק או באמצעות 'תוצאות החיפוש באמצעות הג

 :החיפוש כוללות

 

 :" התאמת רישיות "תיבת בחירה 

רק , אם נבחר. או על ידי מעבר ימינה או שמאלה B0האגודל הימני לחצן בחר או בטל באמצעות 

 .תוצגנה, תוצאות התואמות בדיוק מושלם

 

 ":מילים שלמות בלבד "תיבת בחירה  

תוצאות , אם נבחר. או על ידי מעבר ימינה או שמאלה B0האגודל הימני לחצן בחר או בטל באמצעות 

 .החיפוש יכללו אך ורק מילים שלמות ולא חלקי מילה

 

 :"חיפוש אחורה "תיבת בחירה  

החיפוש , אם נבחר. או על ידי מעבר ימינה או שמאלה B0האגודל הימני לחצן בחר או בטל באמצעות 

 .יבוצע אחורה ממיקום הסמן במסמך עד תחילת המסמך

  

 " החלף "תיבת בחירה 

תופיע , אם נבחר. או על ידי מעבר ימינה או שמאלה B0אגודל הימני הלחצן בחר או בטל באמצעות 

לפרטים נוספים . ואפשרות החיפוש תופיע מעל לאפשרות ההחלפה" החלפה"תיבת עריכה נוספת 

 .שים לב כי אפשרות זו אינה זמינה במסמכים לקריאה בלבד. 4.8.6: עבור לסעיף הבא

 החלפה 4.8.6
, באמצעות החלפה. רות החיפוש וסדר הפעולות זההאפשרות ההחלפה אינה שונה בהרבה מאפש

 .המונח אותו מחפשים מוחלף עם זה המופיע תחת החלפה

 

 :הנחיות

 .עריכה < החלפה תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .1

 אפשרות ההחלפה תיפתח  .2

הקלד את " עם החלף "ועבור לתיבה " מה לחפש "הקלד את המונח לחיפוש בתיבת העריכה  .3

 .המונח הרצוי להחלפה

 .שים לב כי כתיבת טקסט לחיפוש תחליף את החיפוש הקודם. כפתור אישור אשר באמצעות .4

בתיבת דו שיח : כעת התצוגה תעבור לתיבת דו שיח נוספת הכוללת את האפשרויות הבאות .5

הבאה או עבור לתוצאה , זו תוכל לבחור במופעים מוגדרים של תוצאות חיפוש לצורך החלפה

 .החלף את כל תוצאות החיפוש

 

 " נמצא"שדה 
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אם הסמן מצביע על ההופעה השנייה של : לדוגמא. שדה זה מציג את מספר הופעות תוצאת החיפוש

 . ולאחריו המונח אותו מחפשים 2/19יוצג , תוצאות 19תוצאת החיפוש מתוך 

 

 " דילוג "אפשרות 

בחירה בדילוג תקדם אותך , 19כך שאם הסמן מצביע על המופע השני מתוך . לדילוג למופע הבא

 .השלישי, למופע הבא

 

 "  החלפה "אפשרות 

 .החלפת המונח שנמצא במונח חדש

 

 " החלף הכל"אפשרות 

 .כל המופעים יוחלפו במונח החדש, ללא תלות במופע כזה או אחר

 שמירת מסמכים  4.8.7
קבצי טקסט . VarioUltra -אוטומטי בעת כיבוי או אתחול ה שים לב כי מסמך פתוח לא יישמר באופן

 . VarioUltra -בכונן האחסון הפנימי ב" Edit"וניתן למוצאם בתיקייה  RTFלרוב שמורים בפורמט 

יזכור את התיקייה  VarioUltra. ניתן לשמור מסמכים פתוחים בתיקיות ותיקיות משנה אחרות

 .עת פתיחת המסמך הבאהאחרונה בה בוצעה שמירה ויציג אותה ב

 

או  ANSI)או טקסט בלבד  BFRניתן לשמור מסמכים בפורמט , RTFבנוסף לפורמט ברירת המחדל 

UNICODE.) 

 שמירה 4.8.8
בעת הפעלה או לאחר אתחול " Document"הקובץ החדש הראשון מקבל באופן אוטומטי את השם 

הוא  RTFפורמט , כברירת מחדל. בכונן האחסון הפנימי" Edit"הוא שמור בתיקיית משנה . המכשיר

באפשרותך לשנות כאן  BRFאם אתה מעדיף לעבוד עם פורמט . ברירת המחדל בשמירת מסמכים

 . את ההגדרות

 

מכיוון . ראשית בעת פתיחת מסמך חדש בחר בפורמט הרצוי. כל מסמך חדש נוצר בפורמט של קודמו

העתיק את הטקסט למסמך חדש ואז ניתן ל, או ההפך RTFבתור קובץ  BRFשלא ניתן לשמור קובץ 

 .לשמור אותו בפורמט הרצוי

 

 :להלן הנחיות שמירת המסמכים שלך

 . וודא כי המכשיר במצב ברייל מחשב .1

  ניתן לעבור בין ברייל מחשב לברייל מקוצר באמצעות הפקודהB9+B34678. 

 .עריכה < שמירה תפריט:ובחר ב S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 . ויסטיק'או על ידי לחיצה על הג B9האגודל השמאלי לחצן שר שמירה זו על ידי א .3

 השתמש בקיצור הפקודה , לחילופיןs+B8B9. 

 . הודעת אישור השמירה תופיע ואתה תוחזר למסמך .4

 

סימן ברייל מהבהב יופיע בתא הראשון . שים לב כי ייתכן ויידרש זמן רב יותר לשמור מסמכים גדולים

 .ההבהוב יפסיק עם סיום השמירה. שמירה מתבצעתלאישור כי ה
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 RTFקבצים בפורמט . ניתן לשמור את כל הקבצים הפתוחים שכבר יש להם שם ומיקום שמירה

 .המסמך מוצג באותה הנקודה, שומרים גם את מיקום הסמן במסמך כך שעם פתיחה מחודשת

 שמירה בשם 4.8.9
". שמירה בשם"השתמש באפשרות , אחרבפורמט אחר או במיקום , לשמירת מסמך פתוח בשם אחר

במקרים . קודם לכן שצויןאינה אפשרית כפי  BRF -ל RTFאו , RTF -ל BRF מפורמטהמרת מסמך 

 . עליך להעתיק את הטקסט ולהדביקו למסמך חדש ולשמור אותו בפורמט הרצוי, אלו

 

 :להלן הנחיות שמירת המסמכים בשם

 . וודא כי המכשיר במצב ברייל מחשב .1

  לעבור בין ברייל מחשב לברייל מקוצר באמצעות הפקודה ניתןB9+B34678. 

 .עריכה < שמירה בשם תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 השתמש בקיצור הפקודה , לחילופיןa+B8B9. 

הקלדת שם חדש . תיבת הדו שיח של שמירה תיפתח ותוצג תיבת העריכה של שם הקובץ .3

 .הישןתעלה על 

כעת תועבר לשדה המציג את שם . ויסטיק'גלול מטה באמצעות הג, לבחירת מיקום השמירה .4

  עיוןתוכל להמשיך עם  , אם הנתיב נכון(. תיקייה)הנתיב 

תיבה חדשה תיפתח ובה תוכל לבחור בנתיב . עיון -בחר ב, אם ברצונך לשנות את הנתיב .5

  4.8.9מתוארים בסעיף  עיון -מרכיבי תיבת ה. הרצוי

ניתן לבחור באפשרויות . RTFפורמט ברירת המחדל הוא . בחר את פורמט הקובץ מהרשימה .6

 .נוספות באמצעות לחיצה ימינה ושמאלה

 לא ניתן להמיר קובץ : זכורRTF ל- BRF. 

 . כפתור אישוראשר באמצעות  .7

פקודה זו תצא מתהליך . D4התצוגה לחצן או לחץ על  B9+B7B8בחר בפקודה , לביטול .8

 .בשם ותסגור את התיבהשמירה 

המשמעות היא ששם הקובץ הנבחר כולל , "קובץ לא ניתן לשמירה "אם מופיעה ההודעה : הערה

 . או שבחרת במקום שמירה לא נגיש, תווים לא חוקיים

  עיוןתיבת  4.8.10
 .  ויצירת תיקיית משנה חדשה( נתיב)תיבת העיון כוללת אפשרויות לשינוי מקום בשמירה 

 

 .שינוי מיקום השמירהלהלן הוראות 

"  שמירה בשם " 4.6.8עבור לסעיף הקודם , אם לא זכור לך כיצד. שמירה בשםעבור לתיבת  .1

 .להוראות מפורטות

 .שמירה בשם -בתיבת ה עיון -אשר את ה .2

 תיבה חדשה תיפתח .3

או את , רשימת הקבצים והתיקיות מדגישה את התיקייה בה נשמרו קבצים בפעם הקודמת .4

 .ברשימההקובץ הראשון 

 .סטיק וארבעת הכיוונים בחר בתיקייה הרצויה לפתיחהיו'באמצעות הג .5

a. בכונן , ניתן לשמור בכונן הפנימיUSB או בתיקיות המשנה בהם/חיצוני ו. 

התצוגה  לחצנילחץ על , ליציאה מרשימת התיקיות ולמעבר לתיבת האפשרויות הבאה .6

D4+D6  אוD1+D3. 

 ".Flashdisk/Edit"/לדוגמא , חדשמציג כעת מיקום שמירה " נתיב "השדה  .7

 . חזור לרשימת הקבצים והתיקיות, לשינוי מקום השמירה שוב .8
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מציג את " נתיב"השדה . אתה חוזר כעת לתיבת שמירה בשם. כפתור אישוראשר באמצעות  .9

 .מיקום השמירה

 

. הינה שימושית כאשר ברצונך לשמור את הקובץ בתיקיית משנה חדשה" תיקייה חדשה "אפשרות 

 . תיבה נוספת תיפתח לצוריך יצירת תיקיית משנה זו

 צור מסמך ריק חדש 4.9
פעל על פי , ליצירת מסמך ריק חדש. VarioUltra -לסגור ולפתוח קבצים ב, עד כה למדנו כיצד לשמור

 :ההנחיות הבאות

 

 .קובץ""פקודה זו פותחת את תפריט . S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1

 ".קובץ" -ויסטיק נווט ימינה לפתיחת תפריט המשנה ב'באמצעות הג .2

לחצן ויסטיק או על 'ולחץ על הג..." חדש"ויסטיק מעלה או מטה לפריט 'עבור באמצעות הג .3

 . האגודל השמאלי

 .B9B0+B7B8: לחץ על פקודת ביטול כללית, אם פריט אחר נבחר בטעות .4

על ידי לחיצה " Document"ניתן לאשר את השם המוצע  "שם"כעת נפתחה תיבת העריכה  .5

לבחירת שם  B7הרווח עליו יחד עם לחצן או באמצעות מעבר עם , האגודל השמאלילחצן על 

 .האגודל השמאלי לאישורלחצן זכור ללחוץ על , חדש

 .המסמך החדש כעת פתוח והסמן ממוקם בתחילת תצוגת הברייל .6

 

 . B9+B3B6B8ניתן לעבור בנקל בין מסמכים באמצעות . המסמך הקודם עדיין פתוח

 .12.1.5עבור לסעיף , לפרטים נוספים והנחיות ליצירת מסמך ריק

 עזרה על פי ההקשר 4.10
פתח את העזרה בכל עת באמצעות . עזרה על פי ההקשר מספקת מידע מפורט אודות רכיב ותכונותיו

B9+B2B6 . השתמש בלחצניםD2 ו- D5 כפתור אישוראשר באמצעות  .לנווט בקובץ העזרה 

 צא ממעבד התמלילים  4.11
 . S3המערכת לחצן לחץ והחזק את , ליציאה ממעבד התמלילים וחזרה לתפריט הראשי

 

 .PDFמציג מסמכי  5
אפשרויות נוספות הנוגעות . PDFהנו יישום לפתיחה וקריאה של מסמכי  PDF -מציג מסמכי ה

ניתן לנווט . S3וניתן לגשת אליהן באמצעות  נמצאות בתפריט הראשי PDF-ליישום מציג מסמכי ה

 . באופן דומה למסמך במעבד התמלילים PDFבתוך מסמך 

 

להעתיק לזיכרון הזמני ולהדביק מידע בקובץ , פתוח בתור מסמך טקסט PDFאפשר לשמור קובץ 

 .אחר במעבד התמלילים

 

 PDFכאשר פותחים . קהשאינם מוגנים בפני העת PDFשים לב כי אפשרות זו קיימת אך ורק בקבצי 

 .תופיע בקשה להזנת סיסמה, המוגן בפני העתקה



34 
 

 ופתיחת מסמך PDFהפעלת מציג קבצי  5.1
ניתן להפעיל את הפקודה הכללית . PDF -קיימות מספר אפשרויות להפעלת מציג קבצי ה

y+B7B8B9 אם אתה נמצא בתפריט הראשי באפשרותך לגלול למציג מסמכי ה, לחילופין. מכל מצב- 

PDF  ולבחור אותו באמצעות מקש חםp. 

 

 :הערות

  כאשר פותחים מסמךPDF תופיע רשימת קבצים ותיקיות בה תוכל לחפש , בפעם הראשונה

 . PDF-ולפתוח את מסמך ה

  אם מסמךPDF פתיחת היישום תפתח אותו באופן אוטומטי, כבר היה פתוח. 

  פתיחת מסמךPDF ממנהל הקבצים תפעיל את מציג מסמכי ה- PDF באופן אוטומטי. 

 למרות ש- VarioUltra יכול לפתוח את מרבית קבצי ה- PDF  כולל את אלו אשר מוגנים עם

 PDFסיבה נפוצה לכך היא שישנם קבצי . לא ייפתחו PDF -ייתכן וחלק מקבצי ה, סיסמה

 .הכוללים תמונה בלבד ללא טקסט מקודד

 

בתפריט הראשי  קובץ < פתח -לגשת לעליך , כבר פתוח וברצונך לפתוח מסמך אחר PDFאם מסמך 

קבצים . הרצוי PDF -חפש ובחר בקובץ ה, בתיבה החדשה שנפתחה. S3על ידי לחיצה על 

 .הקובץ הקודם ייסגר באופן אוטומטי, החדש PDF -עם פתיחת קובץ ה. בפורמטים אחרים לא יוצגו

 מוגן בסיסמה PDFפתיחת קובץ  5.2
הזן . מבקש ממך להזין את הסיסמה VarioUltra, אשר מוגן בסיסמה PDFכאשר אתה פותח קובץ 

 .לפתיחת הקובץ B9את הסיסמה ולחץ על 

 ך עם טוריםמקריאת מס 5.3
לצורך כך . ניתן להציגו בסדר הקריאה הנכון, אם המסמך אותו אתה מבקש לקרוא כולל טורים

VarioUltra מציע את הפתרון הבא: 

 

 .הגדרות<  כלים תפריט:בובחר  S3המערכת חצן לבאמצעות  תפריט היישוםפתח את  .1

 ( עיתון" )newspaper"והגדר אותו על " Reading Order"בחר באפשרות  .2

 

בעוד שברוב . להציג אותו בסדר הנכון וינסהאת הטקסט  ינתח PDF -מציג מסמכי ה, עם הגדרה זו

. המקורי PDF -קובץ ה יהיו מקרים יוצאי דופן בגלל אופן יצירת, פתרון זה פועל היטב, המקרים

מכיוון שמתאימה לרוב , ברירת המחדל היא תמיד לפתוח מסמכים חדשים בהגדרות ברירת המחדל

 . המסמכים

 PDFפקודות ניווט במסמך  5.4
סמן וירטואלי עוקב אחר מיקום . זהות לאלו של מעבד התמלילים PDFפקודות הקריאה במסמך 

באפשרותך להזיז את הסמן קדימה או אחורה . תמהבהב 8הקריאה ומוצג בתצוגת הברייל בנקודה 

בעוד אפשרי לבצע תנועות אלו באמצעות . פסקה או עמוד, שורה, משפט, מילה, בטקסט לפי תו

. הדרך המהירה והיעילה יותר היא להשתמש בקיצור הפקודה, מהתפריט" מעבר אל"הפקודה 

 .ויסטיק'או בלחצן הג(, D)התצוגה  לחצניכגון שימוש ב, במקרים מסוימים יש יותר מאפשרות אחת

 

 :רשימת קיצורי פקודות הזזת הסמן

 פקודה : התו הבאB9+B4 ויסטיק ימינה'או ג 

 פקודה : התו הקודםB9+B1 ויסטיק שמאלה'או ג 
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 מילה הבאה  :B9+B5 

 מילה קודמת :B9+B2 

 מילה הבאה  :B9+B6 

 משפט קודם :B9+B3 

 שורה הבאה :B9+B4B5  תצוגה לחצן אוD3 ויסטיק למטה'או ג. 

 שורה קודמת :B9+B1B2  תצוגה לחצן אוD1 ויסטיק למעלה'או ג. 

 פסקה הבאה :B9+B4B6 

 פסקה הבאה :B9+B1B3 

 עמוד הבא :B9+B5B6 

 עמוד קודם :B9+B2B3 

 

תמיד תמקם את הסמן בתו הראשון " הקודם"הפקודה , משפט או פסקה, כאשר הסמן ממוקם במילה

נוספת תחזור אחורה על פי יחידה הטקסט " הקודם"פקודת . במשפט או בפסקה, במילה הנוכחית

 .שנבחרה

 ניווט בדף  5.5
. מקיפה את כל מה שצריך לדעת בכדי לנווט במסמך 5.1.4פקודת הניווט המתוארת בסעיף הקודם 

 . לחזור לעמוד הקודם נוח למדי B9+B2B3למעבר לעמוד הבא או  B9+B5B6השימוש בפקודות 

להלן מספר שלבים קצרים למעבר . לנכון כי לעבור לדף מסוים יותר נוח ייתכן ותמצא, יחד אם זאת

 :מסויםלעמוד 

 

  פתח את התפריט הראשי באמצעותS3  עבור אל < דף < עבור למספר  -בבתפריט ובחר

 עמוד.

  כפתור עם פתיחת התיבה הכנס את מספר העמוד המבוקש ברצונך לעבור אליו ואשר עם

 .אישור

 

 .תוצג הודעה בעניין, לא נכון כדוגמת מספר החורג ממספר העמודיםאם הכנסת מספר עמוד 

 .קובץ < מידע -עבור לתפריט הראשי שוב ובחר ב, לקבלת מידע אודות מספר העמודים במסמך

 

 .הסמן יזוז לתחילת אותו עמוד, בכל מעבר לעמוד חדש

 ניווט לקישורים  5.6
תוכל לנווט למיקום הטקסט שלהם שים לב , הפתוח הגדיר קישורים וסימניות PDF -אם יוצר מסמך ה

. כלומר אלו המפנים לאותו מסמך אך במיקום שונה, תומך אך ורק בקישורים פנימיים VarioUltraכי 

 .לא יפעלו, קישורים חיצוניים המפנים לאתר אינטרנט לדוגמא, במילים אחרות

 

יעד , ויסטיק'חיצה על הגאו על ידי ל, B9האגודל השמאלי לחצן כאשר מנווטים לקישור באמצעות 

 .יעבור למיקומו החדש והסמן יופיעהקישור 

 :להלן הנחיות הכרחיות לניווט לקישור

עבור אל < קישור < קישור הבא או קישור  -ובחר ב S3פתח את התפריט הראשי באמצעות  .1

 .הטקסט המקושר מוצג ומיקום הקריאה עובר לאותו הקישורקודם, 

האגודל לחצן לחץ על ( הערת שוליים: לדוגמא)להפעלת הקישור ולמעבר לטקסט המקושר  .2

 . ויסטיק'או לחץ על הג B9השמאלי 
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אחרת הסמן יישאר באותו . חייב להיות ממוקם בדיוק על הקישור( מיקום הקריאה)ן סמה: חשוב

 .פעלהההמיקום בעת ניסיון ה

 

מעביר את  D1D3את הסמן לקישור הבא והקיצור  מעביר D4D6הקיצור , התצוגה לחצניבאמצעות 

 .לקישור הקודם הסמן

 סימניות 5.7
מיקומי . תוכל לנווט למיקום הטקסט שלהם, הפתוח הגדיר קישורים וסימניות PDF -אם יוצר מסמך ה

 .VarioUltraשים לב כי לא ניתן להוסיף סימניות מתוך . סימניות טקסט במסמך

 

 :לסימניהלהלן הנחיות הכרחית לניווט 

 עבור אל < סימניה < רשימת סימניות. -ובחר ב S3פתח את התפריט הראשי באמצעות  .1

 .ייקח אותך למיקום זה במסמך VarioUltra -בחר בסימנייה הרצויה מהרשימה ו .2

 מיקום קריאה ומידע אחר אודות המסמך  5.8
פתח את התפריט הראשי באמצעות . הווירטואלימסומן על ידי הסמן  VarioUltra -מיקום הקריאה ב

S3 מעבר אל < מסמך < ובתפריט המשני בחר באפשרויות הרצויות לך. -ובחר ב  

 

באפשרותך לדעת האם , לדוגמא. קובץ < מידע תפריט:ניתן לקבל מידע נוסף אודות המסמך ב

 , מספר דפים ועודהמסמך מוגן בפני העתקה

 (טקסט) TXTכמסמך  PDFשמירת מסמך  5.9
לצורך . TXTקל מאד לשמור אותם בפורמט , שאינם מוגנים בפני העתקה PDFמסמכי במקרה של 

 לפונקציותבדומה . קובץ < שמור כקובץ טקסט -ובחר ב S3פתח את התפריט באמצעות , כך

 .נפתחת תיבה בה תוכל להזין את שם הקובץ ומיקום השמירה, השמירה במעבד התמלילים

 .המוגנים בסיסמה PDFלא ניתן לערוך קבצי : תזכורת

 PDFסימון והעתקת טקסט בקובץ  5.10
VarioUltra מציע חלופה לשמירת כל קובץ ה- PDF ניתן לסמן ולבחור מקטעי טקסט . כקובץ טקסט

 . את הטקסט שהועתק ניתן להדביק במסמך אחר. ולהעתיק אותם לזיכרון הזמני

ת על ידי שימוש בקיצורי אפשרי, ניתן לבצע פעולה זו דרך התפריט הראשי אך דרך קצרה יותר

 .הפקודות

 יש למקם ראשית את הסמן בתחילת המקטע , לסימון תחילת וסוף מקטע טקסט להעתקה

 .B9+B2B3B5ולאשר באמצעות הפקודה 

 מקם את הסמן בנקודת הסיום הרצויה של הטקסט ושוב לאשר באמצעות הפקודה , לאחר מכן

B9+B2B3B5. 

 קודה העתק את מקטע הטקסט ללוח באמצעות הפc+B8B9 . 

  הכנס את הטקסט שזה עתה העתקת למסמך אחר באמצעות הפקודהv+B8B9. 

 

 .המוגן בסיסמה PDFלא ניתן להעתיק או לערוך טקסט במסמך : תזכורת

 חיפוש 5.11
לאחר איתור . או חלקי טקסט במסמך פתוח, מילים, ניתן לאתר תווים, באמצעות פקודת החיפוש

 . קריאה המיקום המתאיםניתן למקם את סמן ה, הטקסט הנדרש
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 :להלן הנחיות חיפוש

 .מצא < חפש כעת -ובחר ב S3פתח את התפריט הראשי באמצעות  .1

הבחנה בין אותיות  בדו שיח תמצא,. תיבת טקסט חדשה מאפשרת הזנת הטקסט לחיפוש .2

 , חיפוש לאחור וכפתור חפש כעת.רישיות

 .ממיקום הקריאה הנוכחי עד לסוף המסמך יחפש VarioUltra. בצע כעת את החיפוש .3

 .כפתור אישוראשר באמצעות . תופיע הודעה בהתאם, אם מחרוזת החיפוש לא אותרה .4

לשינוי  כפתור אישוראשר באמצעות . תופיע הודעה בהתאם, אם מחרוזת החיפוש כן אותרה .5

 . מיקום סמן הקריאה למיקום החדש

 .B8B9+3: השתמש בקיצור, לאיתור מופעים נוספים .6

 . PDFיציאה ממציג מסמכי   5.12
 . PDFקובץ < יציאה ממציג ה  -עבור לתפריט ובחר ב, PDF -ליציאה ממציג מסמכי ה

 . S3לחצן דרך נוספת לצאת מהתפריט הראשי היא ללחוץ ולהחזיק את 

 .מציג אקסל 6
פקודות הניווט יוסברו (. XLS, XLSXפורמט ) Excelהוא יישום לפתיחת מסמכי  האקסלמציג 

 (.S3( )ניווט) Navigationפקודות הניווט מופיעות בתפריט הראשי תחת . בהמשך סעיף זה

או לסמן (, TXT)כן ניתן לשמור את הקובץ כקובץ טקסט , בעוד לא ניתן לערוך או להזין נתונים לתאים

אפשרות זו מוסברת בהרחבה בסעיף . ולהעתיק תוכן ללוח לצורך הדבקה במסמך במעבד התמלילים

 .תופיע הודעה המבקשת ממך להזין את הסיסמה, בעת פתיחת קובץ אקסל אשר מוגן בסיסמה .6.5

 ( אקסל) Excelפתיחה וסגירה של קובץ  6.1
VarioUltra  תומך בשני הפורמטיםXLS ו- XLSX . פתח קבצים מסוג זה האקסללהתחלת מציג .

 ".X"ו בחר במקש חם א האקסלמציג : לצורך כך גלול מעלה או מטה בתפריט הראשי ובחר בפריט

עבור לקובץ האקסל הרצוי . תופיע רשימת קבצים ותיקיות, בעת פתיחת יישום זה בפעם הראשונה

מהתפריט  האקסלתוכל לחזור אליו בכל עת על ידי פתיחת מציג , מהרגע שהמסמך פתוח. ופתח אותו

 .x+B7B8B9או באמצעות הפקודה הכללית , הראשי

 :פעל כך, פתוח האקסלאם ברצונך לפתוח קובץ אקסל אחר בזמן שמציג 

 .קובץ < פתח -ובחר ב S3פתח את התפריט הראשי באמצעות  .1

 . בה תוכל לאתר את קובץ האקסל הרצוי, תיבת רשימת הקבצים והתיקיות תיפתח .2

 

 :הערה

  קבצים בפורמטים אחרים מאשרXLS ו- XLSX לא יוצגו ברשימה. 

 ה עם פתיחת קובץ- XLS ו- XLSX הקובץ הקודם ייסגר באופן אוטומטי, החדש. 

 כונה נהזנת סיסמה לא . אתה תתבקש להזין סיסמה, בעת פתיחת קובץ אקסל המוגן בסיסמה

 .תציג הודעת שגיאה

 אחת הסיבות היא נוסחאות מורכבות בתוך . ייתכן ויהיו מקרים בהם תוכן תא אינו מוצג כראוי

 . תא המקושר לתאים אחרים

 (טקסט) TXTכמסמך  XLSשמירת מסמך  6.2
פתח את התפריט באמצעות , לצורך כך. שמירת קובץ אקסל כקובץ טקסט הינה פעולה פשוטה מאד

S3 נפתחת , השמירה במעבד התמלילים לפונקציתבדומה . קובץ < שמור כקובץ טקסט -ובחר ב

רה והקובץ יישמר אשר את פעולת השמי. תיבה בה תוכל להזין את שם הקובץ ומיקום השמירה

 .TXTכקובץ 
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 :הערה

 תוכן של תאים מופרד באמצעות סימן הפסיק. 

 כל שורה ממוקמת בשורה נפרדת. 

 תכנם יישמר בקובץ טקס חדש, אם קובץ האקסל כולל גיליונות מרובים. 

 כל גיליון מיוצג על ידי פיסקה חדשה בקובץ הטקסט החדש. 

 העתקת תוכן תא ללוח 6.3
לאחר מכן באפשרותך . c+B8B9הנכון ובצע העתקה על ידי הפקודה  וודא כי הסמן ממוקם בתא

 .v+B8B9להעתיק תוכן זה למסמך במעבד התמלילים באמצעות הפקודה 

 מידע אודות קובץ אקסל  6.4
 . קובץ < מידע -ובחר ב( S3)עבור לתפריט הראשי , לקבלת מידע אודות מספר העמודים במסמך

 

VarioUltra יספק לך את המידע הבא אודות הקובץ: 

 שם ונתיב הקובץ. 

 מספר הגיליונות בקובץ. 

 שם גיליון העבודה. 

 טווח התאים הכולל תוכן בגיליון נוכחי. 

 שורה או עמודה, קריאה על פי תאים 6.5
כאשר אתה פותח , כברירת מחדל. שורה או עמודה, ניתן לקרוא תוכן בגיליון האלקטרוני על פי תא

מספר פקודות מאפשרות לקרוא תוכן של תאים . מוצג בגיליון הפעיל( A1)התא הראשון  ,קובץ אקסל

קיימות אפשרויות נוספות לקריאה תא . או את התוכן של תאים בשורה או עמודה מוגדרים, בודדים

 . על פי שורה ועמודה, אחר תא

 קריאה על פי תא 6.6
לה וימינה לרוחב שורה או מעלה מטה ויסטיק שמא'קריאת תוכן תא אחר תא אפשרית על יד הזזת הג

 . לאורך עמודה

 

. A1יצג את התא הראשון  VarioUltraסמן הקריאה של , בעת פתיחת קובץ אקסל בפעם הראשונה

עבור תא אחד ימנה ותצוגת הברייל תציג את תוכנו ואת כתובת התא הגיליון , ויסטיק'באמצעות הג

באופן דומה ניתן לנוע . A1חזיר את הסמן לתא מעבר של תא אחד שמאלה י. B1אשר אמור להיות 

תצוגת הברייל תציג את התוכן של תא זה . A2ה לתא טויסטיק לכיוון מ'בתוך הגיליון באמצעות הג

 .יחד עם כתובת התא

 

ותיבת דו שיח תבקש ממך  g+B8B9הפעל פקודה , אם ברצונך לנוע אל עבר תא מסוים בתוך הגיליון

אפשרות זו נמצאת גם . יעבור לתא זה VarioUltra -ו B9לחץ על . להזין את כתובת התא הנדרש

 .ניווט < תא תפריט:בבתפריט הראשי 

 

ולקבל מידע  האקסלבאפשרותך לבצע הגדרות נוספות במציג , כליםבתפריט הראשי תחת : הערה

 .נוסף אודות תא כגון מספר השורה והעמודה וכל הערת תא אם קיימת
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 קריאה על פי שורה 6.7
באמצעות . יציג את התוכן של כל התאים באותה השורה VarioUltra, יאה על פי שורהבעת קר

קיימים קיצורי פקודות להזיז . ניתן לנוע שמאלה וימינה לרוחב השורה D5 -ו D2ויסטיק או לחצנים 'הג

 . את התצוגה מעלה ומטה לפי שורה ומעבר לשורה הראשונה או האחרונה

 

בנוסף לקיצור . g+B8B9השתמש בפקודה , מת בגיליוןלשורה מסויונך להעביר את התצוגה אם ברצ

 .ניווט < שורה -ניתן למצוא פקודות ניווט בתפריט הראשי  ב, הפקודה שמופיע מטה

 

 D3או  B4B5(: מטה)שורה הבאה 

 D1או B1B2(: מעלה)שורה קודמת 

 D1D4 או B1B2B3: שורה ראשונה

 D3D6או  B4B5B6: שורה אחרונה

 

תכנם של תאים בודדים מוצגים . A1 - D1לדוגמא , הברייל מציגה את כתובת התאים בשורהתצוגת 

 D5 -ו D2ויסטיק או לחצנים 'באמצעות הג. אחד לצד השני בשורה אחת והם מופרדים עם קו תחתון

 .ניתן לנוע שמאלה וימינה לרוחב השורה

 

 . לוחבאפשרותך להעתיק את השורה הנוכחית ל c+B8B9עם פקודת העתקה 

 קריאה על פי עמודה 6.8
התאים . יציג את התוכן של כל התאים באותה העמודה VarioUltra, בעת קריאה על פי עמודה

ניתן  D5 -ו D2ויסטיק או לחצנים 'באמצעות הג. מוצגים באופן אופקי ומופרדים באמצעות קו תחתון

התצוגה ימינה ושמאלה לפי קיימים קיצורי פקודות להזיז את . לנוע שמאלה וימינה בתצוגת העמודה

 . עמודה ומעבר לעמודה הראשונה או האחרונה

 

כפי שמתואר  g+B8B9השתמש בפקודה , אם ברצונך לעבור עם התצוגה לעמודה מסוימת בגיליון

, בנוסף לקיצור הפקודה שמופיע מטה. בעמודה מסויםלצורך מעבר לתא , בסעיף קריאה על פי תא

 .עמודה < ניווט -יט הראשי  בניתן למצוא פקודות ניווט בתפר

 

 B5(: ימינה)עמודה הבאה 

 B2(: שמאלה)עמודה קודמת 

 B1B2B3B7: עמודה ראשונה

 B4B5B6B8: עמודה אחרונה

 

תכנם של תאים בודדים מוצגים . A1 - A6לדוגמא , תצוגת הברייל מציגה את כתובת התאים בעמודה

השתמש באפשרויות הגלילה כפי שמתואר . אחד לצד השני בשורה אחת והם מופרדים עם קו תחתון

 . לקריאה תא אחר תא 6.8בסעיף 

 

 . באפשרותך להעתיק את העמודה הנוכחית ללוח c+B8B9עם פקודת העתקה 

 קריאת קבצים עם גיליונות מרובים 6.9
שורות או עמודות של תאים בגיליון , בכדי לקרוא תאים. קבצי אקסל כוללים לעיתים יותר מגיליון אחד

באפשרותך לעבור לגיליון הבא או הקודם או לעבור לגיליון . עליך קודם לעבור לאותו גיליון, נבחר
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. בה תוכל לבחור את הגיליון על פי שמו, b+B8B9באמצעות " עבור לגיליון "מסוים באמצעות התיבה 

 . גיליון < ניווט: ניתן למצוא את פקודות הניווט בתפריט הראשי

 

 B5B6: גיליון הבא

 B2B3: ודםגיליון ק

 

של כל ( A1)ממקם את הסמן בתא הראשון  האקסלמציג , כאשר אתה עובר לראשונה בין גיליונות

חזרה לגיליון זה בעתיד תחזור לתא (, A10)אם בחרת בגיליון ועברת לתא אחר לדוגמא . גיליון

 .האחרון אשר הוצג

 מצא ומצא את הבא 6.10
 .בתוכן התאיםניתן לחפש טקסט או חלקי טקסט , עם אפשרות החיפוש

כמו . באפשרותך לקבוע האם החיפוש יבוצע בגיליון הנוכחי או בכל הגיליונות שבקובץ האקסל הפתוח

חיפוש , באפשרות החיפוש על פי שורה. כן ניתן לקבוע האם החיפוש יבוצע על פי שורה או עמודה

המחרוזת יבוצע חיפוש , באפשרות החיפוש על פי עמודה. המחרוזת יבוצע בגיליון מלמעלה למטה

 .ןבגיליון משמאל לימי

 

ולאחר מכן בחר , S3המערכת לחצן פתח את התפריט הראשי באמצעות לחיצה קלה על , להתחלה

הזן את המחרוזת לחיפוש וציין את אופן החיפוש . לפתיחת תיבת דו שיח חפש < חפש כעת תפריט:ב

יקום התא המתאים ויציג את הסמן יעבור למ, בהנחה שמחרוזת החיפוש אותרה. להתחלת החיפוש

 .כתובת התא ואת תוכנו בתצוגת הברייל

 

כמו כן באפשרותך . חפש < חפש הבאאפשרות זו נמצאת בתפריט : אפשרי לבצע חיפוש הבא

. D1D4D6התצוגה  לחצניאו ב(, B8B9יחד עם  3המספר ) B8B9+3להשתמש בקיצור הפקודה 

 .וש הקודםפעולה זו תחזור על החיפוש בגיליון בהתאם לחיפ

 הגדרת כותרת עמודה  6.11
 .באפשרותך להגדיר תא בשורה ככותרת לעמודה

פתח . הכולל את הערכים שישמשו ככותרת לעמודה, בשורה( תא אחד)עבור לשורה או לתא , בגיליון

 . מידע נוסף זה מוצג בסוגריים. כלים < הגדר שורה נוכחית ככותרת -את התפריט הראשי ובחר ב

 הגדרת כותרת שורה  6.12
 .באפשרותך להגדיר תא בשורה ככותרת לשורה

פתח . הכולל את הערכים שישמשו ככותרת לשורה, בעמודה( תא אחד)עבור לעמודה או לתא , בגיליון

 . מידע נוסף זה מוצג בסוגריים. כלים < הגדר עמודה נוכחית ככותרת -את התפריט הראשי ובחר ב

 ערוך או מחק הגדרות של כותרות  6.13
הגדרת עמודה אחרת בתור כותרות .  תחליף את קודמתה, ת בתור כותרות עמודההגדרת שורה אחר

 . תחליף את קודמתה, שורה

 

 . כלים < בטל הגדרת כותרות בגיליון -פתח את התפריט ב, למחיקת כל הכותרות בגיליון

 .ל לא יושפעו ממחיקה זוהאקס קובץכותרות אשר הגדרת בגיליונות אחרים באותו 
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גיליונות במסד נתונים הנקרא  1,000שומר את המידע אודות הכותרות של עד  קסלהאיישום מציג 

ssviewer.sdf , וניתן למצוא אותו בתיקייתUSER .יישמרו הגדרות , כך בפתיחת הקובץ בעתיד

 .הכותרות בקובץ האקסל

 קריאת הערות תא  6.14
להצגת ההערות . לפתיחתןהערות אלו אינן גלויות עד . ניתן להוסיף הערות, לתאים בקובץ באקסל

השתמש , לחילופין ,כלים < הצג הערות תא נוכחי: סמן אותו קודם ולאחר מכן בתפריט, בתא נבחר

 .לקריאת ההערות בתא m+B8B9בקיצור הפקודה 

 

. חשוב לדעת אם בתא כלשהו יש בכלל הערות, מכיוון שקריאת הערות תא דורשות פקודה נוספת

 :בעל כךלאיתור התאים הכוללים הערות 

 הגדרות. < כלים -פתח את התפריט הראשי ובחר ב .1

 "הצג הודעה על הערות פעילות"סמן את תיבת הבחירה  .2

 .ובת התא לציון העובדה שהתא כולל הערותתלפני כ)*( תופיע כוכבית , בתצוגת הברייל .3

  האקסליציאה ממציג  6.15
 . יציאה<  קובץ -עבור לתפריט ובחר ב, האקסלליציאה ממציג 

 . S3לחצן דרך נוספת לצאת מהתפריט הראשי היא ללחוץ ולהחזיק את 

 .קוצבי זמן ושעון מעורר 7
שעון עצר , מציע מספר אפשרויות כולל ספירת זמן לאחור VarioUltraלמדידת זמן ושעון מעורר 

ניתן לגשת לשעוני העצר ולשעונים המעוררים בכל מצב באמצעות שימוש . וארבעה שעונים מעוררים

ניתן להפעיל את קוצבי הזמן ואת , אם אתה נמצא בתפריט הראשי. t+B7B8B9ור הפקודה בקיצ

 ".t"השעונים המעוררים באמצעות מקש חם 

 

לפרטים אודות . 10.5עבור לסעיף , אם אתה זקוק להוראות מפורטות בעניין שינוי הגדרות זמן ושעה

 .המשך לקרוא VarioUltra -קוצב הזמן והשעונים המעוררים ב

 קוצב זמן 7.1
יישום . עם סיום הספירה נשמע צליל. מאפשר ספירה לאחור של משך זמן מוגדר מראש קוצב זמן

 הצגת הזמן החולף בעת המדידה, קוצב הזמן כולל מספר אפשרויות הגדרה ולחצנים להגדרת הזמן

 .וכן אפשרויות עצירה והפעלה של קוצב הזמן

 

 :להתחלת קוצב הזמן פעל כך

 קוצבי זמן ושעון מעורר < קוצב זמן: בחר בתפריט, בתפריט הראשי .1

בפתיחה בפעם הראשונה . קוצב הזמן ייפתח עם שדה המציג את הזמן שחלף בדקות ושניות .2

 .00:00:00: קוצב הזמן מציג

ניתן לשנות זאת בתיבת . 00:10:00: דקות 10קוצב הזמן מוגדר על ספירה לאחור של  .3

 .23:59:59למקסימום " הגדרת זמן"העריכה 

אינה זמינה בזמן " התחל"אפשרות . להפעלת קוצב הזמן והספירה לאחור" התחל" -בחר ב .4

 .לעצירת הספירה לאחור" עצור"ספירה לאחור ובמקומה מופיעה 

, המציין את הזמן שחלף מתחילת הספירה לאחור" הזמן שחלף"בזמן הספירה לאחור השדה  .5

 .סיום הספירהמציג את הזמן שנותר ל" הזמן שנותר"והשדה 
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ואפשרות  00:00 -ל יאופסשדה הזמן שחלף . כאשר הגיע זמן היעד נשמע צלצול אחד .6

 .תופיע שוב" התחל"ההפעלה מחדש 

אם קוצב ; ייסגרו את תיבת הדו שיח של קוצב הזמן" ביטול" -או ב" כפתור אישור" -בחירה ב .7

 .הסיוםהוא ימשיך את פעולתו ברקע וישמיע צלצול עם , הזמן באמצע ספירה

 

 (חלון ראשי)הקיצורים הבאים זמינים להפעלה בטיימר 

  התחלת ספירה לאחור =s+B9 

  עצירת הספירה לאחור =o+B9 

 

 ":הגדר זמן" -כיצד להגדיר את משך הזמן לאחור ב

  הגדר את הזמן בפורמטHH:MM:SS (שעות:דקות:שניות.) 

  אם אין צורך להגדיר שעות הגדר רק דקות ושניותMM:SS 

 דקות ושניות בהתאם, יופיע הזמן לפי שעות, 60-ך הדקות גדול מאם ער. 

  לא ניתן להפעיל לפרקי , שעות 23:59:59קוצב הזמן יכול לפעול לכל היותר למשך זמן של

 .זמן ארוכים יותר

 שניות 10הזמן שיוגדר הוא , אם הוזן זמן לא נכון. 

 שעון עצר 7.2
, והלאה וניתן לפצל 0 -שעון העצר סופר מ. מאפשר למדוד זמן ברמת דיוק של שניותר צהעשעון 

 .ניתן להוסיף לספירה צליל. והשהות ולעצור בכל זמן

 

מספר תיבות עריכה ולחצנים למעקב אחר מעבר , התפריט הראשי של שעון העצר כולל תיבת דו שיח

 . תפריט היישוםכל הפעולות ניתנות להפעלה מ. יה ולעצירת שעון העצרלפיצול ולהשה, הזמן

 

 :להתחלת שעון העצר פעל כך

 .< שעון עצר   קוצבי זמן ושעון מעורר: בחר בתפריט, בתפריט הראשי .1

דקות , עם תצוגת זמן של שעות" זמן" -התפריט הראשי של שעון העצר ייפתח בשדה ה .2

כאשר מדידת הזמן נעצרת . 00:00:00: בפתיחה בפעם הראשונה שעון העצר מציג. ושניות

 . הביניים יופיע זמן, או מושהית

לעצירה או " השהה" -ו" עצור"יופיעו " התחל"במקום ; להתחלת המדידה" התחל"לחץ על  .3

מחליף את , לחידוש המדידה" המשך"לחצן , אם מופעלת השהייה. השהייה של המדידה

 ". השהה"

 -ובחר ב S3פתח את התפריט הראשי על ידי לחיצה כל . ניתן להוסיף צליל למדידת הזמן .4

 .ולאחר מכן באפשרות המתאימה" רצף צלילים"

. אשר בזמן המדידה מציג את זמן הביניים של אותו הרגע, מציג הודעה" הצג מדידה"לחצן  .5

כאשר שעון . וזמן הביניים מוצג כשמן הסופי, פקודה זו מופעלת כאשר המדידה מושהית

 . העתר מופסק מופיע רק הזמן הסופי

 .רה למסך הראשילחז" כפתור אישור"סגור את התיבה באמצעות  .6

הוא ימשיך , אם שעון העצר החל כבר. ייסגרו את חלון שעון העצר" ביטול "או " כפתור אישור" .7

יש לפתוח את חלון שעון , לעצירה. וצלילי החיווי ימשיכו להיות מושמעים, למדוד זמן ברקע 

 ".קוצבי זמן ושעון מעורר < שעון עצר "העצר שוב מהתפריט הראשי 

שעון העצר ימשיך  המתנה בעוד ששעון העצר מודד זמן, עובר למצב VarioUltraכאשר  .8

 .למדוד זמן באופן שקט

 .בחלון הראשי" עצור"לעצירת המדידה יש ללחוץ על  .9
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 :ניתן לבצע את קיצורי הפקודות הבאים, כאשר חלון שעון העצר פתוח

  התחלת שעון העצר =B4 

  עצירת שעון העצר =B6 

  חידוש  /השהייה המדידה =B5 

  פצל או הצג זמן ביניים =B8 

  עקוב אחר התקדמות מדידת הזמן בתצוגת הברייל עם קיצור , בזמן ששעון העצר פועל

 .t+B9הפקודה 

  ביפ"הפעלת חיווי שניות בצליל = "B1 

  ביפ"שניות בצליל  10הפעלת חיווי = "B2  

  ללא חיווי צלילים =B7 

  

 . קיצורים אלו ניתנים להפעלה בזמן מדידת זמן

 

עובר למצב המתנה או בזמן שיישום  VarioUltraהוא ימשיך ברקע גם אם , מהרגע ששעון העצר החל

 . אחר פועל

 שעון מעורר 7.3
כל אחד ניתן להגדרה נפרדת עם זמני התראה וימים משלו . שעונים מעוררים 4ניתן להגדיר עד 

. ארבעת השעונים המעורריםניתן להגדיר את שמות . או רטט/ההתראה מושמעת כצלצול ו. לצלצול

 .השעונים המעוררים כבויים כברירת מחדל. שמות אלו מוצגים עם הפעלת התראה

 

 :להגדרת שעון מעורר פעל כך

 . קוצבי זמן ושעון מעורר < שעון מעורר -בחר ב, בתפריט הראשי .1

 . תיבה תיפתח ובה שמות ומצב ארבעת השעונים המעוררים

 .בחר בלחצן שלו, 1ן מעורר לדוגמא של שעו, לביצוע הגדרות .2

 .מעוררהשעון הלהפעלה או כיבוי של  " פעיל"סמן או בטל את הסימון . תיבה נוספת תיפתח .3

 ".בוקר רגיל"ניתן לשינוי לדוגמא ( Alarm 1)השם " שם"בתיבת  .4

 .מוגדר כברירת מחדל וניתן לשנותו 08:00; הגדר זמן התראה בתיבה הבאה .5

 .הגדר את היום בשבוע בו תרצה לבטל את ההתראהבאמצעות תיבת הבחירה המתאימה  .6

 . מסומנת על פי ברירת מחדל" קול פעיל"תיבת הבחירה  .7

שם הצלצול יופיע בשדה . קצרים wavניתן לשנות את צליל ההתראה מתוך רשימה של קבצי  .8

 " קביעת קול"

עבור מעלה  -רשימת קבצים תיפתח . לבחירת צלצול אחר להתראה" בחר צלצול" -בחר ב .9

: קבצים מומלצים(. כמו במנהל הקבצים)מטה ברשימה לבחירת הקובץ הרצוי 

TIMALARM.WAV, BELL.WAV  אוROOSTER.WAV  לחץ עלB9  או חזור לאישור

צליל ההתראה החדשה מוגדר כעת ושם . אשר יסגור את התיבה" החל"לחצן ברירת המחדל 

 .הקובץ מופיע

תקבל רשימה של , בעת הסימון. על פי ברירת מחדל מבוטלת" רטט פעיל"תיבת הבחירה  .10

עבור שמאלה או ימינה לבחירת סוג רטט רצוי ואשר באמצעות . סוגי רטט מוגדרים מראש

 .כפתור אישור

 .לסיום ההגדרות וליציאה מתיבת הדו שיח של התראות" כפתור אישור"אשר עם  .11
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או יפעיל רטט על פי ההגדרות /ו ישמיע את צלצול ההתראה VarioUltra, כאשר זמן ההתראה הגיע

ישמיע את  VarioUltra, אם מתעלמים מההתראה. הודעה תציג את שם השעון המעורר. הנבחרות

. B9על ידי לחיצה על " נודניק"באפשרותך לבחור בתזכורת . דקות 3שניות למשך  10הצלצול כל 

 . שניות 10הצלצול מופסק ומושמע שוב לאחר , במקרה זה

 

 . בתיבת הדו שיח אישוראו אשר באמצעות לחצן  B9להפסקת השעון המעורר לחץ על 

 יציאה משעון מעורר ומטיימר 7.4
 .S3המערכת לחצן לחץ והחזק את , ליציאה מהשעון המעורר ומקוצב הזמן וחזרה לתפריט הראשי

 .מחשבון 8
 

השתמש , אשיאם אתה מחוץ לתפריט הר". c"או במקש חם " מחשבון" -מהתפריט הראשי בחר ב

 .c+b7b8b9בקיצור הפקודה 

 

 :מידע כללי אודות יישום המחשבון

 ניתן לבצע חישובים פשוטים ומדעיים. 

  הזן ערכים מספריים וסמלים ולאחר מכן לחץ עלB8 החישוב . או הקלד את סימן השווה

 . והתוצאה מוצגים בתצוגת הברייל

 פתח את התפריט על ידי לחיצה על , למחיקת חישוב קודם בצע חישוב חדשS3 ובחר ב- 

 עריכה < איפוס תצוגה.

o השתמש בקיצור הפקודה , לחילופיןe+B9. 

 התצוגה תציג או את החישוב האחרון אשר בוצע במחשבון , כאשר אתה פותח את המחשבון

 ". 0"או שדה רק עם הספרה 

  פעולות חישוב מוזנות ישירותומספרים. 

  להזין ישירות עם נקודה או עם סימן פסיקנקודות עשרוניות ניתן . 

o פסיק כלים < אפשרויות < : עבור לתפריט. ניתן להגדיר את הפסיק כהעדפת משתמש

 .במקום נקודה עשרונית

. ניתן למצוא אפשרויות בתפריט או בקיצורי הפקודות השונים, אחרים VarioUltraכמו ביישומי 

 .ה באופן זה ומובאות בהמשך הפרקניתנות להפעל( מדעיות)פונקציות אריתמטיות 

 

 .המשך לקרוא לקבלת מידע נוסף אודות יישום המחשבון

 

 הזנת ערכים וסימני חישוב  8.1
רשימה של סימנים . שים לב כל המספרים וסימני החישוב חייבים להיות מוזנים בברייל מחשב

 .מוצגים מטה עם קוד הברייל שלהם 1-9מקובלים וספרות 

 

 

 :סימנים

 B3B4B6 + חיבור

 B3B6 - חיבור

 B1B6 * כפל
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 B4B3 / חילוק

 B4B6 .00 נקודה עשרונית

 B1B2B3B4B5B6 = שווה

 B1B2B3B5B6 ) פתח סוגריים

 B2B3B4B5B6 ( סגור סוגריים

 

 :מספרים

1   B2       

2   B2B3  

3   B2B5  

4   B2B5B6   

5   B2B6   

6   B2B3B5   

7   B2B3B5B6  

8   B2B3B6   

9   B3B5   

0   B3B5B6  

 הזנת חישובים 8.2
סימן השווה יוזן ולאחריו . להוספת סימן שווה B8הזן את החישוב שלך בשורה המוצגת ולחץ על 

 .החישוב והתוצאה שלו

 

 :הערות

 ניתן להשתמש בתוצאה כבסיס לחישוב הבא עם הפעולה המתאימה . 

 התוצאה הקודמת תימחק, אם יש צורך להזין ערך חדש. 

 תופיע הודעה מתאימה בתצוגה, תקלה אם מתרחשת. 

 10  ( רשימת חישובים)החישובים הקודמים נשמרים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות- 

 .למעבר בין התוצאות D3או  D1מטה או באמצעות  /ויסטיק עבור מעלה 'באמצעות הג

  זכור כי קיצור הפקודהe+B9 יימחק את שורת החישוב. 

 עריכת חישובים 8.3
אם הזנת ערך שגוי . בחישוב מבוצע בדרך דומה לעריכת טקסט במעבד התמליליםתיקון טעויות 

אם שמת לב לטעות רק לאחר הזנת . לחזרה לאחור והזן שוב את הערך הנכון B7לחץ על , כלשהו

 .השתמש בחיצי הניתוב למיקום הרצוי ותקן על פי הצורך, ערכים נוספים

 

 :הערות

 B7 מוחק את התו משמאל לסמן. 

 B9B7 מוחק את התו הנוכחי. 

  מקבל עריכה)=( אם תו משמאל לסימן השווה ,B8  או הקלדת סימן השווה שוב יבצע את

 .החישוב מחדש

  הוא יעבור לשורה חדשה)=( אם מספר מוזן מימין לסימן השווה . 

  התוצאה תוצג בשורה חדשה)=(, אם כל תו אחר למעט מספר מוזן מימין לסימן השווה. 

 ני רווח באופן חופשיניתן להזין סימ. 

  לא ניתן להשתמש בסימן ; -סימן שלילי יסומן באמצעות.+ 



46 
 

 התוצאה החדשה תוצג על ידי לחיצה על , כאשר בוצע תיקוןB8  או על ידי הזנת סימן שוויון

.)=( 

 ניווט בחישוב נוכחי וקודם 8.4
רותך לנוע כמו כן באפש. B9+B4או  B9+B1ניתן לנווט בתוך חישוב על ידי הזזת סמן החץ עם 

 .ויסטיק'שמאלה וימינה באמצעות הג

 

 -ו D1 -ויסטיק מעלה או מטה או ב'השתמש בג. החישובים הקודמים שמורים ברשימת החישובים 10

D3 ניתן לערוך חישובים קודמים לביצוע חישובים עתידיים. 

 

החישוב , חישובים שמורים 10 -ברגע שהרשימה הגיעה ל. לסוף הרשימה ערכים חדשים נוספו

 :ניתן לבצע את הפקודות הבאות.  הראשון יימחק וייפנה מקום לחישוב החדש

 ויסטיק למעלה'ג: חישוב קודם ,D1 ,תצוגה < רשימת חישובים < הערך : או פקודה מהתפריט

 .הקודם

 ויסטיק למטה'ג: חישוב הבא ,D3 ,תצוגה < רשימת חישובים < הערך או פקודה מהתפריט :

 הבא.

 תצוגה < רשימת חישובים < הערך האחרון  :קודה מהתפריטפ: חישוב אחרון 

 קיצור פקודה : נקה רשימת חישוביםu+B9 ,עריכה < נקה זכרון: או פקודה מהתפריט 

 שימוש בזיכרון הזמני 8.5
. c+B8B9: ניתן להעתיק חישובים ומשוואות לזיכרון הזמני באמצעות הפקודה הכללית להעתקה

אם אתה משתמש לחילופין  v+B8B9: ההדבקה הכלליתבאפשרותך להדביק באמצעות פקודת 

 .רק הפתרון יועתק לזיכרון הזמני לצורך הדבקה בהמשך במעבד התמלילים, z+B8B9בפקודה 

 הגדרות 8.6
 :להלן האפשרויות. כלים < אפשרויות ,קיימות שתי הגדרות בתפריט הראשי

 .לתצוגה( או הפסיק)מספר המקומות לאחר הנקודה העשרונית 

 .בנקודה עשרונית או בפסיקבחר 

 זיכרון הרשימה ואפשרויות 8.7
ניתן לקרוא לחישובים אלו ולערוך אותם . חישובים 10הרשימה הנשמרת בזיכרון יכולה לכלול עד 

 10 -חישובים חדשים מתווספים לסוף הרשימה וכאשר יש יותר מ. לשימוש במחשבונים אחרים

כמו בכל ( -M+, M)כל להשתמש בפונקציות תו, בנוסף. הראשון ייפנה מקומו לחדש, חישובים

 .גם ערכים אלו נשמרים ברשימה בזיכרון. מחשבון

 

 :ניתן לבצע את הפקודות הבאות

 הוסף חישוב לרשימה בזיכרון :I+B9 , הכנס מהתפריט: כלים < פעולות זכרון < או הפקודה

 לזכרון

 חישוב קודם ברשימה :y+B8B9 ,החישוב זכרון < כלים < פעולות  :או הפקודה בתפריט

 .הקודם

 החישוב הבא ברשימה :y+B9 ,החישוב הבא<  כלים < פעולות זכרון :או הפקודה בתפריט. 

 החישוב האחרון :m+B9 ,חישובהאחרון ב תצוגה < ערך תפריט:או הפקודה מה. 

 ניקוי הזיכרון :u+B9 ,עריכה < נקה רשימת חישובים: או פקודה מהתפריט. 
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 הוסף ערך לזיכרון :M+plus B8B9 ,הכנס  כלים < פעולות זכרון < :או הפקודה מהתפריט

 .ערך אחרון מהזכרון

 מחיקת חישוב מהזיכרון :M-+ B8B9 ,חיסור : כלים < פעולות זכרון <או הפקודה מהתפריט 

 .מהערך האחרון ברשימה

 הוספת הערך האחרון בזיכרון :i+B8B9 ,כלים < פעולות זכרון < :או הפקודה מהתפריט 

 .אחרון מהזיכרון הכנס ערך

 מהזיכרון לשורת המחשבון ולאחר מכן מחק מהרשימה ןהוספת הערך האחרו :r+B8B9 , או

 .עריכה < הכנס מהזכרון ונקה תפריט:הפקודה מה

 

 :1דוגמא 

 :פעל כך, מ"כ של פריט כולל מע"להוספה לזיכרון מהמחשבון את תוצאת הסה

  18%ואחוז המס הוא  100המחיר לפני מיסים הוא . 

 100+18%100: "הזן את הנתונים במרכאות" 

  הוסף את התוצאה באמצעותa+B9. 

 

בכדי לקרוא  y+B8B9או  y+B9כל שיש לעשות הוא להשתמש בפקודה , לביצוע חישובים דומים

 .B8ובצע את החישוב מחדש באמצעות לחיצה על " 100"ערוך את הערך , לנוסחא השמורה

 

 :2דוגמא 

לאחר + plusB8B9אנו מחברים חישובים פרטניים באמצעות , ושמת כאשר בודקים הזנות של קופה

 . כל חישוב

 . r+B9הערך הסופי יוצג אל ידי הפקודה 

 

 .הקודם, כ לפני מיסים"תציג את הסה r+B9הפקודה לשימוש בהמשך 

 מדעיות מתמטיותפונקציות  8.8
פונקציות  :ריטאו באמצעות הפקודה מהתפ, ישירות אריתמטיותניתן להזין פונקציות ופעולות 

 .פונקציות מתמטיות < מתקדם: או באמצעות הפקודה מהתפריט, מתמטיות < פונקציות בסיסיות

 

י כללי קדימות "עפ)או כפל מקבלים עדיפות על פני חיבור וחיסור /חישובים הכוללים חילון ו

חיסור חובה להשתמש בסימן ה. הוספת סוגריים מאפשרת חישוב על פי הסדר הנכון(. האופרטורים

 .3x-2לדוגמא  , לציון מספר שלילי

 

 :להלן דוגמאות רשימת פונקציות והפעולות שלהן

 חישובים בסיסיים 8.9
  חיבורplus): + )2+3 

  חיסורminus): - )3-2 

  כפלtimes): * )3*2 

  חילוקdivided by): / )7/8 

  אחוזיםx percent of y): % )7%50 

 (7+5*)3 : סוגריים 

 שורש ריבועי :sqrt36 
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 'לוגריתמים וכו, חזקות 8.10
  חזקות( בחזקתX )2: לדוגמאpow3 

  חזקות(בחזקת  10X )5: לדוגמא-exp2 

 לוגריתמים פשוטים :log 5*log70 

  2לוגריתמים טבעיים/ln10 

 Euler: epow epow-3 

 Pi: pi pi*36 

 Modulo: mod  5mod4 

 תצוגת פונקצית ה- MOD  מציגה את המודולים או השארית שלx/y 

 1נותן שארית  4 -ל קלחל 5: לדוגמא (5mod4=1/) 

 פונקציות בטריגונומטריה 8.11
  (: במעלות)סינוסsin sin90 

 סינוס ברדיאנים :sinr  (sinr)4+7 

 היפרבולי ססינו :sinh sinh0,75 

 Arcus sine degrees (Inverse): asin asin0,5 

  (: מעלות)קוסינוסcos cos 90 

 קוסינוס ברדיאנים :sinr  (sinr)4+7 

 קוסינוס היפרבולי :cosh cosh0,75 

 Arcus cosine degrees (Inverse); acos acos0,75 

  (: מעלות)טנגנסtan tan 45 

 סינוס ברדיאנים :sinr (4+7 )sinr 

 טנגנס היפרבולי :tanh tanh0,75 

 Arcus tangent degrees (Inverse): atan atan0,5 

 קבועים 8.12
 . z -ו x, yניתן לשייך קבועים למשתנים 

 

במקום . ניתן להקצות משתנים מסוימים בהם אתה מרבה להשתמש בחישובים שלך, לדוגמא

לשימוש . xייחשב את השורש הריבועי של  sqrxלדוגמא , מספרים תוכל להשתמש במשתנים

 . באפשרותך להזין אותם ישירות או לבחור אותם מהתפריט, zאו  x, yבמשתנים 

 

לשורת  x< הכנסת  xקבועי משתמש < קבועי משתמש  תפריט:פתח את ה, xלהגדרת ערך למשתנה 

שיוך ערכים מסוג זה עשוי להיות לעזר אן עתה . B8B9+1או השתמש בקיצור הפקודה ,  החישוב

 .משתמש במספרים גדולים לעיתים קרובות

 

 xקבועי משתמש < קבועי משתמש : הפקודות הבאות זמינות בתפריט הראשי

  הכנסתx לשורת החישוב (קש חםמ :x) 

  הכנסת שורת החישוב לתוךx  

  הכנסתx x - הוספת ערך שורת החישוב ל- x 

  ערךהצג x  
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 -ו 2הקיצורים המתאימים משולבים עם המספר . בהתאם z -ו yאותו פעולה מבוצעת עם המשתנים 

 .בהתאם 3

 המרות 8.13
 -סנטימטרים יש בכמה : לדוגמא. מאפשרות ביצוע המרות שונות םהמרות והפונקציות שלהאפשרות 

המרות < אינצ'ים  :ולאחר מכן פתח בתפריט 17הזן את המספר , לחישוב זה? ים'אינצ 17

 .במקרה זה תוצג( 43.18)התשובה הנכונה . לסנטימטרים

 

אינם '( סנטימטרים וכו, ים'אינצ)סימנים הקשורים למידות . תשובות מוצגות בערכיהן בלבד: הערה

 . בחירת הפקודה מהתפריט המידה נבחרת רק בעת. מוצגים

 יציאה מהמחשבון 8.14
 . S3המערכת לחצן לחץ והחזק את , ליציאה מהמחשבון וחזרה לתפריט הראשי

 .מנהל הקבצים 9

 הקדמה 9.1
 :יישום מנהל הקבצים מאפשר לך, Macintosh Finder -ול Windows Explorer -בדומה ל

 להעתיק או לשנות שמות קבצים, למחוק, לסמן. 

 שותליצור תיקיות חד 

 להעביר קבצים מתיקייה לתיקייה 

 להגדיר את אופן מיון הקבצים בתצוגה 

  לכווץ(ZIP )קבצים או תיקיות ולחלץ כיווצים. 

או  f+B7B8B9ניתן לגשת למנהל הקבצים מכל מצב בעורך הקבצים על ידי הפקודה הכללית 

 ".f"מהתפריט הראשי באמצעות המקש החם 

 ". תפריט פקודות" 12תן למצוא בסעיף פרטים נוספים אודות מנהל הקבצים ני

 כניסה וניווט במנהל הקבצים 9.2
תמצא רשימה אנכית של קבצים ותיקיות השמורות באחסון , כאשר אתה פותח את מנהל הקבצים

ושמירה של קבצים במעבד , רשימת הקבצים זהה לזו המוצגת בפתיחה. VarioUltra -הפנימי של ה

 .S3המערכת לחצן מתבצעת באמצעות  היישוםתפריט פתיחת , כתזכורת. התמלילים

 

 

 :קיימות מספר אפשרויות של ניווט ברשימה זו

 התצוגה לחצן לחץ על , ויסטיק'לחץ על למטה בג: למטהD3  או השתמש בפקודהB9B6. 

 התצוגה לחצן לחץ על , ויסטיק'לחץ על למעלה בג: למעלהD1  או השתמש בפקודהB9B3. 

הזנת תו או מחרוזת . גישה לכל הקבצים והתיקיות באחסון הפנימיפקודה זו תספק , כברירת מחדל

של תווים תעביר את התצוגה לקובץ או לתיקייה הראשונים המתחילים באותו התו או מחרוזת תווים 

 .שהזנת

 

תזיז , B9B4ויסטיק או ביצוע פקודה 'לחיצה על ימינה בג, כאשר אתה נמצא בתיקייה מהרשימה

, B9B1ויסטיק או ביצוע הפקודה 'לחיצה על שמאלה בג. תיקייה הראשיתרמה אחת למטה מה, ימינה

 VarioUltra -באחסון הפנימי ב( של תיקיות)הרמה העליונה ביותר . תזיז שמאלה ולמעלה רמה אחת
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הרמה הבאה תציג את . המחוברים USB -תציג את תיקיית האחסון הפנימי וכן את כל התקני ה

 .וקבצים אחריםאו תיקיות " Edit"תיקיית 

 

כאשר אתה מחבר את " VarioUltra / Storage"תיקיית האחסון הפנימי מוצגת בתור : הערה

VarioUltra  עם מחשב דרךUSB. 

 מידע נוסף אודות קבצים ותיקיות 9.3
באפשרותך לקבל מידע נוסף כגון תאריך השינוי , כאשר אתה ממוקם על תיקייה או קובץ ברשימה

 מהתפריטבאפשרותך להגדיר מה מוצג וכמה מוצג על ידי הפקודה . ג הקובץגודל הקובץ וסו, האחרון

תופיע לפני שם קובץ ותיקייה שהם חלק " z"האות . הגדרות < תצוגה < תבניות < קובץ: הראשי

 (.zip)מתיקייה או קובץ מכווץ 

 

 PDFכך לדוגמא פתיחת קובץ . תמיד ייפתח את היישום המתאים לסוג הקובץ VarioUltra: הערה

ומעבד  האקסלייפתח את מציג  XLSפתיחת קובץ , PDF -תביא לפתיחת יישום מציג קבצי ה

 .BRF -ו DOC, DOCX, RTF, TXTהתמלילים ייפתח עם פתיחת קבצים מסוג 

 חיצוני USBהפעלת מנהל הקבצים עם התקן אחסון  9.4
לאחר מכן הפעל את . בצד שמאל VarioUltra -הכנסת הכונן ל, הינה פשוטה USBהגישה לכונן 

 . ברשימת כונני האחסון" Stick"מנהל הקבצים ואתר את 

 

קיימים כונני . אחרת הכונן לא יזוהה כלל. בכיוון הנכון USB-יש להקפיד להכניס את כונן ה: הערה

USB במקרה . לכן קיימת אפשרות שהכונן יוכנס הפוך. זעירים שהם שטוחים לחלוטין בשני הצדדים

הכנס את הכונן , במקרה כזה. לא יזהה את הכונן ולא יציג אותו במנהל הקבצים VarioUltra, כזה

 .בכיוון הנכון

 PCכהתקן חיצוני למחשב  VarioUltraהפעלת  9.5
כלומר חיבור , הינו מזוהה כהתקן ממשק אנוש VarioUltra -מכשיר ה, BAUMכמו צגי הברייל של 

כפול יישמע מהמחשב " ביפ"צליל .  USBכהתקן חיצוני דורש לא יותר מאשר חיבור  PCלמחשב 

 . VarioUltraלהודיע לך כי כעת באפשרותך לפתוח את סייר הקבצים עם התכנים הפנימיים  של 

עם תיקיית משנה בשם  VarioUltraהסייר יציג תיקייה בשם , למחשב VarioUltraלאחר חיבור 

VarioUltra Storage .ניתן לבצע . המוזכר במדריך זה תיקייה זו היא למעשה כונן האחסון הפנימי

 '.העברה וכו, שינוי שם, מחיקה, הדבקה, את כל הפעולות כגון העתקה

 

 

 

 :הערה

  לא משנה אםVarioUltra במצב עורך הקבצים או במצב תצוגת ברייל בעת חיבור למחשב .

 .ניתן לעבור בין מצבים אלו באופן רגיל

 נכון למועד עריכת מדריך זה ,VarioUltra  מתאים ככונן חיצוני רק לחיבור למחשבPC  עם

אנו מקווים כי תמיכה דומה תהייה זמינה בעתיד הקרוב למחשבי . מערכת הפעלה חלונות

MAC. 

 יציאה ממנהל הקבצים 9.6
 .S3המערכת לחצן לחץ והחזק את , ליציאה ממנהל הקבצים וחזרה לתפריט הראשי
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 .הגדרות 10
ניהול , חיבורי בלוטוס, התראות, רויות בטבלאות בריילהגדרות בתפריט הראשי מאפשרות מגוון אפש

 .זמן ותאריך וניהול צריכת חשמל

 

מכל תפריט או יישום אחרים השתמש . פותח את תפריט הגדרות" s"המקש החם , בתפריט הראשי

 . s+B7B8BB9בפקודה 

 התראות  10.1
בעת חיבור , וגמאלד. VarioUltraהתראות מאפשר הגדרת צלילים ורטטים להתראות מערכת על ידי 

הגדרות אלו הינן . קיימת אפשרות לכיוון עוצמת הקול של צלילים. VarioUltra -התקן בלוטוס ל

 .כלליות למערכת

 הגדרות רטט 10.1.1
  הגדרות < התראות,: באפשרות הגדרת הרטט. VarioUltra -התראות צליל הן ברירת המחדל ב

 .ניתן להפעיל או לכבות את אפשרות הרטט

הניתוב מעל לחצן ניתן לבצע זאת על ידי לחיצה על . סמן או בטל את סימון התיבה, שיחבתיבת הדו 

כפתור מצעות אעבור מטה שורה אחת לאישור ב. ויסטיק'או על ידי לחיצה ימינה בג, רטט פעיללמילה 

 (.ביטול )או מטה שתי שורות לביטול , אישור

 

 . גם לא בהתראה שקטהלא יופעל רטט בכלל ו, אם אפשרות הרטט מבוטלת: הערה

 עוצמת הקול 10.1.2
 .VarioUltraעוצמת הקול מגדירה את עוצמת הצלילים המושמעים על ידי 

לקבלת תיבת העריכה הכוללת את ערך  עוצמהפתח את אפשרות , הגדרות < התראות תפריט:ב

ימינה , ויסטיק'להגביר או להנמיך באמצעות הג, 100 -ל 0בתיבה זו ניתן לבחור ערך בין . העוצמה

 .10ושמאלה במרווחים של 

 

מאפשר ( B8עד  B1הברייל  לחצניכל ) S4+B1B2B3B4B5B6B7B8המערכת  לחצניקיצור פקודת 

באמצעות  10כמו כן ניתן להגביר או להנמיך את העוצמה במרווחים של . אף הוא את כיוון העוצמה

 .S4+B6B8או  S4+B3B 7המערכת  לחצניקיצורי הפקודות ב

 ברייל  10.2
 :האפשרויות כוללות. הברייל מאפשר לך לשנות את הדרך בה מוצג ומנוהל הברייל תפריט

 הגדרת שוליים שמאל וימין 

 תנועת תצוגת הברייל בעת הגעה לשוליים. 

 במצב עריכה ומצב קריאה סוג הסמן. 

 טבלאות קלט ופלט ברייל. 

 הודעות מערכת וכו, תיבות דו שיח, קידוד הברייל להצגת תפריטים.' 

 

ויסטיק או 'באפשרותך לגלול מעלה ומטה באמצעות הג, VarioUltra -ל התפריטים בכמו בכ

התצוגה  לחצניויסטיק או ב'לגלילה שמאלה וימינה השתמש בג. D3 -ו D1התצוגה  לחצניבאמצעות 

D2 ו- D5. 
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 תצוגת הברייל 10.2.1
או " תקפוץ"שמאל וכן לקבוע האם תצוגת הברייל  /אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר שוליים ימין

הגדרות אלו תקיפות למצבי עריכת טקסט במעבד התמלילים . עם הגעה לסוף השורה" תנוע"

הגדרות אלו לא , D5או  D2התצוגה  לחצניעם ( גלילה)בעת קריאה . ובתיבות העריכה השונות

 .רלוונטיות

 .שלמההצג מילה  :הגדרות תצוגת הברייל לא יהיו פעילות במעבד התמלילים כאשר הופעל: הערה

 .ישמאל /ימין  שול 10.2.1.1
מאפשר לך  VarioUltra. הגדרות שוליים הינן חשובות בעת יצירת מסמך או בעת הגהת מסמכים

בעת כניסה להגדרת .  הגדרות < ברייל < תצוגהאו ימים באמצעות התפריט /להגדיר שוליים שמאל ו

הגדרות שוליים ימין . האפשרות הראשונה המוצגת בתצוגה היא של שוליים שמאל, תצוגת הברייל

 . מופיעות בשורה למטה

תצוגת הברייל תציג תיבת עריכה בה תוכל להזין . תהליך הגדרת השוליים זהה בכל הגדרות השוליים

המספר מציין את מספר התווים מצד שמאל או ימין של . את מספר התווים מהקצה להגדרת השוליים

 .תצוגת הברייל המגדירים את השוליים

10.2.1.2 Line Jump/Drag - גרירה /קפיצת שורה: 
אם התנועה . יזיז את התצוגה שמאלה או ימינה בהתאם VarioUltra, כאשר הסמן מתקרב לשוליים

 20אם יש ברשותך דגם עם . יגלול שורה אחת ימינה או שמאלה VarioUltra", קפיצה"מוגדרת כ

תווים ימינה  40ה תהיה תווים התנוע 40ובדגם עם ; תווים 20התצוגה תנוע שמאלה או ימינה , תאים

מגולל את תצוגת הברייל תו אחד שמאלה או  VarioUltra", גרירה"אם התנועה מוגדרת כ. או שמאלה

 .תלוי בכיוון הגלילה, ימינה כאשר הסמן נותר בשוליים

אם תיבת . הגדרות < ברייל < תצוגה < קפיצת שורה תפריט:למעבר בין שני מצבי התנועה בחר ב

בטל את הסימון על ידי גלילה ימינה עם . מוגדר" קפיצה"מצב ברירת המחדל של , הבחירה מסומנת

 .חזור על תהליך זה לסימון מחדש. ניתוב סמןלחצן ויסטיק או על ידי לחיצה על כל 'הג

 שורההצג הודעות ללא גלישת  10.2.1.3
כאשר תיבת הבחירה . תיבת הבחירה מוצגת בשורה אחת, כאשר אפשרות זו נבחרת בתפריט

מילים עלולות להיחתך , אם תבטל את סימון התיבה. הודעות יוצגו עם גלישת טקסט פעילה, מסומנת

ות מתאימות עמכיוון שרוב ההוד VarioUltra 20שים לב כי עניין זה משפיע בעיקר על . בסוף שורה

 .VarioUltra 40 -לשורה אחת בתצוגה ב

 סמן 10.2.2
כוללים נקודה  הסמניםסוגי . כה וקריאהאפשרויות הסמן כוללות את הגדרת הופעת הסמן במצבי ערי

תא , הסמן בו תבחר יכול להיות תא פעיל קבוע, לבסוף. וכל צורה אחרת בה תבחר 8 -ו 7נקודה , 7

 .לא פעיל או תא מהבהב בקצב הניתן לשינוי

 

 מצב קריאה

, לשינוי הגדרות הסמן במצב זה. מצב קריאה מופעל בכל פעם שפותחים מסמך המוגן בפני כתיבה

סגנון ברירת המחדל של הסמן הוא ברייל  הגדרות < ברייל < סמן < מצב הקראה, :בחר בתפריט

 .8נקודה במהבהב 

 

 מצב עריכה

לשינוי הגדרות . מצב עריכה זמין בכל פתיחה של מסמך שאינו מוגן בפני כתיבה ובכל תיבת עריכה

סגנון ברירת המחדל של הסמן  הגדרות < ברייל < סמן < מצב עריכה :בחר בתפריט, הסמן במצב זה

 .8 -ו 7נקודה בהוא ברייל מהבהב 
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 123456נקודות , לדוגמא. בחר בנקודות הברייל בתיבת העריכה, להגדרת צורת סמן משלך 

 . הסמן יופיע ריק, אם הגדרת לא נכון. 6עד  1יציגו סמן בתא בנקודות ברייל 

 דות שבדרך כלל מוצגות יהיו חבויות כלומר נקו, סמן ניגודי למעשה הופך את התצוגה הרגילה

הנקודות כסמן ולאחר מכן תעבור לתא ברייל עם האות  8אם תגדיר את כל , לדוגמא. וההפך

b (B2B3 ,) הנקודותB2 ו- B3  לא יופיעו ורקB1B4B5B6B7B8 יופיעו . 

 מופיעה תיבת , כאשר תיבת בחירה מסומנת. לסמן מהבהב בחר בתיבת הבחירה המתאימה

 2000 -ל 200הזן ערך בין . אותו ניתן להגדיר, בנוסף לקצב ההבהוב באלפיות השנייהעריכה 

 .לקביעת מהירות ההבהוב או המרווח בין הבהובים

 ברירת מחדל  סימני ברייל 10.2.3
, תפריטים, מהרגע שנבחר. VarioUltra -השתמש באפשרות זו למעבר בין טבלאות ברייל שונות ב

שים לב כי הגדרה זו אינה קשורה לאפשרות . גים בברייל הנבחרצתיבות דו שיח והודעות מערכת מו

 .הגדרת טבלאות ברייל לקריאה או כתיבה במעבד התמלילים

 

 :להלן הנחיות להגדרת קודי הברייל

 . לפתיחת דו שיח : הגדרות < ברייל < סימני ברייל ברירת מחדל,בחר בתפריט .1

 .בחר באפשרויות הרצויות מהרשימות .2

 . באפשרותך לבחור את שפת קוד הברייל ,שפה  :ברשימה .3

, תוכל לבחור את קוד הברייל לשימוש בהצגת התפריטים : הקראה ברירת מחדל,ברשימה .4

 .תיבות דו שיח והודעות מערכת

תוכל לבחור בקוד הברייל לשימוש בעת הקלדת טקסט , : כתיבה ברירת מחדלברשימה .5

 .בתיבות הטקסט

באפשרותך להגדיר כי  אברייל,טקסט בקריאת קוקתיבות של  טקסטהצג  :בתיבת הבחירה .6

 .קוד הברייל הרצוי לקריאה ישמש גם לטקסט מוזן בתיבות הבחירה ובשדות המידע

 

 :הערות

 ( סיסמאות וכו, ל"כתובת דוא, לדוגמא מיקום בתיקיות)חלק מתיבות העריכה : הערה'

 .במקרים אלו מוצגת הודעה בעניין. ממשיכות להציג ברייל מחשב

 אינה נתמכת בכל  2רמה , לדוגמא. האפשרויות הזמינות הן שונות, ם לשפה הנבחרתבהתא

 (.עברית)השפות 

  החל  10.7כמתואר בסעיף  הגדרות < פרופילי קלט פלטפרופילים באמצעות  2ניתן להגדיר

 .ניתן לעבור בנקל בין שתי טבלאות ברייל שונות, תומהשלמת ההגדר

 יתת ברייל סטנדרטטבל 10.2.4
טבלאות אלו מגדירות איזה נקודות . מקליד וקורא נקבע באמצעות טבלאות הברייל הברייל שאתה

 . כמו בברייל רגיל Unicodeברייל מציגות תו בצג הברייל והאם יש צורך בקידוד 

תוצג רשימה ובה טבלאות  כלים < ברייל < טבלת ברייל סטנדרטית, ייפתח דו שיח, תפריט:בחר ב

שמאלה באמצעות  /נווט ימינה (. US.u2bלדוגמא ) וטבלאות פלט  (US.b2uלדוגמא )קלט אפשריות 

 .ויסטיק לבחירת האפשרות הרצויה'הג

  8 -ו 7נקודות  ברייל ללא 10.2.5
 .להסתרה או הצגת הנקודות ,8 7כלים < ברייל < ברייל ללא נקודות  -בתפריט הראשי בחר ב

 לא יופיעו בעת קריאה בצג הברייל 8 -ו 7נקודות הברייל , אם בחרת להסתיר את הנקודות .

 .לא יופיעו נכון 8 -ו 7תווי ברייל מחשב הכוללים נקודות , בשל כך
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 יופיעו בכל מצב בו הן מופיעות בטקסט 8 -ו 7נקודות הברייל , אם בחרת להציג את הנקודות .

 .ברייל מחשב יוצג כראוי, כך

 הגדרות תצוגה 10.3
 :ומספר אפשרויות יופיעו כלים < תצוגה, -בתפריט הראשי בחר ב

 הדרך תצוגת קיצור 

 אותיות קיצור 

 תבניות 

 אפשרויות סיסמה 

 הודעות 

 קיצורי פקודות תפריט  10.3.1
או התצוגה /אפשרות קיצורי פקודות התפריט מאפשרים לך להחליט האם קיצורי פקודות הברייל ו

וימת אפשריים קיצורי הפקודות לפתיחה או הפעלה של אפשרות מס, בעת ניווט בתפריט. יופיעו

 .קיצורים אלו מוצגים גם בעזרה על פי ההקשר. כברירת מחדל

 

 :קיימות שתי אפשרויות לבחירתך

  מקשיםהצג קיצורי 

  תצוגההמקשים להצג את קיצורי 

 

ניתן לבצע זאת גם דרך . ביטול תיבת הבחירה /ויסטיק לסימון 'מעבר ימינה או שמאלה באמצעות הג

 .B0האגודל הימני לחצן או לחיצה על , תיבת הבחירההניתוב מעל ללחצן לחיצה על 

 

  אותיות קיצור 10.3.2
כוללים מקשים חמים המאפשרים גישה מהירה לפריט  VarioUltra -התפריטים ותיבות הדו שיח ב

 . הרצוי בתפריט

 

במקרה של תפריט . המקשים החמים מוצגים כאות נפרדת בתצוגת הברייל, על פי ברירת המחשל

במקרה זה , ושם היישום(, המייצגת מקש חם) sהאות (, פריט בתפריט) mi האותיותיופיעו , כלים

 .כלים

 

אות בתוך שם היישום בתצוגת הברייל , עם בחירת אפשרות זו. החלופה היא לסמן את המקש החם

 Sהאות הראשונה , במקרה של הגדרות. כך תדע שאות זו היא מקש חם. מתחת 8תקבל נקודה 

 .תמתח 8תכלול נקודה 

 :מה יוצג. כלים < תצוגה < מקשים חמים תפריט:למעבר בין מקשים חמים עבור ל

", "הצג מקשים חמיםהשורה הראשונה מתחת למקשים החמים תציג או את ברירת המחדל  .1

 .ויסטיק לבחירת האפשרות הרצויה'שמאלה באמצעות הג /נווט ימינה ". show/highlight"או 

 גלול שורה מטה להגדרת תחילית  .2

 גלול שורה מטה להגדרת סיומת  .3

 . כפתור אישורגלול מטה ואשר באמצעות  .4

 .ביטול גלול מטה ואשר באמצעות  .5
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 תבניות  10.3.3
את הופעת  הגדירלמאפשרת  כלים < תצוגה < תבניות, :אפשרות תבניות העיצוב נמצאת בתפריט

נקראים  VarioUltra -חלקי התצוגה השונים ב. קבצים ותיקיות, תיבות הדו שיח, פריטי התפריט

ולהגדיר באופן פרטני , באמצעות תבניות העיצוב ניתן לשנות את מיקום וסדר מקטעים אלו. מקטעים

 .השינויים חלים על כל המערכת. פריטי תפריט

, כגון תוויות, והן מגדירות את המיקום וסדר המקטעים המוצג, יש הגדרות ברירת מחדל עבור כל רכיב

במידת . אם תרצה, אתה יכול לשנות ולשמור תצורה משלך' וכו, הקיצורפקודת , מקשי קיצור דרך

 -התצורה האישית שלך נשמרת ב. הצורך תוכל לשחזר את תצורת ברירת המחדל

VarioUltra/USER/Controls.xml 

ומספקים הוראות להתאמת תבניות , פרקי המשנה הבאים להציג בפניכם את הסוגים השונים במקטע

. תהליך שינוי תצורת ברירת המחדל זהה עבור כל סוגי המקטע. כל אחד ברירת המחדל עבור

 :המקטעים כוללים

 תפריט ב פריט( המצוינים כברירת מחדל על ידיMI בתצוגת הברייל) 

 כפתור 

 תיבת בקרה 

 תיבת טקסט 

 תיבת טקסט לקריאה בלבד 

 רשימה  

 קובץ 

 תיקייה 

 :ההגדרות בכל תבנית עיצוב כוללת את האפשרויות הבאות

  ואת סדרם ( מידע רכיב בודד)אפשרות זו מציגה את המקטעים הנבחרים " ברייל"שדה מידע

 .פתח את תיבת העריכה המתאימה, לשינוי הבחירה או הסדר. בברייל

  ברייל"שיח לשינוי בחירת וסדר המקטעים המוצגים בשדה -לחצן זה פותח דו, "עריכה"לחצן." 

  מחזירה את הגדרות תבנית העיצוב בחזרה אפשרות זו  "ברירת המחדלכהגדר "לחצן

; אין זו פעולה כוללת של שחזור לברירת המחדל. לברירת המחדל של הגדרות אלו בלבד

 .שינויים אחרים במקטעים לא יושפעו

 

שים לב כי ייתכן והאפשרויות . כולל מספר אפשרויות המובאות מטה" עריכה"שיח המשנה -דו

 :ת קודמותהמוצגות יהיו שונות בהתאם להגדרו

  אותה . )רשימה זו מציגה את המקטעים הנבחרים על פי הגדרות הרצויות".  פריטים "רשימת

המספר בחזית מציג את מיקום ( שיח הקודם-רשימת מקטעים המופיעה בשה המידע בדו

קלות לפתיחת  S3לחץ על . בחר מתוך הרשימה על ידי מעבר ימינה ושמאלה. המקטע

 .  טעים ובכדי להציג או להסתיר מקטעהתפריט לשינוי מיקום המק

  הקיצור : לדוגמא, הזן את שם המקטע".  טקסט "תיבת עריכה"MI " לפריטי תפריט בהצגת

 .להפרדת המקטע, הזן רווח לאחר השם. ברייל

  סימון . תו או מחרוזת אלו יופיעו בראש המקטע. הזן תו או מחרוזת".  תחילית "תיבת עריכה

אם אתה מגדיר את אותו התו לתחילית . יספק מידע נוסף בבריילזה יציין את המקטע או 

 . המקטע יוצג בין תווים אלו, ולסיומת המקטע

  סימון זה . תו או מחרוזת זו יופיעו לאחר המקטע. הזן תו או מחרוזת. " סיומת "תיבת עריכה

לסיומת אם אתה מגדיר את אותו התו לתחילת ו. יציין את המקטע או יספק מידע נוסף בברייל

 . המקטע יוצג בין תווים אלו, המקטע
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בתפריט זה מופיעות . S3שיח העריכה על ידי לחיצה קלה על -באפשרותך לפתוח את התפריט בדו

 : האפשרויות הבאות

 ולמעשה משנה את , מזיז את הפריט הנבחר מהרשימה מיקום אחד שמאלה: שמאלה העבר

 .מיקומו

 ולמעשה משנה את , מהרשימה מיקום אחד ימינהמזיז את הפריט הנבחר : ימינה העבר

 .מיקומו

 ולמעשה משנה את מיקומו, מזיז את הפריט הנבחר מהרשימה למיקום הראשון: התחלה. 

 ולמעשה משנה את מיקומו, מזיז את הפריט הנבחר מהרשימה למיקום האחרון: סיום. 

 מעביר את . מסיר את מספר מיקום המקטע מהרשימה ובכך מסתיר אותו: פריטהסתר את ה

 . מיקום המקטע לסוף הרשימה

 מקצה למקטע הנבחר את מספר המיקום הבא הזמין והופך (: הצג את המקטע) רכיב הכנס

 . את המקטע לגלוי

 בו טקסט להזיןיוצר פריט חדש כמקטע חדש  :טקסט רכיב הכנס . 

 משחזר את פריטי הרשימה ואת מספרי המיקום למצבם המקורי :מחדלת והגדר בריר. 

 פריט בתפריט<  בניות עיצובת 10.3.3.1
מקטעי ברירת המחדל כוללים את . ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת פריטי תפריט

 :מספרי המיקום הבאים

 <count>מקש קיצור<, >שם< >רשימה< > 5>מצב<,  4>תווית<,  3>מקש חם<,  2פת,  1

תווי תחילית וסיומת מוצגים . המקטעהינם מצייני מיקום לשם >< מקטעים המוכנסים בין הסימנים 

 .במקטע המתאים

 

 :מקטעים ומשמעותם

 .מידע אודות תפריטי משנה :<מצב> -

מקטע זה יציג את שם תפריט האב או את , VarioUltra -אם אתה עובר לתפריט משנה ב :<שם> -

 .כליםתפריט האב יציג , אם אתה נמצא בתפריט תבניות העיצוב: לדוגמא. התפריט מעל

 

 : דוגמה להגדרה

 :לביצוע שינוי זה פעל כך. פתבמקום  פאנחנו נעדיף להציג , בהצגת ברייל

 .גלים < תצוגה < תבניות < פריט בתפריט תפריט:פתח את ה .1

 ".עריכה" כפתורבבחר " ברייל"שיח בשדה -בדו .2

 ".פת 1"בחר בערך " פריטים"ברשימה  .3

 .ולאחריה רווח, תוצג תערוך את הטקסט כך שהאות . פתשיח הטקסט יופיע -בדו .4

 ".אישור"כפתור שיח באמצעות -אשר וסגור את הדו .5

  כפתור < תבניות עיצוב 10.3.3.2
מקטעי ברירת המחדל כוללים את . שיח-ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת לחצנים בדו

 :מספרי המיקום הבאים

 >תווית<  3>מקש חם<,  2כ,  1

 NO -ו YES , ביטול אישור,מילים כגון  - "כפתור"את הטקסט שמוצג על הכפתור מייצג  תווית

 .VarioUltra -השונים ב שיח-המופיעות בדו

 בקרהתיבת  < תבניות עיצוב 10.3.3.3
מקטעי ברירת המחדל . שיחים-ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת תיבות סימון בדו

 :כוללים את מספרי המיקום הבאים
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 <.>תווית 4>מקש חם<,  3>מצב<,  2תב,  1

 .מסומן או לא מסומןו על הפריט במידהמציין מידע < מצב>שים לב כי 

 טקסט תתיב <תבניות  10.3.3.4
מקטעי ברירת המחדל . . שיחים-ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת תיבות עריכה בדו

 :כוללים את מספרי המיקום הבאים

 >תווית<, 3מקש חם <,  > 2תט,  1

 : דוגמה להגדרה

 :לביצוע שינוי זה פעל כך. אנחנו רוצים שהמקשים החמים יהיו חבויים, בהצגת ברייל

 .כלים < תצוגה < תבניות < תיבת טקסט :פתח את התפריט .1

 ".עריכה"בלחצן " ברייל"שיח בחר בשדה -בדו .2

 .אשר אין לו מספר מיקום <מקש חם> בחר ב" פריטים"ברשימה  .3

 " הסתר את הפריט" -ובחר ב S3התפריט באמצעות לחיצה קלה ל  פתח את .4

אין יותר מספר מיקום כיוון שהוא עבר לסוף < מקש חם> -ול" פריטים"כעת חזרת לרשימה  .5

 (לא בשדות מידע)הגדרות אלו תקפות רק בתיבות עריכה . הרשימה

 ".כפתור אישור"שיח באמצעות -אשר וסגור את הדו .6

 

עבור לסעיף . כאשר נסתר( 8דה עם נקו)או כתו מסומן , גלויהמקש החם מוצג כתו בודד כאשר : זכור

 .הדן במקשים חמים להוראות מפורטות אודות אפשרות זו 10.3.2

 תיבות טקסט לקריאה בלבד <תבניות  10.3.3.5

. שיחים-בדו( תיבות טקסט לקריאה בלבד)ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת השדות 

 :מקטעי ברירת המחדל כוללים את מספרי המיקום הבאים

 

1 IF ,2 <  ,> תווית<, 3מקש חם< 

 .הוא תמיד מופיע אחרון. לא ניתן למיקום או להגדרה שונים< תווית>שים לב כי המקטע 

 רשימה  <תבניות  10.3.3.6
מקטעי ברירת המחדל . שיחים-ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת תיבות רשימה בדו

 :כוללים את מספרי המיקום הבאים

 

 >מקש חם< 6>תווית<  count ,>5> 4>רשימה<,  3>תוכן<,  2רש,  1

  קובץ <תבניות  10.3.3.7
מקטעי ברירת . ניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת קבצים ברשימות קבצים ותיקיות

 :המחדל כוללים את מספרי המיקום הבאים

1 LI ,2 <type ,>3 fi<5<, רשימה> 4<, תוכן <count >6 <9>נתיב<,  8>תאריך<,  7, <גודל 

 >מקש חם<, 10>תווית<, 

 

 : דוגמה להגדרה

 :לביצוע שינוי זה פעל כך". Li"במקום " Fi"יציג  1אנחנו נעדיף שמקטע , בהצגת ברייל

 .כלים < תצוגה < תבניות < קובץ תפריט:פתח את ה .1

 ".עריכה"בלחצן " ברייל"שיח בחר בשדה -בדו .2

 ".LI"בחר בערך " פריטים"ברשימה  .3

 . והוסף רווח אחד" Fi"ערוך טקסט זה להצגת ". LI" מייצגת" טקסט"תיבת העריכה , שיח-בדו .4

 ".אישור"כפתור שיח באמצעות -אשר וסגור את הדו .5
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 .וערך מקטע זה השתנה" ברייל"כעת חזרת לשדה המידע  .6

 ".אישור"כפתור שיח באמצעות -אשר וסגור את הדו .7

  יהתיקי <תבניות  10.3.3.8
מקטעי ברירת . קבצים ותיקיותניתן להגדיר את המקטעים הבאים לצורך הצגת תיקיות ברשימות 

 :המחדל כוללים את מספרי המיקום הבאים

1 LI ,2 <type ,>3 fo ,>5רשימה<, > 4>תוכן <count >6  ,>מקש חם> 8<, תווית> 7>תאריך ,> 

 >נתיב<, 10<, גודל> 9

 

גודל התיקייה מחושב בעת סיור ברשימת הקבצים , נבחר לתצוגה< גודל>שים לב כי אן מקטע 

 .פעולה זו עשויה לקחת זמן מה, בהתאם למספר הקבצים או תיקיות המשנה. והתיקיות

 

 : דוגמה להגדרה

. נסתר"+" והמקטע השני " Li"במקום " Fo"אתה רוצה שהמקטע הראשון יציג , לתצוגת הברייל

 :לביצוע שינוי זה פעל כך

 .כלים < תצוגה < תבניות < תיקייה תפריט:פתח את ה .1

 ".עריכה"בלחצן " ברייל"שיח בחר בשדה -בדו .2

 ".LI"בחר בערך " פריטים"ברשימה  .3

 .ולאחריו סימן רווח בודד, במקום" Fo"כך שיציג " LI"ערוך את , שיח תיבת הטקסט-בדו .4

 ".כפתור אישור"שיח באמצעות -אשר וסגור את הדו .5

 .וערך מקטע זה השתנה" ברייל"כעת חזרת לשדה המידע  .6

 "+".  שוב והפעם בחר בתו המקטע " עריכה"שיח -פתח את דו .7

 ". כפתור אישור"ואשר באמצעות " טקסט"בתיבת העריכה "+" מחק את  .8

 ".כפתור אישור"שיח באמצעות -אשר וסגור את הדו .9

 אפשרויות סיסמה  10.3.4
כל התווים , במצב זה. סיסמאות מוצגות באופן נסתר על פי ברירת המחדל, לאבטחה משופרת

אם אתה מעדיף . לפיכך אין באפשרותך לוודא כי הסיסמה הוזנה כראוי )*(.מציגים כוכביות 

 כלים < תצוגה < אפשרויות סיסמה... -עבור ל, שהסיסמאות יהיו גלויות בזמן ההקלדה

 .הסיסמאות יוצגו בתצוגת הברייל עד להגדרה חוזרת. לביטול מצב ההסתרה בתצוגה

 הודעות  10.3.5
VarioUltra הודעת עזרה תציג את האות . כדי לספק עזרה ואזהרותמציג הודעות בזמנים שונים וב

"h( " קיצור שלhelp )הודעות אזהרה כוללות את האות ; במודול הראשון"w( ' קיצור שלwarning.) 

 

 :שים לב

  לדוגמא. הניתוב למעט ההודעה הראשונהלחצן יש לאשר הודעות אזהרה על ידי לחיצה על :

 .הודעת אזהרה כי הסוללה עומדת להיגמר

  הודעת עזרה : לדוגמא. שניות כברירת מחדל 5הודעות עזרה נעלמות באופן אוטומטי לאחר

 .כי הבלוטוס הופעל

 ניתן להקפיא את ההודעה על ידי לחיצה על , אם זקוק לך יותר זמן לקריאת הודעות העזרה

הניתוב לחצן הודעה עזרה מוקפאת תשתחרר רק לאחר לחיצה על . הניתוב הראשוןלחצן 

 .הראשוןלחצן למעט ה

  ניתוב למעט הראשוןלחצן לחת על כל , שניות להיעלמות ההודעה 5אם אין ברצונך להמתין. 
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לביטול , תמצא אפשרויות לביטול או הצגת הודעות עזרה כלים < תצוגה < הודעות, -אם אתה עובר ל

 .  שניות או לשנות את משך זמן הופעת ההודעה 5היעלמות ההודעה לאחר 

 מקלדת 10.4
כמו כן ניתן . B8 -ו B7הברייל  לחצנישיח לקביעת תפקוד -פותח דו הגדרות < מקלדת, תפריט:ה

 .להגדיר לחיצה כפולה וחזרה אוטומטית

 

 :B7לחצן 

 "B7 משמש כ- Backspace "-  כאשר לוחצים עלB7  במעבד התמלילים או בתיבת העריכה

 .יימחק התו מימיןכאשר תקליד בעברית ( באנגלית. )התו לשמאל לסמן יימחק

  להקלדת נקודת בריילB7 אפשרות זו מסומנת על פי ברירת . יש לסמן תיבה זו, כתו בודד

 .מחדל

 

 :B8לחצן 

 "B8 משמש כ- Enter "-  כאשר לוחצים עלB8 יוכנס מעבר שורה והסמן , במעבד התמלילים

 . ימוקם בתא הראשון בשורה החדשה

  להקלדת נקודת בריילB8 אפשרות זו מסומנת על פי ברירת . מן תיבה זויש לס, כתו בודד

 .מחדל

 

 :כפולההקשה 

  מפעילה או מפסיקה את אפשרות הלחיצה הכפולה" הקשה כפולה"תיבת הסימון . 

 לחצן רווח יוכנס באופן אוטומטי בסוף המילה עם כל לחיצה על , כאשר אפשרות זו פעילה

 . שהוקלדיחד עם התו האחרון ( B0, אגודל ימנילחצן )הרווח 

 

Autorepeat for navstickand qwert keyboard: 

  הכיוון  לחצנימאפשרת חזרה אוטומטית עם כל החזקה של  פונקציה זותיבת הסימון של

 .למעלה או למטה, ימינה, שמאלה: ויסטיק'בג

 ומאפשרת להגדיר את ההשהיה , שיח-תיבת עריכה תופיע בדו, כאשר אפשרות זו פעילה

 קצב החזרות או את מספר החזרות לשנייהההתחלתית ואת 

 תאריך ושעה 10.5
לחצן באפשרותך לבדוק את הזמן הנוכחי ואת התאריך על ידי לחיצה על , מצב עורך הקבצים

הגדרות <  תפריט:שינוי הגדרות התאריך והשעה מבוצע מ. בעם או פעמיים בהתאם S4המערכת 

לאישור השינויים או לביטול בחר . ר זמןפורמט ואזו, השעה, ניתן לשנות את התאריך תאריך ושעה.

 .בהתאם ביטולאו  כפתור אישור -ב

 

אחרת השינויים , הקפד להשתמש בברייל מחשב אנגלית אמריקאית בהזנת התאריך והשעה: הערה

 . לא יעודכנו

 שינוי התאריך / הגדרת 10.5.1
התאריך מוצג . האפשרות הראשונה ברשימה היא עדכון התאריך, הגדרות < תאריך ושעה :בתפריט

 . MM/DD/YYY: בפורמט הבא
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אחרת השינויים לא , הקפד להשתמש בברייל מחשב אנגלית אמריקאית בהזנת התאריך: הערה

 . יעודכנו

אם . הניתוב למיקום הסמן מימין לאזור בתאריך שברצונך לעדכן לחצניהשתמש ב, לביצוע שינויים

לחצן ומחק באמצעות , הספרות של השנה 4 -למקם את הסמן מימין , ברצונך לעדכן את התאריך כולו

: MM/DD/YYYלאחר מכן הזן את התאריך החדש בפורמט . עד למחיקת התאריך B7הברייל 

אשר את השינויים . ספרות לשנה 4, לוכסן, ספרות ליום 2, לוכסן, ספרות לחודש 2( משמאל לימין)

 .B9, האגודל השמאלילחצן על ידי לחיצה על 

 השעהשינוי  / הגדרת 10.5.2
VarioUltra להלן הוראות שינוי הזעה . לא בהכרח יסופק עם הגדרות הזמן והתאריך המתאימים לך

 .והתאריך

אחרת השינויים לא , הקפד להשתמש בברייל מחשב אנגלית אמריקאית בהזנת השעה: הערה

 . יעודכנו

 

 .הגדרות < תאריך ושעה :עבור לתפריט .1

הניתוב מימין לחצן לחץ על , לשינוי התאריך. השורה הראשונה מציגה את התאריך הנוכחי .2

מספר  B7לחץ על . למחיקה אחורה B7למספר אותו אתה מעוניין לעדכן ולאחר מכן על 

 .פעמים למחיקת המספרים הרצויים

a. ספרות 4 -כאשר השנה מוצגת ב, יום/חדש/פורמט התאריך הוא שנה. 

לאחר ביצוע השינויים תחזיר אותך  B9לחצן לחיצה על , אם אין צורך לבצע שינויים נוספים .3

 .המשך עם הנחיות אלו, אם ברצונך לבצע שינויים אחרים. לתפריט ההגדרות

 HH:MM:SS: השעה מוצגת בשורה זו בפורמט הבא. האפשרות השנייה בתפריט היא שעה .4

הניתוב למיקום הסמן מימין לאזור  לחצניהשתמש ב, לביצוע שינויים(. שעות:דקות:שניות)

 2 -מקם את הסמן מימין ל, אם ברצונך לעדכן את השעה כולה. רצונך לעדכןבשעה שב

 . עד למחיקת השעה B7הברייל לחצן ומחק באמצעות , הספרות של השניות

, שתי ספרות לשעה( משמאל לימין) HH:MM:SSכעת הזן את השעה החדשה בפורמט  .5

 . ושתי ספרות לשניות נקודותייך, שתי ספרות לדקות, נקודתיים

לאחר ביצוע השינויים תחזיר אותך  B9לחצן לחיצה על , אין צורך לבצע שינויים נוספים אם .6

 .המשך עם הנחיות אלו, אם ברצונך לבצע שינויים אחרים. לתפריט ההגדרות

לשינוי פורמט תצוגת השעה . באפשרות הבאה ניתן להגדיר את פורמט התאריך והשעה .7

ניתן . ויסטיק ימינה או שמאלה'ילת הגבחר באפשרות המתאימה באמצעות גל, והתאריך

 . או והקליד תווים להפרדת מצייני המיקום, לשנות את סדר מצייני המיקום

a. שים לב לרישיות מצייני המיקום :d = day, M = month, y = year, H = hour,  

m = minutes,  s = seconds. 

b.  ביישומים הפורמט המקוצר של התאריך והשעה נמצא בשימוש בתיבות עריכה

 . שונים

c.  פורמט התאריך והשעה הארוך נמצא בשימוש בעת הגדרת התאריך והשעה

 . וכאשר תיבות הסימון המתאימות מסומנות S4המערכת לחצן באמצעות 

ויסטיק לגלול 'השתמש בג, כאשר אפשרות זו נבחרת. האפשרות האחרונה היא אזור זמן .8

 .אישור -או גלול מטה ללחצן ה B9מצעות אשר בא. ימינה או שמאלה דרך אזורי הזמן השונים

 ניהול צריכת חשמל 10.6
נכנס  VarioUltraמאפשרת לך להגדיר את משך ההמתנה עד אשר " ניהול צריכת חשמל"אפשרות 

 . אפשרות זו מסייעת לחסוך בצריכת חשמל. למצב המתנה
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 .אותעל ידי ביצוע הפקודות הב, ניתן לצפות באחוזי ניצולת הסוללה עד שתידרש טעינה

 מערכת לחצן לחצה כפולה על : מצב עורך הקבציםS3 

 מערכת לחצן לחץ על : מצב תצוגת בריילS2 ו- B9 יחד. 

 (מצב המתנה)כיבוי אוטומטי  10.6.1
ו באופן אוטומטי לאחר זמן מוגדר מראש של חוסר מהמכשיר מכבה עצ", מצב המתנה"באמצעות 

 .דקות של חוסר פעילות 10ברירת המחדל של המתנה לכיבוי היא . לא נלחץלחצן כלומר אף , פעילות

 

שיח -דו. שיח-לפתיחת הדו כלים < ניהול צריכת חשמל < מצב המתנה, -עבור ל, לשינוי הגדרות אלו

כמו כן . זה מאפשר הפעלה או כיבוי של אפשרות הכיבוי האוטומטי וכן הגדרת זמן ההמתנה לכיבוי

 .ני הכיבויניתן להגדיר צלצול אזהרה לפ

 

לא ניתן . להפעלת כיבוי אוטומטי ולהגדרת משך ההמתנה" כניסה למצב המתנה לאחר" -בחר ב

כל , צלצול האזהרה של כמה תווים יישמע ממש לפני בכיבוי. להגדיר המתנה של פחות מדקה אחת

 .עוד אפשרות זו פעילה

 סוללה 10.6.2
שיח יציג את -הדו. ת חשמל < סוללהכלים < ניהול צריכ -לתצוגת מידע אודות מצב הסוללה עבור ל

 .שיח זה מספק תיעוד של מעגלי הטעינה והפריקה של הסוללה-דו, לצורכי שירות. מצב הסוללה

 

 ככל שהסוללה בשימוש הערך יורד ועם הטעינה הוא עולה. רמת הסוללה מוצגת באחוזים .

מצב עורך ) S3המערכת לחצן המידע המסופק כאן הוא זהה לזה המתקבל עם לחיצה על 

 (.מצב תצוגת ברייל) S2+B9או בלחיצה על ( הקבצים

 התפוקה מוצגת ב- mAh ,ערך זה אינו קבוע מכיוון . ומספקת מידע על תפוקת הסוללה

 .שתפוקת הסוללה משתנה בהתאם לטמפרטורה ולגיל הסוללה

  מאפשרת לנתר את התנהגות הסוללה בזמן מעגלי " כתוב קובץ פרוטוקול"תיבת הסימון

יש לבצע זאת רק לאחר ". acculog.txt"ינה והפריקה ומאפשר את שמירת הקובץ הטע

 .התייעצות עם אנשי השירות

 

המגבלה מוגדרת , כאשר הסוללה מלאה. יש שתי מגבלות בזמן טעינה ופריקה VarioUltraלסוללת 

אם . למקור החשמל להפעלה ושימוש VarioUltraבמצב זה עליך לחבר את . והמכשיר כבוי 0%-כ

למקור  VarioUltra -גם אם תחבר את ה -הסוללה תעבור למגבלה השנייה שמשמעה , תתעלם מכך

עם נקודות , כל נקודות התצוגה יהיו מורמות, עם התקדמות הטעינה. החשמל לא תוכל להפעיל אותו

" charging'מצב זה ימשיך עד לשלב הראשון בטעינה וההודעה . מהבהבות בתא האחרון 8 -ו 7

לאחר . בנקודה זו באפשרותך להפעיל את המכשיר באמצעות לחצן ההפעלה. בתצוגת הברייל תופיע

במצב עורך )פעמיים  S3המערכת לחצן מכן באפשרותך לבדוק את מצב הטעינה על ידי לחיצה על 

 (.במצב תצוגת ברייל) S2+B9או ( הקבצים

 -ו 0%הערכים , הראשונהכאשר מבצעים טעינה ופריקה בין מצב של סוללה מלאה לבין המגבלה 

. ההגדרות נמחקות, לאחר שהפריקה עוברת שוב למגבלה השנייה. מוגדרים באופן אוטומטי 100%

יש צורך במעגל טעינה ופריקה באופן (.  בקירוב" )approx"במקרה זה ערכי האחוזים מוצגים עם 

 .   קבוע לעדכון הגדרות ערכי הטעינה
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 USBבעוד שטעינה באמצעות שנאי מתאם  mA 100 מספק אך ורק PC USBטעינה באמצעות 

 USBיש להשתמש בשנאי מתאם . זמן הטעינה משתנה, כתוצאה מכך. mA 780עד  500מספקת 

 .mA 2000ועד  5Vעם 

 פלט  /קלט  יפרופיל 10.7
VarioUltra  מעברים אלו . פרופילי משתמש שונים ולעבור בין אחד לשני 8מאפשר לך לשמור עד

בכללן ברייל מקוצר או לא , לעבור בין שפות טקסט שונות לכתיבה וקריאה שימושיים כאשר אתה

 .אנגלית והוספת כל שפה אחרת נתמכת, מקוצר

 :כוללים קלט פלטשיח פרופילי -הפקודות בדו

 למחוק או לערוך את הפרופיל , באפשרותך לטעון. מציגה את השם של כל פרופיל: פרופילים

 .  הנבחר

 שיח עם אפשרויות הגדרת פרופיל חדש-פותח דו: פרופיל חדש. 

 אפשרות זו זמינה רק כאשר יש . שיח עם אפשרויות לשינוי הגדרות פרופיל-פותח דו: עריכה

 .יותר מפרופיל אחד

 מחיקת הפרופיל הנבחר וזמין רק כאשר יש יותר מפרופיל אחד: מחיקה. 

  ות זו זמינה כאשר אפשר. אפשרות זו טוענת את הגדרות הפרופיל הנבחר: נבחרפרופיל טען

 .יש יותר מפרופיל אחד

 לטעינת הגדרות פרופיל ברירת המחדל: ת מחדלובריר ןטעי. 

 שיח-לסגירת הדו: ביטול. 

 קלט פלט חדש  /הגדרת פרופיל  10.7.1
כלים < פרופילי קלט פלט, ונווט לכפתור  :ראשית עבור לתפריט, פלט חדש /ליצירת פרופיל קלט 

 : חדש כולל את האפשרויות הבאותשיח הפרופיל ה-דו "פרופיל חדש",

כברירת מחדל שם הפרופיל . תיבת טקסט זו מאפשרת לכנות את הפרופיל החדש בשם: שם .1

 ".New Profile"הראשוני הוא 

 . יופיע קודם המספר הזמין, על פי ברירת מחדל. 8-ל 1תיבת טקסט להזנת מספר בין : מספר .2

a.  אינה אפשרית 8 -ל 1הזנת מספר מחוץ לטווח שבין. 

b.  המערכת לחצן פלט לחץ על  /לבחירת מספר פרופיל קלטS1  ולאחר מכן לחץ על

עם  S1עליך ללחוץ  2 מספר לטעינת פרופיל. B8 -ל B1הברייל המתאים בין לחצן 

B2. 

נווט ימינה או שמאלה . רשימה נגללת המציגה את טבלת קלט הברייל(: כתיבה)טבלת קלט  .3

 .אפשרות זו תשפיע על האופן בו תקליד ברייל. הרצויהויסטיק לבחירת טבלת הברייל 'עם הג

נווט ימינה או שמאלה . רשימה נגללת המציגה את טבלת פלט הברייל(: קריאה)טבלת פלט  .4

אפשרות זו תשפיע על האופן בו ברייל יוצג . ויסטיק לבחירת טבלת הברייל הרצויה'עם הג

 .בתצוגה

 טעינת פרופיל  10.7.2
 :פלט /ישנן שתי דרכים לטעינת פרופיל קלט 

באמצעות המספר , ובחר בשם הפרופיל מהרשימה כלים < פרופילי קלט פלט, -עבור ל .1

 .המתאים המופיע בקדמת כל שם פרופיל

, כלומר. 10.7.1השתמש בקיצור הפקודה כמתואר בסעיף , אם ידוע לך מספר הפרופיל הרצוי .2

. לפרופיל הרצוי B8עד  B1הברייל לחצן לחץ על  ולאחר מכן S1המערכת לחצן לחץ על 

 .B2עם  S1עליך ללחוץ  2מספר לטעינת פרופיל 

 . תוצג הודעה המאשרת כי הפרופיל נטען
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 טעינת פרופיל ברירת מחדל  10.7.3
כלים < פרופילי קלט  -עבור ל, VarioUltraאם ברצונך לחזור להגדרות פרופיל ברירת המחדל של 

 ". מחדלטען ברירות " -ובחר ב פלט

 בלוטוס 10.8
כולל צימוד עם מכשירים , שיח בו תוכל להגדיר את חיבורי הבלוטוס-פותח דו < בלוטוס-כליםתפריט 

 VarioUltra -שימוש ב, "2.3הוראות מפורטות לצימוד ומכשירים אחרים מופיעות בסעיף . אחרים

 ".כתצוגת ברייל בלוטוס

 :שיח הבלוטוס כולל את האפשרויות הבאות-דו

 תיבת סימון להפעלה או כיבוי של הבלוטוס: בלוטוס . 

 התקנים שאותרו . לסריקת התקני בלוטוס פעילים ולא מצומדים הנמצאים בסביבה: סריקה

 . מוצגים ברשימה

 רשימת התקנים שאותרו: מכשיר/התקן . 

o "מציין כי בוצע צימוד -" מהימן . 

o "מציין כי באפשרותך להתחיל צימוד -" נמצא בטווח . 

 להתחלת תהליך הצימוד עם ההתקן הנבחר: צימוד. 

o תקבל הודעות בקשה להזנת קוד , בהתאם לתהליך הצימודPIN בהתקן השני או ב- 

VarioUltra. 

o קוד ה-PIN  ברוב התקני הבלוטוס 1111על פי ברירת המחדל הוא. 

 אפשרות זו זמינה כאשר לפחות התן אחד . אפשרות לביטול צימוד התקן: בטל צימוד - ניתוק

 . פיע ברשימת ההתקניםמו

 שיח עם מידע מפורט אודות -אפשרות לפתיחת דו: הצג מידע בלוטוס - הצג מידע בלוטוס

 . חיבור הבלוטוס

ימשיכו להופיע ברשימת תוצאות , ייתכן והתקנים שכבר צומדו קודם לכן ואינם בטווח הקליטה: הערה

, גלול לשם ההתקן ברשימה, אלואם אתה מעדיף שלא להציג התקנים . הסריקה של התקני בלוטוס

 . ניתוק""גלול מטה לשורה מתחת לשם ההתקן ובחר באפשרות 

 מצב תצוגת ברייל 10.9
במצב תצוגת ברייל עליך לשנות את מתג מצב הפעלה כאשר הוא קרוב  VarioUltra -לעבודה ב

 . אליך

 :הערה

 בוד ישירות עם חלק מהתקני תכנות קורא המסך לא עודכנו לע, נכון למועד עריכת מדריך זה

VarioUltra , הדמיהויש לעבוד במצב. 

o  שימוש ב, "2.3פרטים נוספים ניתן למצוא בסעיף- VarioUltra  כתצוגת ברייל

 ".בלוטוס

o  מאפשר לך לבצע התאמה דרך הגדרות התקנים ש הדמיהמצב- VarioUltra מכיר. 

 לפני מעבר ממצב עורך הקבצים ב- VarioUltra הדמיהא איזה ווד, למצב תצוגת ברייל 

 . דרושה

 COBRA 10.1  מביתBAUM  תואמת לחלוטין עם הדמיית ברירת המחדלVarioUltra. 

  במכשיריiOS 7  עדiOS 8.2  בחר בהדמייתPronto. 

   במכשיריiOS 8.3  בחר בהדמייתVarioUltra. 

  במכשירי אנדרואיד בחר בהדמייתVarioUltra. 

 .הדמיהלפרטים נוספים אודות שינוי הגדרות ה 2.4אנא עבור לסעיף 
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 יציאה מהגדרות 10.10
 .S3המערכת לחצן לחץ והחזק את , ליציאה מהמחשבון וחזרה לתפריט הראשי

 .עזרה 11
 . שתי תצורות עזרה VarioUltra-ב

 

מכאן תוכל להשתמש . v+B7B8B9B0השתמש בפקודה , VarioUltraלקבלת מידע כללי אודות 

 .ליציאה כפתור אישורגלול מטה ואשר באמצעות . לנווט במידע המוצג D5 -ו D2התצוגה  לחצניב

 

תציג עזרה על פי ההקשר לפריט  B9+B2B6בחירת הפקודה , VarioUltra-בכל מצב ב, למעשה

 .עליהם תרצה לקבל מידע נוסף(, שיח-דו)מהיישום או מתיבת הדו שיח , הנבחר מהתפריט

 

תמצא העתק של מדריך למשתמש זה יחד  h+B7B8B9בסעיף העזרה אותו אתה פותח באמצעות 

פתיחת מסמכי עדכונים אלו נעשית במעבד התמלילים תוך . עם מסמכי עדכונים שונים מעת לעת

 .יציאה מהעזרה

 

 

 יציאה מעזרה 11.1
 .S3המערכת לחצן לחץ והחזק את , ליציאה מהעזרה וחזרה לתפריט הראשי

 תפריט היישום 12
לפתיחת התפריט  S3המערכת לחצן לחץ על . VarioUltra -ים בנגיש מתוך היישומ תפריט היישום

 .S3המערכת לחצן ליציאה מהתפריט בכל מצב לחץ שוב על . בכל מצב

 

 .תפריט היישוםהסעיפים הבאים מסבירים על תפריטי המשנה ב

 (קובץ)  12.1
 :הסעיפים הבאים מספקים הנחיות שלב אחר שלב בתפריט קובץ

  ,חדשה צור תיקיית משנהתיקייה חדשה 

 קובץ או תיקייה ,פתח 

  ,מחיקת קובץ או תיקייהמחק 

 קובץ או תיקייה , שלשינוי שם 

  ,הצג מידע קובץ או תיקייהמאפיינים 

 צור תיקייה חדשה 12.1.1
אנו נדגים , לצורך הסבר שלב אחר שלב. היא פשוטה מאד VarioUltra -יצירת תיקיית משנה ב

 .Editבאמצעות שלבי יצירת תיקייה חדשה בתיקיית 

וודא כי אתה נמצא במיקום הגבוה ביותר של רשימת הקבצים בתיקייה , במנהל הקבצים .1

Flashdisk .לחיצה אחת לימין אמורה : ויסטיק ימינה'פתח תיקייה זו על ידי הזזת הג

 .להספיק
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ויסטיק 'גלול מעלה או מטה באמצעות הג. Editתמצא את תיקיית  Flashdiskבתיקיית  .2

לחיצה אחת לימין אמורה : ויסטיק ימינה'תיקייה זו על ידי הזזת הגפתח . Editלאיתור תיקיית 

 .להספיק

 .יצג הודעה בעניין זה VarioUltra, הנה ריקה Editמאחר וקרוב לוודאי שתיקיית  .3

 קובץ < תיקייה חדשה. -ובחר ב( S3)פתח את התפריט , בנקודה זו .4

שים לב כי . החדשה הרצוישיח עם תיבת עריכה בו תתבקש להזין את שם התיקייה -ייפתח דו .5

או , באפשרותך לקבל שם מוצע זה". Newfolderהשם המוצא על פי ברירת מחדל הוא 

 . לשכתב אותו עם שם תיקייה מועדף

התיקייה החדשה שלך נוצרה ואמורה . וחזור לרשימת הקבצים כפתור אישוראשר באמצעות  .6

 .להיות גלויה ברשימת הקבצים

 

שיח יצירת התיקייה -דו. n+B8B9באפשרותך ליצור תיקייה חדשה בעתיד באמצעות הפקודה 

 .ניתן כמובן לשנות את נתיב השמירה; החדשה פותח בכל פעם את המיקום השמירה האחרון

 פתח קובץ או תיקייה 12.1.2
הקבצים ותיקיות המשנה , כאשר נפתחת תיקייה. משמשת לפתיחת קבצים ותיקיות "פתח"פקודת 

 .הוא מופעל על ידי היישום המתאים, כאשר קובץ נפתח. יעו ברשימהיופ

  קבציDOC, DOCX, TXT .BRF ו- .RTF פותחים את מעבד התמלילים. 

  קבציXLS ו- XLSX  האקסלפותחים את מציג. 

  קבציPDF פותחים את מציג קבצי ה- PDF. 

 

 :להלן הוראות שלב אחר שלב לפתיחת קובץ או תיקייה

 .גלול מעלה או מטה לקובץ או לתיקייה שברצונך לפתוח, ברשימת הקבצים .1

קובץ <  -ולאחר מכן בחר ב S3לחץ על , ברגע שאיתרת את הקובץ או התיקייה הרצויים .2

 .פתח

 .התיקייה נפתחת להציג את תכנה ברשימת קבצים, אם אתה פותח תיקייה .3

 .הקובץ ייפתח באמצעות היישום המתאים, אם אתה פותח קובץ .4

 

 .o+B8B9ניתן בהמשך לפתוח קובץ או תיקייה נבחרים באמצעות 

 

 .פתיחת קבצים מתוך מעבד התמלילים

. DOC/DOCX -ו RTFיישום מעבד התמלילים מציג מסמכי טקסט כגון מסמכי , כברירת מחדל

 :פעל על פי ההוראות הבאות, לשינוי פורמט הקבצים אותם מהם תרצה לבחור

 .כפי שתוארו מעלה עד להצגת עץ הקבצים 3 - 1על צעדים חזור , בתוך מעבד התמלילים

לקבלת גישה לאפשרויות נוספות בתיבת  D4+D6התצוגה  לחצנילחץ על , כאשר עץ הקבצים מוצג

 . הנתיב הנוכחי יוצג; הדו שיח

סוג הקבצים " File Type list"ויסטיק והערך מתחת לתיקייה יציג 'גלול מטה פעם אחת באמצעות הג

 .3 -מ 1בחירה Text Files (RTF, TXT, DOC, DOCX )"ברירת המחדל היא ; ברשימה

או ( קבצי ברייל" )3 -מ 2בחירה Braille Files (BRF )'ויסטיק לבחירת 'כעת גלול ימינה באמצעות הג

"All Files ( )*.*(כל הקבצים ) 3 -מ 3בחירה . 

יהיה עליך לחזור על צעדים אלו . VarioUltraכל שינוי שתבצע בסוג הקבצים לתצוגה יישמר בזיכרון 

 .אם יהיה צורך בכך בהמשך

אם לדוגמא בחרת להציג את כל . ויסטיק'כעת באפשרותך לחזור לרשימת הקבצים באמצעות הג

 .בנוסף לקבצי הטקסט BRF -אתה תמצא גם את קבצי ה, הקבצים
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 מחיקת קובץ או תיקייה 12.1.3
מחיקת תיקייה מוחקת גם . או תיקיות מכונן האחסון/ועם פקודת המחיקה באפשרותך למחוק קבצים 

מחיקת קבצים גדולים או תיקיות הכוללות קבצים גדולים יכולה לקחת מעט יותר . את הקבצים שבה

אל תנסה לכבות . עסוק כרגע VarioUltraתא הברייל הראשון יהבהב בצורה המציינת כי . זמן מהרגיל

 .ם ההבהובעל לסיו VarioUltraאו להפריע לפעולת 

 

יחד עם זאת אם הקובץ . היא סופית ואין סל מחזור VarioUltra -מחיקת קובץ או תיקייה ב: הערה

למחיקת קובץ לגמרי . וניתן לשמור אותו שוב RAMהוא שמור בזיכרון הזמני , שמחקת עדיין פתוח

 .עליך קודם לסגור אותו במעבד התמלילים, מהזיכרון הזמני

 

 :שלב למחיקת קובץ או תיקייהלהלן הוראות שלב אחר 

 .ויסטיק לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך למחוק'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים .1

 .קובץ < מחק תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

והודעה בדבר מספר הקבצים  )"האם למחוק את ?"( שיח עם שאלת אבטחה-ייפתח דו .3

 . לאישור המחיקה" כן" -בחר ב. הקובץאו גודל /בתיקייה ו

 תפריט עריכהאנא עיין בסעיף . ניתן לבצע מחיקה של קבצים מרובים או תיקיות בפעם אחת .4

 .תיקיות מרובים /במדריך זה לקבלת הוראות בעניין הדגשת קבצים

 

 .שיח המחיקה-מאפשרת לפתוח את דו B9+B7גם הפקודה 

 

ייתכן ואותם קבצים , תיקייה מסוימים אינם ניתנים למחיקהאם אתה מקבל הודעה כי קובץ או : הערה

בהמשך בכדי ללמוד כיצד " מאפיינים"אנא עיין בסעיף . מוגדרים לקריאה בלבד או שהם מוסתרים

 . לשנות הגדרות אלו המונעות מחיקה

 שינוי שם קובץ או תיקייה 12.1.4
 . שינוי שם קובץ או תיקייה הוא פשוט

 

 :לשינוי שם קובץ או תיקייהלהלן הוראות שלב אחר שלב 

ויסטיק לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך לכנות בשם 'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים .1

 .חדש

 .קובץ < שינוי שם תפריט:בובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 .שיח עם תיבת עריכה הכולל את שם הקובץ או התיקייה שברצונך לשנות-ייפתח דו .3

 כפתור אישור -בחר ב. ת השם הרצוי תוך שימת לב לא לשנות את סיומת הקובץהזן א .4

 .לאישור השינוי

 צור מסמך ריק חדש  12.1.5
ברירת (. BRF)או בפורמט ברייל ( RTF, TXT)ניתן ליצור מסמך ריק חדש בפורמט טקסט רגיל 

 . RTFהמחדל תיצור מסמך 

 

שים לב כי . RTFאו  BRF, מעדיףעליך להחליט איזה אפשרות אתה , לפני יצירת מסמך ריק

VarioUltra תוכל לדלג על שלב זה אלה , יזכור את הבחירה שלך כך שבעת יצירת מסמך ריק בעתיד

 .אם ברצונך לשנות את הפורמט

 

 :להלן הנחיות יצירת מסמך ריק חדש

 .S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1
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 .חדש < קובץ -בחר ב .2

 .טקסט בו תוכל לכנות את הקובץ החדש בשםשיח עם שדה -ייפתח דו .3

ליצירת קובץ  RTFליצירת קובץ ברייל או  BRFעבור מטה לסוג הקובץ ולול אופקית לבחירת  .4

 .טקסט

 .כפתור אישוראשר באמצעות  .5

 

לאחר מכן הסמן יעבור להצביע על הקובץ . הקובץ יישמר כעת בפורמט הנבחר ובמיקום הנוכחי

 . s+B8B9השתמש בפקודה , לשמירת הקובץ בכל עת. החדש

 

 .n+B8B9באפשרותך ליצור קובץ חדש בעתיד באמצעות הפקודה 

 פתיחת מסמכים 12.1.6
 .brf -ו doc, docx, rtf, txt: יכול לפתוח קבצים מהסוגים הבאים VarioUltraמעבד התמלילים של 

 

 docבצי ק. ייפתחו ללא כל בעיה UTF8 -ו ANSII, UNICODEכל הקבצים בקידוד טקסט  txtבקבצי 

משנה את  VarioUltra, בעת עריכה של מסמכים מסוג זה. תמיד נפתחים במצב קריאה בלבד doc -ו

 . וכך גם שומר את הקובץ בכדי לשמור על עיצוב הקובץ המקורי rtf -הפורמט ל

 

יותר זיכרון זמני פנוי  3עד  2מעבד התמלילים זקוק לפי , שים לב כי על מנת לפתוח מסמך כראוי

אם . עלולים שלא להיפתח 10MBקבצים בגודל של מעל , לפיכך. מאשר גודל הקובץ השמור בכונן

זכור כי פתיחת , כמו כן.  אנו ממליצים לפתוח את הגדול מביניהם קודם, ברצונך לפתוח מספר קבצים

ורה המציינת כי תא הברייל הראשון יהבהב בצ. מספר מרובה של מסמכים אורכת יותר זמן

VarioUltra אל תנסה לכבות או להפריע לפעולת . עסוק כרגעVarioUltra על לסיום ההבהוב  . 

 

תוכל בהמשך לפתוח את תפריט פתיחת הקבצים ולהגיע לרשימת  o+B8B9באמצעות הפקודה 

 .הקבצים

 

 .פתיחת קבצים מתוך מעבד התמלילים

. DOC/DOCX -ו RTFיישום מעבד התמלילים מציג מסמכי טקסט כגון מסמכי , כברירת מחדל

 :פעל על פי ההוראות הבאות, לשינוי פורמט הקבצים אותם מהם תרצה לבחור

 .כפי שתוארו מעלה עד להצגת עץ הקבצים 3 - 1חזור על צעדים , בתוך מעבד התמלילים .1

לקבלת גישה לאפשרויות נוספות  D4+D6התצוגה  לחצנילחץ על , כאשר עץ הקבצים מוצג .2

 . הנתיב הנוכחי יוצג; בתיבת הדו שיח

ברירת  :"סוג קובץ"ויסטיק והערך מתחת לתיקייה יציג 'גלול מטה פעם אחת באמצעות הג .3

 .3 -מ 1בחירה  Text Files (RTF, TXT, DOC, DOCX)המחדל היא 

קבצי " )3 -מ 2בחירה  Braille Files (BRF)ויסטיק לבחירת 'כעת גלול ימינה באמצעות הג .4

 . 3 -מ 3בחירה ( כל הקבצים)*.*( ) All Files"או ( ברייל

  כל שינוי שתבצע בסוג הקבצים לתצוגה יישמר בזיכרוןVarioUltra . יהיה עליך לחזור

 .על צעדים אלו אם יהיה צורך בכך בהמשך

להציג את אם לדוגמא בחרת . ויסטיק'כעת באפשרותך לחזור לרשימת הקבצים באמצעות הג .5

 .בנוסף לקבצי הטקסט BRF -אתה תמצא גם את קבצי ה, כל הקבצים
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 פתיחת קבצים במצב עריכה לעומת קריאה 12.1.7
VarioUltra מוצב עריכה מאפשר , כפי המובן. מאפשר לפתוח קבצים במצב עריכה או קריאה בלבד

מעוניין להגן מצב קריאה בלבד לעומת זאת נועד לפתיחת מסמכים עליהם אתה . את עריכת המסמך

 .מפני שינוי בלתי מכוון כגון ספר

 

 .להלן הוראות פתיחת מסמכים בכל אחד מהמצבים הללו

 

Open in Edit Mode - פתיחה במצב עריכה: 

 .S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1

 .חפת < קובץ -בחר ב .2

בכונן  EDITהקובץ הראשון בתיקיית המשנה , כברירת מחדל. רשימת הקבצים מוצגת .3

 . יהיה מסומן, האחסון

 שרותך לעבור במהירות לתחתית הרשימה באמצעות הפקודה באפB9+B4B5B6B8 

 .B9+B1B2B3B7או לראש הרשימה באמצעות 

 הקלד אותה ועבור בזריזות לחלק , אם אתה יודע מה האות הראשונה של שם הקובץ

 .זה ברשימה המתחיל באות זו

 .לפתיחה B9לחץ על , לפתוחברגע שאיתרת את הקובץ שברצונך  .4

הסמן יועבר למיקום האחרון בו , RTFזכור כי אם הקובץ הוא בפורמט . הקובץ כעת פתוח .5

 .הקובץ כבר נשמר

 

 :פתח במצב קריאה בלבד

 .S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1

 .פתח < קובץ -בחר ב .2

בכונן  EDITשנה הקובץ הראשון בתיקיית המ, כברירת מחדל. רשימת הקבצים מוצגת .3

 . יהיה מסומן, האחסון

 לעבור במהירות לתחתית הרשימה באמצעות הפקודה  באפשרותךB9+B4B5B6B8 

 .B9+B1B2B3B7או לראש הרשימה באמצעות 

 הקלד אותה ועבור בזריזות לחלק , אם אתה יודע מה האות הראשונה של שם הקובץ

 .זה ברשימה המתחיל באות זו

יחד לקבלת  D6 -ו D4לחץ על לחצני התצוגה , שברצונך לפתוחלאחר שאיתרת את הקובץ  .4

 .גישה לאפשרות של פתיחה במצב קריאה בלבד ואשר את הבחירה

זכור כי אם הקובץ הוא . כעת הקובץ ייפתח אך עם הגנה בפני כתיבה כך שניתן רק לצפות בו .5

 .הסמן יועבר למיקום האחרון בו הקובץ כבר נשמר, RTFבפורמט 

 

 . z+B8B9ל להחליף בין מצבים בנקל על ידי הפקודה תוכ, בהמשך

 

 :הערות

  ניתן להבחין במסמכים המוגנים בפני כתיבה ממסמכים אשר ניתן לערוך אותם בתצוגת

. 8 -ו 7הסמן מופיע בנקודות , במסמכים ברי עריכה. הברייל וזאת על ידי הופעת הסמן שלהם

 .מהבהבת 8דה הסמן מופיע עם נקו, במסמכים המוגנים בפני כתיבה

  שימוש  עלאנו ממליצים . תפריט ראשי < כלים < ברייל < סמןבניתן להגדיר את הופעת הסמן

 .בסמנים שונים להקלה על ההבחנה בין סוגי הקבצים
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 ויסטיק בכדי לנוע מעלה ומטה ברשימה'השתמש בג, כאשר אתה מנווט ברשימת הקבצים .

תזוזה לימין בתיקייה . למעלה רמה אחתתזוזה שמאלה תצא מהתיקייה הנוכחית ותעלה 

 .תפתח את התיקייה ותציג את רשימת הקבצים שלה

  לפני שם התיקייה בכדי להקל על ההבחנה בין תיקיות לקבצים+ תיקיות מסומנות בסימן. 

 מעבר בין קבצים פתוחים 12.1.8
 אם אתה מעדיף את השימוש. VarioUltra -קיימות שתי דרכים למעבר בין מסמכים פתוחים ב

  .קובץ קודם < קובץ -ובחר ב תפריט היישוםלכניסת ל S3לחץ על , תפריט היישוםב

 

במילים  B9 -ו B8יחד עם ( מינוס( )-)בסימן  לבחורעליך , אם אתה מעדיף את שיטת קיצורי הפקודות

 B3B6+B8B9אחרות 

 רשימת קבצים פתוחים 12.1.9
תפריט למעבר ל S3לחץ על , להבאת קובץ מסוים לראש הרשימה כאשר מספר קבצים כבר פתוחים

תיבת דו שיח תופיע עם רשימת כל הקבצים  ,רשימת קבצים פתוחים<  קובץ -ובחר ב היישום

 .כולל שם כל קובץ ומיקום בכונן, הפתוחים

 

כפתור או על  B9לחץ על , ברגע שהגעתה לקובץ הרצוי. נווט ימינה או שמאלה לגשת לכל הקבצים

 .לאישור אישור

 

  I+B8B9ניתן לפתוח תיבת דו שיח זו במהירות עם פקודת הקיצור 

 סגירת מסמכים 12.1.10
הקבצים נותרים פתוחים ומוכנים . מעבד התמלילים תומך בפתיחה של קבצים מרובים בו זמנית

 .לעריכה עד אשר הם נסגרים

 

מיקומו  מקם את הסמן במיקום הרצוי במסמך לפני סגירתו ושמור את, rtfלשימוש בסימניות בקבצי 

 . בקצרה S3על ידי הקשה על  קובץ < שמירה,באמצעות כניסה לתפריט 

 .ניתן להכניס סימניות גם למסמכים לקריאה בלבד

 

 :להלן הנחיות סגירת המסמכים שלך

 .S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1

 .סגירה < קובץ -בחר ב .2

השואלת אותך האם אתה רוצה קודם בל הודעה בעניין תק, אם המסמך שונה אך טרם נשמר .3

 . לשמור את השינויים

 .לשמירת השינויים" כן" -בחר ב .4

, אם אין אף קובץ אחר פתוח. המסמך הראשון יוצג ראשון, אם מסמכים אחרים עדיין פתוחים .5

 .יופיע מסמך ריק

 .u+B8B9שיח סגירה מהר יותר על ידי שימוש בפקודה -ניתן לפתוח דו

 

נסה לסגור , אם נתקלת בבעיות בביצועים. יותר זיכרון כאשר הם פתוחים מסמכים צורכים: הערה

 .קבצים שאינך צריך באותו הרגע פתוחים
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 שמירת מסמכים  12.1.11
וניתן  RTFקבצי טקסט לרוב שמורים בפורמט . מסמכים פתוחים אינם נשמרים באופן אוטומטי

כמובן לשמור מסמכים גם  ניתן. VarioUltra -בכונן האחסון הפנימי ב" Edit"למוצאם בתיקייה 

יזכור את התיקייה האחרונה בה בוצעה שמירה ויציג אותה בעת  VarioUltra. בתיקיות אחרות

 TXTניתן לשמור מסמכים בפורמט , RTFבנוסף לפורמט ברירת המחדל . פתיחת המסמך הבא

 (.UNICODEאו  ANSI)בקידוד 

 

 

כאשר , מסמכים שטרם נשמרו בתיקייה נפרדתכן ישמור  VarioUltra, כאופציה לגיבוי, יחד עם זאת

המסמכים עדיין מוצגים , VarioUltraאת " שמעירים"לאחר , לרוב. יש צורך להיכנס למצב המתנה

במקרה ועליך לבצע אתחול של המכשיר מכל סיבה ללא . וניתן לעבוד עליהם, במעבד התמלילים

. Temp \ Edit: שמורים בתיקייהתוכל למצוא העתק גיבוי של מסמכים לא . שמירה של המסמכים

ראשית , במנהל הקבצים Tempבכדי לגשת ל תיקייה . שמות הקבצים נוצרים יחד עם התאריך והזמן

 show internal"וסמן את תיבות הסימון  תצוגה < סינון, -פתח את התפריט הראשי ובחר בתפריט ב

files ," תיבת סימון זו מסומנת כל הזמן מכיוון לא מומלץ להשאיר .  כפתור אישורלאחר מכן אשר עם

 . שקיים סיכון שחלק מהקבצים הפנימיים יימחקו בטעות

 שמירה 12.1.12
בעת הפעלה או לאחר אתחול " Document"הקובץ החדש הראשון מקבל באופן אוטומטי את השם 

ניתן לבחירתך לבחור בפורמט . בכונן האחסון הפנימי" Edit"הוא שמור בתיקיית משנה . המכשיר

BRF  על פני פורמט ברירת המחדלRTF .ניתן לשנות ; כל מסמך חדש נוצר בפורמט המסמך האחרון

 .את פורמט הקובץ בזמן השמירה

 

זכור זאת בעת ניסיון לשמור מסמכים חדשים . BRF -ל RTFאו  RTF -ל BRFלא ניתן לשנות : הערה

 .באחד מהפורמטים הללו

 

 :להלן הנחיות שמירת המסמכים שלך

 .S3באמצעות לחיצה על  פריט היישוםתפתח את  .1

ויסטיק נווט ימינה לפתיחת תפריט 'באמצעות הג. האפשרות הראשונה בתפריט היא קובץ .2

 .המשנה

 .ויסטיק'או על הג B9ויסטיק עבור מעלה או מטה ולחץ לאישור על 'באמצעות הג .3

 .הודעת אישור השמירה תופיע ואתה תוחזר למסמך .4

תא הברייל הראשון יהבהב . רב יותר לפתוח מסמכים גדוליםשים לב כי ייתכן ויידרש זמן  .5

על  VarioUltraאל תנסה לכבות או להפריע לפעולת . עסוק כרגע VarioUltraכי  ןהמציי

 .  לסיום ההבהוב

 

 .s+B8B9שמור מסמכים בזריזות באמצעות הפקודה 

 

שומרים את  RTF גם מסמכי. קבצים פתוחים יישמרו כברירת מחדל בשים ובמיקום בו הם נפתחו

הסמן מצביע על המקום האחרון בו עמד הסמן כששמרת , כך שבפתיחה, המסמך עם מיקום הסמן

קרא את הסעיף למטה כדי ללמוד , דרות אחרותגהאם אתה מעדיף לשמור קבצים ב. את המסמך

 .כיצד לשמור בשם
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 שמירה בשם 12.1.13
". שמירה בשם"באפשרות השתמש , בפורמט אחר או במיקום אחר, לשמירת מסמך פתוח בשם אחר

 . אינה אפשרית, וההפך RTF -ל BRFהמרת מסמך : תזכורת

 :להלן הנחיות שמירת המסמכים בשם

 .S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .1

ויסטיק נווט ימינה לפתיחת תפריט 'באמצעות הג. האפשרות הראשונה בתפריט היא קובץ .2

 .המשנה

או על  B9סגירת הפריט ולחץ על " שמירה בשם" -מטה לויסטיק עבור מעלה או 'באמצעות הג .3

 .ויסטיק'הג

הקלדת שם חדש . שיח השמירה בשם ייפתח ותיבת עריכה תופיע לצורך הזנת שם הקובץ-דו .4

 .תעלה על הישן

 . ויסטיק עד לשדה המידה המייצג את המיקום'לבחירת מיקום השמירה גלול מטה עם הג .5

 . מטה 8ולהמשיך להנחיה " עיון"לדלג על אפשרות  ניתן, זו מתאים( תיקייה)אם מיקום  .6

כאן תוכל לבחור בתיקייה  דיאלוגלפתיחת " עיון" -בחר ב, אם עליך לשנות את המיקום .7

 .הרצויה

 . על ידי תנועה ימינה או שמאלה'( וכו rtf)בחר בסוג הקובץ המועדף  .8

 .כפתור אישוראשר באמצעות  .9

 :הערה

 השתמש בפקודה , השמירה אם שינית את דעתך וברצונך לבטל אתB9+B7B8  או לחץ על

 .D4התצוגה לחצן 

  המשמעות היא ששם הקובץ הנבחר כולל  ,"קובץ לא ניתן לשמירה"אם מופיעה ההודעה

 . או שבחרת במקום שמירה לא נגיש, תווים לא חוקיים

 

 .a+B8B9מהר יותר על ידי שימוש בפקודה " שמירה בשם"שיח -ניתן לפתוח דו

 מאפיינים 12.1.14
VarioUltra  מאפיינים בתפריט אפשרותמספק מידע נוסף אודות קבצים ותיקיות על ידי. 

 

 :להלן הוראות שלב אחר שלב לפתיחת מאפייני  קובץ או תיקייה

ויסטיק לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך לקבל עליהם 'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים .1

 .מידע נוסף

 .קובץ < מאפיינים בתפריטובחר  S3מערכת הלחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 :המידע הבא מוצג, עבור קבצים .3

a. שם הקובץ או התיקייה הנבחרים: שם 

b.  :מיקום השמירהנתיב. 

c. גודל הקובץ : גודל(bytes ;)בתיקיות בחר ב- "Size info." 

d. יום ושעת השמירה בו נוצר או נשמר: תאריך . 

e. סוג הקובץ : לקריאה בלבד"Ready only( "בלבד לקריאה). 

f.  :נסתרקובץ  מוסתר.  

g. :לשינוי סוג הקובץ לחץ על (. קובץ מערכת) מערכתB0 ( אגודל ימנילחצן.) 

 :המידע הבא מוצג, עבור קבצים .4

a. Size info (משתנה בהתאם לגודל ומספר הקבצים בתיקייה, נפח אחסון) 

b.  בחירתSize info יחד עם מספר , שיח נוסף המציג את נפח האחסון-פותחת דו

 . תיקיות המשנה והקבצים
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c.  יספק גם ( כונן חיצוני, אחסון פנימי)קבלת מידע אודות תיקיות האחסון הראשיות

 .מידע אודות נפח האחסון שנותר פנוי באותו הכונן

 

 .p+B8B9שיח המאפיינים השתמש בפקודה -לפתיחת דו

 (עריכה)  12.2
 :הסעיפים הבאים מספקים הנחיות שלב אחר שלב בתפריט העריכה

 העתקה והדבקה של קבצים או תיקיות, גזירהלבצע  ניתן 

  של קבצים ותיקיות ( סימון)בחירת 

  לחיפוש "חפש"פקודת 

 Zip לכיווץ וחילוץ קבצים ותיקיות 

 שימוש במיקומי עוגן 

 הריגז 12.2.1
ניתן להעביר קובץ אחד או יותר ממקומם המקורי . במעבד התמלילים גזירהפקודה זו דומה לפקודת ה

הקובץ לא ימחק ממיקומו הנוכחי עד להדבקה (, B9+B7פקודה " )מחק"שלא כמו . למיקום אחר

 .במיקום החדש

 .של קובץ או תיקייה גזירהלהלן הנחיות שלב אחר שלב לביצוע 

עבור לסעיף . ויסטיק לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך לחתוך'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים

 .או תיקיות מרובים העוסק בסימון לפרטים כיצד לסמן קבצים

 .עריכה < גזור בתפריטובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את 

הודעת אישור תצביע על כך . גזירההתיקיות או הרכיבים המסומנים מוכנים ל, הקבצים הנבחרים

 . שהקבצים מוכנים

 . להעתיקויסטיק לקובץ או לתיקייה אליהם ברצונך 'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים

 

 . ישירות גזירההיפעיל את פקודת  x+B8B9קיצור הפקודה 

 העתקה 12.2.2
קבצים או תיקיות  -ניתן להעתיק אחד או יותר . פקודה זו דומה לפקודת העתקה במעבד התמלילים

 . למיקום אחר

 

 .להלן הנחיות שלב אחר שלב לביצוע העתקה של קובץ או תיקייה

עבור . טיק לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך להעתיקויס'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים .1

 .לסעיף העוסק בסימון לפרטים כיצד לסמן קבצים או תיקיות מרובים

 .עריכה < העתק בתפריטובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

הודעת אישור תצביע . התיקיות או הרכיבים המסומנים מוכנים להעתקה, הקבצים הנבחרים .3

 . שהקבצים מוכנים על כך

 . ויסטיק לקובץ או לתיקייה אליהם ברצונך להעתיק'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים .4

" Copy of"הקובץ או הקבצים ישוכפלו עם תוספת , אם קובץ מועתק לאותו מיקום מקורי .5

 .בתחילת שם הקובץ

 

 .יפעיל את פקודת ההעתקה ישירות c+B8B9קיצור הפקודה 
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 הדבקה 12.2.3
קבצים או תיקיות  -ניתן להדביק אחד או יותר . דומה לפקודת הדבקה במעבד התמליליםפקודה זו 

תוכל להשתמש באפשרות זו רק לאחר שכבר חתכת או העתקת קבצים או תיקיות כפי . למיקום אחר

תא . שים לב כי הדבקת מספר גדול של קבצים ותיקיות עשוי לקחת מעט יותר זמן. שהוסבר קודם לכן

אל תנסה לכבות או להפריע . עסוק כרגע VarioUltraון יהבהב בצורה המציינת כי הברייל הראש

 .תופיע הודעה על כך בתצוגת הברייל, עם השלמת ההדבקה. על לסיום ההבהוב VarioUltraלפעולת 

 

 .להלן הנחיות שלב אחר שלב לביצוע הדבקה של קובץ או תיקייה

את הקבצים או התיקיות שהעתקת  עבור לתיקייה בה תרצה להדביק, ברשימת הקבצים .1

 .וכרגע הם בזיכרון הזמני

 .עריכה < הדבק בתפריטובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .2

 . התיקיות או הרכיבים המסומנים מוכנים להדבקה, הקבצים הנבחרים .3

 

 .יפעיל את פקודת ההעתקה ישירות v+B8B9קיצור הפקודה 

 סימון 12.2.4
קבוצה זו של מרכיבים מסומנים מתנהגת . לבחור במספר רב של קבצים ותיקיותסימון מאפשרת 

בעת סיור ברשימת הקבצים . להעתיק ולהדביק כיחידה אחת, לחתוך, כקובץ בודד וניתן למחוק

 . 8מרכיבים מסומנים מוצגים בתוספת נקודה , והתיקיות

 

 .קיימות מספר דרכים לסמן קבצים ותיקיות

לחיצה ; B0ימת  הקבצים וסמן את הקבצים רצויים על ידי לחיצה על עבור מעלה ומטה ברש .1

 .פעם נוספת משחררת את הסימון B0על 

עבור לתיקייה , לדוגמא את כלל התוכן של תיקייה, מסוימתלהדגשת כל הקבצים ברמה  .2

 .B9+B1B2B3B4B5B6המתאימה והשתמש בקיצור הפקודה 

a.  אפשרות נוספת היא לפתוח את התפריט עםS3 עריכה < סמן הכל -חור בולב. 

יהיה מהר יותר לבחור את אלו שאתה לא , במקרה בו תרצה לסמן את מירב הקבצים בתיקייה .3

 :פעל כך. "הפיכת סימון"מעוניין ולאחר מכן לבצע היפוך לבחירה על ידי אפשרות 

a. סמן אך ורק את הקבצים בהם אתה לא מעוניין על ידי לחיצה על , ברשימת הקבצים

 .על כל קובץ B0האגודל לחצן 

b. השתמש בפקודה , לאחר מכןi+B8B9 אלו , והחלף את סימון הקבצים כלומר

 .כעת מסומנים, שהדגשת לא יודגשו ואלו שלא הודגשו

c. המערכת לחצן על  ללחוץ, ניתן כמובן במקום לגשת לתפריטS3 עריכה <  -ולבחור ב

 .הפיכת סימון

 חיפוש 12.2.5
 . ים או תיקיות ברשימת קבצים ותיקיותפונקצית החיפוש מאפשרת לך לחפש קבצ

ניתן . נסה לחפש חלק מהשם, אם אינך יודע בדיוק את שם הקובץ או התיקייה אותם אתה מחפש

אם החיפוש . במחרוזת החיפוש)?( לייצוג תווים לא ידועים או בסימן השאלה )*( להשתמש בכוכבית 

 .ירההקבצים והתיקיות שאותרו יוצגו ברשימה אנכית לבח, הצליח

 :להלן הוראות שלב אחר שלב לחיפוש שם קובץ או תיקייה

 .עריכה < חפש בתפריטובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .1

 .שיח עם תיבת עריכה הכולל את שם הקובץ או התיקייה שברצונך לחפש-ייפתח דו .2

באפשרותך ". Flashdisk\Edit\: "לדוגמא, מייצג את מיקום השמירה לחיפוש" נתיב"השדה  .3

להפרדה בין תיקיות ( \)למקם לוכסנים  הקפדאך  המצויןלהשתמש או לערוך את המיקום 
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שיח -באפשרותך להשתמש בדו, במקום להזין את המיקום. משנה והקפד לאיית נכון את שמן

 ". עיון"הסיור אשר ייפתח אם לחיצה על לחצן 

ויסטיק בכדי לגשת לתיקייה או 'גהשתמש ב. שיח הסיור מוצגים הקבלים והתיקיות-בדו .4

 . החיפוש יתבצע אך ורק בתיקייה הנבחרת. לתיקיית המשנה הרצויות

a.  כך שאם ברצונך לחפש רק בתיקייה בשםEdit , סייר לתיקייהFlshdisk\Edit  ופתח

 . ויסטיק'את תיקיית המשנה על ידי תנועה ימינה בג

b.  שיח החיפוש-לסגירת דו כפתור אישוראשר באמצעות. 

 .שיח הראשון-בדו "נתיב"נתיב הנבחר מוצג כעת בשדה ה .5

השתמש . הזן את שם הקובץ או התיקייה שברצונך למצוא, בתיבת העריכה של החיפוש .6

 .או כוכבית או סימן שאלה לסימון חלקי שם לא שלא ידועים לך/בחלק משם הקובץ ו

אם . התיקיות אשר מייצגת חיפוש של כל שמות הקבצים או*.* בחירת ברירת המחדל היא  .7

  txt*.עליך לחפש קובץ בשם , txtברצונך לחפש שם עם סיומת מסוימת לדוגמא 

התואמים את , רשימת התוצאות מציגה את הקבצים והתיקיות שנמצאו ואת המיקום שלהם .8

הרשימה מציגה את תיקיות המשנה . נווט ימינה או שמאלה ברשימה. מחרוזת החיפוש

 . הקבצים הראשונות שנמצאו ולאחר מכן את

 .תופיע הודעה בעניין, אם אף תיקייה או קובץ לא נמצאו .9

שיח -ודו כפתור אישוראשר באמצעות , אם אין ברצונך לגשת לאחד הקבצים או התיקיות .10

 .החיפוש ייסגר

בחר מתוך הרשימה ואשר , אם ברצונך לגשת ולפתוח את אחד הקבצים או התיקיות .11

 .באמצעות לחצן עבור אל

אותם ניתן , של מנהל הקבצים מציגה את הקבצים או התיקיות הנבחרותהתצוגה הראשית  .12

 .להעתיק או למחוק כרגיל, לחתוך, לסמן, לפתוח

 

 .שיח החיפוש-לפתיחת דו B8B9?+ניתן להשתמש מאוחר יותר בפקודה 

12.2.6 Zip Archive – (תיקייה מכווצת) 
לפרטים . יקיות מכווציםהכוללת קבצים ות ZIPאפשרות התיקייה המכווצת מאפשרת ליצור תיקיית 

 .בהמשך מדריך זה 12.4עבור לסעיף , נוספים בעניין אפשרות הכיווץ

12.2.7 Unzip – (חלץ כיווץ) 
מאפשרת  Unzipאפשרות . נבחר במנהל הקבצים ZIPאפשרות זו מהתפריט מופיעה רק כאשר קובץ 

 .לפרטים נוספים אודות כיווץ קבצים 12.4אנא עבור לסעיף . לחלץ קובץ מכווץ ולשמור את הקבצים

 מיקומי עוגן 12.2.8
מיקומי עוגן מאפשרים לסמן קובץ או תיקייה במטרה לשוב אליהם במהירות ממיקום אחר במנהל 

 .אתה מעתיק ומדביק קבצים או תיקיות בין תיקיות שונות, אפשרות זו יעילה כאשר לדוגמא. הקבצים

 עבור אל מיקומי עוגן/הגדר 12.2.9
 .   תיקייה בה תרצה להגדיר את מיקום העוגןעבור לקובץ או ל .1

 B8B9++או השתמש בפקודה , עריכה < קבע מיקום עוגן -ובחר ב( S3)פתח את התפריט  .2

אתה תוחזר לרשימת הקבצים והתיקיות בה תוכל לעבור לקובץ , לאחר הגדרת מיקום העוגן .3

 .או לפתוח קובץ ביישום אחר, או תיקייה אחרים

באפשרותך לעבור ישירות לקובץ או לתיקייה אשר סימנת , קבציםכאשר אתה חוזר למנהל ה .4

או על ידי הפקודה , עריכה < קפוץ למיקום עוגןקודם לכם באמצעות הפקודה מהתפריט 

/+B8B9. 
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 -מנהל הקבצים יזכור את מיקום העוגן עד אשר אתה מגדיר מיקום עוגן חדש או מאתחל את ה

VarioUltra . ולחזור בחזרה באמצעות , עוגן לקבצים ותיקיות אחריםכן אפשרי לעבור ממיקום

 .בתפריט" קפוץ למיקום עוגן "הפקודה 

 מעבר בין עוגן ומיקום נוכחי 12.2.10
 :להלן ההוראות שלב אחר שלב למעבר בין מיקום עוגן והמיקום הנוכחי שלך

 . עבור לקובץ או לתיקייה בה תרצה להגדיר את מיקום העוגן .1

או השתמש  עריכה < קבע מיקום עוגן, -ובחר ב S3פתח את התפריט עם לחיצה קלה על  .2

 .B8B9+בפקודה 

אתה תוחזר לרשימת הקבצים והתיקיות בה תוכל לעבור לקובץ , לאחר הגדרת מיקום העוגן .3

 .או לפתוח קובץ ביישום אחר, או תיקייה אחרים

. ץ או התיקייה האחרונים שנבחרובאפשרותך לעבור למיקום העוגן ללא איבוד מיקום הקוב .4

 .B8B9+או השתמש בפקודה , עריכה < מעבר בין מיקומי עוגןבחר בפקודה מהתפריט 

שימוש . מיקום עוגן חדש מוגדר במיקום הנוכחי ובאפשרותך לעבור למיקום העוגן הקודם .5

 מיקום העוגן תמיד מוגדר לקובץ או לתיקייה. בפקודה זו שוב תעבור בין שני המיקומים

 . האחרים

 תפריט תצוגה 12.3
 :הסעיפים הבאים מספקים הנחיות שלב אחר שלב בתפריט התצוגה

 Filter files and folders - סינון קבצים ותיקיות 

 Sorting files and folders - מיון קבצים ותיקיות 

 סינון 12.3.1
גים על פי קבצים פנימיים אינם מוצ, לדוגמא. פעולת הסינון מגדירה איזה קבצים או תיקיות מוצגים

ברירת מחדל ם מכיוון שלרובנו אין צורך בכך וגם מכיוון שקבצים אלו יציגו רשימת קבצים ארוכה 

 . מאד

 

 :להלן ההוראות שלב אחר שלב להפעלת הסינון

 . עריכה < סינון בתפריטובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .1

ערכת מקבצי , אפשרויות להצגת קבצים נסתריםשיח עם תיבת בחירה בנוסף לשלוש -יופיע דו .2

 .קבצים אלו אינם מוצגים על פי ברירת מחדל. וקבצים פנימיים

a.  ניתן לגשת לקבצים . אפשרות זו מסומנת על פי ברירת מחדל: מוסתריםהצג קבצים

 .במאפיינים" מוסתרים" -ותיקיות ברשימת הקבצים המסומנים כ

b. :ת מחדלאפשרות זו היא בריר הצג קבצי מערכת . 

 .במאפיינים" מערכת"ניתן לגשת לקבצים המסומנים כקבצי 

c. כאשר קבצים פנימיים . אפשרות זו מבוטלת על פי ברירת מחדל: ליבה הצג קבצי

 . ייתכן ויידרש זמן רב יותר לפתוח תיקיות וקבצים, מוצגים

 .B0לסימון או ביטול הסימון בתיבת הבחירה לחץ על  .3

 

מועברים או , או לא יהיה פעיל אם קבצים פנימיים נמחקים/לא יפעל כשורה ו VarioUltra: הערה

 . ששמם שונה
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 מיון 12.3.2
הגדרות ברירת . סיומת או תאריך, גודל, ניתן למיין ערכים ברשימת התיקיות והקבצים על פי שם

. קודם תיקיות ולאחר מכם קבצים; המחדל למיון הן על פי שם והרשימה מסודרת לי סדר אלפביתי

כמו כן אפשרי להציג . תאריך או סיומת, יתן לשנות את הסדר למיון על פי הגדרה אחרת כגון גודלנ

 .את המיון מהסוף להתחלה

 

 :להלן הנחיות שלב אחר שלב לביצוע הגדרות אלו

 . עריכה < מיון בתפריטובחר  S3המערכת לחצן באמצעות  תפריט היישוםפתח את  .1

 . ינה לבחירת סוג המיון הרצויתיבה חדשה תיפתח עבור שמאלה או ימ .2

 "היפוך מיון" -בחר ב, אם ברצונך להפוך את סדר המיון .3

 .כפתור אישוראשר באמצעות  .4

 

 .מנהל הקבצים מציג כעת את הקבצים והתיקיות בהתאם להגדרת המיון החדשה

 תפריט כלים 12.4
 :הסעיפים הבאים מספקים הנחיות שלב אחר שלב בתפריט כלים

 קובץ  ה זהמZIP? 

 התקדמות כיווץ ב-ZIP 

  אפשרויות קובץZIP 

  יצירת קבציZIP 

  ZIPמה המשמעות של קובץ  12.4.1
לחילופים  ZIPוקובץ  ZIPאנו משתמשים במונח תיקיית . zipהוא למעשה קובץ עם סיומת  ZIPקובץ 

כולל קובץ אחד או תיקייה אחת או יותר המכווצים בכדי לצרוך פחות מקום  ZIP-קובץ ה. במדריך זה

 .קטן יותר בהשוואה לאותם קבצים כאשר אינם מכווצים ZIP-קובץ ה. אחסון

 

 . אפשרי לכווץ ולחלץ קבצים מכווצים VarioUltraעם 

את . ניתן להקצות סיסמה להגנה על חילוץ הקבצים, או תיקיות יחד/כאשר אתה מכווץ קבצים ו

 .אחרת לא תינתן גישה; הסיסמה יש להזין בכדי לחלץ את הקובץ

  ZIP-כיווץ בהתקדמות  12.4.2
 ZIP-שם קובץ ה. שיח המציג מידע אודות התקדמות או סיום הכיווץ או החילוץ-פקודה זו פותחת דו

כלים < התקדמות  -ובחר ב S3עבור לתפריט באמצעות  ZIPלפרטים נוספים אודות התקדמות . מצוין

 .להלן תיאור מפורט יותר אודות כיווץ וחילוץ קבצים. דחיסה

  ZIPאפשרויות קובץ  12.4.3
כפי שתואר כבר במדריך . או תיקיות/מספקות אפשרויות לכיווץ וחילוץ קבצים ו ZIPאפשרויות קובץ 

 .מאפשרים הגנה עם סיסמה ZIP-קבצי ה, זה

או לחלץ קובץ בודד מתוך , בכדי לקבל מבט כללי אודות הקבצים שהוא כולל ZIPניתן לסייר בקובץ 

 .רך העברת קובץ זה לתיקייה אחרת ברשימת הקבציםתיקייה מכווצת באמצעות העתקה והדבקה לצו

  ZIPיצירת קבצי  12.4.4
 . ZIPתיקיות וליצירת קובץ /להלן הנחיות שלב אחר שלב לכיווץ קבצים

 .ויסטיק לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך לכווץ'נווט באמצעות הג, ברשימת הקבצים .1

 . Tools>Zip arhciving -ובחר ב S3עבור לתפריט באמצעות  .2
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מציגה את שם הקובץ ואת המיקום של " Zip to File"דשה תיפתח תיבת העריכה תיבה ח .3

 zip.נבחרים שם הקובץ או התיקייה לכיווץ ובסיומת , על פי ברירת מחדל. ZIP-תיקיית ה

 .באפשרותך כמובן לשנות שת שם הקובץ או המיקום על פי הצורך

א בהנחיות אלו לעניין עבור לשלב הב, ואת המיקום ZIP-אם אתה מאשר את שם קובץ ה .4

 .  הגדרת סיסמה

בחר , VarioUltraבמיקום שונה מזה שהוצא על ידי  ZIP-אם ברצונך לשמור את קובץ ה .5

עבור . שיח הבא יאפשר לך לבחור במיקום הרצוי לשמירה-הדו. בתצוגה עיוןבאפשרות 

 (.עיון" )ריישיח הס-פרטים אודות דו"לסעיף 

הסיסמה מוצגת . ברצונך להגן על הקובץ מפני פתיחהאין הכרח להגדיר סיסמה אלה אם  .6

 .באופן מאובטח ופתיחה ללא הסיסמה הנכונה אינה אפשרית

 .להתחלת תהליך הכיווץ כפתור אישוראשר באמצעות  .7

בהתאם לגודל הקובץ או . שיח עם התקדמות התהליך-תהליך הכיווץ מתחיל ומוצג דו .8

שיח ההתקדמות מודיע לך כמה -דו. הזמן מ ךלהתארעשויה  ZIPיצירת קובץ , התיקייה

 .כמה זמן ערך הכיווץ -שם הקובץ הנוכחי ולאחר סיום התהליך , קבצים מכווצים

שיח באמצעות -נוצר וניתן לסגור את הדו ZIP-קובץ ה"' הסתיים"ה עכאשר מופיעה ההוד .9

 .כפתור אישור

 

יעצור והקובץ המכווץ לא התהליך , לפני שתהליך הכיווץ הסתיים" ביטול "-אם אתה בוחר ב: הערה

 .  התהליך ימשיך ברקע ללא הפרעה,  כפתור אישור אם אתה מאשר באמצעות. יהיה תקין

 

 z+B8B9ניתן לפתוח תיבת דו שיח זו במהירות עם פקודת הקיצור 

 )עיון( רייהסשיח -מרכיבי דו 12.4.5
 .הבאותשיח שני יפתח עם האפשרויות -דו, בקובץ המכווץ" עיון"כאשר מאשרים את אפשרות 

  שם"תיבת עריכה" 

באפשרותך לשכתב או לשנות שם . ZIP -מציגה את שם ברירת המחדל המוצע של קובץ ה

 .זה

  שדה מידע"Patch" 

 . ZIP-מציג את ברירת המחדל של מיקום השמירה בקובץ ה

o שיח הסיור השני-אותו אתה יכול לבחור בדו, מספק סיכום אודות המיקום . 

o עיון"שיח הסיור השני באמצעות אפשרות -דופתח את , לשינוי המיקום ." 

o  לאחר מכן בחר ברשימת הקבצים והתיקיות את המיקום הרצוי על ידי ניווט ימינה/ 

ואשר  ZIP-פתח את התיקייה הרצויה לשמירת קובץ ה, מטה /מעלה , שמאלה

 . כפתור אישורבאמצעות 

  את מיקומו בתיבת , ששונהשיח הסיור ומציג את שם הקובץ -סוגר את דו ," שמירה "לחצן

 .ZIP-שיח קובץ ה-בדו" zip to file"העריכה 

 חילוץ תיקיות מכווצות  12.4.6
 (לא מכווצים)המחולצים  הקבציםושמירת  ZIPלהלן הנחיות שלב אחר שלב לחילוץ תיקיית 

 .נווט לקובץ או לתיקייה אשר ברצונך לכווץ, ברשימת הקבצים .1

 ".unzip"ולאחר מכן " עריכה" -בחר ב. S3באמצעות לחיצה על  תפריט היישוםפתח את  .2

 /תציג את מיקום שמירת הקבצים" unzip to filder"תיבה חדשה תיפתח תיבת עריכה  .3

ניתן . המקורי ZIP-על פי ברירת המחדל מיקום השמירה יהיה זהה למיקום קובץ ה. תיקיות

 . לשנות את המיקום המוצע ובחר במיקום השמירה החדש לבחירתך
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 (\)הקפד להפריד את שם הקובץ והתיקייה עם לוכסן , מיקום השמירהבעת הקלדת  .4

בחר , VarioUltraבמיקום שונה מזה שהוצא על ידי  ZIP-אם ברצונך לשמור את קובץ ה .5

 "עבור לסעיף . תיבה חדשה תיפתח ובה תוכל לבחור בנתיב הרצוי. בתצוגה עיוןבאפשרות 

 (.עיון". ) שיח הסיור-לפרטים אודות דו

, מוגנת בסיסמה ZIP-אם תיקיית ה. להתחלת תהליך החילוץ כפתור אישוראשר באמצעות  .6

 . שיח הסיסמה-להלן אפשרויות דו. שיח שייפתח לצורך זה-תידרש להזין אותה בדו

בהתאם לגודל הקובץ או . שיח עם התקדמות התהליך-תהליך הכיווץ מתחיל ומוצג דו .7

שיח ההתקדמות מודיע לך כמה -דו. זמן מה ךלהתארעשויה  ZIPיצירת קובץ , התיקייה

 .כמה זמן ערך הכיווץ -שם הקובץ הנוכחי ולאחר סיום התהליך , קבצים מכווצים

שיח באמצעות -נוצר וניתן לסגור את הדו ZIP-קובץ ה"' הסתיים"ה עכאשר מופיעה ההוד .8

 .כפתור אישור

 

 :שיח הסיסמה-אפשרויות דו

  סיסמה זו נוצרה יצירת קובץ ה". סיסמה"יש להזין את הסיסמה בתיבה-ZIP  ושומרת על

 . הסיסמה מוצגת באופן מאובטח. פרטיות המידע בקבצים

  מציג את שם תיקיית ה"  קובץ "שדה המידע-ZIP ,המוגנת באמצעות סיסמה . 

 תהליך , אם הזנת את הסיסמה הנכונה. שיח הסיסמה-לסגירת דו כפתור אישור -בחר ב

 .אתה תוחזר לתיבת העריכה של הסיסמה, מה לא נכונהאם הזנת סיס. הכיווץ מתחיל

  באפשרותך לדלג , אם אינך יודע את הסיסמה. בתצוגת הברייל" דלג על קובץ"אפשרות

הקפד ; לעיתים יש סיסמאות שונות, לקבצים בתיקיה דחוסה. לקובץ הבא בתיקייה הדחוסה

 .להשתמש בסיסמה הנכונה

  שיח ללא חילוץ התיקייה-את הדורת גבתצוגת הברייל סו" ביטול "אפשרות . 

 

 .שיח הסיסמה בעתיד-לפתוח את דו u+B8B9ניתן להשתמש בפקודה 

 :רישיח הסי-אפשרויות דו 12.4.7
יחד עם תיאור , ר כאשר מחלצים תיקייהישיח הסי-סעיף זה מסביר אודות האפשרויות השונות בדו

נפתח (, unzip)שיח החילוץ -בדו" עיון"כאשר אתה מאשר את אפשרות . שיח הסיור השני-כללי של דו

 :שיח נוסף עם האפשרויות הבאות-דו

 מטה או /עבור מעלה. מספק גישה לתיקייה בה יישמרו הקבצים המחולצים - רשימת קבצים

 .שמאלה לבחירת התיקייה או תיקיית המשנה/ימינה

o פקודה  עם: הערהB9+B4B6  אוD4D6  באפשרותך לצאת מהרשימה ולעבור

 .שיח-לאפשרויות הנוספות בדו

  מציג את מיקום השמירה" נתיב"השדה. 

  שיח עם אפשרויות ליצירת תיקיית משנה חדשה בתוך -פותחת דו" תיקייה חדשה"אפשרות

 .בתיקייה זו ZIP -כך תוכל לשמור את הקבצים המחולצים מתיקיית ה. התיקייה הנוכחית

o קובץ < תיקייה חדשהלהשלים משימה זו מתפריט ניתן : תזכורת. 

 שיח ומציגה את מיקום השמירה הנבחר בתיבת -סוגרת את הדו כפתור אישור -בחירת ב

 (.unzip)שיח החילוץ -בדו" unzip to filder"העריכה 

  שיח הסיור ללא כל שינוי-סוגרת את דו" ביטול "אפשרות. 
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 מידע אודות התקדמות  12.4.8
שיח זה נפתח באופן אוטומטי -דו. שיח חדש-סרגל התקדמות מוצג בדו, חילוץ פועליםבזמן שכיווץ או 

כלים  -ולאחר מכן בחירה ב S3מהתפריט על ידי  הדיאלוגניתן גם לפתוח את . לאחר התחלת הפעולה

 .< התקדמות דחיסה

 

 :שיח הפרופיל החדש כולל את האפשרויות הבאות-דו

  עם הסיום מוצג מידע . ות תהליך הכיווץ והחילוץמציג מידע אוד" התקדמות"שדה המידה

 .אודות משך הזמן שהיה דרוש לביצוע המשימה

o רוב הסיכויים שהכיווץ או החילוץ נכשלו, אם ההודעה מופיעה באופן מיידי: הערה. 

  יוצג שם הקובץ , בעת כיווץ. וץ או חילוץמופיע רק בעת ביצוע כו" קובץ בתהליך"שדה המידע

 .   יוצג שם הקובץ הנוכחי המחולץ בתיקייה, בעת חילוץ. תיקייההנוכחי המכווץ ב

  אפשרויות"Zip File "מציגות את שם הקובץ ומיקום השמירה של תיקיית ה- ZIP  שבתהליך

 .כיווץ

 תהליך . שיח התקדמות המידע ללא הפרעה לתהליך עצמו-לסגירת דו כפתור אישור -בחר ב

שיח שוב מהתפריט על ידי -ניתן לפתוח את הדו. הכיווץ או החילוץ ממשיכים לפעול ברקע

 .כלים < התקדמות דחיסה -ב הרבחי

 במיקום שמירת . שיח התקדמות המידע ללא הפרעה לתהליך עצמו-לסגירת דו ביטול  -בחר ב

 .ZIPשאינו תקין או שכלל אין קובץ  ZIPייתכן ותמצא קובץ , הקובץ המחולץ

 ללא חילוץ ZIPפתיחת קובץ  12.4.9
במקרה זה ניתן לפתוח . בכדי לקבל התרשמות אודות תוכן התיקייה ZIP תיקייתתוח באפשרותך לפ

ניתן , כוללת תיקיית משנה ZIP-אם תיקיית ה. ויסטיק ימינה'כתיקייה באמצעות ג ZIP-את תיקייה ה

, מטה /על ידי תנועה מעלה . ויסטיק ימינה'לפתוח אותה להתרשמות באמצעות תנועה נוספת של הג

העתקה או פתיחה , סימון. ZIP -עבור בין הקבצים או התיקיות האחרים בתוך תיקיית הבאפשרותך ל

 .של מאפיינים הנה אפשרית

 

על ידי תנועה  ZIP-אם אין באפשרותך לסגור תיקייה או תיקיית משנה בתוך תיקיית ה: הערה

 .פתח את מנהל הקבצים באמצעות התפריט הראשי או באמצעות הקישור המתאים, שמאלה

 

" document-2" -ו" document-1'עם הקבצים " test-1"כוללת תיקיית משנה ' test'תיקייה : לדוגמא

אתה מכווץ את ". spreadsheet-2" -ו" soreadsheet-1"עם הקבצים ' folder-2"ותיקיית משנה 

 .ZIP "test.zip-לקבלת תיקיית ה" test"התיקייה 

אתה ברמת תיקיות , באמצעות תנועה ימינה במנהל הקבצים" test.zip"כאשר אתה פותח את 

כלומר , תנועה נוספת ימינה תציג את הקבצים בתוך תיקיית משנה זו". folder-1"כלומר , המשנה

"document-1 "ו- "document-2 ."רמות נוספות של תיקיות משנה אינן נתמכות. 

 ZIPתיקייה בודדים מתוך קובץ  /העתקת קובץ  12.4.10
פתח את . ללא חילוץ כל התיקייה ZIPבאפשרותך לחלץ קובץ בודד או תיקיית משנה בתוך תיקיית 

 . הדבקה -ו העתקהתיקייה הרצויים באמצעות  /והעתק את הקובץ  ZIP -תיקיית ה

 .הקובץ כבר יחולץ, במהלך ההדבקה

ך יהיה להזין את שיח הסיסמה ייפתח ועלי-דו, אם הקובץ או התיקייה המכווצים מוגנים עם סיסמה

 . הסיסמה הנכונה
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 וחזרה RTF -ל BRFהמרת  12.5
בתור ( brf).יש אפשרות לשמור תוכן מקובץ ברייל  VarioUltra -ב, כפי שצוין קודם לכן במדריך זה

 . או ההיפך( rtf).קובץ טקסט 

 :להלן הדרך

 .אנחנו נכנה קובץ זה כקובץ מקור. פתח את הקובץ אותו אתה רוצה לשמור בשם אחר .1

 .אנחנו נכנה קובץ זה בתור קובץ המטרה. צור קובץ ריק חדש בפורמט בו אתה רוצה לשמור .2

 B1B2B3B4B5B6B8B9B0עבור לקובץ המקור ובחר את כל הטקסט באמצעות הפקודה  .3

 . עריכה < סמן הכללמעבר לתפריט  S3או לחץ על ( B7כל הלחצנים למעט )

a.  למידע נוסף אודות הדגשת טקסט 4.8.1עבור בחזרה לסעיף. 

לבחירת  S3או לחץ על  c+B8B9העתק את הטקסט המסומן לזיכרון הזמני באמצעות פקודה  .4

 . עריכה < העתקה

a.  הדבקה למידע נוסף , העתקה, גזירהלמידע נוסף אודות  4.8.2עבור בחזרה לסעיף

 .אודות סימון

או לחץ  v+B8B9עות הפקודה עבור למסמך היעד והדבק את הטקסט מהזיכרון הזמני באמצ .5

 .מהתפריט עריכה < הדבקהלבחירת  S3על 

קובץ < לבחירת  S3או לחץ על  s+B8B9שמור את השינויים בקובץ היעד באמצעות הפקודה  .6

 .מהתפריט שמירה

 יציאה מהתפריט הראשי 12.6
  .אתה תוחזר למקום האחרון בו עבדת לפני פתיחת התפריט. S3ליציאה מהתפריט הראשי לחץ על 
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 צור קשר 13
למרות שהמפתחים והמעצבים שלנו מוכשרים . VarioUltraתודה רבה על בחירתך להיות לקוח של 

אנו מקשיבים לצורכי לקוחותינו מסביב . אינו דבר של מה בכך VarioUltraייצור מכשיר כגון , מאד

והו משוב זה חשוב מאין כמ. לעולם בכדי לוודא שאנחנו מפתחים מוצרים אש באמת עוזרים להם

אם יש לך רעיון או מחשבה . עבור הצלחת המשימה שלנו בייצור המוצרים והפתרונות הטובים ביותר

 . נודה לך אם תספר לנו עליהם VarioUltraבעניין שיפור 

 

 :להלן פרטי ההתקשרות שלנו. הודע לנו על כך מייד, VarioUltraכמו כן אם אתה נתקל בבעיה עם 

 

 תשר געש

 קיבוץ געש

  tsr@gaash.co.il': דואר אלק

 תודות 14
בין אם אתה קורא מדריכי הפעלה . אנו מודעים לעובדה כי לא כל אחד יקרא את המדריך הזה במלואו

תאפשר ללא שימת הלב לפרטים וללא נקודות מדע כי פיתוח מדריך זה לא היה , במלואם או לא

 : המבט של האנשים הבאים

 

David Bradburn, USA 

Curtis Chong, USA 

Renee Clark, USA 

Tommy Craig, USA 

Suzanne Erb, USA 

Robin Frost, USA 

Matt McCubbin, USA 

Dave Ransley, Australia 

Astrid Ringe, Germany 

Amy Ruell, USA 

 ישראל – Anlinשגיא מחברת 

 תשר געש ישראל –ארז קוגלר 

 גרמניה -פבל קפלן 

 .אנו אסירי תודה לאותם אנשים על שיתוף הפעולה ועל העזרה

 

  

mailto:tsr@gaash.co.il
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 נספחים 15
 VarioUltraסעיף זה כולל מידע כללי על 

 VarioUltra -ב iOSפקודות  15.1
בעת חיבור למכשיר  VarioUltra -טבלת שתי העמודות הבאה כוללת פקודות אשר ניתן להפעיל ב

iOS  כאשרVoiceOver או לחצן פקודה בצן לחהעמודה השמאלית כוללת . פועל- VarioUltra ;

 .  iOS -העמודה הימנית כוללת את הפעולה אשר תתרחש במכשיר ה

 

VoiceOver  פעולה VarioUltra  פקודה 

 ויסטיק'חץ או לחיצה על הגה לחצן לחץ פעמיים על הפריט הנבחר

 Status Router button עבור בין תיאורי סטאטוס מורחבים

 D1ויסטיק שמאלה או 'ג עבור לפריט הקודם

 D4ויסטיק ימינה או 'ג עבור לפריט הבא

עבור לפריט הקודם באמצעות 

 .הגדרות החוגה
 D3ויסטיק מעלה או 'ג

עבור לפריט הבא באמצעות הגדרות 

 .החוגה
 D6ויסטיק מטה או 'ג

 ויסטיק'חץ או לחיצה על הגלחצן ה בחר בפריט מתחת לאצבע שלך

 D1D2D5או  S1מערכת לחצן  מפעיל את לחצן הבית

 S2מערכת לחצן  עובר לשורת הסטטוס

 D1D2או  S3מערכת לחצן  מפעיל את לחצן אחורה אם קיים

 S4מערכת לחצן  מפעיל דיבור

 D1תצוגה לחצן  עבור לפריט הקודם

 D4תצוגה לחצן  עבור לפריט הבא

עבור לפריט הקודם באמצעות 

 .הגדרות החוגה
 D3תצוגה לחצן 

לפריט הבא באמצעות הגדרות עבור 

 .החוגה
 D6תצוגה לחצן 

 D2D3לחצני תצוגה  בחר בהגדרות החוגה הקודמות

 D5D6תצוגה לחצני בחר בהגדרות החוגה הבאות

 D1D2D3תצוגה  לחצני עבור למרכיב הראשון
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 D4D5D6תצוגה לחצני  עבור למרכיב האחרון

 D1D2D3D5תצוגה לחצני  קרא עמוד החל מהפריט הנבחר

 D2D4D5D6תצוגה לחצני  קרא עמוד החל מלמעלה

 D1D2D5תצוגה לחצני  מפעיל את לחצן הבית

 D2D3D4תצוגה לחצני  עובר לשורת הסטטוס

 D3D4D5תצוגה לחצני  מפעיל הגברת עוצמת שמע

 D1D2D6תצוגה לחצני  מפעיל הנמכת עוצמת שמע

 D1D2תצוגה לחצני  אחורה אם קיים לחצןמפעיל את 

 D1D4D6תצוגה לחצני  Eject לחצןמפעיל את 

 D1D4D5לחצני תצוגה  המחיקה לחצןמפעיל את 

 D1D5תצוגה לחצני  החזרה לחצןמפעיל את 

 D1D5תצוגה לחצני  (הטאב) TAB לחצןמפעיל את 

 D1D2D3D4D5D6תצוגה לחצני  מר מסךומפעיל או מכבה ש

 D1D2D3D4תצוגה לחצני  משהה דיבור רציף

 D1D3D4תצוגה לחצני  או מכבה קריינותמפעיל 

 D2D4D6תצוגה לחצני  עובר שמאלה עמוד אחד

 D1D4D5תצוגה לחצני  1עובר ימינה עמוד 

 D3D4D5D6תצוגה לחצני  עובר למעלה עמוד אחד

 D1D4D5D6תצוגה לחצני  עובר למטה עמוד אחד

 D2D3D6תצוגה לחצני  שחרור בחירת טקסט

 D3D5D6תצוגה לחצני  בחירת טקסט

 D2תצוגה  לחצן הסתת הברייל לשמאל

 D5תצוגה  לחצן הסתת הברייל לימין

 D1D3D4D5תצוגה לחצני  עבור להיסטורית הודעות

 D4D6תצוגה לחצני  עובר למרכז ההודעות

 D2D5לחצני תצוגה  עובר למרכז הבקרה
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אומר את מספר העמוד או השורה 

 .המוצגים
 D3D4תצוגה לחצני 

 D1D2D4D5תצוגה לחצני  בין ברייל מקוצר ללא מקוצרבורר 

 

 VarioUltra -ב BrailleBackפקודות  15.2
בעת חיבור למכשיר  VarioUltra -טבלת שתי העמודות הבאה כוללת פקודות אשר ניתן להפעיל ב

 -או לחצן פקודה ב לחצןהעמודה השמאלית כוללת . BrailleBackאנדרואיד בעת הפעלת 

VarioUltra ;תזכורת. ה הימנית כוללת את הפעולה אשר תתרחש במכשיר האנדרואידהעמוד :B9 

 האגודל  השמאלי לחצןהוא 

 

 VarioUltraפקודות  BrailleBackאפשרויות 

 לחצן סמן ניתוב לחץ פעמיים על הפריט הנבחר

 ויסטיק שמאלה'ג עבור לפריט הקודם

 יסטיק ימינה'ג עבור לפריט הבא

 ויסטיק למעלה'ג עבור לשורה הקודמת

 ויסטיק למטה'ג עבור לשורה הבאה

 B9 + B1B2 מחיקה לאחור לחצןמפעיל את 

 B9 + B1B2B5 מפעיל את לחצן עמוד הבית

 B9 + B1B3B4B5 פותח את חלון ההודעה

 B9 + B1B2B3B5 פותח את חלון היישומים האחרונים

לאחר  ENTER-מפעיל את לחצן ה

 עריכת טקסט
B9 + B8 

 B9 + B7 לאחור בעת עריכת טקסטמחיקה 

 ויסטיק למאטה'ג+  B9 גלול קדימה

 ויסטיק למעלה'ג+  B9 דלול לאחור

 ויסטיק'לחיצת ג+  B9 לחיצה ארוכה על הפריט הנבחר

 ויסטיק'לחיצת ג מפעיל את הפריט הנבחר

 B9 + B3B4 פותח את חלון החיפוש במצב מסך

Help - עזרה. B9 + B1B2B3 
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 VarioUltraפקודות  15.3
 

  VarioUltra פעולה

 לחצן הפעלה בורר בין מצב שינה לבין מצב פעיל 

 שניות 10לחיצן לחצן ההפעלה למשך  VarioUltraאתחול 

 כיבוי מלא של המכשיר 
 S4מערכת  לחצןלחיצה והחזקה של 

 ולחיצה על לחצן ההפעלה

 מצב עורך הקבצים בברייל
, פונה לגב המכשיר -מתג מצב הפעלה 

 רחוק ממך

 מצב תצוגת ברייל
פונה לחזית  -מתג מצב הפעלה 

 קרוב אליך , המכשיר

 S3לחיצה ארוכה על  עבור לתפריט הראשי

מציג את רמת הסוללה במצב עורך 

 .הקבצים
  S3שני לחיצות על 

מציג את רמת הסוללה במצב תצוגת 

 .ברייל
S2+B9 

 B2B5D1D4 עצור את כל היישומים

 B7B8D3D6 בצע עדכון

 S1לחץ והחזק את  עבור למעבד התמלילים

Help - עזרה. h+B7B8B9 

 B2B6B9 עזרה על פי ההקשר

 USB S2+B1בחירת ערוץ 

 S2+B4 1בחירת ערוץ בלוטוס 

 S2+B5 2בחירת ערוץ בלוטוס 

 S2+B6 3בחירת ערוץ בלוטוס 

 S2+B8 4בחירת ערוץ בלוטוס 

קובץ או פריט , בחר באפשרות

 מהתפריט

B9 ,או לחיצה על , ויסטיק'או לחיצת ג

 .הניתוב מעל הבחירה לחצן

 ויסטיק שמאלה או ימינה'ג עיון ברשימת אפשרויות אופקית
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עבור מעלה שורה אחת בקובץ או 

 בתפריט אנכי
D1 ויסטיק למעלה'או ג 

עבור מטה שורה אחת בקובץ או 

 בתפריט אנכי
D3 ויסטיק למטה'או ג 

לחיצה על מקש חם , בתוך התפריט

ת היישום הנבחר או תבחר אתפתח 

 בפריט בתפריט

 מקש חםת לדהק

 פתח את מעבד התמלילים

 S1לחץ והחזק את 

 בתפריט הראשי" w"מקש חם 

 w+B7B8B9פקודה 

 PDF -פתח את מציג קבצי ה
 בתפריט הראשי" p"מקש חם 

 p+B7B8B9פקודה 

 האקסלפתח את מציג 
 בתפריט הראשי" x"מקש חם 

 x+B7B8B9פקודה 

 פתח את המחשבון
 בתפריט הראשי" c"מקש חם 

 c+B7B8B9פקודה 

פתח את קוצבי הזמן ואת השעון 

 המעורר

 בתפריט הראשי" t"מקש חם 

 t+B7B8B9פקודה 

 פתח את מנהל הקבצים
 בתפריט הראשי" f"מקש חם 

 f+B7B8B9פקודה 

 פתח את תפריט ההגדרות
 בתפריט הראשי" s"מקש חם 

 s+B7B8B9פקודה 

 פתח עזרה
 בתפריט הראשי" h"מקש חם 

 h+B7B8B9פקודה 

 (אגודל ימני לחצן) B0 רווח

 B7 מחיקה לאחור של תו קודם

 B8 הוסף שורה חדשה

 B9+B1B2B3 הזז סמן לתחילת קובץ

 B9+B4B5B6 הזז סמן לסוף קובץ

 D2 :הזז את התצוגה שמאלה

 D5 :הזז את התצוגה ימינה

 יסטיק ימינהו'ג B9+B4 התו הבא
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 התו הקודם
B9+B1 

 ויסטיק שמאלה'ג

 B9+B5 המילה הבאה

 B9+B2 המילה הקודמת

 B9+B6 המשפט הבא

 B9+B3 המשפט הקודם

 :שורה הבאה

B9+B4B5 

D3 

 ויסטיק למטה'ג

 :שורה קודמת

B9+B1B2 

D1 

 ויסטיק למעלה'ג

 B9+B1B2B3B7 תחילת שורה

 B9+B4B5B6B8 סוף שורה

 B9+B4B6 הפסקה הבאה

 B9+B1B3 הפסקה הקודמת

 B9B0+B5B6 בעמוד הבא

 B9B0+B2B3 העמוד הקודם

 S3לחיצה על  תפריט היישוםעבור ל

 תפריט היישוםב S3לחיצה על  יציאה מתפריט הפקדות

 B9B0+B7B8 כללית ביטול פקודת 

 B9+B1B4 :הדגשת תו נוכחי

 B9+B2B5 :הדגשת מילה נוכחית

 B9+B3B6 :הדגשת משפט נוכחי

 B9+B1B2B4B5 :הדגשת שורה נוכחית

 B9+B1B3B4B6 :הדגשת פסקה נוכחית

בהנחה שיש )הדגשת עמוד נוכחי 

 (:מעברי עמוד במסמך

B9+B1B2B3B4B5B6 
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 B9+B1B4 הדגשת התחלת או סיום מקטע טקסט

 c+B8B9 העתק

 x+B8B9 חתוך

 v+B8B9 הדבקה

 B9+B7 מחיקת טקסט מסומן

 B8B9+3 מצא את הבא

 s+B8B9 שמור קובץ

 a+B8B9 שמור בשם

 B9+B3B6B8 עבור בין קבצים פתוחים

 S4לחץ על  תצוגת זמן

 S4לחץ על  תצוגת תאריך

 S2)פלט מוגדר  /טען פרופיל קלט 

 (8עד  1ברייל  לחצןיחד עם 

S2+B1, S2+B2 ,דרך ' וכוS2+B8 ,

 מצב תצוגת ברייל

עבור בין מצב עריכה למצב קריאה 

 במעבד המילים בלבד
z+B8B9 

פותח רשימה של קבצים שפתוחים 

 כרגע במעבד התמלילים
l+B8B9 

 B0לחיצה כפולה כל  הסרת הדגשות

 S4+B7כוון עצמת שמע במרווחים 

עבור דרך . העצמה הנמוכה ביותר

 ,B7, B3, B2, B1, B4)שמאל לימין 

B5, B6, B8 ) מגדיר עצמת שמע

לעצמת השמע  S4+B8. גדולה

 .הגבוהה ביותר

S4+B1  דרךS4+B8 
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 JAWSפקודות  15.4
 

  VarioUltra פעולה

 ויסטיק למעלה'או ג D1 שורת ברייל ראשית

 ויסטיק שמאלה'או ג D2 הסת ברייל שמאלה

 ויסטיק למטה'או ג D3 שורת ברייל הבאה

 D4 סמן בורר ברייל

 ויסטיק ימינה'או ג D5 הסת ברייל ימינה

 D6 ניתוב ברייל  לחצן

 7נקודה  מחיקה לאחור

Enter  ויסטיק מרכז 'או ג 8נקודה 

 D1+D3 טאב הסתה ברייל

 D1+D4 ראש המסמך

 D3+D6 תחתית המסמך

Escape בברייל D1+D5 

 ניתוב לחצן+D1 תיאור ברייל קדמי 

 PC D2+D4 -לסמן ה JAWSנתב סמן 

 D2+D6 הזנת ברייל

 Windows D3+D4תפריט התחלת 

 ניתוב לחצן+D3 בחירת טקסט ברייל

 JAWS D4+D5 -מחיקה ב

 D4+D6 טאב ברייל

 D5+D6 לחצן ברייל

 D1+D2+D3 בחירת קישור

 D1+D2+D4 בחירת מסגרת

 D1+D2+D5 עזרה במקלדת

 D1+D3+D4 בר תפריט
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 D1+D3+D5 פתח רשימה נגללת

 D1+D3+D6 השתק סינטיסייזר

 D1+D4+D5 מזער את כל היישומים

 D2+D3+D4 התחל את רשימת המשימות לביצוע

 D2+D3+D5  8בורר ברייל של נקודות 

 D2+D3+D6 בחירת כותרת

 JAWS D2+D4+D5חלון 

 D2+D4+D6 סגור רשימה נגללת

 D2+D4+D6 סגירת חלון מסמך

 D3+D5+D6 עזרה עבור מקש חם

 D1+D2+D3+D4 חלון מסמך קודם

 D1+D2+D3+D5 ברייל מתקדם אוטומטי

 D1+D2+D3+D6 הגדר את אולצר המילים בברייל 

 D1+D2+D4+D5 2תרגום של ברייל רמה 

 D1+D2+D5+D6 2הרחב מילה נוכחית ברייל רמה 

 D1+D3+D4+D5 חלון מסמך הבא

 D1+D3+D4+D6 הדגשת ברייל כבויה

 D1+D3+D5+D6 אמור את שעת המערכת

ALT + TAB ברייל D2+D3+D4+D5 

 D2+D3+D4+D6 הקרא תיבה לפי סדר טאבים

 D2+D3+D5+D6 סמלי מגש רשימת המשימות

 Windows D2+D4+D5+D6לחצני עזרה ל

 

 

 

 


