Archos 7 Home Tablet
מדריך הפעלה למשתמש
יבואן  :באג מולטיסיסטם בע"מ  -משק  ,33בן שמן
טלפון תמיכה טכנית  / 04-8560005 :דוא"ל Support@bug.co.il :

רשמו את מוצרכם
ניתן לעשות זאת באתר הבית של החברה www.archos.com/register :


ברצוננו להודות לכם על כך שבחרתם לקנות את מוצרנו .הננו מקווים כי תיהנו מהשימוש במוצר לאורך שנים רבות.
בעת פתיחת אריזת המכשיר ,הננו ממליצים לרשום את המכשיר באתר הבית של החברה .www.archos.com/register :
על ידי רישום המכשיר ,תהיינה לכם האפשרות לפנות אל התמיכה הטכנית הנמצאת באתר.

צריכים עזרה?




באפשרותכם לפנות אל האתר הבית של החברה בכתובת .www.archos.com/faq :
באפשרותכם ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של החברה .www.archos.com/support :

תיאור המכשיר
הפעלה  /נעילה  :החליקו  /החזיקו את המחוון לצידו השמאלי על
מנת להדליק  /לכבות את המכשיר .החליקו את המחוון לצידו
הימני על מנת לנעול את מסך המגע.
מצב  SUSPENDמאפשר להכניס את המכשיר למצב המתנה .להדלקה של המכשיר ,החליקו
שוב את המחוון שמאלה.

חריץ כרטיס זיכרון
נורית חיווי טעינה  :אדום :טעינה  /צהוב :טעינה הסתיימה
רמקולים
חיבור אוזניות
חיבור ספק כוח
חיבור  USBלחיבור למחשב
רגלית – מאפשרת הצבת המכשיר על משטח

איפוס המכשיר :במידה ובמהלך העבודה במכשיר ,התמונה קופאת ,באפשרותכם ללחוץ על כפתור האיפוס הנמצא בצידו
האחורי של המכשיר ,בעזרת סיכה או קיסם.

התחלת השימוש במכשיר
 בטרם שימוש ראשוני במוצר ,יש להטעין את הסוללה באופן מלא.

הטענת הסוללה
חברו את קצהו האחד של כבל ספק הכוח אל המכשיר ,ואת קצהו השני אל השקע הביתי.
המכשיר יידלק ,ותחל טעינה .בעת טעינת המכשיר ,נורית החיווי תדלק בצבע אדום .כאשר הסוללה תיטען במלואה,
נורית החיווי תהפוך את צבעה לצהוב.

אשף ההתקנה
 בעת הדלקת המכשיר בפעם הראשונה ,תתבקשו על ידי אשף ההתקנה לעבור מספר שלבים ,על מנת להגדיר את ההגדרות
הבסיסיות של המכשיר כמו :שפה ,שעה ,תאריך וכו'.

ממשק הARCHOS -
המכשיר הינו בעל מסך מגע .רוב אזורי המסך יגיבו ,כאשר תלחצו עליהם עם האצבע.

מסך הבית
תפריט יישומיים

אלו הם כל קיצורי הדרך ברירת
המחדל (אינטרנט ,דפדפן ,מייל וכו').
הקישו על קיצור הדרך ,על מנת
לפתוח את התוכנה שברצונכם
להשתמש .הנכם יכולים לשנות את
המסך הראשי על ידי העתקה /
מחיקה של קיצורי דרך שונים ,שינוי
רקע וכו'.

לחצו על אפשרות זו על מנת לראות את כל
התוכנות המותקנות אצלכם במכשיר.
הנכם יכולים ליצור קיצור דרך אליהם,
ע"ג המסך ראשי .ניתן לקבל עוד
אפליקציות ,על ידי לחיצה על האפשרות
 AppLibאשר במסך הבית.

הסרגל העליון של הממשק (משתנה בהתאם למסך שבו נמצאים)
עוצמת שמע ()- / +

שעה

תפריט :אפשרויות שונות
בהתאם למסך הנוכחי.

חזרה למסך
הבית

חזרה לתפריט
הקודם.

סמלי סטטוס  :חיבור ,WIFI
מצב סוללה וכו'.

התראות :גררו את הסמל כלפי מטה ,על
מנת לראות את ההתראות (אם ישנן).

התאמה אישית של המוצר
מסך הבית המורחב :
על מנת לגלול בין המסכים,
החליקו את האצבע על המסך
לכיוון הרצוי ימין  /שמאל .

התאמה אישית של סמלי מסך הבית




על מנת להוסיף פריטים אל מסך הבית ,לחצו בעזרת האצבע על מקום ריק במסך ,ולאחר מכן בחרו מן הרשימה .בנוסף לכך ,באפשרותכם להיכנס אל
התפריט ( ,)Menuולבחור באפשרות  Addהנמצאת בתחתית המסך.
על מנת להזיז פריט הנמצא במסך הראשי ,לחצו בעזרת האצבע על גבי הפריט מספר שניות עד שתשימו לב לכך כי הפריט גדל ,ולאחר מכן גררו אותו אל
המיקום הרצוי ושחררו את האצבע.
על מנת למחוק פריט הנמצא במסך הראשי ,לחצו בעזרת האצבע על גבי הפריט ,ולאחר מכן גררו אותו אל סל המחזור ( - Recycle binבזמן שהנכם
לוחצים ,תפריט היישומים ,הנמצא בצידו הימני של המסך ,הופך לסל מחזור) ושחררו את האצבע.

שינוי רקע המסך  -לחצו על סמל התפריט ( )Menuהנמצא המסך הראשי .לאחר מכן ,יופיעו בפניכם רשימת
אפשרויות שונות בתחתית המסך .כעת יהיה עליכם לבחור באפשרות  Wallpaperולבחור מהרשימה.

שינוי הגדרות  -לחצו על סמל התפריט ( )Menuהנמצא המסך הראשי .לאחר מכן ,יהיה עליכם לבחור
באפשרות  .Settingsבחרו באחת הקטגוריות המופיעות  :הגדרת שעון ותאריך ,הגדרת רשת ,הגדרות קול
ותמונה וכו'.

חיבור לאינטרנט
 ראשית ,יהיה עליכם להגדיר את הגדרות רשת ה .Wi-Fi -על מנת לעשות זאת ,יהיה עליכם להיות באזור שבו תוכלו להתחבר לרשת
אלחוטית .בכל עת שבו המכשיר יהיה בטווח חיבור אפשרי לרשת שבעבר הגדרתם עבורה את הגדרות החיבור ,המכשיר ינסה להתחבר
אליה באופן אוטומטי.

 .1על מנת להגדיר רשת אלחוטית חדשה ,יהיה עליכם להיכנס לתפריט הראשי ( ,)Menuולאחר מכן לבחור באפשרות .Settings

 .2לאחר מכן ,בתפריט ההגדרות ( ,)Settingsבחרו באפשרות .Wireless Controls
 .3במידה והרשת האלחוטית מנותקת ,לחצו על פס הרשת האלחוטית  ,Wi-Fiעל מנת להתחבר .לאחר מכן ,בחרו באפשרות .Wi-Fi Settings
כעת המכשיר יחל בסריקה אחר רשתות חיבור אפשריות ,והן יוצגו בתחתית המסך.

 .4בחרו ברשת שברצונכם להתחבר אליה ,הקישו את המידע הנחוץ על מנת להתחבר ,ולחצו על חיבור ( .)Connectלאחר מכן ,המכשיר ינסה
להתחבר אל אותה הרשת.

הפעלת קבצי מולטימדיה
 .1מהמסך הראשי ,לחצו על אפשרויות הוידאו  /אודיו  /תמונה.
 .2לאחר שבחרתם באפשרות הרצויה ,יוצגו בפניכם כל הקבצים השייכים לאותה קטגוריה.
 .3לחצו על קובץ שברצונכם לנגן  /להציג.

וידאו  -על מנת לעצור  /להפעיל את הסרטון ,לחצו על

אודיו  -על מנת לעבור בין הקבצים ,לחצו

 .על מנת להגיע לנקודת מסוימת בקובץ הוידיאו ,גררו את פס ההתקדמות.

 .כמו כן ,השתמשו במקשים

תמונות  -על מנת להפעיל  /להפסיק את תצוגת התמונות ,השתמשו במקשים

ופס ההתקדמות.

 .על מנת לראות את התמונה הבאה  /הקודמת ,השתמשו במקשים

.

העברת קבצים אל המכשיר
 .1חברו את קצהו האחד של כבל ה USB -אל המכשיר ,ואת קצהו השני אל מחשב דלוק.
 .2המכשיר יידלק ,ותישאלו האם ברצונכם להתחבר .בחרו באפשרות  Mountעל מנת להתחבר .תוך מספר שניות ,המכשיר יופיע
כסמל על המחשב שלכם.
.3באפשרותכם להעביר קבצי מדיה אל המכשיר .באפשרותכם להעתיק ולהדביק את הקבצים אל התיקיות הנמצאות במכשיר.
כמו כן ,ישנה אפשרות לבצע סנכרון דרך תוכנת ה Windows Media Player-של המוסיקה ,הוידאו והתמונות למכשיר.
 .4בעת סיום העברת הקבצים ,סגרו כל תוכנה במחשב שהעבירה  /קראה נתונים מהמכשיר .לאחר מכן ,לחצו על האפשרות
" "Safely removeהנמצאת בתחתית המסך ליד השעון .כעת הנכם יכולים לנתק את כבל ה.USB -

