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 מהירה הפעלה מדריך

 . חברו את המקרן לזרם החשמל:1שלב 

 

המאוורר יתחיל .  שניות3 החליקו והחזיקו את מתג ההפעלה של המקרן קדימה למשך :2שלב 

 .להסתובב ונורית המתח הירוקה תידלק

             

 . בהתאם לצורך)פוקוס (ה כוונו את מיקוד התמונ:3שלב 

 

 .  והפעילו אותוStylus לעט AA סוללות 2 הכניסו :4שלב 
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 כדי Airmouse  אווירהשתמשו בעט או בעכבר. Touchjet Pond כיילו את העט עם מקרן :5שלב 

 .ללחוץ על סמל הכיול בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית

 

 

ת האנדרואיד שבה תרצו להשתמש במסך הבית  חזרו למסך הבית ובחרו באפליקציי:6שלב 

 .המוקרן שלכם
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 !ואזהרות בטיחות

תיתכן סכנת .  למים או למשטחים רטובים אווירהעט או העכבר, אל תחשפו את המקרן

 .התחשמלות

 .ואל תחשפו את עיני האחרים לאור הנורה,  של המקרןLED -אל תסתכלו ישירות לתוך נורת ה

מחשש להתחממות יתר של ,  זרימת האוויר מחריצי האוורור של המקרןאל תחסמו ואל תגבילו את

 .המקרן

 . אתם עלולים לגרום לנזק ולקלקול במכשיריםעכבר אווירהעט או ה, אם תפילו את המקרן
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 Touchjet Pond מקרן על ראשון מבט 1

 

הוא מקרן ידני קטן הכולל מערכת אנדרואיד שיכול להפוך כל ) המקרן (Touchjet Pondמקרן 

בגוף המכשיר כלולים מקרן באיכות מעולה ומחשב עם מערכת אנדרואיד . משטח למסך מגע ענקי

התמונה שהוא מקרין פועלת כמסך מגע כאשר משתמשים . ל זיכרון מובנה שGB 18 -מלאה וכ

 עטים 2( עטים בו זמנית 4היא יכולה לעבוד עם ). עכבר אוויר (Airmouse -עליה בעט או בשלט ה

 ).ניתן להזמין עטים נוספים בנפרד; כלולים באריזה

מגלה את מיקומי וחיישן לעט ש) A( החזק LED -החלק הקדמי של המקרן מכיל את מקור ה

). C(וגלגל למיקוד ) B(יש מתג הפעלה , )כשעומדים בחלק הקדמי של המקרן(בצד ימין . העטים

במקרן משולב גם רמקול . שמאירה בירוק כאשר המכשיר פועל) D(יש נורית מצב , בצד שמאל

 .מובנה קטן

 מבט מלפנים על המקרן

 

) A (חיישן לעטים  נורת המקרן     
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 המקרןמבט מהצד על 

 

)C (גלגל מיקוד    )B (מתג הפעלה 

 : חיבורים בגב המכשיר4יש 

)E ( חיבורDC In לאספקת מתח )כלול בערכת ה- Touchjet Pondשלכם (; 

)F ( מ כדי לחבר אוזניות או מערכת שמע חיצונית" מ3.5חיבור שמע; 

)G ( חיבורMini HDMIטה או במערכת במכשיר הקל, ת כדי לחזור על התצוגה בטלוויזיה נוספ

 וכן; וידאו

)H ( חיבורMini USB (OTG) כדי לחבר מחשב או אביזר אחר )הכבל כלול באריזת ה- Touchjet 

Pondשלכם .( 

 מבט מאחור על המקרן

)   E (חיבור מתח  )G ( חיבורMini HDMI 

 

)F ( חיבור שמע  )H ( חיבורUSB(OTG) 

 .עד לשימוש במקרן על חצובההמיו, בתחתית המקרן יש חריץ הרכבה למעמד מצלמה
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 אביזרים – קופסהב מה 2

 : שלכם מכילה את הרכיבים הבאיםTouchjet Pondערכת מקרן 

 GB 18 -מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד ו, המכיל מחשב מובנה) מקרן (Touchjet Pond מקרן 1

 .ירמספר אפליקציות שימושיות של אנדרואיד כלולות במכש. של זיכרון המיועד למשתמש

 לטעינת הסוללה המובנית שלו, מקרןל, )5vdc, 3A( אספקת מתח 1

  עטים2

1 Airmouse) עכבר אוויר( 

  לחיבור למחשב או לאביזריםUSB (OTG) כבל 1

  מדריך למשתמש 1

 )לשני העטים ולעכבר (AAA סוללות 6

  מארז1

 העט

שלוט ולתקשר עם המסך המשתמשים יכולים ל, במקרן ובעט) IR(בעזרת טכנולוגיית אינפרא אדום 

ט על ידי מצלמת אינפרא להעט מכיל משדר אינפרא אדום קטן שנק. Touchjet -המוקרן על ידי ה

 שלנו יכול אפילו לתמוך בשני IR -חיישן ה. אדום מובנית ומשודר כשדר רגיל למערכת האנדרואיד

 -ערכת ה. ימתהעט תואם לחלוטין לכל אפליקציית אנדרואיד קי. עטים לשימושים מרובי מגע

Touchjet Pond שיכולים להשתמש בהם בו זמנית שני אנשים ,  עטים2 שלכם מגיעה עם

 4ניתן להשתמש בשני עטים נוספים כדי לאפשר שימוש של עד .  באפליקציות ובמשחקים

 ).העטים הנוספים נרכשים בנפרד(משתמשים 

 )B(מתג הפעלה           

 
)A ( לחצן מצביע   )C (ללהמכסה הסו 

. שמתגלה על ידי המקרן, קצה הטפלון של העט מכיל מקור אור אינפרא אדום קטן ובלתי נראה

מקור האור הזה מופעל כאשר אתם נוגעים במשטח ההקרנה או לוחצים על לחצן המצביע הקטן 

)A .( לחצן ההפעלה הגדול יותר)B ( המכשיר פועל כאשר . ת המכשירלהפעל המשמש מתגהוא

 נמצא המתגהמכשיר כבוי כאשר . מכסה את סמל השקעהוא ו,  כלפי קצה העטגמחליקים את המת
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לחצו על לחצן המצביע והתבוננו , כדי לבדוק שהמתח פועל ושהסוללות עדיין תקינות. בכיוון השני

 .  אתם אמורים לראות אור אדום חלש–בקצה העט בחדר חשוך או בכף ידכם 

הגוף הגלילי . שניתן לפתוח אותו מגוף העט, )C(בחלקו האחורי של העט יש מכסה סוללה קטן 

למרות שהעט . פונה פנימה) האנודה(שיש להכניסן כאשר הקוטב החיובי , AAAכולל שתי סוללות 

 .כדי להאריך את חיי הסוללה, זה רעיון טוב לכבות אותו כאשר הוא אינו בשימוש, צורך מעט מתח

 )עכבר אוויר (Airmouseעכבר 

 

הוא יכול . פשר לכם לשלוט במקרן ובאפליקציות אנדרואיד מבלי לגעת במכשירמאאוויר העכבר 

באמצעות קרן אינפרא אדומה המצביעה בגב המקרן או : להתחבר למקרן בשתי דרכים שונות

 ).ראו הוראות להלן) (רדיו אלחוטי (Bluetooth  חיבורבאמצעות

 :התייחסו לאיור שלעיל

A  ם נמצא אזור לבן עם לוגו  מתחת ללוח הלחצני–כיסוי הסוללהTouchjet .החזיקו את העכבר 

לחשוף את התא לשתי סוללות ו הפוך ודחפו כדי להחליק את הפאנל הזה באצבעותיכם אוויר

AAA .ולאחר מכן סגרו את התא, הכניסו שתי סוללות כמוצג באיור. 

B  הלחיצה כדי וחזרו על ,  לחצו פעם אחת כדי להעביר את המקרן למצב המתנה–לחצן הפעלה

ה כדי תוכלו להחליק את המתג שעל המקרן החלקה קצר, לופיןילח. להפעיל את המקרן

 . כדי להפעילולהעביר למצב המתנה

C השמע ברמקוליםעוצמת השמע כדי לכוון את עוצמת השתמשו במקשי –צמת שמע ובקרת ע  . 
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ולה להיות  השמע של הרמקול יכעוצמת.  שמע במקרןעוצמת אין אפשרות לבקרת :הערה

או באפליקציית אנדרואיד ,  או בקרי התוכנה במסך הגדרותעכבר האווירמכוונת רק בעזרת 

 .שבה תשתמשו

D  לחצו כדי להעלות את מסך הבית של המקרן–מקש בית . 

E  תוכלו להשתמש במקשים אלה במסך הבית ובמסכים אחרים כדי להדגיש –מקשי חיצים 

 .סמלים בכיוון החץ

F  לחצו על מקש זה כדי לחזור למסך הקודם –מקש חזרה. 

G מצב שלט לעכבר אוויר לחצו שוב ושוב כדי לעבור בין – לחצן עכבר אוויר. 

H לחצו כדי להעלות את תפריט המקור) Source.( 

I  לחצו כדי להעלות את תפריט הגדרות)Settings( ,במידת הצורך. 

J לחצו כדי להעלות את מסך הכיול של העט. 

K  לחצןOK –לחצו כאשר תרצו לאשר את הסמל או הפונקציה המודגשת ולהפעילה . 

 :Bluetoothכדי להקים חיבור 

ולאחר מכן הפעילו את סמל ,  או בעט כדי להגיע למסך הביתבעכבר האווירהשתמשו במקש הבית 

Gearחפשו את מתג הפעלת חיבור ה.  כדי להעלות את מסך ההגדרות- Bluetooth על המסך 

 .ותו בהקשה בעזרת העטוהפעילו א

 שניות עד שהנורית האדומה 5לחצו על לחצן העכבר והחזיקו אותו לחוץ למשך , עכבר האווירב

 ".חיבור"כעת המכשיר מוכן ל). אין צורך לכוון את העכבר למכשיר(מתחילה להבהב 

. )Search for devices(חיפוש מכשירים בחרו , בפינה הימנית העליונה של המסך המוקרן

בחרו במכשיר הזה בעזרת . TJAIR המכשיר הוביניהם יהי, ימה של מכשירים זמינים יופיעורש

 תאיר באור עכברוהנורה האדומה ב, )נכרוןיעובדים בס(המסך יראה שהמכשירים מחוברים . העט

 .יציב

ל המסך יזוז בהתאם הסמן שע. על התמונה המוקרנת ממרחקעכבר כעת תוכלו לכוון את ה

הוא יכול להיות מופעל באמצעות לחיצה , אם תזיזו את הסמן לסמל הנבחר. ברלהתוויה של העכ

 .OKעל 

אבל הוא ייכנס למצב שינה אם לא יעשה בו שימוש ,  יישאר מחובר למקרן לאחר מכןהעכבר אוויר

האירו אותו באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה של . והנורית האדומה תכבה, למשך מספר דקות

 .פעם אחתהעכבר 
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 מתחילים 3

 כשהקוטב החיובי שלהן פונה AAAפתחו את מכסה הסוללה של העט והכניסו שתי סוללות  .1

. הבריגו את המכסה בחזרה במקומו והפעילו את העט בהחלקת המתג לקצה העט. לקצה העט

 .העט פועל, אם כן. לחצו על לחצן המצביע שעל העט כדי לוודא שהקצה זוהר באור אדום

 . המתח למקרןחברו את אספקת .2

 .חברו את המקרן לשקע החשמל .3

העמידו את המקרן על חצובה או על גבי משטח שטוח והצביעו בעזרתו על  :הפעילו את המקרן .4

החליקו  . מטרים2 -מטר ל 1מרחק טיפוסי להקרנה ברורה הוא בין . משטח או קיר להקרנה

 שניות כדי להפעיל את 3משך את מתג ההפעלה שבצד ימין של המקרן קדימה והחזיקו אותו ל

 .המקרן

  תידלק כאשר המקרן נדלק) בצד שמאל(נורית ההפעלה הירוקה של המקרן. 

 על מסך ההקרנה תצוגהתופיע, לאחר כדקה . 

עכבר לחצו על לחצן ההפעלה של , )חיסכון באנרגיה(כדי להכניס את המקרן למצב המתנה  

 שניות 3החזקת המתג למשך (ה קצרה או החליקו את המתג של המקרן קדימה החלקהאוויר 

. המנוע האופטי יכבה והמאוורר יפסיק להסתובב, במצב המתנה). תכבה את המקרן לחלוטין

ניתן להפעיל שוב את המקרן ממצב המתנה ולחזור למסך הקודם בעזרת לחצן ההפעלה של 

 .  או באמצעות החלקת מתג ההפעלה שעל המקרן קדימה החלקה קצרההעכבר

כדי להקרין את התמונה הרצויה מבחינת גודל , את המקרן במרחק ממשטח ההקרנהמקמו  .5

כוונו את גלגל המיקוד בחלק הקדמי של מתג ההפעלה עד שהתמונה . ומידת בהירות

 :התמונה תיראה דומה לתמונה שלהלן .ממוקדת

 

 ).אל תחסמו את הנתיב בין קצה העט והמקרן(געו בעט הפעיל במרכז התמונה  .6

 ). הבאבסעיףראו (בצעו כיול לעט , למקם בצורה מדויקת ולקיים תקשורת עם העטכדי 
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 העט כיול 4

 . שבחרתםעל משטח ישרמודאו שהמקרן שלכם פועל ושאתם מקרינים  .1

הזיזו את העט למטה . נקודה לבנה תופיע, כאשר אתם נוגעים עם העט במשטח ההקרנה .2

הקישו עליו עם ). מתואר להלן(ל סמן המטרה ולשמאל המסך עד שהנקודה הלבנה תיעלם מע

 .העט
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שמרו על קצה העט לחוץ על כל . פעלו בהתאם להנחיות שעל המסך כדי לכייל את מיקום העט .3

 . שניות3 -סימן למשך כ

משום שאינכם רוצים לחסום את האות האינפרא אדום בין , זכרו להחזיק את העט בזווית 

ו שאתם לוחצים מעט על העט בעת ביצוע השלב הזה כדי להפעיל ודא, כמו כן. המכשיר והעט

 .את האות

אם תחזיקו את העט על המשטח כך שהעט שקוע מעט ולאחר מכן תחליקו אותו מסביב  

תוכלו . זוהי פעולה דומה להחלקת האצבע שלכם על הטאבלט או הטלפון החכם, למשטח

 .אפליקציהבהתאם ל, לצייר בעזרת הפעולה הזאת או להזיז דברים

 

המקרן מעביר את פונקציות זיהוי העט ,  דקות או יותר3 אם אינכם משתמשים בעט למשך :הערה

ההקשה הראשונה בעזרת העט לאחר מכן מפעילה מחדש את . למצב שינה כדי לחסוך באנרגיה

 .התכונות האלה אך התגובה תקרה בהקשה או בתנועה השנייה
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 WiFi -ל חיבור 5

 ).WiFi(עליכם לחבר את המקרן לנתב אלחוטי ,  שלכםGoogleתתחברו לחשבון לפני שתגדירו או 

 : המצוי להלןGearתוכלו להיכנס למסך ההגדרות באמצעות לחיצה על סמל 

 

אתם , לאחר הכנסת הסיסמה.  המתאיםWiFi - ובחרו בהתקן הWiFi -הפעילו את ה, לאחר מכן

 .מחוברים אוטומטית לנתב האלחוטי שלכם

 אינו כלול במדריך זה WiFi -רון בעיות עבור הנתב ונושאים הקשורים לחיבור ה פת:הערה

לבעיות הנוגעות לנתב אנו ממליצים שתיצרו קשר עם יצרן הנתב או שתחפשו . למשתמש

 ). באנדרואידWiFiפתרון בעיות בחיבור (באינטרנט 

הקישו בכל מקום .  בפינה הימנית העליונה של המסךWiFi -תראו את מחוון ה, לאחר שהתחברתם

הקשה על סמל המעטפה . על המסך כדי לראות את תפריט אנדרואיד בחלק התחתון של המסך

 .תחזיר אתכם למסך הבית
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 Google -ל כניסה 6

 קיים או יצירת חשבון Googleתוכלו לבחור בין כניסה לחשבון , לאחר שהקמתם חיבור לאינטרנט

תם משתמשים לאפליקציות הבאות תעבוד ויכולה כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה שבה א. חדש

 :Googleלפעול כחשבון 

 Gmail 

 YouTube 

 Google Apps 

  כל מוצר אחר שלGoogle 

. הקלידו את שם המשתמש והסיסמה שלכם כדי להיכנס, Googleאם כבר יש ברשותכם חשבון 

הנתונים האחרים אירועי לוח השנה ו, אנשי הקשר, כל הודעות הדואר האלקטרוני, לאחר שנכנסתם

אם יש לכם כמה חשבונות . הקשורים בחשבון זה יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר שלכם

Googleתוכלו להוסיף את החשבונות האחרים שלכם בשלב מאוחר יותר . 

או מחשב המחובר (תוכלו ליצור חשבון בעזרת המקרן שלכם , Googleאם אין ברשותכם חשבון 

 דקות כדי להתחבר לשרתים 5 -נדרשות כ. רה של שם משתמש וסיסמהבאמצעות בחי) לאינטרנט

 .Googleשל 

 

 רוב. אתם יכולים להוריד אפליקציות כרצונכם, Google Playהתחברתם לחנות ולאחר שנכנסתם 

 .אפליקציות אנדרואיד פועלות היטב בשילוב עם המקרן
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פונים חכמים וטאבלטים ולכן אין  המקרן לא כולל חיישנים או התקנים הנפוצים בקרב טל:הערה

 :הבטחה שהוא יפעיל היטב אפליקציות המשתמשות או דורשות שימוש בחיישנים הבאים

 משדר טלפון 

  מקלטGPS 

 מצפן 

 מד מהירות או חיישן מיקום 

 מצלמה 

 מיקרופון מובנה 

 אפליקציות >-) Settings(הגדרות היכנסו למסך , אם ברצונכם למחוק אפליקציה מהמערכת

)apps( .לחצו על האפליקציה שברצונכם להסיר, במסך זה. 
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 נוספים חיבורים 7

 :ארבעת החיבורים בחלק האחורי של המקרן פועלים בצורה הבאה

DC IN : לחיבור אספקת המתח שמספקתVDC5 ו - A3 כאשר היא מחוברת לשקע בקיר המעניק 

100-240 VAC)  כבל כלול בערכתTouchjet Pond.( 

Audio Out :הרמקולים המובנים מושתקים והאות משודר לאוזניות או , מ" מ3.5יבור כבל שמע בח

 ).הכבל אינו כלול(למערכת שמע חיצונית 

HDMI : חיבורMini HDMI עשוי להיות מחובר למקור וידאו אחר כמו PC ,מקלט או מצלמת וידאו ,

 ).הכבל אינו כלול(כדי להשתמש במקרן כמקרן בלבד 

USB :חיבור ה- )OTC( USB miniעכבר או מקלדת, כמו כרטיס זיכרון,  משמש לאביזרים שונים ,

כדי להעביר ).  שברשותכםTouchjet Pondהכבל כלול בערכת (או כדי לחבר את המקרן למחשב 

 iTunesבדקו בחנויות (ייתכן שיהיה צורך באפליקציות להעברת קבצים , מידע בין המקרן והמחשב

 ).Google Playאו 
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 מפרט 8
 תיאור ריטפ

 WVGA 0.3" DLP טכנולוגיה אופטית

 מספר עטים מבוססי מגע אופטי מגע מרובה

 RGB LED מקור אור

  שעותLED 20,000 -אורך החיים של ה

 1000:1 ניגודיות 

 )WVGA( פיקסלים x 480 854 רזולוציה

 )4:3תואם  (16:9 יחס צפייה

 מ" ס300~ מ " ס50 מרחק הקרנה 

 ANSI 80 Lumens עד :ACמצב  בהירות

 ANSI 50 Lumens עד :מצב סוללה

 ידני מיקוד

 100%  עדשההסטת

 ) פנימיSDכרטיס  (GB + 16 GB 4 זיכרון פנימי

 מונו רמקול פנימי

USB Micro USB; USB 

 AV Mini HDMIמקור 

 מ" מ3.5שקע קטן  יציאת שמע

 פעיל קירור

 5V, 3A DC: יציאה; 240V C ~ 100: כניסה אספקת מתח

פולימר נטענת-סוללת ליתיום, mAh ,3.7 V 4000מובנית  סוג סוללה

 )ECOמצב ( דקות 120 אורך חיי הסוללה

 15W צריכת מתח

 מ" מL x W x H( 108.5x97.6x33(ממדים 

 ' ג273 משקל
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 מדריך פתרון בעיות נפוצות 9

 המקרן אינו נדלק .1

 אם כן .כמו מנורה, השקע בעזרת מכשיר אחרבדקו את ? האם המקרן מחובר לשקע פעיל, 

 האם החיבור מוכנס היטב לכניסת ה- DCאם כן?  שעל המקרן, 

  אם כן?  שניות לפחות5האם החלקתם והחזקתם את המתג לקדמת המכשיר למשך, 

 צרו קשר עם . ייתכן שהמכשיר פגום, אם לא? האם הנורית הירוקה מוארת בצד ימין של המקרן

 .ניתמרכז התמיכה הטכ

 צרו קשר עם . המכשיר עשוי להיות פגום, אם הנורית הירוקה מאירה אבל לא יוצא אור מהמקרן

 .מרכז התמיכה הטכנית

 .אך היא אינה מגיבה לנגיעות של העט, יש תמונה מוקרנת .2

  אם כן? )לכיוון קצה העט(האם העט מופעל בעזרת המתג, 

 האם אתם רואים אור אדום חלש בקצה.ערסלו את קצה העט בידיכם ולחצו על לחצן המצביע  ?

 ,אם לא

  שתי סוללות שיששחררו את מכסה הסוללה וודאו AAA  מוכנסות כאשר הקוטב החיובי חדשות

, אם לא? האם אתם רואים אור אדום חלש בקצה. חזרו על השלב הקודם. שלהן פונה פנימה

 .צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. העט עשוי להיות פגום

 ואים את האור האדום כאשר אתם לוחצים על הלחצן והתמונה המוקרנת עדיין אינה אם אתם ר

 אז, מגיבה לנגיעות העט

o  החוסם את הנתיב בין קצה העט והמקרן) כמו הזרוע או השרוול שלכם(האם יש משהו ?

 ,אם לא

o ודאו שאתם נוגעים ומפעילים . נסו לגעת בתמונה המוקרנת עם העט בנקודות אחרות

נסו להפעיל , אם העט עדיין אינו מגיב. כדי להבחין בנקודה האדומה בקצהמספיק לחץ 

 שניות עד 5 -החליקו את מתג ההפעלה לחלק הקדמי של המכשיר למשך כ. מחדש

לאחר מכן החליקו . שהנורית הירוקה נכבית ואינכם מרגישים את פעולת המאוורר

נסו לגעת בתמונה פעם ודאו שהעט פועל ו. והחזיקו שוב עד שהנורית הירוקה נדלקת

 .נוספת

o צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. המכשיר עשוי להיות פגום, אם עדיין אין תגובה. 

 .כיול העט אינו פועל .3

  הפעילו מחדש , אם לא? האם תפריט הכיול מופיע" תפריט הכיול"כאשר אתם נוגעים בסמל

 5 -חזיקו אותו למשך כהחליקו את מתג ההפעלה לחלק הקדמי של המכשיר וה. את המקרן
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לאחר מכן החליקו . ניות עד שהנורית הירוקה נכבית ואינכם מרגישים בתנועה מהמאווררש

ודאו שהעט פועל ונסו לגעת . והחזיקו את המתג שוב עד שהנורית הירוקה חוזרת להאיר

צרו קשר עם מרכז . ייתכן שהמקרן פגום, אם עדיין אין תגובה. בתפריט הכיול פעם נוספת

 .רות הלקוחותשי

 אם כן? אך אין תגובה לאחר נגיעה בפינת הכיול הראשונה, האם תפריט הכיול מופיע: 

o  לעיל2סעיף ראו (בדקו שהעט פועל בצורה תקינה .( 

o ודאו שדבר אינו חוסם את הנתיב האופטי בין קצה העט והמקרן. 

o מופיעה אתם צריכים לראות נקודה לבנה ה, כאשר אתם נוגעים במסך ההקרנה או בקיר

צרו קשר עם . ייתכן שהמכשיר פגום, אם היא אינה מופיעה. ממש בקרבת קצה העט

 .שירות הלקוחות

o נסו להזיז אותה לנקודת הכיול והחזיקו אותה שם , כאשר אתם רואים את הנקודה הלבנה

 . שניות או עד שנקודת הכיול נעלמת ומופיעה נקודה חדשה בפינה אחרת3למשך 

o  לנקודות הכיול הנוספותהשתמשו באותו ההליך. 

 .העכבר אינו פועל .4

 האם סמל הבית מעלה את , לפני שחיברתם את העכבר למקרן, אם המקרן פועל ומקרין תמונה

 :אם לא? מסך הבית

o אם זה עדיין אינו . זכרו להצביע בעזרת העכבר על החלק האחורי של המקרן ונסו שוב

 ,עובד

o סוללות 2ות פתחו את כיסוי תא הסוללות וודאו שמוכנס AAAבצורה הנכונה . 

o צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. ייתכן שהעכבר פגום, אם סמל הבית עדיין אינו פועל. 

  אך ההתקן אינו מתחבר למקרן, עובדים) לדוגמה מקש הבית(אם מקשי העכבר: 

o  לחצו על מקש העכבר והחזיקו אותו למשך כמה שניות עד שהאור האדום לצידו מתחיל

צרו קשר . ייתכן שהעכבר פגום, אם הוא אינו מאיר או אם הוא מתחיל להבהב. להבהב

 .עם מרכז שירות הלקוחות

o התבוננו במסך ההגדרות של המקרן בקטגוריית , אם האור האדום מהבהבBluetooth 

רשימת מכשירים קיימים . )Search for devices(חיפוש מכשירים ובחרו באפשרות 

העכבר או המקרן , אם הוא אינו מופיע. TJAIRות המכשיר וביניהם צריך להי, מופיעה

 .צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. עשויים להיות פגומים

 אך הסמן אינו מופיע על התמונה המוקרנת כאשר תלחצו על לחצן , אם העכבר מחובר למקרן

 . צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. העכבר או המקרן עשויים להיות פגומים, העכבר
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 תנאים ותניות לשימוש 10

 .Touchjet Pte Ltd-מ") המוצר(" על האביזרים הנלווים לו ™Touchjet Pondתודה שרכשת מקרן 

בעצם ")! החברה ("Delawareתאגיד , .Touchjet, Incלרבות , ומהגורמים המסונפים אליה

 "):התנאים("הנך מסכים לתנאים ולתניות השימוש הבאים , השימוש במוצר

 של )transferee" (נעבר"למשתמש הראשון במוצר ולכל , "לך" החברה מעניקה בזאת .רישיון

לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה או להענקה ברישיון , רישיון מוגבל) בשלמותו ולא בחלקים(המוצר 

רישיון כאמור יסתיים ללא "). התוכנה("לבצע שימוש אישי שאינו מסחרי בתוכנה של המוצר , משנה

, כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש שמורות. מת אם לא תעמוד בתנאים אלההודעה מוקד

ושל כל קניין , בעלות ועניין בתוכנה, החברה היא הבעלים של כל זכות. ויישמרו על ידי החברה

המוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארצות , התוכנה היא רכוש החברה. רוחני הקשור אליה

 .ויות יוצרים בינלאומייםהברית ועל ידי חוקי זכ

את , לשווק או לנצל בדרך אחרת את המוצר, למכור, להעתיק, לשכפל,  אין לשעתק.הגבלות

אינך . התוכנה או כל רכיב שלהם למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה

ם או להדר חלק כלשהו ממנה במשולב ע, רשאי לשלב חלק כלשהו של התוכנה בתוכניות שלך

, להלוות, להשאיל, להחכיר, להשכיר, למכור, שירות אחר/להעבירו לשימוש עם מוצר, תוכניות שלך

להפיץ או להעניק ברישיון משנה את התוכנה או להמחות לה בדרך אחרת זכויות כלשהן במלואה 

, להעתיק את התוכנה, תסייע לו או תאשר לו, ולא תעודד אף אדם אחר, אינך רשאי. או בחלקה

, סף או לטפל בה שלא כדין באופן אחר/לשחזר אותה לשפת על, להנדס אותה לאחור, תהלשנו

אינך רשאי להשתמש במוצר . או ליצור עבודה נגזרת כלשהי מהתוכנה או שלה, במלואה או בחלקה

הנך חייב לציית לכל . או להשתמש במוצר או בתוכנה למטרה לא חוקית כלשהי, או בתוכנה לרעה

הסוכנויות הממשלתיות והרשויות , ולתקנות משרד המסחר, הייצוא החוזרהגבלות הייצוא ו

 .האחרות של ארצות הברית העשויות לחול על התוכנה

ייתכן שתשתמש גם בשירותים של גורם ,  כשאתה משתמש בתוכנה.שלישי-שימוש בשירותי צד

השימוש ). תספק שירותי אלחוט או ספק של פלטפורמה נייד, לדוגמה(שלישי אחד או יותר -צד

לתנאי , ועשוי להיות כפוף למדיניות, שלישי אלה מתבצע על אחריותך בלבד-שלך בשירותי צד

 .שלישי אלה-השימוש ולדמי השימוש הנפרדים של גורמי צד

החברה תהיה חופשית , ")משוב("הערות או משוב אחר ,  אם אתה שולח לחברה הצעות.משוב

עניקו ברישיון או להפיץ ולנצל אותו באופן אחר כפי לה, לשכפל אותו, לחושפו, להשתמש במשוב

 ללא התחייבות או הגבלה מכל סוג שהוא הנוגעות לזכויות קניין רוחני או לזכויות –שתראה לנכון 

 .אחרות
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עונשי או תוצאתי מכל סוג , מקרי, מיוחד,  החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף.הגבלת חבות

אם . גם אם החברה יודעה מראש על האפשרות לנזקים כאמור, שהוא הנוגע למוצר או לתוכנה

שימוש /אובדן רווחים) א(לא נישא בחבות כלשהי בגין , במקרה כלשהו החברה כן נושאת בחבות

סכום כלשהו הגבוה מהמחיר ששולם על ) ב(או , אבודים כלשהם/כלשהו או שחזור נתונים פגומים

רות הגבלה או החרגה של חבות בגין סוגים מסוימים בסמכויות שיפוט שאינן מתי. ידך עבור המוצר

 .ייתכן שחלק מההגבלות או מההחרגות לעיל או כולן לא יחולו עליך, של נזק

תנאים אלה יהיו כפופים ) א: ( למעט במקומות שבהם הדין החל אוסר או קובע אחרת.החוק החל

: המתייחסות בהם לברירת דיןויפורשו לפיהם ללא קשר להוראות , ב"ארה, לחוקי מדינת קליפורניה

ניתנים לפתרון על ידי בתי , או הקשורים להם, תוכנה/סכסוכים ומחלוקות הנובעים מהמוצר) ב(

 אתה –וכל אחד מכם , ב"ארה, קליפורניה, המשפט המדינתיים או הפדראליים בסן פרנסיסקו

 . מסכים לקבל על עצמו את סמכות השיפוט של בתי משפט כאמור–והחברה 

 אחת שנה של מוגבלת חריותא 11

Touchjet, Inc.") המשתמש הראשון , "לך"מציעה את האחריות המסחרית הבאה ") החברה

אחריות זו נוספת לכל הזכויות המשפטיות שיש לך נגד "). המוצר ("™Touchjet Pondבמקרן 

פן ואינן מושפעות באו, זכויות אלה משתנות בהתאם לסמכות השיפוט. החברה או כל אדם אחר

 .אם אתה מעביר את המוצר לאדם אחר גם הוא ייהנה מאחריות זו. כלשהו על ידי אחריות זו

או בעבודה בשימוש רגיל לתקופה של שנה /החברה מעניקה למוצר אחריות מפני פגמים בחומרים ו

ומתקבלת , אם מתגלה פגם"). תקופת האחריות("ממועד הרכישה על ידי הרוכש המקורי ) 1(אחת 

לתקן את הפגם ) א: (החברה תבחר לפי שיקול דעתה, פה במסגרת תקופת האחריותתביעה תק

, להחליף את המוצר במוצר חדש) ב(או ; ללא תשלום באמצעות חלפים חדשים או מחודשים

לרבות חלק הניתן להתקנה על ידי , למוצר או לחלק חלופי. שתפקודו שקולה לפחות למקור

תינתן תקופת האחריות שנותרה , ו על ידי חברההמשתמש שהותקן בהתאם להוראות שניתנ

כל פריט חלופי יהפוך לרכושך והפריט שהוחלף יהפוך , כשמחליפים מוצר או חלק. למוצר המקורי

 .לרכוש החברה

ליבואן ל "שלח הודעת דוא,  כדי להגיש תביעה לקבלת שירות במסגרת האחריות.קבלת שירות

בלוויית העתק של קבלת הרכישה ) ב(ם במוצר תארת את הפגהמ) א (www.mdj.co.il בכתובת

במידה והיבואן יאשר את . התגובה ישתנוזמינות החלקים וזמני , אפשרויות השירות. של המוצר

 או של כל חלק ,של המוצר) ולעלויות המשלוח הנלוות(החזרה / הנך אחראי להגעה , תביעתך

 .חריות המצורף למקרן למרכז שירות מורשה של היבואן בהתאם לספח תעודת הא,פגום

הקפדה על ההוראות -נזק שנגרם עקב אי) א: ( אחריות מוגבלת זו אינה מכסה.מגבלות והחרגות

ההוראות , אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, הנוגעות לשימוש ברכיבים או להתקנם
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, נהנזק שנגרם כתוצאה מתאו) ב(; המובאות במדריך למשתמש זה או בתנאים ובתניות השימוש

נזק ) ג(; רעידת אדמה או גורמים חיצוניים אחרים, שיטפון, שריפה, שימוש שגוי, שימוש לרעה

אביזרים המשמשים ) ד(; שנגרם על ידי שירות שבוצע על ידי אדם כלשהו שאינו נציג של החברה

מוצר או חלק ששונה כדי לשנות ) ה(; בין אם סופקו עם המוצר ובין אם לאו, יחד עם המוצר

פריטים המיועדים להחלפה תקופתית על ידך במהלך החיים הרגילים ) ו(; ציונאליות או יכולותפונק

כמות "כל מוצר הנמכר ) ז(; סוללות ונורות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, של המוצר

דגמים המיועדים להדגמה בתצוגה ופריטים , אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, "שהוא

שנעשה בו שימוש המנוגד להוראות מדריך למשתמש זה או לתנאים , מוצר) ח( או ;מחודשים

שימוש מסחרי או שימוש למטרה , אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, ותניות השימוש

 .מסחרית

, לרבות, החברה מתנערת מכל אחריות סטטוטורית או מכללא, במידה המותרת על פי החוק החל

הפרה -אי, התאמה למטרה מסוימת, אחריות לגבי סחירות, ת האמוראך מבלי לגרוע מכלליו

אזי , אם החברה אינה יכולה להתנער מאחריות סטטוטורית או מכללא. ופגמים מוסתרים או סמויים

במידה המותרת על פי חוק המשך של כל אחריות כאמור יוגבל לתקופת אחריות מוגבלת ומפורשת 

כך שייתכן , תירות החרגה או הגבלה של אחריות מכללאסמכויות שיפוט מסוימות אינן מ. זו

וייתכן , אחריות זו מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות. שההחרגות וההגבלות לעיל לא יחולו עליך

 .שיהיו לך זכויות אחרות המשתנות בין סמכויות שיפוט

 

 מוקדמת הודעה ללא לשינויים נתון הטכני המפרט

 הספק על המצוין ההפעלה למתח מתאים )הרשת מתח( ההזנה מתח כי ודא

 התזה או לטפטוף המכשיר את לחשוף אין / רטובות בידיים הכוח בספק לגעת אין

 !גבוה מתח סכנת. מקרה בכל הספק מכסה את לפתוח אין

 גבוהות מטמפרטורות הספק את הרחק

 ב"וכיו אש, שמש כגון גבוה לחום הספק את לחשוף אין

 לשימוש מוכן תפעולי במצב הניתוק התקן את ולתחזק להקפיד יש

 )לחה סביבה( חיצוני לשימוש ולא בלבד מבנה בתוך לשימוש מיועד הספק

 שירות למעבדת ולפנות ההזנה ממתח לנתקו יש, הכוח ספק של יתר התחממות של במקרה
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