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Tobiiתודוא1 Dynavoxלשטבמתייאר
דעוימשומיש1.1

Tobiiה Dynavoxיבגלעהבישיהןמלוקותונומת,םינוטרסרומשלןעוצקמלתרשפאמהשומישלהלק,הקזחהיצקילפאאיהלשטבמתייאר
םינוטרס,טבמהינותנוםוחהתופמתועצמאבהכירעלןתינהןוגינהגיצמ.טבמהתייצקארטניאואןיעהטלשבשומישתועצמאברישכמה
תכרעהלרשקבםיטושפתוחודעוציבךרוצלשורדהעדימהתאקפסלידכהיצקילפאלכלרבעמ,"יחטבמ"ינותנוליפאוורמשנשתונומתו
.רתויהברהותינילקהנבה,ארקנהתנבה,רפסהתיבירועיש,תוקינילק,ןיעהטבמ

רשאכתעבקנטבמהטוטרשלש"הדוקנ"לכ.ןועביקתועצמאבהיצסקיפ,ךסמהינפלעשמתשמהיניעתעונתלשהגוצתאיהטבמהטוטרש
לשרדסביולת,רפסמוהנושלדוגבהדוקנידילעתגצוימתחאלכ.ךסמהלשתמיוסמהדוקנבםשרנשמתשמהטבמלש"ןועביק"
הלודגהדוקנהשלככ.וזתיפיצפסהדוקנלעההשוא,עובקהיהשמתשמהובשןמזהךשמלסחייתמטבמהטוטרשתדוקנלדוג.תונועביקה
.ךסמהלעוזהדוקנבתודקמתהןכלורתוילודגהיהשךרואהתועמשמרתוי

יעבצםירוזאויהיםוחתפמתרצונרשאכ.טבמךרוצלןמזהבורשמתשמהההשםהבשךסמבםינושהםירוזאהלשהגוצתאיהםוחהתפמ
דימתמחרואבםינתשמםיעבצה.ןמזקרפלםיוסמרוזאבשמתשמהלשתודקמתההתאםיגציימהךסמהיבחרבםודאואםותכ,בוהצ,קורי
תאגציימםודאהוםיוסמרוזאלעתודקמתהלשרתויבהנטקהןמזהתדימתאלמסמקוריהרשאכ)הזרדסב(םודאואםותכ,בוהצלקורימ
םירוזאהםנהןכלוםוחהתפמב"תומחתודוקנ"םנהםימודאםירוזאשאיהרבדהתועמשמ.ךסמהלערוזאברתויבתכשוממהתודקמתהה
.ורובערתויבברהןיינעהילעבםנהןכלושמתשמהלשרתויבהברהתודקמתהבוכזרשא

תכרעמהתושירד1.2
תושירדביכר
םומינימ((GHz(ץרה-הגי'ג2.0תוריהמבDual-Coreלטניאדבעמדבעמובשחמ

.)ץלמומ

RAMטייב-הגי'גRAM)4(ןורכיז (GB))ץלמומםומינימ(.

.םינימז(MB(טייב-הגמ450חישקןנוכ

USBUSB 2.0

Tobii●ןיעבוקיעלהנכתתומיאת Dynavoxטבמתייצקארטניאתנכת
●Tobii Dynavoxטבמתדוקנ
●Tobii Dynavoxסודניווטלש

Tobiiהלעפהתכרעמ Dynavoxטיב-64-וטיב-32תואסרגבלעופלשטבמתייאר
Microsoftהלעפההתכרעמלש Windows.ליעפמתארשאכ

Tobii Dynavoxלשטיב-64ואטיב-32תסרגלשטבמתייאר
לשטיב-32תביבסבץרותהנכתהWindowsהלעפההתכרעמ
.הלעפההתכרעמ

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

NET.4.5תסרג

Tobiiתרצותמןיעבקועלכןיעבקוע DynavoxואTobii Techךמותה
Tobiiםייניעהתביקעתנכותב Eye Tracking Core.

.ןוישירהתלעפהלטנרטניאלרוביחבךרוצשיםיפסונםילוקישותושירד
Tobiiתנכות Eye Tracking Coreהלעמו2.8הסרג.

טבמתייצקארטניאתנכתםעשומישהתעב.1
סודניווטלשואטבמתייצקארטניאתנכתםעשומישהתעב.2

םיטלקומהםיטקיורפהךרוצללצונשחוורמה.ךלשואדיווהץבוקלשהרימשךרוצלףסונחוורמוןנוכהחטשלשבמ500היכרצמהטלקהה
140תכרוצהטלקהלשתחאהקד.טבמקרואעמשוטבמטילקמהתאםאוהטלקההךרוא,ךסמהתייצלוזרב,ךלשתכרעמבדאמיולת,ךלש
.1200×1920לשךסמתייצלוזרבעמשוטבמלבמ165-ו,דבלבטבמלבמ
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ןוישירבשומישוהלעפה,הנקתה2
Tobii...ןיקתמ2.1 Dynavoxלשטבמתייאר
Tobiiתאדרוהוwww.tobiidynavox.com/dl/gaze-viewerלארובע.1 Dynavoxהנכותהלשטבמתייאר

Tobiiתאןקתה.2 Dynavoxלשטבמתייאר.

.ךסמהלעתויחנההרחאבוקע.3

ןוישירבשומיש2.2

ןוישירתלעפה2.2.1
Tobiiתא Dynavoxןוישירותואםעםעפלכברישכמ/בשחמ)1(דחאלעץורללוכילשטבמתייאר.

Tobiiהשיכרהתעב Dynavoxהנמזהלרושיאהליימיאבעיגתשהנכתלןוישירהתלעפהלחתפמלבקתהתאלשטבמתייאר.

Tobiiרשאכ Dynavoxחתפיןוישירהלהנמהנושארהםעפבהנכתהתאץירתלשטבמתייאר

.שומישבןוישירלםיאתמההנכותהלמסגצויןוישירהלשחיש-ודהתביתב

.הנמזהלרושיאהליימיאבאוצמללכותןוישירהתלעפהלחתפמהתא

..טנרטניאלרבוחמרישכמה\בשחמהיכאדו.1

.ןושירהתךעפהחתפמתאדלקה.2

הלעפההרותפכתארחב.3

.שומישבןוישירלםיאתמההנכותהלמסגצויןוישירהלשחיש-ודהתביתב

.הריגסהרותפכתארחב.4
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ןוישירתלעפהלוטיב2.2.2
Tobiiהלעפההלוטיבךרוצל Dynavoxםיאבהםידעצהתאעצבלשטבמתייאר.

.טנרטניאלרבוחמןקתה/בשחמהשאדו.1

Tobiiלחתה.2 Dynavoxלשטבמתייאר.

תורדגההרותפכתארחב.3

ןוישירהלהנמרותפכתארחב.4

.הלעפההלוטיברותפכתארחב.5

.שומישבןוישירלםיאתמההנכותהלמסגצויןוישירהלשחיש-ודהתביתב

:רחב.6
.הזןקתהבןוישירהתלעפהלוטיבלןכ●
.לטבלידכאלאל●

הנושארהלעפה2.3
Tobiiרשאכ Dynavoxלשהיצרוגיפנוקבשמתשמלעייסמהרוצתהךירדמ,הנושארהםעפבהלעפהתעצבתמלשטבמתייאר

Tobii Dynavoxםהטירפתבםיבלשההלא.לשטבמתייאר:

.17דומע,הגוצתתרדגה5.3.2.1האר,ףסונעדימתלבקל.הגוצתרדגה●
.שדחליפורפרוצ5.3.1.1האר,ףסונעדימתלבקל.שדחליפורפרוצ●
לויכתקידב5.3.1.3האר,ףסונעדימל,לויכתקידב●

הנכותטבמתייארןוכדע2.4
Tobii Dynavoxהנכותהטבמתייארלשםינוכדעעובקחרואבקפסמ

Updateהנכותהטבמתייארהנקתההתעב Notifierםאו.רישכמהלעןקתותהנכותהלשUpdate Notifierטנרטניאלרבוחמרישכמהלש,
Tobiiןכו.הנכותהלשטבמתייארםינוכדעליטמוטואשופיחעצבתי Dynavoxרישכמהלעתונקתומהתורחאתונכות.

Updateשפח,הנכותהלששדחןוכדעםייקםאתינדיקודבלידכ Notifierתארחבורישכמבהיצקילפאהתאלש)
Update Notifierהיצקילפאהתלעפהללמסה)לש.
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Tobiiךותבםילמסה3 Dynavoxלשטבמתייאר
Tobiiךותבםילמסה3.1 Dynavoxרקבלשטבמתייאר

3.1Tobiiרויא Dynavoxרקבלשטבמתייאר

רואיתלמסרואיתלמס
עמשהוטבמהלשהטלקהבלחתה(F7(טבמהולוקהתאטלקה

.דחיםג
,F7(הטלקההתאקספה

F8)
.הטלקההתאקספה

ינתונםעהטלקההתאלחתה(F8(טבמהתאקרטלקה
.דבלבטבמה

שמתשה.לעפומ(F9(יחטבמ(F9(יחטבמתבשה
טבמהתאתיבשהלידכרותפכב
.ילאוזיווהיחה

שמתשהתיובכ(F9(יחטבמ(F9(יחטבמלעפה
טבמהתאליעפהלידכרותפכב
.ילאוזיווהיחה

תורדגהוםיפיטתורדגה
Tobii Dynavoxלשטבמתייאר.

5האר,ףסונעדימתלבקל
.13דומע,תורדגהטבמתייאר

Tobiiךותבםילמסה3.2 Dynavoxןוגינוךרועלשטבמתייאר

3.2Tobiiרויא Dynavoxןוגינוךרועלשטבמתייאר

Tobiiךותבםילמסה73 DynavoxלשטבמתייארTobii Dynavoxשמתשמלךירדמלשטבמתייארv.2.0.1 - he-IL



רואיתלמסרואיתלמס
)לדחמתרירב(תיארנםוחהתפמםוחהתפמתאתבשה

תאתיבשהלידכרותפכבשמתשה
.םוחהתפמ

שמתשה.תיארנהניאםוחהחתפמםוחהתפמתאלעפה
תפמתאליעפהלידכרותפכב
.םוחה

)לדחמתרירב(הארנטבמהבצמטבמהינותנתאתבשה
תאתיבשהלידכרותפכבשמתשה
.טבמהבצמ

שמתשה.הארנוניאטבמהבצבמטבמהינותנתאלעפה
בצמתאליעפהלידכרותפכב
.טבמה

ליחתהלידכרותפכהתארחבהיצמינאןגנ
.היצמינאב

תאקיספהלידכרותפכבשמתשההיצמינארוצע
.היצמינאה

לוקהולוקםעתישענהטלקההלוקתבשה
היצמינאהרשאכעמשייולעפומ
.בושןגונת

לוקהולוקםעתישענהטלקההלוקלעפה
עצבתירשאכעמשייאלותבשומ
.היצמינאהלששדחמןוגינה

יפכהנומתכהטלקההתארומשהנומתהתארומש.לוקאלבתישענהטלקההלוקלעפה
.ךסמהלעהארנהזש

םעואדיווכהטלקההלערומשואדיווהתארומש
ךרוצלתויוושכעןמזתוגופה
.הטלקהה

תלבקל.תורדגההדומעתאחתפתורדגה
טבמתייאר5האר,ףסונעדימ
.13דומע,תורדגה
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רואיתלמסרואיתלמס
תארוגסרוגס

..ןוגינהוטבמההארמךרוע
תדוקנ(ןמזהריצבלופיט
)החיתפה

הטלקההתלחתהתדוקנ

תדוקנתאתונשלידכרורג
.הטלקההלשהלחתהה

.הטלקההתדוקנףוס)הדוקנהףוס(ןמזהריצבלופיט

םויסהתדוקנתאתונשלידכרורג
.הטלקהל

תדוקנ(ןמזהריצבלופיט
)תיפיצפסןמז

.הטלקהלתיתמאןמזתדוקנ

ןמזהתדוקנתאתונשלידכרורג
.תיתימאה

Tobiiךותבםילמסה93 DynavoxלשטבמתייארTobii Dynavoxשמתשמלךירדמלשטבמתייארv.2.0.1 - he-IL



Tobii-בשומיש4 Dynavoxלשטבמתייאר
4.1Tobii Dynavoxרקבלשטבמתייאר

(F7(טבמהולוקהתאטלקה4.1.1

וא(F7(רותפכבלוקוטבמתטלקה(.}1{וא}0{תריחבידילעהטלקהבלחתה
F7

.תדלקמבדילקתועצמאב

הטלקההתארוצעלוליחתהלידכםירגוסהךותבשתדלקמהתודוקפבשמתשההטלקההתעבילכהתאריתסהלידכ

,F7(רותפכםעהטלקההתאקספה(תריחבידילעהטלקההתאקספה F8)תדלקמהישקמוא
F7

וא
F8

.

(F8(טבמהתאקרטלקה4.1.2

וא(F8(רותפכםעטבמהתאקרטלקה(.}1{וא}0{תריחבידילעהטלקהבלחתה
F8

.תדלקמבדילקתועצמאב

הטלקההתארוצעלוליחתהלידכםירגוסהךותבשתדלקמהתודוקפבשמתשההטלקההתעבילכהתאריתסהלידכ

,F7(רותפכםעהטלקההתאקספה(תריחבידילעהטלקההתאקספה F8)תדלקמהישקמוא
F7

וא
F8

.

יובכ\לעופגתמבשמתשה4.1.3

וא(F9(רותפכםעיחטבמתאהבכ(תארחב
F9

.יחהטבמהתאתובכלידכתדלקמבדילקתועצמאב

וא(F9(רותפכםעיחטבמלעפה(תארחב
F9

.יחטבמתלעפהךרוצלתדלקמבדילק
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4.2Tobii Dynavoxןוגינוךרועלשטבמתייאר

.תיטמוטואוחתפיןוגינוךרועזא,תרצענהטלקההרשאכ

.ןוישירהלוהינוךירדמלתושיגנתםיפיטךרוצלןוגינוהכירעברותפכ)תורדגה(תארחב●

.התואגיצהלואםוחהתפמתאריתסהלידכ)םוחהתפמתאלעפה()לדחמתרירב()םוחהתפמתאתבשה(שמתשה●

.םתואגיצהלואטבמהינותנריתסהלידכ)טבמהינותנתאלעפה(\)לדחמתרירב()טבמהינותנתאתבשה(שמתשה●

תתבשהואתלעפהתועצמאבהטלקההלשןוגינרשפאלידכ)לוקהתאלעפה()לדחמתרירב()לוקתבשה(שמתשה●

)לוקלעפה(רופאבהיהירותפכה,לוקאלבהתשענהטלקההםא.לוקה

תאקיספהלרותפכ)היצמינאהתארוצע(תארחבוהטלקההןוגינתאלחתאלרותפכה)היצמינאןגנ(תארחב●
העמשהה

Tobiiתריגסלרותפכ)רוגס(תארחב● DynavoxלאהרזחרובעלוןוגינוךרועלשטבמתייארTobii Dynavoxלשטבמתייאר
4.1Tobiiהאר,ףסונעדימתלבקלהשדחהטלקהבליחתהלבצמבתויהלידכרקבה Dynavox10דומע,רקבלשטבמתייאר.

ןמזהריצתריחב4.2.1

טבמהינותנתאקרגיצהלידכםעפלכבדחאןמזהריצתארורגלךילע)םיכסמ(םינושםידומעואםינושםיעקרינפלעתטלקהםא
עייסלידכוזןמזתדוקנלעקרהתנומתתאהאריןוגינוךרועהןולחןמזהריצןמסתאריבעמהתארשאכ.הבןיינועמךנהשןמזהתדוקנבש
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האר,ףסונעדימתלבקל.אבהךסמלןמזלשהשדחהריחבעצבוואדיוואהנומתכתיחכונההריחבהתארומש.ןוכנהךסמהתארוחבלךל
.12דומע,ןוטרסואהנומת4.2.2

.ורמשיםהבןיינעךלשישםינושהםיכסמהלכשדעךכלערוזח

.הטלקההלשהלחתההתדוקנתאתונשלדיכשדחםוקמללמסהתא)הלחתהתדוקנ(רורג●

.הטלקההלשםויסהתדוקנתאתונשלידכשדחםוקמללמסהתא)םויסתדוקנ(רורג●

.ךסמהלעהטלקההלשןמזהתדוקנתאקוידבתוארלידכשדחםוקמללמסהתא)תיחכונהןמזהתדוקנ(רורג●

ןוטרסואהנומת4.2.2

.הנומתכתיחכונהןמזהתדוקנתארומשלידכרותפכה)הנומתרומש(תארחב●

.רחבנשהטלקההןמזןולחלשואדיווהתרימשרותפכ)ואדיורומש(תארחב●

לשילאמשהןוילעהדצבגצויהטלקההךרוא.הטלקההךסמזכרמבהלעמלגצוישמתשמהליפורפטבמתייצקארטניאליעפה
.טלקומהךסמהלשןוילעהינמיהדצבוגצויהטלקההלשןמזהוךיראתהתמתוחוהטלקההךסמ

.ינלבסהיהןכלע,הכוראהטקלהלערומשלידכןמזטעמףולחי

תורדגה4.3
.13דומע,תורדגהטבמתייאר5האר,ףסונעדימתלבקל
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תורדגהטבמתייאר5

Tobiiךרוצלתורדגהלסנכהלידכרותפכה)תורדגה(תארחב Dynavoxלשטבמתייאר.

Tobii.ובשמתשהלדציכםירצקםיפיטלבקישמתשמה.תורדגהעוציב Dynavoxהנכותלשטבמתייאר

.ךלשףדעומהטנרטניאהןפדפדבחתפיךירדמה.ךירדמהתחיתפךרוצללמבתארחב

םינותנףוסיא5.1
Tobiiונלעייסאנא Dynavoxףתושיאלישיאעדימ.ימינונאחרואבךלששומישהינותנלשףוסיאידילערפשללשטבמתייאר.

.הנכתבשומישהןפואיבגלםינותנףוסיאבקררבדומ.ףסאייאליהשלכהטלקהמםינתונםוש

Tobiiרובעשומישהינותנלשימינונאףותישלהביתהתאןמסםינותנהףוסיאתאןמס Dynavoxלשטבמתייאר.

Tobiiרובעשומישהינותנתאףתשלןיינועמךניאםאםינותנףוסיאתביתלשןומיסלטב Dynavoxלשטבמתייאר.

ןוישירהלהנמ5.2
Tobiiןתינ Dynavoxשמתשהללכותשידכ.ןוישירותואםעתינמזובדחארישכמ\בשחמלעקרהלעפהללשטבמתייאר

Tobii Dynavoxרחארישכמ\בשחמבלשטבמתייארTobii Dynavoxלעפומתויהלבייחלשטבמתייאר

.ןוישירהלהנמלתושיגנךרוצלרותפכןוישירהלהנמתאחתפתארחב

.5דומע,ןוישירתלעפה2.2.1האר,ןוישירהתלעפהל

.6דומע,ןוישירתלעפהלוטיב2.2.2האר,ןוישירהתלעפהלוטיבל
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ןיעבקוע5.3

לויכהתינושל5.3.1

.ליעפהליפורפהםשתגצה::לויכליפורפ

.14דומע,שדחליפורפרוצ5.3.1.1האר,ףסונעדימתלבקל.שדחליפורפרוצילידכהזןצחלברחב:שדחליפורפרוצ

.14דומע,םיליפורפלוהינ5.3.1.2האר,ףסונעדימתלבקל.םייקליפורפיונישלהזןצחלברחב:םיליפורפלוהינ

.15דומע,לויכתקידב5.3.1.3האר,ףסונעדימתלבקל.לויכהתקידבדומעתחיתפלהזןצחלברחב:לויכקודב

.15דומע,לויכגוס5.3.1.5האר,ףסונעדימתלבקל.טושפואקיודמ:לויכלשםיגוס)2(ינשםימייק:לויכגוס

.ןימיואלאמשםהינש:שמתשמהיניערחאבוקעלרישכמהלעדציכרחב:םייניערחאבוקע

שדחליפורפרוצ5.3.1.1

שמתשהללויכגוסתארחב.1
.15דומע,לויכגוס5.3.1.5האר,ףסונעדימתלבקל

.הלעפההלוטיבשדחליפורפרוצתארחב.2

לטבלאל.ךישמהלןכרחב.3

.שדחהליפורפלםשןת.4

.רבכעותדלקמבשמתשהלשי

.דבלבתורפסותויתואןיזהלשי

.הלעפההלוטיבאבהתארחב.5

.ךסמהלעתגצומההספוקהזכרמבויהי,שמתשמהיניעתאתוגציימה,תודוקנהיתששךכשמתשמהתאםקמ.6
.בהבהתתינמיההדוקנהרשאכשמתשמהרובעלעפוילויכהךילהת

.ךסמהלעשתוארוההיפללעפ,לויכעוציבל.7

.לויכהתאקודב.8
.15דומע,לויכתקידב5.3.1.3האר,ףסונעדימתלבקל

.שדחמלויכהךילהתתאעצבלשדחמלויכעצבלואלויכהתארשאלידכרוגסרחב.9

םיליפורפלוהינ5.3.1.2

.'םיליפורפלוהינ'דומעבםייקליפורפקוחמלואליעפהלךתורשפאב

.'ליעפליפורפ'תחת,ךסמהזכרמבליעפהליפורפהםשתאתוארלןתינ

.םינימזהםיליפורפהןיבלולגלידכרותפכב-ושמתשה.דומעבםירותפככוגצויםינימזהםיליפורפהלכ

Tobii Dynavoxשמתשמלךירדמלשטבמתייארv.2.0.1 - he-IL514תורדגהטבמתייאר



ליפורפתלעפה5.3.1.2.1

.ליעפהלךנוצרבשליפורפהםשםעןצחלברחב.1

.ךסמהלשהנוילעהתינמיההניפבלעפהןצחלברחבלעפהתארחב.2

לטבלאלרחבנהליפורפהתאליעפהלידכןכרחב.3

דומעהתאבוזעלרוגסרחב.4

ליפורפתקיחמ5.3.1.2.2

.קוחמלךנוצרבשליפורפהםשםעןצחלברחב.1

.ךסמהלשהנוילעהתילאמשההניפבאצמנהרותפהתאקחמתארחב.2

לטבלאלוא,רחבנהליפ]ורפהתקיחמךרוצלןכרחב.3

דומעהתאבוזעלרוגסרחב.4

לויכתקידב5.3.1.3

.ןיעהבקועלששדחמלויכלקוקזשמתשמהםאתוארלידכךסמהלעתודוקנ)8(הנומשבלויכתקידבךורעלןתינלויכהתקידבדומעב

.רוזאותוארובעןיעהבקועלשקוידהתדימהמתוארלידכךסמהלעלוגיעלכלשוזכרמבהדוקנלכבטבה.1

.שדחמלויכהךילהתתאעצבלשדחמלויכעצבללויכהתארשאלידכרוגסרחב.2

שדחמלויכ5.3.1.4

שמתשהללויכגוסתארחב.1
.15דומע,לויכגוס5.3.1.5האר,ףסונעדימתלבקל

.ליעפהליפורפהרובעשדחלויכךילהתבליחתהלידכשדחמלויכןצחלברחבשדחמלויכעצבלתארחב.2

.ךסמהלעשתוארוההיפללעפ,לויכעוציבל.3

.15דומע,לויכתקידב5.3.1.3האר,ףסונעדימתלבקל.לויכהתאקודב.4

.שדחמלויכהךילהתתאעצבלשדחמלויכעצבללויכהתארשאלידכרוגסרחב.5

לויכגוס5.3.1.5

.טושפ-וקיודמ:לויכלשםיגוס)2(ינשםימייק

קיודמ5.3.1.5.1

.רתויבקיודמהלויכהגוסתלעפהלהביתברחבקיודמתארחב

.קיודמהלויכהונהלדחמהתרירבגוס."הדוקנלעלק"ןונגסב,תודוקנ)7(עבשלולכילויכהךילהת,קיודמהלויכהתלעפהרחאל
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טושפ5.3.1.5.2

.ההובגקוידתמרלאלולקוריהמלויכלרתויהברתובישחהנשירשאכ,לקהלויכהגוסתלעפהלהביתברחבטושפתארחב

.ךיכרצללויכהךילהתתאםיאתהלךלרשפאתלקהלויכהגוסבהריחב

.לויכהךילהתלשתישיאהמאתהלןצחלברחבתישיאהמאתהתארחב

.לויכהתודוקנבשמתשהלשי2וא1רחב:לויכתודוקנ

PCEye-בןימזוניאתחאהדוקנתרזעבלויכ Go.

לעואתדלקמב"S"ןצחללעשיקהלךלתרשפאמההיצקנופתלעפהל'לעפומ'בצמלםיבלשןיברבעמלןומיסהתביתתארבעה:ךרדרבעמ
.לויכהיבלשןיברובעלידכךסמה

הווהמההנבלהדוקנמהנומתהרוריעיונישלןויעןצחלברחב:הנומתתצרמהתאתונשלידכרותפכהםעןייעתארחב:הנומתתצרמה
.רחאהמרבדוא,שמתשמהלעבוהאהעוצעצהלשהנומתל,תולולכהתויורשפאהתחאללדחמתרירב

.דומעהתאבוזעלידכרותפכהתארוגסתארחברוגס

'םדקתמ'תינושל5.3.2

בצמלןומיסהתביתתארבעההלעפהךרוצלהבכ\לעפהבתביתבשמתשה:ךסמלץוחמםיטיבמרשאכןימזלהיהשההןצחלתאךופה
תאבושליעפהלותוהשהללכוישמתשמהשךכ,ךסמהימוחתלץוחמטיבישמתשמהרשאכךסמהלעעיפויהיהשההןצחלםאלעפומ
.םייניעהתביקע

-בואEyemobile-בשמתשמהתאםאהלעפהךרוצלהבכ\לעפהלשןומיסהתביתוEyeMobileתבשותבשמתשה:EyeMobileתבשות
EyeMobileתבשותתורדגה.ינימEyeMobileלתויטנוולרןניא-EyeMobile Plusתותבשומןכלו.
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הגוצתתרדגה5.3.2.1

לדוגתאתכרעמברידגהלשי,ףסונב.ןיעהבקוערבוחמהגוצתןקתההזיאלרידגהלךילע,)1(דחאהגוצתןקתהמרתויבשומישהשענםא
.שמתשמהתאובהגוצתהןקתה

.ןיעהבקוערבוחמוילאהגוצתהןקתהתריחבלואשמתשה.1

בקועלשןוילעהוקלחבםינומיסהןיבו,ךסמהלעןיעהבקועתנומתלתחתמםייוצמה,לאמשמוןימימםייכנאהםיווקהןיבםאתה.2
.שמתשמהתאובשןיעה

Tobii.שומישבךסמהלדוגתארידגתוזהלועפ Dynavoxלשטבמתייאר.

.םויסלעצוברחב.3
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Tobiiןקתהבהכימת Dynavoxךתושרבש

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

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