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המדקה1
TobiiמןקתהינימPCEyeתשיכרלעהדות Dynavox!

.הזךירדמןויעבאורקלידכשורדהןמזהתאשדקה,הזרצומלשםיילמיטפואהםיעוציבהתאחיטבהלידכ

הרהזאינמיסלםירבסה1.1
:תואבהתומרה)3(שולשבהרהזאינמיסבםישמתשמונאהזךירדמב

.תדחוימבלתמושתךירצמשואבושחוהשמלעעיבצהלידכשמשמ

.דויצבהלקתלואהעיגפלםורגללולעשוהשמיבגלעדיילידכשמשמ

.הרהזאהמתומלעתהלשהרקמבשמתשמבהעיגפלשישממןוכיסתווהללולעשוהשמיבגלעדיילידכשמשמ

םינומיסוםילמס1.2
.ותזיראווירזיבא,ויקלחבינימPCEyeשומישבםיאצמנהםילמסלעגונבעדימקפסמהזחפסנ

רואיתםינומיסואםילמס
הילרטסואלשFMCתושירדלםיאתמ

.ךתנידמבתונקתהיפלעךילשהל/תונפלשי

CEהזןומיסותויפוריאהתוליהקהלשתוביתהישארתאלמסמ
תייצמוםאותרצומהיכיפוריאהדוחיאבסכמהידיקפינפבןייצמ
תיפוריאההליהקהתויחנהמרתויואתחאל

םירצומיבגלעשומישבאצמנההכמסהןומיסהווהמהזןומיס
יכרשאמה,תירבהתוצראבםירכמנהואםירצוימהםיינורטקלא
-לערשואמהחווטבתאצמנןקתההמתיטנגמ-ורטקלאההערפהה
Federal(תרושקתלתילרדפהתינקירמאההדעווהידי

Communications Commission).

ICלשתוביתהישארתאלמסמIndustry Canadaןייצמהזןומיסו
רתויואדחאלתייצמוםאותרצומהיכהדנקבסכמהידיקפינפב
.םיידנקהםינקתהמ

דעוימשומיש1.3
תודוקפרחבובשחמהךסמבטבהטושפ.דבלבםייניעהתועצמאבותלועפבטולשלובשחמלסנכיהלרשפאמשןיעבקועוהזינימPCEyeה
.םייניעהתועונתברישישומישךותאלמןפואברבכעהןמסבטולשלןתינ,ןיפולחל.גתמלעהציחלוא/ותודקמתה,ךשוממטבמידילע
Tobiiתבשותלוסינכהלםגוםיירחסמבשחמיכסמלתחתמותואןגעלןתינ,דיינהבשחמלתוחונברבחתמ EyeMobileלעוביכרהלוא
.םימיוסמחוליבשחמ

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

טעמל.רוגסםוקמבחיינשומישלםיאתמהדמעמואןחלושלעחנומןקתההרבוחמוילאךסמהדועלכ,םינושםיבשחמןיבתאריבעהלןתינ
לכלשםייניעהתועונתתועצמאבליוכמרישכמה.דבלבויניעתועונתתועצמאב,שמתשמהידי-לערקיעבלעפומהזינימPCEyeהנקתהל
.יאופררושכמלשרחאגוסלכבאלךא,בשחמבטולשלשמתשמלרשפאלאיהינימPCEyeםעהנווכה.שמתשמ
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רתויהברהדימךלקינעהלוךייחתארישעהלבשחמהעיצמשתויורשפאלשעפשמתונהילתקיודמוהריהמךרדךלקינעמינימPCEyeה
יוטיבתתל,החפשמינבוםירבחםערשקלערומשל,הדובעהקושלבושל,ךלשהלכשההוןיינעהימוחתבקוסעללכות.תישיאתואמצעלש
.רודיבינכתמתונהילו,ךבםעפמהיתריציהויתונמאהדצל

.ינכטטרפמCחפסנהאר,םיכסמילדוגלעףסונעדימל

ינימ1.1PCEyeרויא

.קזנםורגלולעהזטבמתייצקארטניאןכש(המודכותוקבדמ,םיטושיקםע(םינפםושבינימPCEyeימדקהקלחהתאהסכתלא

.סוריו-יטנאתינכותבשמתשהלדואמץלמומ

הזיראהתלוכת1.4
●PCEyeינימ
ינימPCEyeרובע)תודיחי2(תיטנגמהבכרהתיחול●
USBךיראמלבכ●
הבכרהתוארוה●
הלעפההחתפמןוישיר●
יוקינתילטמ●

Tobiiרצומהיכמסמבםיראותמההלא,הליבחבינימPCEyeםילולכהםיטירפבקרשמתשה Dynavoxורשואשםירחאםירזיבאו
.ינימPCEyeרצומהיבגל
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תוחיטב2
הבכרהתרהזא2.1

Tobii.שומישלתרשואמהתבשותלתופרוצמהתוארוהלםאתהבתאביכרהלשיינימPCEyeה Dynavoxםניאהינכוסוא
לשתבכרה.הבכרההתייצרוגיפנוקמהליפנללגבינימPCEyeושוכרלואםרוגלכלומרגיישהעיצפלואקזנלםיארחא

PCEyeשמתשמהלשהאלמהותוירחאבתעצבתמינימ.

ואגצלתבשותהתאתותימצלעבקלדעוימ)םייטנוולרםירקמב(םייטנגמההבכרההתוחוללףרוצמהידדצ-ודהקיבדהטרסה
בשחמה/גצלקזנםורגללולערצומהתליבחלףרוצמהטרסהתועצמאבהתדמצהרחאלתבשותהתאריסהלןויסינ.דיינהבשחמל
.דחיםגתבשותלודיינה

.הפלתיטנגמההבכרההתיחולמואונממקלחסינכהלואטרסהתאקקללןיא

)היספליפא(הליפנהתלחמיבגלהרהזא2.2
בוהבהלהפישחתעבהרכההתאדבאלואםייטפליפאםיפקתהלבקלםילולעתיביטיסנסוטופהיספליפאילעבםימיוסמםישנא
-יאהקלאלםאףאוהיספליפאםעיאופררבעןיאהזכםדאלםאוליפאתורקללולערבדה.םיימוימוירואיסופדלשואתורואלש
.םייטפליפאםיפקתהבםעפ

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

םודא-ארפניאתרהזא2.3
תוערפהלםישיגרםימיוסמםייאופרםינקתה.(IR(םודא-ארפםניארואלשםיסלופררחשמאוהינימPCEyeהלעפההתעב
שבשללולערבדהשןוויכמ,הלאכםישיגרםייאופרםינקתהתברקבינימPCEyeובשמתשתלא.IRתנירקוא/ורואמתומרגנה
.םהלשדוקפתהתאואקוידהתא

יטנגמהדשתרהזא2.4
-םיבצוקובליבצוקלשםתלועפתאשבשלםילולעםייטנגמתודש.םיטנגמהליכמתיטנגמההבכרההתיחולינימPCEyeה
ןקתההןיבלםיטנגמליכמהטירפלכןיב)םי'צניא6(םירטמיטנס15לשילמינימקחרמרומש,ןורקיעכ.םילתשומםירוטלירביפד
.ךלשיבבלה

םידליתוחיטב2.5
.דחיםיבכרומהםידרפנוםיברםיקלחמבכרומאוההזככ.םדקתמינורטקלארישכמובשחמתכרעמאוהןקתהינימPCEyeה
.תרחאהנכסלואקנחתנכסלדליהתאףושחלוןקתההמקתנתהלםילולעםימיוסמםיקלח,דלילשוידיב

.רגובמםדאואםירוההתחגשהאללובשמתשהלואןקתהלתשגלםינטקםידלילרשפאלןיא

ינימPCEyeתאחותפלןיא2.6
רשקרוצ.ףילחהלואןקתלרומאשמתשמהשםיקלחםינפבןיא!תוירחאהלוטיבלםורגיוזהארוהלתויציא

Tobii DynavoxךלשרישכמהםאהכימתPCEyeהרושכלעופוניאינימ

םורחבצמ2.7
עצבלשי.םוריחיבצמלתרושקתיעצמארפסמןיכהלץלמומ.תויאקנבתולועפעוציבלואםוריחתוחישלןקתההלעךמתסתלא
.ויתושירדלתרשואמוךלשקנבהידילעתצלמומהתכרעמתועצמאבקרתויאקנבתולועפ
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טבמתייצקארטניא2.8
בקע(םייניעבשבויוליפאוא)ברזוכירוםייניעהלשןווכמדוקימבקע(תופייעלשתמיוסמהמרתווחלםילולעםימיוסמםישנא
לבגהושומישהתאןתמ,תושביםייניעואתופייעלשהרקמב.טבמתייצקארטניא.-לתולגתסההןמזב)ץומצמהתורידתתתחפה
.םייניעבשבוייבצמבלקהלתויושעשבוידגנםייניעתופיט.ךלשתוחונהתמרלטבמתייצקארטניאולשתולעפההתא

ישילשדצ2.9
הווהמשומישהדועייתאהנשמההרמוחואישילשדצלשהנכותםעדחידעונולשהרטמלרבעמינימPCEyeרישכמבשומישה
Tobiiןוכיס Dynavoxתוירחאהילעםילטונונניאו.
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ינימPCEyeליחתהלדציכ3
תכרעמהתושירד3.1

:תכרעמהלשהלאהתוילמינימהתושירדהלעםיצילממונאינימPCEyeיבגל

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

.)ץלמומ

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

םינימז(MB(טייב-הגמ450חישקןנוכ

USBUSB 2.0

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

NET.4.5תסרג

Tobiiתנכות Eye Tracking Coreהלעמו2.8הסרג
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ינימPCEyeשומישב4
שמתשמהבוצימ4.1

םוקימ4.1רויא

יניעלליבקמאוהשכילמיטפואןפואבלועפלדעוימךתושרבשןקתהלותויטנגמההבכרההתויחוללרבוחמהינימPCEyeבכרומה
דומע,םוקימ4.1רויאהאר,)'ץניא35דע18(מ"ס90דע45.ואהאר,-מבוריקב)'ץניא35דע18(מ"ס90דע45לשקחרמבשמתשמה
.9דומע,םיבכושואםידדצלםינעשנהםישמתשמלשבוצימ4.2רויאוא9

םיבכושואםידדצלםינעשנהםישמתשמלשבוצימ4.2רויא

ליבקמבםייניעהבצמתאםייקלידכהייטנבתויהלםגבייחינימPCEyeםיבכושואהדיצהםיטונהלאםישמתשמשאיהרבדהתועמשמ
.9דומע,םיבכושואםידדצלםינעשנהםישמתשמלשבוצימ4.2רויאהאר,ילמיטפואהקחרמבועקרמל

םאךכלעדומהיה.רשפאהלככםיילמיטפואויהיהדיחיהמולשקחרמהוםוקימהשךכ,החונהחונתבהיהישמתשמהשדפקה
יניעבואךסמבתורישיועגפיאלשמשהינרקםאורפתשיולשםיעוציבהשטבמתייצקארטניאםגומכחונבשחשמתשמה
.שמתשמה

.עקרמהלשולדוגלםאתהבהנתשיפוטפאלוארוטינומהלעבכרומהינימPCEyeרישכמהןמתויהלבייחשמתשמהשילמיטפואהקחרמה
.טבמתייצקארטניא.לשרתויבםיבוטהםיעוציבהתארשפאלידכילמיטפואקחרמבשמתשמתאםקמלשי

םיעוציבתלבקל,רתוילודגתויהלךירצךסמה/ןיעהבקועבולישןיבלשמתשמהןיבקחרמהךכ,רתוילודגךסמהשלככ,יללכןפואב
שומישטבמתייצקארטניא.לשםיילמיטפוא

האר,ףסונעדימתלבקלטבמתייצקארטניא.ילמיסקמהךסמהלדוגתלבגממםיגרוחהםיכסמבשמתשהלןיאםיילמיטפואםיעוציבתלבקל
.15דומע,ינכטטרפמCחפסנ
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תורדגה5
Windowsתרדגה5.1 Hello

Windowsםעלעופ .דבלב10

.Windowsתכרעמלש'לחתה'טירפתתאחתפ.1

.ךלשןובשחהתארחב.2

.ןובשחתורדגההנשברחב.3

.הסינכתויורשפאברחב.4

.PINדוקרדגה,ךישמהלידכ.5

.םיאבהםיבלשהתאעצבוPIN-לתחתמףסוהןצחללעץחל.6

Windowsלשהרדגההתויורשפאוחתפיי,תאזםייסתשרחאל Hello.

.םינפ-לתחתמרדגה-ברוחבללכות,חלצומןפואבPINתרחבשרחאל.7

Windowsתודואטרופמעקרדועלבקלהצרתםא.8 Hello,ךישמהלידכהדובעהתליחתברחבטושפוא.דועדמלברחב.

לומהחלצהבךמצעתאםקמתשרחאל.יחואדיותמרזהידי-לעךסמהלומךמצעתאםקמלתעכךלעייסתןיעהבקועבהמלצמה.9
.יטמוטואןפואבליחתתםינפהיוהיזתרדגה,המלצמה

.הנימזהיהתיוהיזהרופישלתורשפאה,הרדגההתאהחלצהבםילשתשרחאל.10

.ןהידעלבואןתיאךמצעתאטילקהלךלרשפאתמשןוויכמ,םייפקשמביכרמהתאםאישומישידתויהללוכיהז
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םייטנוולרםימושיי6
.םינקתומהםימושיילוחוקלהיכרוצלםימאתומהםינושםישומישרפסמלעבונהינימPCEyeה

.תונושהתומאותהתונכותלםירושקהםיכמסמבןויעלוהכימתתלבקלwww.tobiidynavox.com-לסנכיה
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רצומבלופיט7
תוחלוהרוטרפמט7.1

יללכשומיש7.1.1
:ןקתהלםיצלמומהתוחלהותורוטרפמטהיחווטןלהל.רדחהתרוטרפמטבשביםוקמברישכמהתארומשלץלמומינימPCEyeה

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

ןוסחאוהלבוה7.1.2
:ןוסחאוהלבוהתעבןקתהלםיצלמומהתוחלהותורוטרפמטהיחווטןלהל

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

.תרחאהרוצלכבםימלותואףושחלואתוביטר,תוחליאנתבןקתההתאקיזחהלןיא.םימינפמןגומוניאוםימלדימעוניאינימPCEyeה
.ןקתההלעםילזונוכפשייאלשדפקה.רחאלזונלכבואםימבןקתההתאלובטלןיא

יוקינ7.2
.טעמהחלוךומתלוטנהכרתילטמבשמתשה.םילבכהלכתאקתנורבוחמאוהוילאשבשחמהתאהבכ,יוקינינפלינימPCEyeיוקינינפל
,םיסממ,םיסיסרת,םייתיביוקינירמוח,תונולחליוקינרמוחתועצמאבןקתההתאתוקנלןיא.ןקתההףוגבשםיחתפלתוחלתסינכענמ
.םיקחושםירמוחואהינומא,לוהוכלא

.תועיבקבןקתההתאתוקנלץלמומ

ינימPCEyeתלבוה7.3
טוקנלדפקה.וילעםירמושאלםאטרשיהללולעןנסמהו,ידמלריבשינימPCEyeה.האישנהקיתרזבאבשמתשהוUSB-הלבכתאקתנ
.ותזיראוותאישנתעבןקתההלעןגהלידכםימלוהתוריהזיעצמא

.םיירוקמההזיראהירמוחבוזראמבשמתשה,העיסנואחולשמ,ןוקיתךרוצלןקתההתלבוהתעב

ה.ינימPCEye.דבלבהזיחאידי-לעםירבוחמהםינקתההתאתאשלןיא,דיינבשחמ/גצלרבוחמאוהינימPCEyeרשאכ
PCEyeהאצותכלופילוהדיצהתוטנלואקתנתהלםילולעםינקתההודיינהבשחמהואגצהלקשמתאתאשללגוסמוניאינימ

Tobii.םהינשבתותימצלעוגפלו,ןוזיאהרסוחמ Technologyםרגיישקזנלתוירחאבאשיתאל.

ינימPCEyeלשהכלשה7.4
ילמשחדויצלשקוליסלעתולחהתוימוקמהתונקתהיפללעפ.דרשמהואתיבהלשתיללכההפשאבינימPCEyeתאךילשתלא
.ינורטקלאו
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תוירחאוהכימתAחפסנ
A1תוחוקלתכימת

Tobii.םעואימוקמהגיצנהםערשקרוצ,הכימתתלבקל Dynavoxלאהשיגךלשישאדו,תירשפאהתוריהמבעויסתלבקל.הכימת
PCEyeםינווקמההכימתהיפד.ןקתההבגבאצמנש,ןקתההלשירודיסהרפסמהתאםגקפסלךילע.טנרטניארוביחל,ירשפאהזםאוינימ

.www.myTobiiDynavox.comואwww.tobiidynavox.com:תבותכבםיאצמנ

A2תוירחא
.הליבחבלולכךמסמהןרציהתוירחאתאארקאנא

קוריפ.שמתשמלךירדמבתוארוההיפלהשענןקתהבשומישהםאקרףקותבתוירחאה.ןקתהבשומישהינפלךירדמהתאןויעבארק
PCEyeתוירחאהתאלטבירישכמלשינימ.

.ינימPCEye.לשםיירוקמההזיראהירמוחלערומשלץלמומ

Tobiiרישכמהתאריזחהלךרוצשיםא Dynavoxתירוקמהותזיראבזוראותואחולשלץלמומ,ןוקיתלואתוירחאהשומימךרוצל
.רישכמלביבסמהזירארמוחלשםי'צניא2תוחפלתושרודחולישהתורבחבור.תומודתונוכתתלעבהזיראבוא

Joint-התויחנהלםאתהב:ךבלתמושתל Commission,תואספוקללוכחולשמךרוצלהזיראהירמוחלכמירהTobii Dynavoxשי
רטפיהל
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תומיאתעדימBחפסנ
תונקתתועבוקשיפכתוחיטבהותואירבהםוחתבתוינויחהתושירדלותמאתהתאןייצמהCEןומיסאשונינימPCEyeה
..יפוריאהדוחיאה

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

Tobiiידילערורבבורשואאלשםייוניש DynavoxיקוחלףופכברושכמהתאליעפהלשמתשמהתוכמסתאלטבלםילולעFCC.

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

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

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

B2תרהצהIndustry Canada
Class-כגווסמההזילטיגידרישכמ B,ידנקהןקתהתושירדבדמועICES-003.

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

B3תרהצהCE
:תואבהתויחנהלםאותןקתההינימPCEyeה

●93/42/EEC (MDD) - Medical Device Directive
●2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
●2004/108/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive

B4םינקת
:םיאבהםינקתלםאותינימPCEyeה

●FCC part 15, Class B
●ICES-003בגוויס6:2016קפנה
●USB 55032 2012+AC. 2013 Class B
●EN 550242010-1:2015
●EN 61000-3-2:2007 2014
●EN 61000-3-3:2007 2013
●AS/NZS CISPR 32:2013

Tobii Dynavox PCEyeשמתשמלךירדמינימv.1.2 - he-ILחפסנB14תומיאתעדימ



ינכטטרפמCחפסנ
ינימPCEyeינכטטרפמ

60Hzטבמבםינותנבצק

)המודכוןיעהםוקימ,טבמהתדוקנ(ןיעבקעמםינותנתמרזה

.היינשבםימיירפ30לשבצקבUIR-בתומדהתמירז
למשחתכירצ
טאוו1.5ינייפואעצוממהאלמהלעפה

Tobiiדוביעהתודיחי EyeChip™ןיטולחלעמטומדוביעםע

USBקשממ )תואוחוכ(2.01

קחרמבלדוג2שארתעונתלהבית
מ"ס45@

)@17.1″(
מ"ס20לשהספילא×מ"ס20>

<7.9″×7.9″

מ"ס50@
)@19.7″(

מ"ס30לשהספילא×מ"ס25>
<9.8″×7.9″

מ"ס65@
)@25.6″(

מ"ס30לשהספילא×מ"ס35>
<13.4″×11.8″

מ"ס80@
)@31.5″(

מ"ס35לשלגעמ×מ"ס35>
<13.4″×13.4″

מ"ס80-מ"ס45ןיעהבקועלשמתשמהמקחרמ

18″-33″
3ךסמלדוג

'ץניא19דעץלמומ)'ץניא21.7(מ"ס65לששמתשמקחרמב

שמתשמלויכ
99%>)םדוקהביקעקזוח(

טבמיוהיז
4הייסולכואהמ95%רובע30Hz98%>היצקארטניא

4הייסולכואהמ95%רובע90%םיימלוגםינותנלשיברמתורגסמבצק

טבמקויד
1.9°<4הייסולכואהמ95%ברקב

1.7°<4הייסולכואהמ90%ברקב

1.3°<4הייסולכואהמ80%ברקב

1.0°<4הייסולכואהמ65%ברקב

0.3°<5ילאדיא

טבמקויד
0.4°<4הייסולכואהמ95%ברקב

0.3°<4הייסולכואהמ90%ברקב

0.25°<4הייסולכואהמ80%ברקב

0.2°<4הייסולכואהמ65%ברקב

0.1°<5ילאדיא

שארתעונתלשתיברמתוריהמ
)היינשל'ץניא15.7(היינשלמ"ס40ןיעהםוקימ

)היינשל'ץניא3.9(היינשלמ"ס10טבמינותנ

20°>תיברמשארתייטה
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ינימPCEyeינכטטרפמ

25°םייברמדורלע,בוסבס

)מ"נ850(הכומנתוארתואר

(30Hzעובק(בוהבהאללבוהבה

םינותנבצקוםינותנתמירז
היינשהתויפלא25טבמבבוכיע
היינשהתויפלא100טבמתרזח
480×640הכומנהיצולוזרבהמירז @30 Hz

מ"מ12.4×מ"מ17.8×מ"מ169.5)קמוע×הבוג×ךרוא(הדיחילדוג

6.67″×0.70″×0.49″
59gהדיחילקשמ

2.1oz

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

תיווזבאוהןיעבבקוע.טבמיונתנגישהלידכשמתשמהלשתחאןיעוחפלתויהלהכירצובשןיעהבקועתיזחבןיעהבקועןיבשחוורמהתאתראתמשארהתספוק.2
.עקרמהתיתחתמהלעמלטבמבתולעמ20לש

.ךסמלבורקבשוישמתשמהרשאכךסמהלשתונוילעהתוניפבטבמהקוידלשתוכיאהםהליבגמהרטמרפה,ץלמומהןמםילודגםיכסמרובע.3

תואמבונשמתשה.הייסולכואהללכתאםיגציימשםיקדבנברקבתופיקמתוקידבמםירזגנהייסולכואהמםיוסמזוחאברקבקוידהתדימתאםיגציימהםירפסמה.4
הדימ,םהיניעביבסםימגפוםימתכ,קבאלשתונושתויומכ,הנושינתאאצומ,הנושהייאר,םינושםיאנתבםישנא800-כבתוקידבונעציבותוינוחבאתונומתיפלא
ברקבםייתימאםיעוציבלשרתויהברהיתואיצמגוצייו,הברהבםיהובגםיעוציבתלעבוהקזחםייניעתביקעתייווחאיההאצותה.המודכוםייניעהדוקימלשהנוש
."ילאדיא"יטמתמשיחרתבקראל,הייסולכואהללכ

םירפסמםנמא.םייניעהתביקעםוחתבםירחתמהלכלצאהווהבגוהנוTobii-ברבעבגוהנהיהשןקת,קוידתדידמלםדוקהןקתהםה"םיילאדיא"הםירפסמה.5
םירפסמומכהדימהתואב,יתימאהםלועבשומישהיבגלםימישיםניאםהךא,םייתאוושהםיעוציבותוכיאיבגלתיללכהשוחתתלבקלםיישומיש"םיילאדיא"
.הייסולכואהללכתאםיגציימשםיקדבנברקבתופיקמתוקידבלעםיססובמשהייסולכואהמםיוסמזוחאברקבתיתומכקוידתדימםיגציימה

Tobii Dynavox PCEyeשמתשמלךירדמינימv.1.2 - he-ILחפסנC16ינכטטרפמ
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Tobiiןקתהבהכימת Dynavoxךתושרבש

תנווקמהרזעלבק
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.www.myTobiiDynavox.comוא
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Tobiiלשהשרומהץיפמהואתוריכמהגיצנםערשקרוצ,רצומלרשקבתויעבואתולאשל Dynavoxהבוטההרוצבךלרוזעלתלגוסמוךלשתוישיאהתורדגההתאבטיההריכמהכימתהתקלחמ.עויסתלבקםשל
www.TobiiDynavox.com/contactרתאברקב,רשקתריצילםיטרפל.רצומהלעהכרדהוםיפיטםערתויב
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