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בטיחות הוראות

.האישית בטיחותך למען הבאות הבטיחות בהוראות השתמש

אפילפסיה אזהרת: אזהרה

 הכרה לאובדן או אפילפטיים להתקפים רגישים הינם פוטוסנסיטיבית אפילפסיה להם שיש מהאנשים חלק

 אם גם יקרה שזה ייתכן. היומיום בחיי מסוימות תאורה לתבניות או מהבהבים לאורות נחשפים הם כאשר

.אפילפטי התקף חווה לא שמעולם או אפילפסיה של רפואית היסטוריה אין לאדם
 ממשחקי חלק עם, טלוויזיה מסכי עם בעיות גם יחווה הנראה ככל פוטוסנסיטיבית אפילפסיה עם אדם

 או תמונות בכמה צפייה בעת התקף יחוו אלה שאנשים ייתכן. מרצדות פלאורוסנט נורות ועם הארקייד
 3%-5%-כ שישנם הערכה ישנה. עיניים עוקב של התאורה למקורות חשיפה בעת אף או, בצג תבניות

 פוטוסנסיטיבית אפילפסיה עם רבים אנשים. פוטוסנסיטיבית אפילפסיה של זה סוג החווים אפילפסיה עם

 ,השימוש בעת מוזר מרגיש אתה אם. קורה שההתקף לפני מוזרות תחושות מרגישים או" הילה "חווים
.העיניים מעוקב עינייך את הזז

אדום-אינפרא אזהרת: אזהרה

 קרינה או/ו אדום-אינפרא אור). IR (אדום-אינפרא אור פולט Tobii של העיניים עוקב, מופעל כאשר

 להתקנים בקרבה Tobii של העיניים בעוקב להשתמש אין. מסוימים רפואיים להתקנים להפריע עלולים

.שלהם והתפקוד הדיוק רמת על להשפיע עלול שהוא מאחר, אלה רגישים רפואיים

ילדים בטיחות: אזהרה

 נפרדים מחלקים מורכב הוא. אלקטרוני והתקן מתקדמת מחשב מערכת הוא Tobii של העיניים עוקב

.ילדים של לידיהם יגיעו אם, חנק של סכנה ולהוות מההתקן להיפרד עלולים אלו חלקים. מספור רבים

Tobii של העיניים עוקב את לפתוח אין: התראה
 ליצור יש. המשתמש ידי על לטיפול ניתנים אינם שבפנים החלקים כל! אחריות לאובדן גורמת תאימות-אי

.כהלכה עובד אינו Tobii של העיניים עוקב אם Tobii של התמיכה עם קשר
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Tobii של העיניים עוקב
 מאפשר הוא. המחשב עם האדם של האינטראקציה את שמשפר עיניים מעקב התקן הוא Tobii של העיניים עוקב

 נמצא כשאתה ממוקדות שלך העיניים היכן לזהות וכן המחשב מול נמצא כשאתה נוכחותך את לזהות למחשב

.המחשב מול
 לך מאפשרת גם היא. Tobii של העיניים עוקב ידי על שסופק במידע משתמשת Tobii של העיניים מעקב תוכנת

.שלך העיניים תנועת באמצעות המחשב עם האינטראקציה את אישית להתאים

.פנימיות בסביבות לשימוש נועד Tobii של העיניים עוקב: הערה

 

Tobii של העיניים עוקב של התצורה הגדרת
 מהאתר להורידה תוכל, שלך במחשב זמינה אינה Tobii של העיניים מעקב תוכנת אם: הערה

Dell.com/support .של העיניים עוקב של ההתקן מנהל הורדת ראה, נוסף מידע לקבלת Tobii.

המשתמש פרופיל יצירת

.Tobii עיניים מעקב של לתוכנה לגשת כדי Tobii עיניים מעקב הסמל על לחץ, המשימות בשורת 1
.עין הסמל על לחץ 2
.המשתמש פרופיל את ליצור כדי המסך על המופיעות ההוראות את ובצע, חדש פרופיל יצירת על לחץ 3

המשתמש כיול בדיקת

.Tobii עיניים מעקב של לתוכנה לגשת כדי Tobii עיניים מעקב הסמל על לחץ, המשימות בשורת 1
.עין הסמל על לחץ 2
 נתוני את לאסוף להתחיל Tobii של העיניים עוקב על כיצד בחר מכן ולאחר מחדש וכיול בדיקה על לחץ 3

.המשתמש של ההתבוננות

 מיוצג כיול נקודת כל של המרכז. המסך על עיגול באמצעות מיוצגת כיול נקודת כל: הערה

.במסך כחולות נקודות באמצעות מיוצגת המשתמש של ההתבוננות נקודת. לבנה נקודה באמצעות

.הלבן העיגול בתוך להיות המשתמש של ההתבוננות נקודת על, מוצלח לכיול: הערה

.מחדש הכיול את לסיים כדי המסך על המופיעות ההוראות את ובצע, מחדש כיול על לחץ 4
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אורח כיול

.הקיים המשתמש כיול את משנה אינה היא. זמניים למשתמשים נועד אורח כיול: הערה

.Tobii עיניים מעקב של לתוכנה לגשת כדי Tobii עיניים מעקב הסמל על לחץ, המשימות בשורת 1
.עין הסמל על לחץ 2
.האורח כיול את לסיים כדי המסך על המופיעות ההוראות את ובצע, אורח על לחץ 3

.אורח לכיול לגשת כדי Ctrl+Shift+F9 הקש, לחלופין: הערה

משתמש שינוי

.Tobii עיניים מעקב של לתוכנה לגשת כדי Tobii עיניים מעקב הסמל על לחץ, המשימות בשורת 1
.עין הסמל על לחץ 2
.משתמש פרופילי מהדף לשימוש בפרופיל בחר 3

ויישומים משחקים

.Tobii של האינטרנט באתר ויישומים משחקים עוד לחקור באפשרותך

Settings) הגדרות(
חשמל

.ממולו אינך כאשר המסך בהירות את מפחיתהבהירות עמעום
פועל: מחדל ברירת

.ממולו אינך כאשר המסך את מכבההמסך כיבוי
פועל: מחדל ברירת

 של החשמל צריכת תוכנית לפני שינה למצב המחשב את שולחשינה מצב אל עבור
Windows ,למסך ממול אינך כאשר.

פועל: מחדל ברירת

.Alienware של בלוגו מתבונן אתה כאשר המחשב את מעירההתבוננות את להעיר
.כבוי: מחדל ברירת

.המסך ממול אינך כאשר המחשב נוריות את מכבההנוריות כיבוי
פועל: מחדל ברירת
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חשמל

.בהם מתבונן אתה כאשר המקלדת מקשי את מדליקהמקלדת את מדליק
פועל: מחדל ברירת

.במקטעים המקשים את להדליק באפשרותך: הערה

מגע משטח

 משטח על אחת אצבע בעדינות והחזק הנח מכן ולאחר, במשהו הבטבהתבוננות גע
 אצבעך את הזז. מסתכל אתה שאליו במקום מופיע המצביע. המגע
 הקש מכן ולאחר הפיקסלים דיוק את לכוונן כדי המגע משטח על

.כרגיל
פועל: מחדל ברירת

 אצבעות שתי גרור. לגלול שברצונך האזור את לקבוע כדי במסך הבטבהתבוננות גלול
.כרגיל לגלול כדי המגע משטח פני על

פועל: מחדל ברירת

 התצוגה הרחקת או קירוב
בהתבוננות

 לאחר, במסך ממנו התצוגה את להרחיק או לקרב שניתן באזור הבט
 המגע משטח על מהתצוגה ההרחקה או הקירוב מחוות את בצע מכן
 ,לעכשיו נכון. מתבונן אתה שעליו המקום את להרחיק או לקרב כדי

.Windows של המפות ביישום רק עובדת זו פעולה
פועל: מחדל ברירת

עכבר

 כשאתה שיופיע כך המצביע את להפעיל כדי העכבר את מעט הזזעכבר בתזוזת להפעיל
.מתבונן
.כבוי: מחדל ברירת

 כשאתה שיופיע כך המצביע את להפעיל כדי שתבחר הלחצן על לחץעכבר בלחיצת להפעיל
.מתבונן
.מקש אף: מחדל ברירת

Windows

 של היישומים בורר את לפתוח כדי Alt+Tab על לחץהיישומים בורר
Windows .מקש כאשר Alt מקש את שחרר, לחוץ Tab והבט 

 את לפתוח כדי Alt-ה מקש את שחרר. אותו להדגיש כדי ביישום
.המודגש היישום

7



Windows

פועל: מחדל ברירת

 את לפתוח כדי Tab מקש על ואחריו Windows מקש על לחץמשימה הצג
 של המשימות במנהל. Windows של המשימות מנהל

Windows ,על או הרווח מקש על לחץ. להדגישו כדי ביישום הבט 
.היישום את לפתוח כדי Enter מקש
פועל: מחדל ברירת

 בתצוגת. חלון שתעגון לאחר מופיע Windows Snap עוזר תצוגתWindows Snap עוזר
 מקש על לחץ. להדגישו כדי ביישום הבט, Windows Snap עוזר
.היישום את לפתוח כדי Enter מקש על או הרווח
פועל: מחדל ברירת

משחק תוספות

 במשחקים אינסופי מסך תוסף באמצעות ראייה שדה את הרחבאינסופי מסך תוסף
.מותאמים

אודות

.תוכנה עדכוני חפשעדכונים בדוק

 של העיניים בעוקב שימוש בעת בהן נתקל אתה אם בעיות פתורבעיות פתרון
Tobii.

Resetהמחדל ברירת להגדרות ההגדרות כל את אפס.

 יש( Tobii אל שגיאה ודוחות אנונימיות שימוש סטטיסטיקות שלחלשפר לנו עזור
).מחדש הפעלה לבצע
.Tick: מחדל ברירת

.זה במחשב Tobii של העיניים עוקב אודות מפורט מידערכיבים

מבוא

.Tobii של העיניים בעוקב בשימוש אינטראקטיבית חוויה להתחיל כדי מבוא באפשרות בחר

התבוננות מעקב

.בועה באמצעות המשתמש של ההתבוננות נקודת את להציג כדי הפעל
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Tobii של העיניים עוקב של ההתקן מנהל הורד
.המחשב את הפעל 1
.www.dell.com/support אל עבור 2
 לחץ מכן ולאחר, שלך המחשב של השירות תג את הזן, )במוצר תמיכה( Product Support על לחץ 3

.)שלח( Submit על

 את ידנית ומצא דפדף או האוטומטי הזיהוי בתכונת השתמש, השירות תג ברשותך אין אם: הערה

.שברשותך המחשב דגם
 זאת לאתר( Find it myself→ ) והורדות התקנים מנהלי(Drivers & Downloads על לחץ 4

.)בעצמי
.קלט והתקני מקלדת, עכבר והרחב הדף את מטה גלול 5
.שברשותך המחשב עבור Tobii של העיניים עוקב של העיניים מנהל את להוריד כדי הורד על לחץ 6

 של העיניים מעקב תוכנת את כולל Tobii של העיניים עוקב של ההתקן מנהל קובץ: הערה

Tobii.
.ההתקן מנהל קובץ את שמרת שבה התיקייה אל נווט, ההורדה השלמת לאחר 7
 ההוראות לפי ופעל Tobii של העיניים עוקב של התקן מנהל קובץ של הסמל על כפולה לחיצה לחץ 8

.המסך גבי-שעל

 מעודכנים Tobii של העיניים מעקב ותוכנת Tobii של העיניים עוקב, ההתקנה לאחר: הערה

.לאינטרנט מחובר המחשב כאשר אוטומטית

 של ההפעלה במהלך אוטומטית נפתחת Tobii של העיניים מעקב תוכנת, ההתקנה לאחר: הערה

Windows.
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Alienware אל ופנייה עזרה קבלת

עצמית עזרה משאבי

:הבאים המקוונים העצמית העזרה משאבי באמצעות Alienware של והשירותים המוצרים על מידע לקבל ניתן

Alienwarewww.alienware.com של ושירותים מוצרים על מידע

Dellשל ותמיכה עזרה יישום

)התחל( Get Started יישום

 Help and הקלד, Windows של בחיפושלעזרה גישה
Support )והקש, )ותמיכה עזרה Enter.

www.dell.com/support/windowsההפעלה מערכת עבור מקוונת עזרה
www.dell.com/support/linux 

Tobiiwww.tobii.com של העיניים ומעקב Tobii של העיניים עוקב

 הוראות, למשתמש מדריכים, בעיות פתרון על מידע

 בנושאים לסיוע בלוגים, מוצרים מפרטי, התקנה

.ועוד תוכנה עדכוני, התקנים מנהלי, טכניים

www.alienware.com/gamingservices

 שלב-אחר-שלב הוראות המספקים וידאו סרטוני

במחשב לטיפול

www.youtube.com/alienwareservices

Alienware אל פנייה
 .www.alienware.com ראה, לקוחות שירות או טכנית תמיכה, מכירות בנושא Alienware אל לפנייה

.שלך בארץ זמינים יהיו לא מהשירותים שחלק וייתכן, והמוצר הארץ לפי משתנה הזמינות: הערה

 תעודת, הרכישה בחשבונית קשר יצירת פרטי למצוא תוכל, פעיל אינטרנט חיבור ברשותך אין אם: הערה

.Dell של המוצרים קטלוג או החשבון, המשלוח
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