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.Android OS-מסך הבית עשוי להתעדכן ולהשתנות בהתאם ל
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תחילת העבודה
Eee Pad ביטול הנעילה של

Eee Pad-הקש וגרור את הנועל כך שייצא מהעיגול, כדי לשחרר את ה

מסך ראשי

חזרה לדף הבית

התאמת שולחן העבודה
פתיחת תפריט היישומים

פתח את חיפוש הטקסט של 
)Google Text Search( גוגל

פתח את חיפוש הקולי של גוגל 
)Google Voice Search(

קיצורי דרך
הצגת היישומים האחרוניםאזור הודעות והגדרות

חזרה אל המסך הקודם
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תצוגות מסכים
תצוגת המסך תותאם אוטומטית כאשר תחזיק את מכשיר הטאבלט במצב אופקי 
או אנכי. לאפשר/ביטול סיבוב אוטומטי של המסך, עבור ל-הגדרות <  מסך ובצע 

את ההגדרה.
תצוגה לרוחב

תצוגה לאורך

18
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על ידי הקשה יחידה על מסך המגע תוכל לבחור בפריט רצוי או להפעיל יישום.

לחיצה ממושכת

צביטה

הפיכה

הזנה, הוספה, בחירה והעתקה של טקסט

שליטה במסך המגע
הקשה יחידה

לחץ לחיצה יחידה במנהל הקבצים כדי לפתוח, לבחור להעתיק, לגזור,   •
למחוק, או לשנות את שם הקבצים הרצויים.

לחיצה ממושכת או החזקה של יישום תאפשר גרירה והשמטה שלו או של   •
קיצור שלו אל מסך בית נוסף.

לחץ לחיצה ארוכה על מקש היישומים האחרונים כדי לצלם תמונות מסך.  • 
 ASUS > )הגדרות( Settings כדי לאפשר תמונות מסך עבור אל( 

))ASUS הגדרות מותאמות של( Customized Setting
לחץ לחיצה ארוכה על קובץ בגלריה כדי לעבור למצב בחירה.  •

צבוט בשתי אצבעות תמונה בגלריה, במפות, או במקומות כדי לקרב או להרחיק.

השתמש באצבע אחת כדי לעבור קדימה ואחורה בין מסכי בית, בין תמונות שונות 
.SuperNote-וכן ב MyLibrary -בגלריה או בין דפים ב

אם Eee Pad נותק מעמדת הטעינה שלו, לוח המקלדת יופיע כאשר תקיש על 
Google Text Search )חיפוש טקסט של Google( בפינה השמאלית העליונה. 

הזן כתובת אינטרנט בסרגל הכתובות של הדפדפן או ערוך מסמכים בעזרת מעבד 
תמלילים.
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הקש או החזק את הטקסט הרצוי בדף האינטרנט כדי להציג סרגל כלים בחלק 
העליון. תוכל להעתיק, לשתף, לבחור, למצוא או לחפש באינטרנט.

הקש הקשה כפולה או החזק את הטקסט הנבחר כדי לגזור או להעתיק אותו. תוכל 
להזיז את הכרטיסייה הנבחרת כדי להרחיב או לצמצם את הטווח של הטקסט 

הנבחר.

 ,)Google חיפוש טקסט של( Google Text Search-לאחר הקשת מחרוזת ב
הקש על הטקסט שהזנת זה עתה כדי להציג נקודת הוספה. תוכל להזיז את הסמן 

על ידי גרירת הנקודה או הקשה על המקום בו תרצה להוסיף אות או מילה. 
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לגישה אל אמצעי האחסון הפנימי

בעזרת מנהל הקבצים תוכל לאתר ולנהל בקלות את הנתונים שבהתקן האחסון 
הפנימי או בהתקן אחסון חיצוני המחובר למכשיר.

מנהל הקבצים

הקש על קיצור התפריט יישומים בפינה הימנית העליונה.  .1
הקש על מנהל הקבצים כדי לעבור אל My Storage )אמצעי האחסון   .2

שלי(.

בחלונית השמאלית יוצגו אמצעי האחסון הפנימי )/sdcard/( וכן התקני אחסון   .3
חיצוני )/Removable/( המחוברים אל המכשיר יוצגו בחלונית השמאלית. 

הקש על אמצעי אחסון מקור כדי להציג את התוכן.
 My כדי לחזור אל התיקייה הראשית של Return הקש על סמל התיקייה   .4

.Storage
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הקש על סמל ה-USB או כרטיס ה-SD שבפינה הימנית התחתונה.  .1

לגישה ישירה אל התקן האחסון החיצוני

הקש על סמל התיקייה בתיבת ההודעה המוקפצת.  .2

.)Removable/XXX/( כעת יוצג תוכן אמצעי האחסון החיצוני  .3
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שוק היישומים

תוכל לגשת אל כל הכלים ואמצעי הבידור של Android Market באמצעות חשבון
Google שברשותך. בפעם הראשונה יהיה עליך להגדיר חשבון כדי שתוכל לגשת 

אל יישום המרקט שברשותך.
 Market הקש על הסמל  .1

שבתפריט היישומים.

להמשך, עליך להוסיף   .2
חשבון ל-Eee Pad. הקש 

Yes )כן( כדי להמשיך.

 Email-הזן את ה  .3 
)כתובת דואר אלקטרוני( 

ואת Password )סיסמה( 
כדי להיכנס אם כבר יש לך 

 Create חשבון. אם לא, הקש
account )צור חשבון( 
Google ליצירת חשבון

לאחר הכניסה תוכל   .4 
 להוריד ולהתקין יישומים מ-

.Android Market

ניתן להוריד חלק מהיישומים 
בחינם וייתכן שתחויב על 
אחרים באמצעות כרטיס 

האשראי שלך.

לא ניתן לשחזר יישומים שנמחקו, אך תוכל לבצע כניסה תוך שימוש באותו 
המזהה בו השתמשת ולהוריד אותם שוב.
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הקש על הכרטיסיות שבצד שמאל כדי לעבור בין המסכים וכדי לקבוע את התצורות.

במסך ההגדרות תוכל לקבוע הגדרות עבור Eee Pad, כולל רשת אלחוטית 
ורשת קווית, צלילים, תצוגה, מיקום ואבטחה, יישומים, חשבון וסנכרון, 

פרטיות, אמצעי אחסון, שפה ושיטת קלט, נגישות, תאריך ושעה, הגדרות 
.ASUS מותאמות של

הקש על קיצור התפריט יישומים בפינה הימנית העליונה.  .1
הקש על הגדרות להצגת תפריט ההגדרות.  .2

הגדרות

תוכל לבחור באחת משתי דרכים כדי לעבור אל המסך הגדרות.
מתפריט היישומים
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:ASUS Quick Setting-מ
הקש על אזור ההודעות 

שבפינה הימנית התחתונה. 
 Quick Setting החלונית

)הגדרות מהירות( תוצג בצד 
ימין.

מציג תאריך ושעה מקומיים

 Settings התפריט
)הגדרות(

Dock )עגינה( 
 Pad Battery /
Status )סטטוס 

סוללת משטח(
סטטוס 
חיבור 

לאינטרנט

בהירות אוטומטית

חלונית כוונון מהיר. הקש על 
הסמלים השונים כדי להפעיל 

או לבטל את התכונה.

 Super IPS+ 
)מצב מחוץ 

למבנה(  Brightness Manual Adjustment
)IPS כוונון בהירות ידני( )מצב(
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ASUS חלונית כוונון הגדרות מהיר של
הקש על סמלי תכנית השירות השונים כדי לאפשר או לבטל את התכונה.

חלוניות הודעות
חלוניות הודעות מופיעות ב-Quick Settings )הגדרות מהירות( ומציינות שישנם 

עדכונים ביישומים, הודעות דואר אלקטרוני חדשות וסטטוס תכניות שירות.

תוכל לאפשר או לבטל את ASUS Quick Setting )ההגדרות המהירות 
של ASUS( במצב פשוט )Simplified Mode( ב-Settings )הגדרות( < 

 > )ASUS הגדרות מותאמות של( ASUS Customized Setting
 Notification Panel )חלונית הודעות(. 

מצב השתקה

הסמל ובסיסו יאירו כאשר 
הם זמינים

מצב רגיל Wi-Fi

Bluetooth
סיבוב אוטומטי של 

המסך סנכרון אוטומטי

 GPS חיסכון בצריכת חשמלמצב

מצב מאוזן

מצב מאוזן: ]Default[ )ברירת מחדל( ביצועים מיטביים של הסוללה   •
מצב Normal )רגיל(: ביצועים מיטביים  •

מצב Power saving )חיסכון בצריכת חשמל(: Energy-saving )חיסכון   •
בצריכת חשמל( 



27

ניהול צריכת החשמל 

ASUS סוללת
יישומון נבחר זה מציג את מצב הסוללה האינדיבידואלי של Eee Pad ושל עמדת 
המקלדת באחוזים ולפי צבע. ככל שהסוללה טעונה יותר, הצבע יהיה בהיר יותר.

הקש על סימן הפלוס )+( בפינה הימנית העליונה של מסך הבית כדי לגשת   .1
אל תכניות השירות של מחשב הלוח.

הקש Widgets )יישומונים( כדי להציג את תפריט היישומונים.  .2
 ASUS Battery כעת תוצג התיבה .)ASUS סוללת( ASUS Battery בחר  .3

)סוללת ASUS( במסך הבית.

ASUS Quick Setting )הגדרות מהירות של ASUS( וכן חלונית ההודעות   .4
יציגו אף הן את מצב הסוללה. מצב הסוללה של Eee Pad ושל העמדה יוצגו 
בנפרד. אם הסוללה חלשה, צבע סמל הסוללה ישתנה מכחול לאדום ויתווסף 

לו סימן קריאה. בנוסף יישמע צליל אזהרה אשר יידע את המשתמש על כך 
שהסוללה חלשה.
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הקש מוסיקה במסך הבית כדי לנגן את קבצי המוסיקה הרצויים.
 Eee Pad-יישום זה יאסוף ויציג אוטומטית את כל קובצי השמע ששמורים ב

ובהתקני האחסון החיצונים שמחוברים אליו.

 AAC LC/LTP, :)מקודד/מפענח שמע( Audio Codec
 HE-AACv1)AAC+(, HE-AACv2)enhanced AAC+(,

AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/
 WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear
PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

מוסיקה

תוכל לערבב ולנגן את כל קובצי השמע על פי סדר אקראי או להפוך כדי לבחור 
באלבום הרצוי.

לחץ על הלחצן שבחלק העליון כדי למיין את קובצי השמע או כדי לבצע חיפוש מהיר.
הגדרות נגינה 

למוסיקה
חפש מוסיקה ישירות

 new and recent מיין את קובצי השמע לפי
 Artists ,)אלבומים( Albums ,)חדשים ועדכניים(

)אמנים(, Songs )שירים(, Playlists )רשימות 
השמעה( ו-Genres )סגנונות(

:TF 201-מקודדי ומפענחי וידאו ושמע הנתמכים ב
מפענח

H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 מקודד/מפענח וידאו:

ACC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB :מקודד/מפענח שמע
H.263, H.264, MPEG-4 :מקודד/מפענח וידאו

מקודד
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הצג מידע מפורט על קובץ הווידאו/התמונה

עיין במצב מצגת

האלבום הנוכחי

קובצי תמונה ווידאו, תמונה בלבד או וידאו בלבד

הקש גלריה במסך הבית כדי לעיין קבצי התמונות או הווידאו הרצויים. יישום זה 
 אוסף באופן אוטומטי את כל קובצי התמונה והווידאו המאוחסנים ב-

Eee Pad שלך ומציג אותם.

לחץ על הלחצן שלמעלה כדי למיין את הקבצים לפי אלבום, זמן, מיקום, תגיות או 
גודל. תוכל להציג קובצי תמונה בלבד, קובצי וידאו בלבד או את שניהם.

מיון לפי אלבום, זמן, מיקום, תגיות וגודל

תמונות

גלריה

תוכל להפעיל את כל הקבצים במצגת, או להקיש כדי לבחור בתמונה או בקובץ 
הווידאו הרצויים.



30

שיתוף ומחיקה של אלבומים

תוכל להעלות, למחוק או לשתף אלבומים נבחרים באינטרנט.
הקש על אלבום רצוי והחזק אותו עד שיופיע סרגל הכלים בחלק העליון.

שתף את האלבום הנבחר באמצעות 
 ,Gmail®   ,Picasa®   ,YouTube® 

.ASUS Webstorage או ,Bluetooth®  

מחק את האלבום הנוכחי.
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לא ניתן לשחזר קובץ שנמחק.

שיתוף, מחיקה ועריכה של תמונות
הקש על התמונה הרצויה בגלריה ובחר באפשרות הרצויה מסרגל הכלים שבפינה 

הימנית העליונה כדי לשתף, למחוק או לערוך את התמונה הנבחרת.
סרגל כלים

 תוכל לשתף את 
התמונה הנבחרת 

 ,Picasa© באמצעות
.Gmail© או ,Bluetooth©

מחיקת התמונה 
הנבחרת.

בדיקת פרטי 
התמונה הנבחרת 

ועריכתה.
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הרחק 
קרב

מצלמה

מצב הסרטה

Flash מצב

לחצן הקלטה

משך זמן
איכות וידאו

הקש מצלמה בתפריט היישומים כדי לצלם תמונות או קטעי וידאו. תוכל 
להשתמש במצלמה הקדמית או האחורית ולצלם תמונות או קטעי וידאו.

קובצי התמונה והווידאו יישמרו אוטומטית ב-Gallery )גלריה(.

איזון לבן
אפקט תמונה
לחצן צילום

הגדרות מצלמה
מתג פונקציות
מתג מצלמה
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הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

בדוא"ל תוכל להוסיף מספר חשבונות דואר אלקטרוני ולעיין ולנהל את ההודעות 
שלך בצורה נוחה.

דואר אלקטרוני

דואר

הקש על פריט הדואר   .1
האלקטרוני )Email( בתפריט  

יישומים. הזן את כתובת 
הדואר האלקטרוני שלך ואת 

הסיסמה, ולאחר מכן הקש 
Next )הבא(.

 Eee Pad-המתן עד ש  .2
יבדוק אוטומטית את הגדרות 

שרת הדואר היוצא שלך.

הגדר אפשרויות חשבון   .3
ולאחר מכן הקש הבא.
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תוכל להוסיף את כל חשבונות הדואר האלקטרוני שלך ליישום הדואר 
האלקטרוני.

הוספת חשבונות דואר אלקטרוני

הקש Email )דואר אלקטרוני( והיכנס באמצעות החשבון שיצרת לפני כן.  .1

הענק שם לחשבון והזן את   .4
שם התצוגה הרצוי בהודעות 

היוצאות. הקש הבא כדי 
לעבור ישירות אל תיבת 

הדואר הנכנס.

הקש על הלחצן הגדרות   .2
חשבון שבפינה הימנית 

העליונה.

כעת תוצגנה כל ההעדפות של   .3
חשבון זה. הקש הוסף חשבון 

בפינה הימנית העליונה כדי 
להוסיף חשבון.
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Gmail להגדרת חשבון

Gmail

Google mail( Gmail( מאפשר גישה אל חשבון Gmail שלך, וכן קבלה וכתיבה 
של הודעות דואר אלקטרוני.

הקש על Gmail בתפריט   .1
יישומים. הזן את כתובת 

הדואר האלקטרוני הקיימת 
שלך ואת הסיסמה, ולאחר 

מכן הקש Sign in )היכנס(.

המתן עד ש-Eee Pad ייצור   .2
 Google קשר עם שרתי

ויגדיר את החשבון.

תוכל להשתמש בחשבון  .3
Google  שלך כדי לגבות 

ולשחזר את ההגדרות ואת 
 Done הנתונים שלך. הקש

)בוצע( כדי להיכנס אל חשבון 
Gmail שלך.

 Create account הקש 
 )צור חשבון( אם אין לך 

.Google חשבון

אם יש לך חשבונות דואר אלקטרוני בנוסף על חשבון Gmail, השתמש 
ביישום דוא"ל כדי לחסוך זמן ולגשת אל כל חשבונות הדואר האלקטרוני 

שלך בבת אחת.
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ספרים במדף 
הנבחר

התחבר אל 
 asus@vibe

התחבר אל Vibe@ כדי להוריד ספרים נוספים.

MyLibrary הוא ממשק משולב לאוסף הספרים שלך. תוכל ליצור מדפי ספרים 
שונים לסגנונות שונים. הספרים האלקטרוניים שרכשת מכל ההוצאות השונות 

יופיעו אף הם במדפים.

MyLibrary

קריאה

מיון לפי כותרת, מחבר, 
תאריך או המערך שלי 

)My Array(

אחרון שנקרא

מצב בחירה

רשימת אחרונים 
שנקראו והגדרות 

נוספות

.TXT-ו PDF ,ePub תומך בספרים אלקטרוניים בתבנית MyLibrary
ייתכן שיהיה צורך בנגן ©Adobe Flash  מ-Android Market כדי לפתוח 

.MyLibrary-לפני השימוש ב Adobe Flash© תוכן מסוים. הורד את נגן

כל מדפי 
הספרים שלך
חפש ישירות
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רשימת סימניות 
ומצב יום/לילה

סמן

גלילת דף

Android  .1 יתחיל את ההורדה ויתקין משאבים נדרשים אם תרצה 
להשתמש בתכונת טקסט לדיבור.

2.  הקש על הרשימה Bookmark )סימניות( ובחר בדף המסומן כדי להציג 
את סמל הסימנייה בפינה הימנית העליונה של המסך.

הפוך דפים כמו בספר אמיתי או גלול את הדפים מהתחתית.  .3

קריאת הספרים האלקטרוניים
בחר והקש על הספר האלקטרוני הרצוי מהמדף.

הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים בחלק העליון.
חזרה אל המדף

קרב/הרחק
הוסף סימניה

הקרא בקול את כל הטקסט שבדף זה
חפש מילות מפתח
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הוספת הערות לספרים האלקטרוניים

לחץ לחיצה ארוכה על המילה או על המשפט הרצויים עד להצגת תפריט   .1
הכלים והגדרות המילון.

.2

.3

 
תוכל כעת להדגיש את המילה הנבחרת בעזרת מרקר, להוסיף הערה, להקריא 

בקול את הטקסט הנבחר או להעתיק את המילה.
הזז את כרטיסיית הבחירה כדי להרחיב את האזור הנבחר לפסקה או 

למשפט שלמים, במידת הצורך.
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.Polaris© Office 3.    כעת יוצג לוח הבקרה הראשי של

Polaris® Office היא תוכנת אופיס התומכת במסמכים, בגיליונות אלקטרוניים 
ובמצגות.

חפש קובץ

קבצים אחרונים
הוסף קובץ חדש

הוסף תיקייה חדשה

הגדרות

מסמכים

Polaris® Office

Polaris© Office-להתחלת השימוש ב
1.    פתח את התפריט יישומים בפינה הימנית העליונה.

.Polaris© Office 2.    הקש
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הקש My Folders )התיקיות שלי( בפינה הימנית העליונה ובחר בקובץ הרצוי.  .3

הוספת קבצים חדשים
להוספת קבצים חדשים, הקש New File )קובץ חדש( בפינה הימנית העליונה. 
הקש Document )מסמך( כדי להפעיל את מעבד התמלילים ולערוך מסמכים. 

הקש Sheet )גיליון אלקטרוני( כדי להפעיל את הגיליון האלקטרוני לביצוע חישובים 
ולניהול מידע. הקש Slide )מצגת( להפעלת היישום וליצירה ושיתוף של מצגות.

Polaris® Office 3.0 תומך בסוגי הקבצים הבאים:  .1
.doc/ .docx :Microsoft Word •   

xls/ .xlsx :Microsoft Excel •   
ppt/ .pptx :Microsoft Powerpoint •   

pdf: Adobe Acrobat •   
.txt :טקסט •   

.bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm :תמונות •  
.zip :Zip ארכיוני •  

 .doc/ .xls/ .ppt שומר קבצים בתבניות Polaris® Office 3.0 ,נכון לעתה   . 2
בלבד. 
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הקש נקה קבצים אחרונים כדי לנקות את רשימת הקבצים שהיו בשימוש 
לאחרונה.

קבצים אחרונים
הקש קבצים אחרונים בפינה הימנית העליונה כדי לגשת במהירות אל הקבצים 

שערכת לאחרונה.

הוספת חשבונות
 Google docs תוכל לערוך קבצים מחשבונות שונים, כולל Polaris© Office-ב

.Box.net וכן
1.     הקש על לחצן ההגדרות שבפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות הוסף 

חשבון דוא"ל.
2.    בחר בשירות אותו תרצה להוסיף. 

3.     הזן את חשבון הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך והקש אישור להוספת 
החשבון.
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שיתוף

MyNet מאפשר להפעיל קבצי מדיה וכן להציג תמונות במחשב או מהמחשב 
 באמצעות טלוויזיית DLNA או רמקולי DLNA. תוכל לנגן מוסיקה, לצפות בקטעי 

וידאו או להציג תמונות שב-Eee Pad במחשב ולהיפך.

לחץ ואפשר את התכונה Allow remote control of my Player )אפשר   .2
 Automatically allow devices to play שליטה מרוחקת בנגן שלי( וכן

 Windows-אפשר להתקנים לנגן אוטומטית את המדיה שלי( ב( my media
 More streaming“ שבמחשב. )במידת הצורך, עבור אל Media Player

...options” )אפשרויות הזרמה נוספות( להגדרה(. 

ברשימה Server )שרתים(, בחר בהתקן המקור בחלונית השמאלית כדי   .3
להציג את התוכן.

מקור נוכחי

תוכן

חיפוש והגדרות
התקן מקור

MyNet

ודא שה-Eee Pad והמחשב הנוסף מחוברים אל אותה נקודת גישה   .1
.)AP( אלחוטית
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.Home network-יש לקבוע את מיקום הרשת לחיבור כל ההתקנים כ  

לחץ לחיצה ארוכה על קובץ מדיה כדי להעלות או להוריד את הקובץ אל   
ומההתקנים המחוברים.

בחר קובץ והקש הפעל אל בחלק הימני התחתון כדי להפעיל את הקובץ   .4
בהתקן היעד. 

MyNet פועל רק עם Microsoft Media Player 11 ומעלה.
כל ההתקנים, כולל מחשב, DLNA TV או רמקולי DLNA, חייבים 

להתחבר אל אותה נקודת הגישה האלחוטית )AP( כאשר אתה מחבר 
 אותם באמצעות MyNet; אחרת MyNet לא יפעל. בהתאם לכך, 

.3G לא יוכל לפעול באמצעות חיבור רשת MyNet



כמו כן, תוכל לבחור קובץ מרשימת ההשמעה )Playlist(. רשימת ההשמעה   
מספקת מקום מרכזי בו ההתקנים המחוברים יכולים לשתף קבצים. הקש על 

סימן הפלוס )+( ליצירת רשימות חדשות.

כדי לאפשר את שרת המדיה הדיגיטלית, הקש Settings )הגדרות( בפינה   .5
 Digital Media Server הימנית העליונה ולאחר מכן סמן את האפשרות

Settings )הגדרות שרת מדיה דיגיטלית( כדי לאפשר להתקנים האחרים 
שמחוברים לגשת אל קובצי מדיה הנמצאים ב-Eee Pad. תוכל גם לבחור 

במיקום הקובץ אותו תרצה לשתף.

46



47

.2

.3

הקש MyCloud בתפריט יישומים.  .1

MyCloud מורכב מ-My Desktop ,MyContent, ו-Vibe@. זהו פתרון כולל 
בעזרתו תוכל לגשת אל תוכן הענן שלך.

MyCloud-לשימוש ב

לחץ Next )הבא( כדי להמשיך.  

MyCloud

 Eee Pad PC צריך לפעול יחד עם MyCloud ,לשימוש במלוא התכונות  
Suite. הורד והתקן במחשב את Eee Pad PC Suite מאתר התמיכה של 
Asus בכתובת support@asus.com. לחץ על Next )הבא( כדי להמשיך.



הקש I have an account )יש לי חשבון( כדי לבצע כניסה או הקש   .1
Create an account )צור חשבון( כדי ליצור חשבון ללא תשלום.

לאחר הכניסה, יוצגו כל הנתונים השמורים ב-ASUS Webstorage. תוכל   .2
לאתר את הנתונים בהתאם לקטגוריה שלהם.

48

MyContent
MyContent מאפשר גישה נוחה אל הפרטים האישיים שלך ב-Webstorage וכן 
לקטלג בצורה נוחה את נתוני הענן שלך למוסיקה עבור קובצי שמע, לגלריה עבור 

קובצי תמונה ווידאו, וכן אחרים.
MyContent לגישה אל
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 יהיה עליך להוריד את Eee Pad PC Suite אל המחשב לפני שתוכל לאפשר את 
 .Eee Pad-שולחן העבודה שלי( ב( My Desktop

MyDesktop
.Eee Pad-מאפשר שליטה במחשב אחר מ MyDesktop

להתקנה ולהגדרה של Eee Pad PC Suite )במחשב(

ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.  .1
לחץ לחיצה כפולה על קובץ   .2

ההפעלה שהורדת מאתר התמיכה 
.ASUS של

לחץ Restart Now )הפעל   .3
מחדש כעת( כדי להפעיל מחדש 

את המחשב.

לחץ Go )עבור אל( כדי לקבוע   .4
הגדרות נחוצות משולחן העבודה.

לחץ Next )הבא( כדי להמשיך.  .5
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)Eee Pad-ב( צימוד Eee Pad עם המחשב 

גש אל My Desktop )שולחן העבודה שלי(.
ודא שה-Eee Pad והמחשב מחוברים אל אותה נקודת גישה אלחוטית   .1

.)AP(
הקש על המסך כדי לסרוק אחר התקנים זמינים.  .2

הקש על סימן הפלוס )+( בפינה הימנית העליונה כדי להוסיף את ההתקן   .3
למחשב.
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:Eee Pad-ב
עבור אל Setting )הגדרות( בפינה הימנית העליונה והזן את פרטי חשבון 
Google שלך ב-Internet discovery )זיהוי אינטרנט(. המכשיר יזהה 

אוטומטית את המחשב.

הגדרת זיהוי אינטרנט עבור My Desktop )שולחן העבודה שלי(
במחשב:

 .ASUS מאתר התמיכה של Splashtop Streamer הורד והפעל את   .1
.Splashtop Remote Streamer-רשת( ב( Network עבור אל  .2

הזן את פרטי חשבון Google שלך בשדות Email )דואר אלקטרוני(   .3
ו-Password )סיסמה(. לאחר מכן, לחץ Sign in )היכנס(.



תוכל גם להאזין לתחנות הרדיו החביבות עליך ולצפות בהזרמות טלוויזיה חיות 
בכל זמן ומכל מקום.

 התוכן המסופק עשוי להשתנות בהתאם לארץ המוצא.

היכנס באמצעות פרטי החשבון שלך  .2

@Vibe
Vibe@ היא פלטפורמת בידור כוללת אשר מספקת שירותים בעלי ערך מוסף לכל 

מוצרי ASUS. בעזרת פלטפורמת asus@vibe platform, משתמשים יכולים 
לגשת אל מגוון עשיר של תוכן דיגיטלי מלהיב כגון מוסיקה, וידאו, משחקים, 

מגזינים וספרים אלקטרוניים.

בצע כניסה אל חשבון ASUS Access שלך כדי להתחיל ליהנות מתוכן 
.@Vibe מולטימדיה של

.@Vibe הקש תפריט יישומים ולאחר מכן הקש  .1

בחר באפשרות Music )מוסיקה( או Radio )רדיו(.  .3

דפדף ובחר בתקליטור או בתחנת הרדיו הרצויים.  .4
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אבטחה

 App Locker

בעזרת App Locker תוכל להגן על כל היישומים בסיסמה ולשנות את הסיסמה 
בכל עת. 

:App Locker-לשימוש ב
הקש App Locker מהתפריט   .1

Apps )יישומים(.
הגדר סיסמה כדי להתחיל   .2
.App Locker-להשתמש ב

סמן את היישומים שברצונך לנעול.  .3
 App Locker הפעל את  .4

מ-Settings )הגדרות( שבפינה 
הימנית העליונה.

סמלי מנעול יופיעו ליד היישומים הנעולים במסך הבית.   .5
בכל פעם שתפעיל את היישומים הנעולים תתבקש להזין את   .6

סיסמתך. 



 App Backup
App Backup מגבה את היישומים המותקנים ואת הנתונים שלהם באמצעי 

 App .האחסון המקומי, ושומר עותק של קובצי הגיבוי באמצעי האחסון החיצוני
Backup מסוגל לשחזר את היישומים המותקנים ואת הנתונים שלהם לאחר עדכון 

המכשיר. כך תוכל לוודא שהנתונים לא יאבדו. 

App Backup לא יוכל לשחזר יישומים ללא אימות חשבון. אם נתקלת בבעיות, 
 Applications>)הגדרות( Settings :מחק את נתוני היישומים באופן הבא

)יישומים(<Manage applications )נהל יישומים( ובצע כניסה פעם נוספת.

:App Backup-לשימוש ב
הקש App Backup מהתפריט Apps )יישומים(.  .1

 Eee-מופיעים היישומים המותקנים ב  )Backup List( ברשימת הגיבויים  .2
Pad אשר הורדו מ-Android market. סמן את היישומים שברצונך לגבות 

והקש Backup )גבה( בחלק הימני העליון.
 File או התקן אחסון אחר. לחץ MicroSD במידת הצורך, הכנס כרטיס  .3

Manager )מנהל הקבצים( בפינה הימנית התחתונה של תיבת הדו שיח 
ובחר במיקום הרצוי של אמצעי האחסון החיצוני כדי לשכפל את קובצי 

היישומים המגובים. 
הזן את שם קובץ הגיבוי החדש אותו תרצה ליצור ולאחר מכן לחץ OK )אישור(.  .4

קבצי הגיבוי נשמרים אוטומטית בתיקייה App_Backup שבאמצעי האחסון   .5
הפנימי ובאמצעי האחסון החיצוני הנבחר. 
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הזן סיסמה עבור הקובץ כדי לפענח את קובץ הגיבוי ולשחזר את תוכנו אל   .3
.Eee Pad

:App Restore-לשימוש ב
רשימת השחזור )Restore List( תציג מיד את קבצי היישומים השמורים   .1

בגיבוי.
הקש על קובץ גיבוי לשחזור או לחץ עיין בפינה הימנית התחתונה כדי לגשת   .2

אל קבצים באמצעי האחסון הפנימי או החיצוני.



SuperNote הוא יישום נוח לכתיבה ולצביעה ב-Eee Pad. תוכל לרשום פתקים, 
לשלוח מסרים מיידים, לצייר סקיצות, ליצור כרטיסים אלקטרוניים עם הקלטות 

קוליות או ליצור יומני וידאו, ועוד. 

ASUS יישומים מיוחדים של

 SuperNote

כל המחברות וחוברות הצביעה שלך
הצג ספרים

מיון לפי דף או לפי אחרון שהשתנה

מחק, העתק, העבר, 
ייבא או ייצא דפים הגדרות, 

גיבוי, 
שחזור

דפים ותוכן
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SuperNote-שימוש ב
ליצירת מחברת או חוברת צביעה חדשה:

הקש Add New + )הוסף חדש( בחלונית   .1
.SuperNote השמאלית שבדף הראשי של

 Notebook הענק לקובץ שם ובחר באפשרות  .2
)מחברת( או Paintbook )חוברת צביעה(. 

בחר גודל גופן וצבע רקע לדף, ולאחר מכן הקש   .3
OK )אישור(. דף הפתק החדש יופיע מיד.

הקש על נתיב החזרה שבפינה השמאלית העליונה לקבלת תצוגה כללית של   .4
החוברות ושל דפי הפתקים.

בפינה הימנית העליונה, הקש Share )שתף( כדי לשתף באמצעות דואר   .5
אלקטרוני, אמצעי אחסון באינטרנט, ברשתות חברתיות או בגלריה מקוונת. 

שתף וייצא

הוסף/מחק דף
תצוגת כל הדפים

הוסף למועדפים
הגדרות

 SuperNote כל דפי

רווח
מקש רווח חזור

הדף הקודם/הבא
מספר עמוד

גלילת עמוד



SuperNote Notebook-שימוש ב
SuperNote Notebook מאפשר לשרבט ב-Eee Pad באופן רציף ללא תלות 
במספר השורות בדף. היישום יתאים את הדף אוטומטית כך שיתאים לשורות 

שבו.

בחר במצב Scribble )שרבוט( או במצב Keyboard )מקלדת( להזנת   .1
הפתקים. 

 Stroke צבע( וכן( Color בחר באפשרות ,)שרבוט( Scribble במצב  .2
weight )גודל מכחול( כדי להתאים את המכחול.

הקש לקביעת מיקום סמן הטקסט, ולאחר מכן שרבט. הדף יותאם אוטומטית   .3
על פי מספר השורות. 

הקש Baseline )קווי רשת( לקבלת הנחיות מיקום, אם יש צורך בכך.  .4
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הקש Insert )הוסף( להוספת ביאורים, ליצירת חותמות זמן, להוספת   .5
תמונות ושרטוטים מחוברת צביעה, להוספת תמונה מהגלריה, להוספת קול, 

וידאו או טקסט אחר וקובץ תמונה.

הוסף דף חדש במחברת או מחק לביטול דפים לא רצויים.  .6
הקש Disable Edit )בטל עריכה( כדי לאפשר מצב Read Only )קריאה   .7

בלבד( ולצפות ולדפדף בדפי הפתקים, וכדי למנוע הזנה של סימונים לא 
רצויים בדפים.

הקש Undo )בטל( כדי לבטל את השינויים. הקש Redo )בצע מחדש( כדי   .8
להחזיר את השינויים שביטלת.

SuperNote ישמור את הקבצים באופן אוטומטי וימיין אותם לפי תאריך ב-/  .9
.sdcard/supernote

הוסף/מחק דף
בטל עריכה

בצע שנית/בטל



SuperNote Paintbook-שימוש ב
SuperNote Paintbook מציע ממשק מיידי בו המשתמש יכול לצייר ולשמור 

את הציור בקובץ אלקטרוני. חוברת הצביעה )Paintbook( דומה למחברת 
)Notebook( במבנה, אך יש לה אפשרויות צבע נוספות וכן מבחר מברשות 

בעזרתן המשתמש יכול לצייר בחופשיות על גבי בד ציור.

בחר Brush )מברשת(, Stroke )מכחול( וכן Color )צבע( להתאמת   .1
המכחולים.

הקש Tools )כלים( להצגת לוח המברשת )Brush( והצבעים )Color( יחדיו.  .2

לאחר שהזנת את המכחול הראשון או הקשת על Select )בחר(, בד הציור   .3
.)Edit( יעבור למצב עריכה

הקש Select )בחר( כדי להעביר, לשנות קנה מידה, לסובב או לערוך את   .4
השטח הנבחר. תיבה אדומה מקווקות תופיע לציון השטח.

.)Paintbook( כדי לחזור למצב חוברת צביעה )בוצע( Done הקש   .5

מצב חוברת צביעהמצב עריכה
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הצהרות כלליות והצהרות בטיחות
Federal Communication Commission הצהרת
 התקן זה תואם ל-FCC Rules Part 15. ההפעלה תיעשה בכפוף לשני 

התנאים הבאים: )1( אסור שההתקן יגרום הפרעה מזיקה. )2( על ההתקן לקבל 
כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים להתקן דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 
.)FCC( Federal Communication Commission 15 בתקנות

מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מזיקות במקום מגורים. 
התקנה  ולפיכך  רדיו,  תדר  אנרגיית  להקרין  ועשוי  משתמש  מפיק,  זה  ציוד 
מזיקות  להפרעות  לגרום  עלולים  להוראות,  בהתאם  שלא  זה  בציוד  ושימוש 
לתקשורת רדיו. אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים. אם 
ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לדיורי רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי 
כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ שהמשתמש יתקן את ההפרעה באחת או יותר 

מהדרכים הבאות:

כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.  •
הרחקת הציוד מהמקלט.  •

•  חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
פנייה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.  •

כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל 
את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.

אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר 
אחרים.

)SAR( פרטים אודות חשיפה לתדר רדיו
המכשיר עומד בדרישת השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך 

 FCC-שנקבעו על ידי ה )RF( שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לאנרגיית תדר רדיו
של ממשלת ארה"ב.

על פי הנחיות FCC, מגבלת SAR היא 1.6W/kg. בדיקות SAR מתבצעות 
 EUT-כאשר ה ,FCC באמצעות מיקומי הפעלה סטנדרטיים המקובלים על ידי

משדר ברמת ההספק המוגדרת בערוצים השונים.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר, כפי שדווח על ידי FCC, הוא 0.387W/kg כאשר הוא 
ממקום בסמוך לגוף.

 SAR תקני החשיפה מבוססים על יחידת מדידה בשם
.)Specific Absorption Rate(
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נבדקו  אשר   SAR-ה רמות  כל  עבור  זה  להתקן  ציוד  אישור  העניקה   FCC
ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת תדר רדיו. FCC מחזיקה 
התצוגה  אישורי  באזור  למצוא  ניתן  אותן  זה,  התקן  של   SAR נתוני  רשומות 
)Display Grant( בכתובת www.fcc.gov/oet/ea/fccis לאחר חיפוש מזהה 

.FF:MAQTF 201

ל-SAR למטרת הגבלה של חשיפה לא מבוקרת/באוכלוסייה  התקן זה תואם 
בהתאם  נבדקה  ואשר   ,ANSI/IEEE C95.1-1999-ב שנקבעה  הכללית 

.OET Bulletin 65 Supplement C-לשיטות ולנוהלי המדידה שצוינו ב

IC תקנות
התקן זה תואם לתקני RSS התעשייתיים בקנדה, הפטורים מרישיון. ההפעלה 

תיעשה בכפוף לשני התנאים הבאים: )1( התקן זה לא יגרום הפרעה, וכן )2( 
התקן זה חייב להיות מסוגל לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום 

לפעולה לא רצויה של ההתקן.

.Canadian ICES-003-זה תואם ל Class B התקן דיגיטלי

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

Industry Canada Standard RSS--תואם ל II התקן שידורי רדיו זה בקטגוריה
.310

 Ce dispositive de radiocommunication de catégorie II respecte la norme
.CNR-310 d'Industrie Canada

הצהרת IC לחשיפה לקרינה
התקן EUT זה תואם לדרישות SAR בנוגע להגבלה של חשיפה לא מבוקרת/

לאוכלוסייה הכללית אשר נקבעו ב-IC RSS-102, ונבדקו בהתאם לשיטות 
המדידה והנהלים המופיעים ב-IEEE 1528. יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק 

מינימלי של 0 ס"מ מ בין החלק המקרין לבין הגוף.

אין למקם או להפעיל התקן זה והאנטנה/ות שלו השילוב עם כל אנטנה או משדר 
אחרים.

תכונת הבחירה של קוד ארץ מבוטלת במוצרים המשווקים בארה"ב ובקנדה.

במקרה של מוצרים הזמינים בארה"ב ובקנדה, ניתן להפעיל את הערוצים 11-1 
בלבד.
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