
מדריך למשתמש

 972-8085

1.5V  AA

1.5V  AA

1.5V  AA
4.5 Volts

(LR6/UM3) ”AA“ השימוש באמצעות 3 סוללות
מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין.

ייתכנו שינויים בצבע ובעיצוב של מוצר זה.
מפרט המכשיר עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

התקנת סוללות:
 • ודאו שהמכשיר נמצא במצב כבוי.

• הסירו את מכסה הסוללות הנמצא בתחתית המכשיר. השתמשו במברג כדי לפתוח את המכסה.
• התקינו את הסוללות בהתאם לאיור המופיע בתוך תא הסוללות. מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין.

• החזירו את מכסה הסוללות למקומו וסגרו אותו בעזרת המברג. 
• לאחר התקנת הסוללות, הפעילו את הצעצוע באמצעות לחיצה על מקש "הפעלה".

• התקנת הסוללות או החלפתן תיעשה על ידי אדם בוגר בלבד.

הוראות נוספות לגבי הסוללות:
• אין להשתמש בסוללות נטענות.

• אין לטעון מחדש סוללות שאינן נטענות.
• אין לשים יחד סוללות ישנות עם חדשות.

• אין לשים יחד סוללות אלקליין, סוללות רגילות (אבץ פחם) וסוללות נטענות (ניקל קדמיום).
• יש להשתמש בסוללות מהסוג המומלץ או תואם לו.

   • התקנה שגויה עלולה לגרום נזק לצעצוע, לגרום לניצוצות אש או לפיצוץ הסוללות.
• יש להתקין את הסוללות בהתאם לסימון הקוטביות הנכון (פלוס ומינוס).

• יש להסיר מהמכשיר סוללות מרוקנות.
• יש להסיר את הסוללות אם אין בכוונתכם להפעיל את הצעצוע למשך זמן רב.

• אין להשליך את הסוללות המוחלפות למקור אש.
• אל תנסו לפרק סוללות רגילות או נטענות. הן מכילות חומרים מסוכנים.

• אין לקצר את מגעי המתח בצעצוע.
• לעולם אין להשאיר סוללות כפתור בסביבת ילדים קטנים.

• בליעת סוללות מסוכנת ביותר. אל תשאירו סוללות מסוג כלשהו ליד ילדים קטנים.

טיפול ותחזוקה:
• שימרו על הצעצוע נקי בעזרת ניגוב עם מטלית יבשה.

• הרחיקו את הצעצוע מקרינת שמש ישירה וממקורות חום כלשהם.
• הסירו את הסוללות אם הצעצוע אינו מופעל למשך זמן רב.

• אל תשליכו את הצעצוע על משטחים קשיחים ואל תחשפו אותו למקורות לחות או למים.

אזהרה:
       • כל חומרי האריזה, כמו סרט דביק, יריעות פלסטיק, חוטי קשירה ותוויות אינם חלק מצעצוע זה 

טבלת פעילויות עם מקשי עזרה, תשובה ואפשרויות מענה:
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הערה חשובה:
אם המוצר מפסיק לפתע לפעול, או הדיבור והקולות נשמעים חלשים, ייתכן
 שהסוללות נחלשו. במקרה זה, יש להחליף את הסוללות הישנות בחדשות.

קבוצה 5: מוסיקה
27 – מנגנים בכיף

 לחצו על מקש אות כלשהו כדי לשמוע קולות שונים. לחצו על מקשי התוים (ספרות 1 עד 0)  
כדי לנגן מוסיקה משלכם.

תוכלו לשמור ולנגן שוב את המנגינה שיצרתם:
לחצו על מקש ”זכרון“

נגנו את המנגינה שלכם (באמצעות מקשי התוים / ספרות)
ניתן ליצור מרווחים בנגינה על ידי לחיצות על מקש ”עצור”.
לחצו על מקש ”חזור“ כדי להשמיע את המנגינה שיצרתם.

28 – זיכרון מוסיקלי
........עליכם לחזור על רצף התוים שתשמעו. בכל פעם יתווסף תו. לחצו על מקשי 

........הספרות בהתאם לתוים הנשמעים ומיקומם המוצג על גבי המסך. 
  

קבוצה 6: שעשועי אינטרנט ואי-מייל
29 – בואו נגלוש

........כאן תוכלו לדפדף בין מספר אתרי אינטרנט שהוכנו מראש. בתוך כל אתר 
........תוכלו לצפות באנימציות משעשעות.

30 – אי-מייל
........הקלידו את ההודעה שלכם, לחצו על מקש ”דואר אלקטרוני“ (במרכז מקשי החיצים) 

........ולחצו על מקש אישור. לפניכם תוצג אנימציה המדמה את שליחת ההודעה.

אריזת המשחק כוללת:
• צעצוע לימודי דמוי מחשב נייד

 • מדריך למשתמש 

איור:
    

10. מקש  דואר אלקטרוני 
11. מקש תשובה

12. מקש עזרה
13. מקש חזרה
14. מקש עצור

15. מקש זיכרון
16. מקשי חיצים 

תכונות עיקריות:
•  צעצוע לימודי דמוי מחשב נייד.

• 30 פעילויות לימודיות אינטראקטיביות הכוללות עברית, חשבון, הגיון, משחקים, הקלדה, 
• מוסיקה, הדמיית אינטרנט ואי-מייל.

• מסך LCD גדול עם התאמת ניגודיות.
• אנימציות משעשעות.
• מקלדת סטנדרטית.

• כיבוי אוטומטי.

הפעלת המכשיר:
לחצו על המקש "הפעלה", הקלידו את קוד המשחק הרצוי ולחצו על המקש "אישור".

פעילויות / משחקים:
קבוצה 1: עברית

01 – אותיות וספרות
........לחצו על מקש אות או על מקש ספרה. על המסך תוצג האות או הספרה וברקע  

........תוכלו לשמוע כיצד יש לבטא אותה.
02 – לומדים מילים

........לחצו על מקש אות או על מקש ספרה. על המסך תוצג מילה המתחילה באות 
........שבחרתם בליווי אנימציה מתאימה.

03 – לומדים איות
........לחצו על מקש והקשיבו לאיות המילה המתחילה עם האות שבחרתם.

04 – לפני ואחרי
........על המסך תוצג אות. עליכם להשלים את האות הנמצאת לפניה ואת האות הנמצאת  

........אחריה לפי סדר האלף-בית.
05 – השלמת אות

........עליכם להשלים את האות החסרה במילה המוצגת על גבי המסך.
06 – איך מאייתים?

........על המסך מוצגת אנימציה ועליכם לאיית את המילה המתאימה.
07 – יחיד ורבים

........על המסך מוצגת מילה ואתם מתבקשים לכתוב את צורת היחיד או הרבים של מילה 
........זאת.

08 – מילה נרדפת
........על המסך מוצגת מילה. עליכם להקליד מילה נרדפת למילה המוצגת. האות הראשונה 

........של התשובה מוצגת לעזרתכם.

09 – מילה הופכית
........על המסך מוצגת מילה. עליכם להקליד את המילה ההופכית למילה המוצגת.  

........האות הראשונה של התשובה מוצגת לעזרתכם.
10 – סימני פיסוק

........על המסך מוצג משפט. עליכם לבחור את סימן הפיסוק המתאים. תוכלו להקליד
........את תשובתכם ישירות או להיעזר במקשי החיצים כדי לבחור אחת מבין האפשרויות 

........המוצעות. לחצו על מקש "אישור" כדי לבחור. 

קבוצה 2: חשבון
11 – כמה צורות ?

........עליכם לספור כמה צורות מופיעות על המסך. בחרו את התשובה המתאימה        
........מבין ארבעת האפשרויות. 

12 – איזון
........עליכם לאזן את סכום הכדורים משני צדי המאזניים. עליכם לבחור את הכדור הרצוי 

........(או הכדורים הרצויים) כך שסכום הכדורים משני הצדדים יהיה שווה. 
13 – תרגילי חיבור

........פתרו את תרגיל החיבור המופיע על גבי המסך.
14 – תרגילי חיסור

........פתרו את תרגיל החיסור המופיע על גבי המסך.
15 – תרגילי כפל

........פתרו את תרגיל הכפל המופיע על גבי המסך.
16 – תרגילי חילוק

........פתרו את תרגיל החילוק המופיע על גבי המסך.

קבוצה 3: הגיון
17 – זיכרון

........על המסך יופיעו מילה או מספר למשך מספר שניות. עליכם לזכור ולהקליד את 
........המילה או המספר.

18 – התאמת זוגות
........על המסך מוצגים 10 קלפים. על הקלפים יש אותיות, ספרות וצורות. מצאו את  

........הזוגות התואמים וזכרו את מקומם כאשר הקלפים הפוכים.

קבוצה 4: משחקים
19 – סדרו את המשפטים

........על גבי המסך יוצג לפניכם משפט כלשהו למשך מספר שניות. מיד לאחר מכן, 
........יתערבבו חלקי המשפט והמבנה שלו ישתנה. עליכם לסדר את המשפט לפי

........הסדר הנכון. (כל חלק של המשפט מקבל מספר ועליכם להקליד את המספרים 
........בסדר הנכון.)

20 – אותיות מטרה
........אותיות מתחילות לרדת מהחלק העליון של המסך. עליכם להקליד את האותיות 

........הנופלות לפני הגעתן לתחתית המסך.
21 – הקלדה מהירה

........עליכם להקליד בזריזות את המילה הנגללת לפניכם על גבי המסך. עליכם לסיים 
........את ההקלדה לפני שהמילה מגיעה לקצה השני של המסך.

22 – מי מוצא ?
........במשחק זה עליכם למצוא עצם, מילה או מספר. לאחר שמיעת היעד המבוקש, 
........יוצג לפניכם רצף של מילים או מספרים או עצמים. לחצו על המקש אישור מיד 

........עם הופעת התשובה הנכונה.
23 – קול ותמונה

........לפניכם תוצג השאלה: מה נשמע כמו... ?. לאחר מכן יופיעו 3 איורים על המסך 
........בזה אחר זה. לחצו על המקש אישור מיד עם הופעת התשובה הנכונה.

24 – מה השעה ?
........על גבי המסך יוצגו שעונים דיגיטליים או אנאלוגיים. עליכם לבחור את השעה 

........הנכונה מבין התשובות המוצגות על המסך.
25 – התאמת חלקים

........בצד שמאל של המסך תוצג לפניכם צורה כלשהי. בחרו את הצורה המשלימה 
........אותה מבין 4 האפשרויות בצד השני של המסך.

26 – ניחוש פרוע
........על גבי המסך מוצגים מקומות ריקים עבור אותיות של מילה מסוימת. עליכם 

........לנחש את המילה על ידי הקלדת אותיות לפי בחירתכם. אם ניחשתם נכון, האות 
........תופיע במקומה הנכון במילה. אם לא, היא תתפוס את אחד המקומות בחלק 

........העליון של המסך. עליכם למצוא את המילה לפני שתמלאו את מספר הנסיונות 
........שיש לכם.

משחק

ולימוד

מבוא:
מחשב נייד ראשון שלי נועד להעניק לילדכם אפשרות מרתקת לפיתוח יכולות הלמידה ולחזק את

היכולות והידע הקיימים, בעזרת פעילויות מהנות ומאתגרות.
צעצוע הדומה במהותו למחשב של אמא ו/או אבא, הופך את חווית הלימוד 

למהנה ומעודד את ילדכם לפעילות עצמית. מותאם לילדים בגילאי הגן 
ומתוכנן להעניק להם מוטיבציית משחק, יחד עם חווית לימוד מהנה, תוך כדי רכישת מיומנויות 

חשובות לקראת בית הספר ולחיים בכלל.

      1.   מסך המחשב
2.   מקש דואר אלקטרוני

3.   מקש זיכרון
   4.   כפתור הפעלה

5.   מקש חזרה לאחור
6.   מקשי אותיות

7.   מקש קוד משחק
8.   מקש אישור
9.   מקש כיבוי

ויש להרחיקם למען בטחונם של הילדים.

אותיות וספרות
לומדים מילים
לומדים איות

לפני ואחרי
השלמת אות
איך מאייתים

יחיד ורבים
מילה נרדפת
מילה הופכית
סימני פיסוק

כמה צורות ?
איזון

תרגילי חיבור
תרגילי חיסור

תרגילי כפל
תרגילי חילוק

זיכרון
התאמת זוגות

סדרו את המשפטים
אותיות מטרה

הקלדה מהירה
מי מוצא ?

קול ותמונה
מה השעה ?

התאמת חלקים
ניחוש פרוע

מנגנים בכיף
זיכרון מוסיקלי

בואו נגלוש
אי-מייל

 קוד
משחק שם פעילות מקש

עזרה
מקש

תשובה






























































































ניתן להשתמש במקש ”חזור“ כדי לשמוע שוב את רצף התוים. 

מקש
חזור

76
23

18
5 4

מחשב נייד ראשון שלי מחשב אינטראקטיבי עם מסך LCD,  המציע 30 פעילויות לימודיות מאתגרות ומהנות כולל חידות הגיון וזכרון, 
פתרון בעיות חשבוניות, אתגרי איות והכרת השפה העברית, הדמיית גלישה באינטרנט, מוסיקה ומשחקים
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