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הרכיבים של הפונקציות1

מדריך לקבלת. זה במדריך מהמתואר שונה באופן פועל אשר מעודכן רחוק-שלט כולל שלך שהמחשב ייתכן:הערה
.http://www.hp.com בכתובת שלך המחשב של במוצר התמיכה דף אל עבור, למשתמש מעודכן

-האינפרה עדשת בין ראייה-קו נתיב דורש הקישור. למחשב רחוק-השלט את מקשרת רחוק-בשלט אדום-האינפרה עדשת
.במחשב אדום-האינפרה עדשת לבין רחוק-בשלט אדום

:לזכור שיש דברים

של הפונקציות). בלבד נבחרים מחשב בדגמי (QuickPlay-וב ®Windows ההפעלה במערכת פועל רחוק-השלט●
.הפעילה לתוכנית בהתאם, להשתנות עשויות הלחצנים

.QuickPlay תוכנת של בעזרה עיין, QuickPlay-ב השימוש אודות מידע לקבלת:הערה

רחוק-בשלט ההפעלה לחצן, לדוגמה. מחשב לחצני של פונקציות אותן את מבצעים מסוימים רחוק-שלט לחצני●
.לחלופין בהם להשתמש וניתן הפונקציות אותן בעלי הם במחשב ההפעלה ולחצן

התקני למשתמש במדריך עיין. במחשב חמים מקשים של פונקציות אותן את מבצעים מסוימים רחוק-שלט לחצני●
.נתמכים חמים מקשים אודות מידע לקבלת ומקלדת הצבעה

User Guides > )ותמיכה עזרה (Help and Support > )התחל (Start בחר, למשתמש למדריכים לגשת כדי
.)למשתמש מדריכים(

מוגדרים חמים מקשים או מחשב לחצני ידי-על משוכפלות שאינן פונקציות מספקים אחרים רחוק-שלט לחצני●
.מראש
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ללחצנים מהיר עזר מדריך2

.רחוק-בשלט הלחצנים פונקציות אודות מידע מספק זה סעיף

.רחוק-השלט לדגם בהתאם, להשתנות עשוי הלחצנים של המיקום:הערה

)בלבד נבחרים בדגמים (QuickPlay-ב פונקציהWindows-ב פונקציהלחצן

את להפעיל כדי הלחצן על לחץ, כבוי המחשב כאשר●הפעלה
Windows.

את לדמות כדי הלחצן על לחץ, מופעל המחשב כאשר●
במדריך עיין. המחשב של ההפעלה לחצן פעולת

.מידע לקבלת המחשב של למשתמש

לחץ), שינה (Sleep במצב נמצא המחשב כאשר●
Sleep ממצב לצאת כדי הלחצן על קצרה לחיצה

.)שינה(

),שינה מצב (Hibernation במצב נמצא המחשב כאשר●
ממצב לצאת כדי הלחצן על קצרה לחיצה לחץ

Hibernation) שינה מצב(.

.המחשב את לכבות כדי הלחצן על לחץ

DVDה הפעלת מאפיין את להפעיל כדי הלחצן על לחץ-DVD של
.)בלבד נבחרים מחשב בדגמי (QuickPlay התוכנית

ייתכן, כניסה סיסמת לדרוש הוגדר המחשב אם:הערה
התוכנית. Windows למערכת להיכנס שתתבקש

QuickPlay או DVD Play הכניסה לאחר מופעלת
התוכנה של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. למערכת

QuickPlay או DVD Play.

את לפתוח כדי הלחצן על לחץ, פועל DVD אם●
.DVD-ה של התקליטור תפריט

את לפתוח כדי הלחצן על לחץ, פועל אינו DVD אם●
.QuickPlay-ה של DVD-ה נגן

עבור (QuickPlay תוכנית את להפעיל כדי הלחצן על לחץמדיה
DVD תוכנית את או) מראש מותקן QuickPlay שבהם דגמים
Play) שבהם דגמים עבור DVD Play מראש מותקן(.

ייתכן, כניסה סיסמת לדרוש הוגדר המחשב אם:הערה
התוכנית. Windows למערכת להיכנס שתתבקש

QuickPlay או DVD Play הכניסה לאחר מופעלת
התוכנה של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. למערכת

QuickPlay או DVD Play.

.QuickPlay תפריט את לפתוח כדי הלחצן על לחץ

המחשב בצג המחשב תמונת בין לעבור כדי הלחצן על לחץמסכים בין מעבר
.חיצוני ובצג

המחשב בצג המחשב תמונת בין לעבור כדי הלחצן על לחץ
.חיצוני ובצג

Windows Media
Center

או Windows Vista® Premium-ב משתמש המחשב אם
לפתוח כדי הלחצן על לחץ, Windows Vista Ultimate-ב

Windows לחצן. Media Center-ה של הראשי התפריט את
Media Center אחרות הפעלה מערכות עם פועל אינו.

-ב או Windows Vista Premium-ב משתמש המחשב אם
Windows Vista Ultimate ,את לפתוח כדי הלחצן על לחץ

Windows לחצן. Media Center-ה של הראשי התפריט
Media Center אחרות הפעלה מערכות עם פועל אינו.
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)בלבד נבחרים בדגמים (QuickPlay-ב פונקציהWindows-ב פונקציהלחצן

מהי לקבוע כדי המחשב בתחתית בתווית עיין:הערה
.ההפעלה מערכת

מהי לקבוע כדי המחשב בתחתית בתווית עיין:הערה
.ההפעלה מערכת

.במקלדת pg up הלחצן פעולת את לדמות כדי לחץ●למעלה דף/ערוץ

.עולה בסדר ערוצים לשנות כדי לחץ●

.במקלדת pg up הלחצן פעולת את לדמות כדי לחץ●

.עולה בסדר ערוצים לשנות כדי לחץ●

כגון, הנוכחית המדיה פעילות את לעצור כדי הלחצן על לחץעצור
.הלאה וכן לאחור העברה, הפעלה

כגון, הנוכחית המדיה פעילות את לעצור כדי הלחצן על לחץ
.הלאה וכן לאחור העברה, הפעלה

.שנבחרה המדיה את אחורה להעביר כדי הלחצן על לחץ.שנבחרה המדיה את אחורה להעביר כדי הלחצן על לחץאחורה העברה

כדי הלחצן על לחץ, מופעלת אינה מדיה כאשר●השהיה/הפעלה
.המדיה את להפעיל

להשהות כדי הלחצן על לחץ, מופעלת מדיה כאשר●
.המדיה את

כדי הלחצן על לחץ, מופעלת אינה מדיה כאשר●
.המדיה את להפעיל

להשהות כדי הלחצן על לחץ, מופעלת מדיה כאשר●
.המדיה את

.שנבחרה המדיה את קדימה להריץ כדי הלחצן על לחץ.שנבחרה המדיה את קדימה להריץ כדי הלחצן על לחץקדימה הרצה

.במקלדת pg dn הלחצן פעולת את לדמות כדי לחץ●למטה דף/ערוץ

.יורד בסדר ערוצים לשנות כדי לחץ●

.במקלדת pg dn הלחצן פעולת את לדמות כדי לחץ●

.יורד בסדר ערוצים לשנות כדי לחץ●

למקטע או הקודמת לרצועה לחזור כדי הלחצן על לחץהקודם
.הקודם

למקטע או הקודמת לרצועה לחזור כדי הלחצן על לחץ
.הקודם

.מעלה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווט.מעלה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווטלמעלה

.הבא למקטע או הבאה לרצועה לעבור כדי הלחצן על לחץ.הבא למקטע או הבאה לרצועה לעבור כדי הלחצן על לחץהבא

.שמאלה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווט.שמאלה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווטשמאלה

OK) במסך פריט לבחור כדי הלחצן על לחץ. ניווט.במסך פריט לבחור כדי הלחצן על לחץ. ניווט)אישור.

3 ללחצנים מהיר עזר מדריך   2 פרק



)בלבד נבחרים בדגמים (QuickPlay-ב פונקציהWindows-ב פונקציהלחצן

.ימינה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווט.ימינה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווטימינה

"הקודם "הפונקציה פעולת את לדמות כדי הלחצן על לחץהקודם
.הפעילה בתוכנית backspace המקש פקודת של

רמת לעבור כדי הלחצן על לחץ, מוסיקה במצב●
המוסיקה (My Music בחלון למעלה אחת ספרייה

.)שלי

.פעיל אינו זה לחצן, DVD במצב●

.מטה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווט.מטה לגלול כדי הלחצן על לחץ. ניווטלמטה

.QuickPlay תוכניות עבור והגדרות מידע להציג כדי לחץ.המערכת מידע את להציג כדי לחץמידע

.המערכת של הקול עוצמת את להחליש כדי הלחצן על לחץ.המערכת של הקול עוצמת את להחליש כדי הלחצן על לחץהקול עוצמת החלשת

של הקול עוצמת את להשתיק כדי הלחצן על לחץ●השתק
.המערכת

לשחזר כדי הלחצן על לחץ, מושתקת הקול עוצמת אם●
.המערכת של הקול עוצמת את

של הקול עוצמת את להשתיק כדי הלחצן על לחץ●
.המערכת

לשחזר כדי הלחצן על לחץ, מושתקת הקול עוצמת אם●
.המערכת של הקול עוצמת את

.המערכת של הקול עוצמת את להגביר כדי הלחצן על לחץ.המערכת של הקול עוצמת את להגביר כדי הלחצן על לחץהקול עוצמת הגברת
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הסוללה הכנסת3

-על המסופקת חלופית בסוללה, המחשב עם שסופקה בסוללה רק השתמש, אפשריות בטיחות בעיות לצמצום!אזהרה
.HP-מ שנרכשה תואמת בסוללה או HP ידי

Regulatory, Safety and Environmental Notices בסעיף המופיעות ההוראות לפי משומשות סוללות השלך
כדי). ותמיכה עזרה (Help and Support-ב או למשתמש המדריך בתקליטור המופיע) וסביבה בטיחות, תקינה הוראות(

.)למשתמש מדריכים (User Guides > )ותמיכה עזרה (Help and Support > )התחל (Start בחר, להודעות לגשת

:אלה להוראות בהתאם פעל, רחוק-לשלט הסוללה את להכניס כדי

.)2( אותו והסר )1( הסוללה תא מכסה את הרם, רחוק-השלט בגב.1

.)1( לתא הסוללה את הכנס, מעלה כלפי פונה הסוללה של החיובי כשהצד.2

5 הסוללה הכנסת   3 פרק



.)3( המכסה את לסגור כדי מטה כלפי ולחץ הסוללה תא עם )2( הסוללה תא מכסה את ישר.3
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בעיות פתרון4

:כהלכה פועל אינו רחוק-השלט אם הבאים הפתרונות לפי לפעול נסה

.האופציונלי העגינה בהתקן או במחשב אדום-האינפרה ליציאת רחוק-מהשלט ברור ראייה-קו לך שיש ודא●

.האופציונלי העגינה התקן או המחשב של אדום-האינפרה יציאת של בטווח נמצא שאתה ודא●

.הצורך במידת הסוללה את החלף. טעונה ושהיא כהלכה מותקנת שהסוללה ודא●

.נתמך אופציונלי עגינה התקן או מחשב עם רחוק-בשלט להשתמש הקפד●

7 בעיות פתרון   4 פרק



אינדקס

ה
5הסוללה הכנסת

ל
DVD2 לחצן
3)אישור (OK לחצן
Windows Media Center2 לחצן
3הבא לחצן
4הקול עוצמת הגברת לחצן
4הקול עוצמת החלשת לחצן
3אחורה העברה לחצן
2הפעלה לחצן
3השהיה/הפעלה לחצן
4  ,3הקודם לחצן
3קדימה הרצה לחצן
4השתק לחצן

לחצנים
Channel/ Page Down) דף/ערוץ

3)למטה
DVD2

OK) 3)אישור
Windows Media Center2

3הבא
4הקול עוצמת הגברת
4הקול עוצמת החלשת
3אחורה העברה
2הפעלה
3השהיה/הפעלה
4  ,3הקודם
3קדימה הרצה
4השתק
4ימינה
4למטה
3למעלה
2מדיה
2מהיר עזר מדריך
4מידע
2מסכים בין מעבר
3עצור

3למעלה דף/ערוץ
3שמאלה

4ימינה לחצן
4למטה לחצן
3למעלה לחצן
2מדיה לחצן
4מידע לחצן
2מסכים בין מעבר לחצן
3עצור לחצן
3למטה דף/ערוץ לחצן
3למעלה דף/ערוץ לחצן
3שמאלה לחצן

ס
5הכנסה, סוללה

ע
1אדום-אינפרה עדשת

פ
7בעיות פתרון

Q
QuickPlay1

אינדקס 8




	הפונקציות של הרכיבים
	מדריך עזר מהיר ללחצנים
	הכנסת הסוללה
	פתרון בעיות
	אינדקס


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


