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הרכיבים של הפונקציות1

למשתמש המדריך לקבלת. זה במדריך מהמתואר שונה באופן הפועל מעודכן רחוק-שלט לכלול עשוי המחשב:הערה
/http://www.hp.com בכתובת שברשותך המחשב עבור במוצר התמיכה בדף בקר, רחוק-השלט עבור ביותר העדכני

support.

-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

-וב) בלבד נבחרים מחשב בדגמי (MediaSmart-ב, ®Windows ההפעלה במערכת פועל HP של רחוק-השלט●
QuickPlay) של והלחצן החוגה של הפונקציות). בלבד נבחרים מחשב בדגמי ScrollSmart בהתאם משתנות

 .הפעילה לתוכנית

.MediaSmart תוכנת של בעזרה עיין, MediaSmart-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

אודות מידע לקבלת. במחשב חמים מקשים שמבצעים פעולות אותן את מבצעים רחוק-בשלט מהלחצנים חלק●
.למחשב המצורפים למשתמש במדריכים עיין, הנתמכים החמים המקשים

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

באמצעות או המחשב לחצני באמצעות לבצע ניתן שלא פעולות לבצע מאפשרים רחוק-בשלט אחרים לחצנים●
.מראש שהוגדרו חמים מקשים
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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

פונקציהלחצן

חשמל צריכת
.במחשב ההפעלה לחצן של הפעולה את לדמות כדי זה לחצן על לחץ, מופעל המחשב כאשר●

.למחשב המצורפים למשתמש במדריכים עיין, מידע לקבלת

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

.כבוי המחשב כאשר רחוק-בשלט להשתמש ניתן לא:הערה

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

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

DVD●פועל כאשר DVD ,ה תקליטור של התפריט את לפתוח כדי הלחצן על לחץ-DVD.

.מחדל כברירת המוגדר DVD-ה נגן את לפתוח כדי הלחצן על לחץ, פועל DVD אין כאשר●

.Windows-ל להיכנס שתתבקש ייתכן, כניסה סיסמת לדרוש הוגדר המחשב אם:הערה

.בלבד נבחרים רחוק-שלט בדגמי כלול DVD-ה לחצן:הערה

MediaSmartאת להפעיל כדי הלחצן על לחץ MediaSmart) התוכנה מראש הותקנה שבהם בדגמים MediaSmart(
).QuickPlay התוכנה מראש הותקנה שבהם בדגמים (QuickPlay את או

.Windows-ל להיכנס שתתבקש ייתכן, כניסה סיסמת לדרוש הוגדר המחשב אם:הערה

Switch screens) חיצוני לצג המחשב צג בין המחשב תמונת את להעביר כדי הלחצן על לחץ)מסכים בין מעבר.

Windows Media Centerההפעלה במערכת משתמש המחשב אם Windows Vista® Premium או Windows Vista Ultimate,
Windows Media לחצן. Windows Media Center של הראשי התפריט את לפתוח כדי הלחצן על לחץ

Center אחרות הפעלה במערכות פועל אינו.

.ההפעלה מערכת סוג את לקבוע כדי המחשב שבתחתית בתווית עיין:הערה

.במקלדת pg up המקש על הקש●למעלה דף/ערוץ

.עולה בסדר ערוצים להחליף כדי לחץ●

.הנוכחית המדיה פעילות את להפסיק כדי הלחצן על לחץעצור
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פונקציהלחצן

.שנבחרה המדיה את לאחור להעביר כדי הלחצן על לחץ●אחורה העברה

.מדיה קובצי של מסוימים סוגים עם פועל אינו זה לחצן:הערה

.המדיה את להפעיל כדי ההפעלה לחצן על מכן ולאחר אחורה העברה לחצן על לחץ●

.שנבחרה המדיה את להפעיל כדי הלחצן על לחץ, פועלת מדיה אין כאשר●השהיה/הפעלה

.פעולתה את להשהות כדי הלחצן על לחץ, מדיה פועלת כאשר●

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

.מדיה קובצי של מסוימים סוגים עם פועל אינו זה לחצן:הערה

.המדיה את להפעיל כדי ההפעלה לחצן על מכן ולאחר קדימה הרצה לחצן על לחץ●

.במקלדת pg dn המקש על הקש●למטה דף/ערוץ

.יורד בסדר ערוצים לשנות כדי לחץ●

.הקודם לזה, לחצן או תפריט, מאזור לעבור כדי הלחצן על לחץהקודם

.פעילויות או חלונות, תפריטים בין למעלה לנוע כדי הלחצן על לחץ. ניווטלמעלה

.אחריו הבא לזה, לחצן או תפריט, מאזור לעבור כדי הלחצן על לחץהבא

.פעילויות או חלונות, תפריטים בין שמאלה לנוע כדי הלחצן על לחץ. ניווטשמאלה

 המקש כמו פועל) אישור (OK הלחצן. הרצויה הפעולה את לבחור כדי) אישור (OK הלחצן על לחץ: ניווטאישור
enter המחשב במקלדת.

.פעילויות או חלונות, תפריטים בין ימינה לנוע כדי הלחצן על לחץ. ניווטימינה

.הפעילה בתוכנית backspace מקש של" חזרה "הפונקציה את לדמות כדי לחץהקודם

3 ללחצנים מהיר עזר מדריך   2 פרק



פונקציהלחצן

.פעילויות או חלונות, תפריטים בין למטה לנוע כדי הלחצן על לחץ. ניווטלמטה

ההגדרות תפריטי את להציג כדי בלחצן להשתמש ניתן, כן כמו. המערכת אודות מידע להציג כדי לחץהגדרות
.מסוימות מולטימדיה תוכנות עבור

.הרמקולים של הקול עוצמת את להחליש כדי הלחצן על לחץהקול עוצמת החלשת

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

.הרמקולים של הקול עוצמת את לשחזר כדי הלחצן על לחץ, הושתקה הקול עוצמת אם●

.הרמקולים של הקול עוצמת את להגביר כדי הלחצן על לחץהקול עוצמת הגברת
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הסוללה של החלפה או הכנסה3

הודעות (Regulatory, Safety and Environmental Notices-ב ההוראות לפי משומשות סוללות השלך!אזהרה
לגשת כדי). ותמיכה עזרה (Help and Support-ב או למשתמש המדריך בתקליטור המצויות) וסביבה בטיחות, תקינה

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

:הבאות להוראות בהתאם פעל, רחוק-בשלט הסוללה את להחליף או 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 של החלפה או הכנסה   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

.אופציונלי עגינה בהתקן או במחשב אדום-האינפרה ליציאת רחוק-מהשלט פנוי ראייה נתיב לך שיש ודא●

.אופציונלי עגינה בהתקן או במחשב אדום-האינפרה יציאת בטווח נמצא שאתה ודא●

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

.נתמכים עגינה התקן או מחשב עם רחוק-בשלט משתמש שאתה ודא●

7 בעיות פתרון   4 פרק
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