
 iOSבמערכת לאייפדעכבר 
!הדור הבא-החדשה 13

iPhone,iPadOS-וiPad-להחדשהההפעלהמערכתהשקת

iOS-ו בטכנולוגיהלמשתמשיםהנגשהבשורתהביאה,13

חדשותנגישותבתכונותלהיעזרכעתהיכוליםמסייעת

תדוגממכיריםשאנחנולמהבנוסף,שלהםבמכשירומרתקות

.קודמותמגרסאותמתגיםבקרת

?בעצםחדשמהאז

מחולקןהמעודכהנגישותתכונותתפריט

,ומוטוריפיזי,ראיה-קטגוריותלארבע

.וכלליתשמיעה

מנתעלנוספוסמליםהמעודכנתבגרסה

.תכונהכלמהילהבחיןלמשתמשיםלעזור

מאפשרתהמורחבתהקולבקרתתכונת

,במכשירמקוםבכללנווטלמשתמש

.טקסטלערוךאולהכתיב,קולובאמצעות

,המעודכנתבגרסהבעכברהתמיכהתכונת

בעכברלהשתמשלמשתמשמאפשרת

iPad-בלשלוטכדיאלחוטי-לאאו,יחוט

.המיועד

-האתלעדכןניתןהאם?עובדזהאיך

iPadההפעלהלמערכתהאייפוןאו

?החדשה

iPad-מאייפדשלדגםכללעדכןניתן∙ Air 2

iPadעבור)iPadOS-לואילך Mini,iPad

Mini .*(לעדכןניתןואילך4

iPhoneמדגםאייפוןמכשירכללעדכןניתן∙

6Sלואילך-iOS 13 *.

ישןiPad/iPhoneמכשירעםלמשתמשים

iOS-ללעדכןיכוליםשלא,יותר אך,13

אנא,שלהםבמכשירעכבריםשליטתדורשים

AMAneo-בעיין BTiבאתר:

?ביטוילידיבאהוכיצדאיך,בעכברתמיכה

למשתמשמאפשרתזותכונה.בעכברתמיכההיאבנגישותביותרוהמרתקתהחדשההתכונה

בעיקרוהיההאייפדמשתמשיקהל,עתהעד.רעכבתחליףאועכברבאמצעותiPad-בלשלוט

האייפדבסביבתהעבודהאפשרותאתפותחתהמעודכנתהגרסה,מגעמסךמשתמשי

.המגעמסךגביעלאצבעותנועהבהצבעהשימושלעשותיכוליםשאינםלמשתמשים

לשימושעתהניתנים,בראשעכבראוהעקיבכדור,ויסטיק'ג,עכברתדוגמBluetoothמכשירי

בעזרתUSB-להמחוברבעכברגםלהשתמשיכוליםמשתמשים.במסךהעכברסמןעלושליטה

.iPad/iPhone-לUSBמתאם

https://www.dagesh-at.co.il/AMAneo_BTi

https://www.dagesh-at.co.il/AMAneo_BTi
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בואו נעשה את זה יחד
נגישות -כללי -הגדרות בעבר המשתמשים נאלצו להקיש

.גש לתפריט-ל 

אפל שיפרו את הגישה וזה נמצא במרכז תפריט  כיום 

. דבר שמקל מאוד על הגישה למשתמשים, ההגדרות

<  הגדרותכדי לגשת לתפריט הנגישות כעת פשוט הקש על 
.נגישות

התמיכהאת

תחתנמצאבעכבר

נגישותתפריט

הקטגוריהתחת

-ומוטוריפיזית

.מגעעלהקש

עלהקש

Assistive Touch

אתמשנהשהואכך

לצבעוהופךמיקומו
.זאתלאפשרכדי,ירוק

משתמשאתהאם
פשוטUSBבעכבר

-לUSBמתאםחבר

iPadאתוחברשלך

לאחר.שלךהעכבר

סמןלהופיעאמורמכן
.המסךעלעגולעכבר

מחבראתהאם

,Bluetoothהתקן

תחתזאתתמצא

-הצבעהמכשירי

:מכשירים

Bluetoothהתקנילחץ

בדוק שהעכבר האלחוטי 

נמצא במצב מופעל ושהוא  

נמצא ברשימת התקני ה 

Bluetooth

?העכבראתנגדיראיך
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להיותיכולההעכברסמןמהירות

תחתהמשתמשלצורךמותאם

המחווןהזזתידיעל,מעקבמהירות

או,להקטיןכדיימינהאושמאלה

.המהירותאתלהגדיל

עםמשתמשים

יכוליםראייהלקות

המראהאתלהתאים

עלהעכברשלהסמן

סגנוןעללחיצהידי

תחתבתפריטמצביע

.הצבעהמכשירי

(DWELL)ההשתהותפקדכאשר

ללאמסויםבמקוםהסמןשלהחזקה,מופעל
לביצועתגרום,שנקבעהזמןפרקלמשךתזוזה

.שנבחרהההשתהותפעולת

הגודל וצבעו של המצביע  , השטח, בתוך סגנון המצביע

יכול להיות שונה וניתן גם לבצע הסתרה אוטומטית  

.לאחר קביעת זמן באופן אישי
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,ואלחוטייםחוטיים,עכבריםשלמגווןמציעהמסייעתטכנולוגיהדגש
האייפדעםלשימוששמותאמיםתפתרונוועודראשעכברי,ויסטיקים'ג

.עקיפהאו/וישירהבנגישותהאייפוןאו

Big Trackballעכבר כדור עקיבה 
תחליף עכבר מסוג כדור עקיבה הגדול מתאים גם  

לחצני העכבר . מדויקתולא רחבה , גסהלתנועה 

.מרוחקים למניעת לחיצות אקראיות

Ablenetעכבר בראש  Tracker Pro 2
השולטים  המתאים לילדים ומבוגרים USBעכבר 

בעיקר בתנועות ראש ומתקשים בשליטה ידנית על  

משתמשים היכולים . המצביע ובהפעלת מסך מגע

.IRלהניע את המצביע בתנועות ראש בטכנולוגית 

Quha Zonoירוסקופי'געכבר 
שתוכנן לתת מענה לאנשים  ירוסקופי'געכבר אלחוטי 

אפשרות הפעלה  בעכבר עם גמיש הזקוקים לשימוש 

עכבר מדויק  . ביד ברגל ובכל איבר אחר בגוף, בראש

.שאינו תלוי במיקום המשתמש מול המערכת

Bjoyויסטיק טבעת 'ג Ring לכיסא

גלגלים
ויסטיק לכיסא גלגלים למשתמשים המרותקים לכיסא  'ג

.אפשרות לחבר שני מתגים חיצוניים. בהנעה עצמית

עכברון ילדים
שנתיים ועד  לגילאי עכבר ילדים המתאים לגודל כף יד 

.המאפשר לחצן שמאלי בלבד לפשטות שימוש6

n-Ablerויסטיק שולחני 'ג
לחצנים שקועים לפעולות  5הכולל ויסטיק נגיש מוגבה 'ג

תנועת  כולל בורר מהירות . עכבר פשוטות ומתקדמות

.למתגים חיצונייםהמצביע ושקעים 

פתרונותהתאמתבנושאבייעוץמתמחהמסייעתטכנולוגיהדגש
שלנוהשירותים.ומשפחותמקצועלאנשיוהדרכהמסייעתטכנולוגיה

.קניהלפנילהתנסותמוצריםהשאלתמנגנוןכוללים

http://www.dagesh-at.co.il/BIGtrack
http://www.dagesh-at.co.il/trackerpro_2
http://www.dagesh-at.co.il/Quha_Zono
http://www.dagesh-at.co.il/BJ-889
https://www.dagesh-at.co.il/עכברון_לילדים
http://www.dagesh-at.co.il/n-Abler_Joystick
http://www.dagesh-at.co.il/BIGtrack
http://www.dagesh-at.co.il/trackerpro_2
http://www.dagesh-at.co.il/Quha_Zono
http://www.dagesh-at.co.il/BJ-889
https://www.dagesh-at.co.il/עכברון_לילדים
http://www.dagesh-at.co.il/n-Abler_Joystick

