
  

  

  )Beta גירסת (PC למחשב '� מרחַ�ַס'ו 'שבת עכבר'
  

  :'שבתעכבר ' בשימושלהנחיות 

  :לפני שבת  .1  

  .USBמחובר למחשב בשקע ' שבת� עכבר'ודאו ש  .א

  .והתוכנה' שבת�עכבר'רצוי לבדוק את תקינות   ב

  . על ידי הפעלתה לפני שבת' תרו�'ושתוכנת השבת , רצוי שהמחשב יהיה פתוח  .ג

  :בשבת  .2  

  ).באמצעות כלי או מקלו  כלשהו(' שינוי'הפעילו אותו ב' סגור'א� המחשב   .א

�על ידי לחיצה בו) אייקו ( הפעילו את הצלמית � א� תוכנת השבת לא הופעלה   .ב
  ). קליק כפול(' גרמא'והמתינו לפעולת ה', שבת�עכבר'זמנית על שני לחצני 

, הקלדה: וללא השהייה', מאגר'ללא לחצני , הפעולות הבאות מתבצעות מיידית  .ג
  .בחלו  נגלל וכיוצא בזה, בתפריטי�, על כל אלמנט על המס$' שמאל'לחיצת 

� השתמשו בחלו ) 'צביעה'כולל גלילה ו(וגרירה ' כפול�קליק', 'ימי 'לצור$ לחיצת   .ד
לחיצה על . עזר זה�בראש כל חלו  פותחת חלו ' פס כחול'הנחת הסמ  על . עזר

  .הפעולה הבאה של הסמ  תהיה בהתא� לכפתור שנלח�כפתור בו גורמת כי 

  .בחלו  העזר" הפעל/הפסק"השתמשו בכפתור ' סמ  המרח&'לניטרול זמני של ה  .ה

 בפינת X�לחצו על ה) רצוי רק במוצאי שבת. יציאה מתוכנת השבת(לסיו�   .ו
  .    המקלדת או חלו  העזר

ולא בשיטת ") שינוי זר�("' ריחו&'פועלי� בשיטת ה" כפול"ו" ימי "לחצני : הערה
יש להשתמש בלחצני ) 'סורק וכד, מדפסת(להפעלת ציוד מחו� למחשב , לכ . 'גרמא'ה
  .  'מרח&�סמ 'ולא בתכונת ' שבת�עכבר'ב' גרמא'ה

  

  : אפשרויות שימוש–' מרח#סמ�'תוכנת 

  :'שבת#עכבר'פעולות   .1

  .'עכבר'כל כמו ב �הזזת הסמ    .א

התוצאה . מיקו� הרצוינמצא ומוחזק בנו כאשר הסמ  לחצו והמתי; לחצ  שמאלי  .ב
    . אקראי)'גרמא'( שניות באמצעות סורק מחזורי 2� תתרחש בתו$ כ

 2�בתו$ כ. מיקו� הרצוינמצא ומוחזק ב לחצו והמתינו כאשר הסמ  ;לחצ  ימני  .ג
  .'תפריט לחצ  ימני'יפתח חלו  ) באמצעות סורק מחזורי אקראי(שניות 

  . הלחצני� והמתינו2זמנית על �לחצו בו) click �double ( כפולהללחיצה שמאלית  .ד

  

  :וירטואליתופעולות המקלדת ה  .2

הנחת הסמ  על האות התגובה באמצעות . 'נורמלית'המקלדת פועלת ככל מקלדת   .א
י הבזק ל ידהמסומל ע, האוטומטי' קליק' שניה עד לכחציהרצויה והמתנת 

  .קצרצר



  )3להל  (עזר � למהירות הרצויה באמצעות חלו נית  להתאי� את זמ  התגובה  

לא תהיה שו� , מאיד$. הזזת הסמ  בתו$ אותה אות תקליד אותה פע� נוספת  .ב
  .תגובה א� הסמ  ישאר במקומו ללא תנועה

  .כרגיל, הציבו את הסמ  על הפס העליו  וגררו: לגרירת המקלדת על פני המס$  .ג

ל או ע,  בשורת המשימותEN�  לHE�המעבר בי  עברית לאנגלית אפשרי בשינוי מ  .ד
  .SHIFT ושוב ALTושוב , SHIFT ולאחריו מקש ALTמקש ) מגע (='לחיצת'י יד

אותיות או קטע ( הלמחיק.  לא מופיעDELמקש ' לוח מקשי� תקני'במקלדת   .ה
   .BACK�STEP במקש ו השתמש)מסומ 

  .י מקש זהל ידולמחוק את כולו ע) עזר� ל  בפעולות חלו ראו לה(נית  לסמ  קטע 

  .)ראו בהוראות התקנה( . המקלדתל גביופיע עשיגופ  תוכלו לבחור את ה: הערה  .ו

      .נית  למזער את המקלדת ולהגדילה מתו$ פס שורת המשימות בתחתית המס$  .ז

  

  :עזר#פעולות חלו� .3

 : עזר בשתי דרכי��נית  לפתוח את חלו   .א

    .  שורת המשימות בתחתית המס$ מתו$)1
  .של כל חלו  פתוח) 'הפס הכחול'(י הנחת הסמ  בפס עליו  ל יד ע]מועדפת[) 2

  :הבאי�' לחצני�' הי�מצאנבמס$ העזר   .ב

  .PDF להעלאת ד& העזרה בפורמט � "עזרה"

  .ms 500ברירת המחדל . הסמ  עד לביצועתגובת  לקביעת זמ  � "תזמו�"

מופעל " הפסק": הערה. חזרת תכונת הריחו&לה/ לביטול� "הפעל/הפסק"
  .שבת� י קליק לחצ  שמאלי בעכברל יד ע–" הפעל "; מגע הסמ ל ידימיידית ע

 את הסמ ) במהירות(בלחצ  זה נית  להזיז ת הסמ   לאחר נגיע� "גרירה"
�) 'לצבוע'(או כדי לסמ  , כדי לגרור פריט כלשהוש� הרצוי ולמשכו  למקו

שימוש בפונקציה . 'וכד' העתק', 'גזור'ע פעולה כמו אותיות או פיסקא לביצו
  . והתנסות סבלנית מעטזו דורש אימו 

 י הסמ ל ידבלחצ  זה הפעולה הבאה שתתבצע עת הסמ   לאחר נגיע�  "כפול"
  .תהיה קליל שמאלי כפול

 י הסמ ל ידבלחצ  זה הפעולה הבאה שתתבצע עת הסמ   לאחר נגיע� "ימי�"
  .קליק ימני תהיה


