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.יטמוטן אופאוב בחשמה לדר, תחל ההורושצה על הקיחיאחר לל3. 
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.יןמד יצסך מבתחתית המ

לחיצה על
הקישור

.ור“מש” או “veaS”ו על צח, לרושצה על הקיחיאחר לל2. 

 "Save" לחצו על
או "שמור"

ית לגנברית או אעויה: צפת ההתקנה הרבחרו את ש6. 
. ”OK”רופתו על כצחלו

.בחשמנה לכות התדרכעת תחל הו5. 

בחרו שפה

כם רושיבקש את אנית שתופתח חל, תירושצה על הקיחיאחר לל4. 
.""כןר ופתו על כצח. לנהכוץ את התילהר

להרצת התוכנה 
לחצו "כן"
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. יך זהכם בתהלוה אתולשף י, האלתחיב זה ההתקנה תלבש. 7
."א "הברופתו על כצחל

יך ההתקנהתהל

לחצו על
כפתור "הבא"

. ושמיי השאשר את תנאכם ליסיים את ההתקנה עלי לכד. 8
."םכיסני מ"אר ופתו על כצחר לושיאל
א לנה וכול את התקנת התטב ת"ל"ביטור ופתצה על כחיל
.יךיך את תהלו להמשלכות

ו . המתיננהכוות התקנת התמכם על התקדכן אתסך זה מעדמ. 9
. יךסיום התהלל

ר ופתו על כצחיך ההתקנה, למת תהללנה להשלה אחרופעו. 10
."ם"סיי

לחצו על כפתור
"סיים"

לחצו על כפתור
"אני מסכים"



. כםבחשנה הותקנה על מכו. התויןצמ. 11
נת שם צעות הזמאק במשמס לנכים להיכים צרכעת את

.douq ClezBeלכם ל- מה שסמש והסיהמשת

בוייציית הגקילפק אמשמסה לכני

ות נלבסו ב, המתינמשי המשתטות פרמיצע אבכעת מת. 12
. יךסיום התהלל

הזינו את שם 
המשתמש 

והסיסמה שלכם 

.ניתסו שנמה - סמש או הסיעות בשם המשתש טה ויידמ* ב
.מהסר סיוזשחצע בסו ל, נסנכם להיחתלא הציין לה ועדידמ   ב



. בוייציית הגקיפלק אמשמחה ללם בהצסתנכ. נויןצמ. 13
ר ופתץ על כוחלש ללכם יכן שוע אל התיעל מנת להג

.יטפראל בתמד שצ ב“זר”שח

כםבחשמן לנם מהעציבר הקוזשח

. ןנעבו בגוקיות שג לכם את התיציק ימשהמ. 14
מני –> ק ייץ קלוחלליה ווד עלמעש לקייה ישחזר תיי לכד

.יוו עלצח –> לור“זחיש“ור תכפע יופי

על מנת להגיע אל 
התוכן שלכם, יש ללחוץ 

על כפתור "שחזר"

לחצו על
כפתור "שיחזור"

ו ציה תרקייה אלבחירת תינית לופתח חלצה תיחיאחר הלל. 15
.ןנכן מהעויד את התרלהו

כן ויד את התרצים להום רויו אתב אלחשמעד בבחרו את הי
.ור“שיא“ו על צחלו

לחצו על
כפתור "אישור"

. לתחיב תחשמה לדרההו. 16
ות מאות את התקדו לרלכוב תנית המעקוצעות חלמאב

.הדרר/ההוויך השחזתהל



אה: עה הבע ההודיפוב, תחשמקייה לת התידרסיום הוב. 17

בךחשל מבו עלך גום שציב. הקפייו

שחזור
הושלם

קה יא רא לאו שהיו אותה, ודב, פתחחשמקייה בו אל התישג
. בחשן אל המנד מהעכן אכן ירווהת

.פתסום נר פעוצע את השחזבסו לקה, ניקייה רה והתיידמב 
בוי יצעו כיח, בלא הצר לונייה השחזם השפעאם גם ב

 douq ClezBeק משמב לוסו שנב, הכחשל המקה שלוהד
. יךוחזרו על התהל




