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  Psionהוראות הפעלה מסופון 

  
  טעינת מסופון. 1

  

 : ההתחברות בין המחשב למסופון לפני �

 .פני הצג במסופון-יש לוודא שתוכנת מימד במסופון סגורה ושולחן העבודה מופיע על �

 .טעינת מסופון: תפעיל את הסעיף  �

, ומיםהתח   כל(יש להשלים את המסך בהתאם , במידה וברצונך לבצע טעינה של כל המונים �

 ).מספר מנה, הוספת קריאות לטעינה קודמת, םיכולל מונים ראשי

 .ביצוע טעינת מסופון לכל הישובים שיהיו באותו מסופון �

 .PPC -בסיום הכנת הקריאות של כל היישובים במחשב  חברי את ה �

 .י העיגול הירוק שמסתובב בתחתית המסך במחשב"ודאי שפעולת הסנכרון מתבצעת ע �

 .USB מהכבל PPCהוציא את ה  �

 .PPCב " מד-מי"תפעיל את תוכנת  �

 ).1234אישור כפול וסיסמה "  (טעינת קריאות"בצע את הסעיף  �

 .  תואמות לקריאות אחרונות במחשבPPC -בסיום התהליך יש לבדוק שהקריאות של ה  �

 

   מסופוןפריקת. 2

  

  :לפני התחברות בין המחשב למסופון �

 " . פריקת קריאות"תבצע במסופון את הסעיף  �

  . OKלחצי על  “xxx records exportedבקבלת הודעה במסופון  �

 .חבר את המסופון למחשב �

 .ודא שהסנכרון מתבצע �

 .פריקת מסופון: בצע במחשב את הסעיף  �

 .את הסעיף פריקת מסופון במחשב תבצע בכל ישוב עם מספר המנה שלו �

 .ודא שהקריאות החדשות קיימות במערכת �
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  ופוןהוראות הפעלת המס

  

  הפעלת התוכנה  �

  )מקש אדום (↵ Enter ולחיצה על shortcut to Meimadסימון אייקון 

  

 כניסה לקריאות מונים �

 בחירת מנה לעבודה �

שם המונה ואת , מסלול הליכה, במסך זה ניתן לראות את מספר המונה �

 .הקריאה הקודמת של המונה

 הקלדת קריאה לפי סדר הליכה  �

 הקלדת קריאה נוכחית �

 בא הה מעבר למונ-על ריבוע ירוק  יצה לח  -  �

 הקודם למונה  חזרה –לחיצה על ריבוע אדום   -  �

  

 מחיקת קריאות �

- לחיצה על ביטול קריאה ו–מחיקת קריאה שהוקלדה ואושרה  �

Enter. 

 כפתור –מחיקת קריאה בזמן הקלדה או מחיקת מספר אחד מתוך הקריאה  �

Del. 

 

 חיפוש מונה �

 חיפוש מונה מרשימה  �

 . ה על בחר מרשימה לחיצ •

 . סימון פעם אחת על הרשימה •

 .מעבר בשדות עם החיצים למעלה או למטה •

עמידה על הרשומה המתאימה ולחיצה על  •

Enter. 

 חיפוש מספר מונה מסויים  �

 ).משמאל למספר המונה( לחיצה על הריבוע עם השלוש נקודות  •

 . השדה מספר מונה יהיה מואר בכחול •
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 .Enter- הקלדת מספר המונה ו •

 Enter יש ללחוץ על – ערך לא קיים –אם המונה לא נמצא תופיע הודעה  •

ביטול  (Escכדי לאשר את ההודעה ולבצע את החיפוש שוב או לחיצה על 

 ).חיפוש

  

 הוספת הערכה �

 מאפשר הוספת כמות למונה מסויים �

 .נוכחית.הקלדת קריאה בשדה ק �

 לחיצה על לשונית תוספת �

 .הקלדת כמות נוספת למונה �

 . לבחור הערה בהתאם לטבלת הערות שמופיעה במחשבניתן �

 בא הה מעבר למונ-על ריבוע ירוק  לחיצה   -  �

 

 

 החלפת מונה �

 .נוכחית של המונה.הקלדת קריאת סגירה של המונה הישן בשדה ק �

 .לחיצה על לשונית החלפה �

 .הקלדת מספר המונה החדש במידת הצורך �

 .הקלדת קריאת הפתיחה של המונה החדש �

 .ריאה נוספת של המונה החדשהקלדת ק �

 בא הה מעבר למונ-על ריבוע ירוק  לחיצה   -  �

 

 

� SOFT RESET 

 :מאפשר לבצע הפעלה מחדש של המסופון ללא מחיקת נתונים  �

 . שניות 6-רצוף למשך כ,לחיצה על כפתור כחול ואנטר יחד  �

 :אפשרות נוספת �

 שמאל ריבועים בתחתית המסך מצד 4התחל עם ללחוץ לחיצה על כפתור  �

  ולבחור את האפשרות השנייה עם הסימון הירוק  Shutdownללחוץ על  �

�  – Warm Reset המסופון מבצע אתחול למערכת עד שמגיע למצב 

 .לשולחן העבודה–התחלתי 


