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 2009ספטמבר 

 

 עברית ללא בעיות + Windows XP - ב EasyLoad התקנה של תוכנת

 

תוכנות .  או מודם וקו טלפוןAV232וכבל , נועדה לשליטה מרחוק עם מח שב EasyLoadתוכנת 

 .  לאמינות ומינימום אחזקה DOSגד מבוססות על מערכת הפעלה  -אב
 

 .יתר בטחון בצע גיבויאך ל, התקנה  חדש ה לא דורסת קבציי לקוחות קיימים
 

 . VISTAאנגלית ועברית וכן ב , PRO גרסת XPהתוכנה נבדקה הות קנה בחלונות 

 

פנה לספק המודם   , ניסיון להשתמש במודם  אחר שלא נתמך על ידנו, גד-מומלץ לרכוש מודם מאב
 לבעלי מחשב נישא נדרש מתא ם   .מודם תוכנתי או מודם מובנה במחשב לא מתאים . או המח שב

USB ,גד מתאם -מומלץ לרכוש באב, לא כל מתאם עובדAVUSB232 . 

 

אותיו ת   (תפריטי התוכנה  הראו אותיות   מוזרות ,  עברי EASYLOADבהתקנה  של תוכנת

 . XP של  DOSלמניעת התופעה דרושה  תוכנה המעלה פונטים עבריים ב , )יבריש'ג

 

או לחילופין ניתן  , ית הרוצים  עברית יש להתקין תוכנת עזר שמעלה פונטים בעבר XPלמשתמשי 

 .יבריש' למניעת התופעה של אותיות גEASYLOADלהתקין את הורסיה  האנגלית של ה 

 

הק ש עליו וודא  ,   למחשבHEBDOSהעתק את הקובץ  : XPלהתקנה תמיכה בעברית במחשבי  
 .  הפעל מחשב מחד שלהפעלת התוכנה, שביצע התקנה 

 

,   מלא DOSמצב של חלונות ולא מסךכאשר המח שב פותח את חלון התוכנה מומלץ לעבוד ב

 .XP מצב יצרן של –שאר הפרמטרים ללא שינוי . לתצוגה נעימה וברורה יותר

 

 מומ לץ מודם BELL103וכן  , BAUD 300להזכירכם דרוש מודם   שתומ ך במהירות נמוכה  של 
 .גד לפרטים-במידה ולא נמצא פנה לאב, חיצוני

 

 . XP  יש לוודא שהמודם  מופיע במנהל התקנים  של ה

 

א ם המ ח שב לא מגלה את המוד ם   , במידה ולא בצע התקנה אוטומטית או ידנית של חומרה חדשה 
 . נתק מתח א ספקה וכבל תקשורת של המודם וח זור על פעולת גילוי החומרה

 

 . מקיצור דרךCMD יש להריץ פקודה DOS בכדי להגיע לחלון  XPבחלונות 

 

30. התוכנה  תדריך אותך בהמשך ,  AVHEB306להתקנת תוכנת ה שליטה מרח וק הק ש על קובץ 

 או 2.99 דרושה ורסיה 3לתמיכה בבקרות דור , מספר שה משתנ ה עם הורסיה ,  מסמן את הגרסה 6
 . יותר מאוחרת

 

 .ההתקנה על אחריות המבצע, התקנת התוכנה דורשת ידע בסיסי במחשבים

תוכנה זו , בעברית נדרשת תוכנת עזר שתומכת XPבמחשבי . DOSגד עובדת בסביבת -תוכנת אב

 .HEBDOSנקראת 

 פנויה אליה COMודא שבמחשב שלך קיימת יציאת . מומלץ לרכוש מודם חיצוני תואם לתוכנה
 . יתחבר המודם

 

להתקין את התוכנה      " XP" HEBDOS-להוריד מהאתר של אבגד תוכנת עזר לדוס עברית ב. 1
 ).מ"ר שלבקצו(במחשב שבו ברצונך לתפעל את תוכנת השליטה מרחוק 
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קבצים קטנים ונוחים , לא דרוש עדכוני מערכת הפעלה, אין וירוסים, פשוטות התקנה? DOSלמה 
 .תוכנות בחלונות קורסות מהר ומחשבי חלונות רגישים לוירוסים ומחלות בלי סוף. להעברה

 

 

       C:\AVGADHEB: התוכנה תותקן בספריה. AVHEB306להתקין את התוכנה של אבגד . 2

   

 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE הקובץ נמצא בספריהcmd.exe לחפש קובץ בשם .3

   
 .ליצור קיצור דרך לשולחן העבודה. 4
 

 . שחור עם שורת הפקודהDOSדבל קליק על קיצור הדרך פותח מסך . 5

 

   \CDלהקיש . 6

 

 : להפעלה מקוצרת כדלהלןBATליצור קובץ . 7

 

     Copy con AV123.bat   (Enter) 

CD\    (Enter) 

CD AVGADHEB  (Enter) 

123    (Enter) 

Ctrl Z    (Enter) 

 

   cmdכדי להגיע ולהפעיל את התוכנה של אבגד יש לבצע דבל קליק על קיצור הדרך אל . 8

   
 AV123כ להקיש " ואח

 

 :לכך פעל כמפורט להלן,  זמינה ופעילה לפני ההתחברות למודםCOMיש לוודא שיציאת . 9

 

 "המחשב שלי" כפתור ימני בעכבר על הקש
 "מאפיינים"בחר 

 "חומרה"בחר לשונית 
 "מנהל ההתקנים"בחר 

 Port (COM&LPT)דבל קליק על 

 COM2 עבור 2 או 1בחר את ) Communications Port)COM1 הקש כפתור ימני בעכבר על  

 "הפוך ללא זמין"בחר 

 )דרשוה לזמינות היציאהפרוצדורה ( אדום על סמל ההתקן X יופיע –" כן"בחר 

 Port (COM&LPT)דבל קליק על 
 "הפוך לזמין"בחר 
 לסגירת היישום" יציאה"ו" קובץ"בחר 

 

 ההתקן מוכן לפעולה כל עוד לא תכבה את המחשב: הערה

 

או ניתן , מיועדת לסדור הקובץ ללא אותיות מוזרות) נמצאת באתר(גד -תוכנת הדפסה של אב. 10

 . שמסופקת עם כל תוכנת חלונותEDITטוריה בתוכנת להשתמש לפתיחת קבצי היס

 support/il.co.gad-av.www://http י פנייה מהאתר"להורדות מהאתר דרוש קוד שניתן לקבל ע

 

 .220 שלוחה 03 6816767, גד-לברורים נוספים פנה לתמיכה טכנית של אב
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