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 IssieSignאפליקציית 
IssieSign   האפליקציה . , שס"ימנים הישראליתבסיסית של שפת הסי למידהשמאפשרת היא אפליקציה

 מילים נבחרות.של מנים סיקצרים בהם  סרטונים כוללת

תאר ילה חדשה, יש להקליט סרטון קצר שמ. לכל ממילים חדשותבנוסף, האפליקציה מאפשרת יצירת 

 .אותה
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 חיפוש
 .מילהביותר למצוא ה חיפוש הוא הדרך הנוחה והקצר

 : מילהעקוב אחר ההוראות האלו כדי לחפש 

 לחץ על שדה החיפוש. .1

 

 שאתה מחפש. מילההקלד את שם ה בעזרת המקלדת, .2

 

 מילהת המצוא אה יכול לגלול כדי לקלדת, אתשמתחילים באותיות אותן ה מיליםאם ישנם מספר  .3

 . שאתה מחפש
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 חיפשת. האות המיללחץ על ה .4

 

או   ועצור אותלכדי   הסרטוןהישראלית. לחץ על בשפת הסימנים  מילהההמציג את  בסרטוןצפה  .5

 אותו שוב. כדי להתחיל
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 .החץ שמצביע ימינהלחץ על , תחרא מילהלחפש  או כדי לחזור לתוצאות החיפוש .6

 

 ניווט 
 .שפת הסימנים הישראליתבהמציגים מילים למצוא סרטונים כדי  IssieSignת  יניתן לנווט באפליקצי

 ווט למילהנ •

 נווט למסך הבית •

 למילה נווט 
 מת בשפת הסימנים הישראלית.לסרטון המציג מילה מסויעקוב אחר ההוראות האלו כדי לנווט 

 מה.נמצאות בסוף הרשיקטגוריות חדשות  .שאתה רוצה לפתוחלקטגוריה גלול  .1
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 ץ על הקטגוריה שאתה רוצה לפתוח. לח .2

 

 ת הסימן שלה.אראות למילה שאתה רוצה כדי למצוא את הגלול  .3
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 בחר את המילה שאתה רוצה לראות את הסימן שלה.  .4

 

או   ועצור אותלכדי   הסרטוןהישראלית. לחץ על בשפת הסימנים  מילהההמציג את  בסרטוןצפה  .5

 אותו שוב. כדי להתחיל
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 נווט למסך הבית 
 בוא החץ איננו.ימינה עד שתגיע למסך  כפתור החץ שמצביעכדי לנווט למסך הבית, לחץ על 

 

 העריכה הפעל את אפשרות 
, עליך  מיליםלהוסיף קטגוריות ו. כדי ותחדש מיליםוהוספת קטגוריות מאפשרת  IssieSignאפליקציית 

 .העריכהאפשרות את להפעיל 

 .גלגל השינייםכפתור לחץ על  .1
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 . עריכהכפתור הלחץ על  .2

 

 ריכה הופך כחול. פתור עכה .3
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 כדי לצאת מתפריט ההגדרות. Xלחץ על הכפתור  .4

 

 ציה. באפליק מופיע +סימן  .5
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 ה חדש  קטגוריההוסף 
  הירקטגולפני שאתה מוסיף  .IssieSignליקציית ה לרשימת הקטגוריות באפניתן להוסיף קטגוריה חדש

 הדברים הבאים: את, בדוק החדש

 .הופעלה כההערי אפשרות •

 בלבד.חדש להוסיף קטגוריות חדשות עם שם  אותו השם. ניתןם עאין עוד קטגוריה  •

 :החדש  קטגוריהלו כדי להוסיף עקוב אחר ההוראות הא

 ניתן לראות את כל הקטגוריות.וא בנווט למסך הבית  .1

 .+הכפתור לחץ על  .2
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 . שם הקטגוריהשדה על הלחץ  .3

 

 . ההחדש קטגוריהלשם  כתובבעזרת המקלדת,  .4

 

 :להוסיף תמונה לקטגוריה החדשהבאות כדי בחר באחת מהאפשרויות ה .5

 צילום הוסף  •

 תמונהבחר  •

 צילום וסף ה
, שאתה רוצה להוסיף  החדשה המילהאו  קטגוריההאת   תמתארש של תמונה חדשה צילוםיף כדי להוס

 באות:עקוב אחר ההוראות ה
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על לחץ להשתמש במצלמה, אפליקציה מבקשת אישור אם ה  .מצלמהכפתור הלחץ על  .1

Settings אשר לאפליקציה שימוש במצלמה.תפריט ההגדרות של המכשיר, וב 

 

 .ונהצלם תמ .2

 

נה צה להחליף את התמוכדי להשתמש בתמונה שצילמת. אם אתה רו Use Photoלחץ  .3

 . Retakeשלקחת בתמונה חדשה, לחץ 
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 .שמורור על הכפתלחץ  .4

 

 תמונה בחר 
עקוב אחר  , שאתה רוצה להוסיף החדשה המילהאו  קטגוריההאת  תמתארש תמונהיף כדי להוס

 באות:ההוראות ה

  Settingsעל לחץ , בתמונותלהשתמש אפליקציה מבקשת אישור אם ה .מהדקכפתור הץ על לח .1

 . גישה לתמונותאשר לאפליקציה תפריט ההגדרות של המכשיר, וב
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 .ונהתמ בחר .2

 

 .שמורור על הכפתלחץ  .3
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 ה מחק קטגורי
כאשר אתה  .את הקטגוריות שהגיעו עם האפליקציה, לא ניתן למחוקאתה יכול למחוק קטגוריות שיצרת. 

, בדוק  שיצרת  הירקטגו מוחקלפני שאתה הקטגוריה ימחקו. מוחק קטגוריה, כל המילים שבתוך 

 .הופעלה כההערי פשרותשא

 :עקוב אחרי ההוראות האלו כדי למחוק קטגוריה שיצרת 

 . שאתה רוצה למחוק לקטגוריהנווט  .1

 

 . מופיע √סימן   .הקטגוריה שאתה רוצה למחוקלחץ לחיצה ארוכה על  .2
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 .פח האשפהלחץ על כפתור  .3

 

 .כן, לחץ קטגוריהמחיקת  חלוןב .4
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 מילה וסף ה
   .לה סימן על ידי הקלטת סרטוןמילה חדשה, ולתת ניתן להוסיף 

 .מילהבה אתה רוצה להוסיף  ריהנווט לקטגו .1

 

 .+הכפתור לחץ על  .2

 

 כתוב שם למילה החדשה. , שם המילהבשדה  .3
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 . שמתארת את המילה החדשה תמונה בחר או הוסף צילום ,צלמיתבחר בשדה  .4

 

כדי לבחור סרטון   או בחר סרטון שמתאר את המילה החדשה. וןטט סרהקל, בחר סרטבשדה  .5

 .תמונה בחורשמסבירות כיצד לשכבר מוקלט על המכשיר, עקוב אחר ההוראות 
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 הקלט סרטון
 באות:עקוב אחר ההוראות ה, שאתה רוצה להוסיף החדשה המילהאת   מתארש סרטוןיף כדי להוס

, שאתה רוצה להוסיף  החדשה המילהאו  קטגוריההאת   תמתארש של תמונה חדשה צילוםיף כדי להוס

 באות:עקוב אחר ההוראות ה

על לחץ להשתמש במצלמה, אפליקציה מבקשת אישור אם ה .ת ווידאומצלמכפתור הלחץ על  .1

Settings אשר לאפליקציה שימוש במצלמה.תפריט ההגדרות של המכשיר, וב 

 

 . סרטוןצלם  .2
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שלקחת  הסרטוןצה להחליף את שצילמת. אם אתה רו בסרטוןכדי להשתמש  Use Videoלחץ  .3

 . Retake, לחץ חדש בסרטון

 

 .שמורור על הכפתלחץ  .4
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 מילה  קמח
  מוחקלפני שאתה  .שהגיעו עם האפליקציה, לא ניתן למחוק מיליםאת השיצרת.  המילאתה יכול למחוק 

 . הופעלה כההערי פשרותשא, בדוק שיצרת הירקטגו

 : שיצרת מילהעקוב אחרי ההוראות האלו כדי למחוק 

 . נווט למילה שאתה רוצה למחוק .1

 

 . מופיע √סימן  .שאתה רוצה למחוק לחץ לחיצה ארוכה על המילה .2
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 .פח האשפהלחץ על כפתור  .3

 

 .כןמחיקת מילה, לחץ  חלוןב .4

 

 


