
 

 
 

פונקציית הקלדה קולית במקלט 
Roger Neckloop  

 

 הוראות התקנה

  
למחשב, לטאבלט או לסמארטפון על מנת ליצור כתוביות אוטומטיות    Roger Neckloop-ניתן לחבר את ה

 בשידור חי בעזרת תוכנת הקלדה קולית של צד שלישי. 
 

 הכנות 

 
 ואת המיקרופון של רוג'ר.  Neckloop-יש להטעין את ה  .1

 ). Neckloop-מחובר למיקרופון של רוג'ר (עיינו בהוראות המשתמש של ה Neckloop-יש לוודא שה  .2

יש לוודא שתוכנת הקלדה קולית, תוכנת תמלול חי או תוכנת זיהוי דיבור של צד שלישי מותקנת על   .3
 המחשב, הסמארטפון או הטאבלט. 

 

 חיבור למחשב

 הכלול באריזה.  USB-A-ל  USB-C-כבל האביזרים נדרשים: 

 
 ולמחשב:  Neckloop-ל  USB-כבל החברו את  .1

 

 
 

 . Neckloop-הפעילו את ה .2

  



 

 

 

 נבחר כמקור הקלט (בהגדרות הקול):  Neckloop-במחשב, בדקו שה .3
 

 
 

 הפעילו במחשב שלכם את תוכנת ההקלדה הקולית (אפליקציית צד שלישי).  .4
 : Microsoft Word) של  Dictateלחלופין, ניתן גם להפעיל את מאפיין זיהוי הדיבור ( 

 

  
 

יהפכו את המילים   Microsoft Wordותוכנת ההקלדה הקולית או   Rogerדברו לתוך המיקרופון של  .5
 שלכם לטקסט. 

 

 USB-Cחיבור לסמארטפון או לטאבלט עם חיבור  

 . USB-C-ל  USB-Cכבל   או , OTGהכלול באריזה ובעזרת מתאם מסוג  USB-A-ל  USB-C-כבל ה : אביזרים נדרשים

 

  אוהכלול,   USB-וכבל ה  OTG-לסמארפון או לטאבלט בעזרת מתאם ה  Neckloop-חברו את ה .1

 . USB-C-ל  USB-Cהשתמשו בכבל 

 . Neckloop-הפעילו את ה .2

 Googleהפעילו בסמארטפון או בטאבלט שלכם את אפליקציית ההקלדה הקולית (למשל  .3

Transcribe .( 

 כמקור הקלט.  Neckloop-במידת הצורך, בחרו את ה  .4

 דברו לתוך המיקרופון של רוג'ר ותוכנת ההקלדה הקולית תהפוך את המילים שלכם לטקסט.  .5
 
 

 Lightningחיבור לסמארטפון או לטאבלט עם חיבור  

ומטען הטלפון    USB3- ל  Lightningהכלול באריזה ומתאם למצלמה   USB-A-ל  USB-C-כבל ה : אביזרים נדרשים
 שלכם.  

 

 לסמארטפון. חברו את המתאם  .1
 חברו את מטען הטלפון שלכם למתאם.  .2

 הכלול באריזה.  USB-A-ל  USB-C-למתאם בעזרת כבל ה   Neckloop-חברו את ה .3

 . Neckloop-הפעילו את ה .4

 הפעילו בסמארטפון או בטאבלט שלכם את אפליקציית ההקלדה הקולית.  .5

 כמקור הקלט.  Neckloop-במידת הצורך, בחרו את ה  .6

 רוג'ר ותוכנת ההקלדה הקולית תהפוך את המילים שלכם לטקסט.  דברו לתוך המיקרופון של  .7
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