מתחברים לעולם – הוראות התקנה
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הורידו את התוכנה מהקישור http://download.d-bur.com/Join-In/Join-In_Installer.exe -
הורידו את היישומים בהם אתם מעוניינים להשתמש ,מאתר הקהילה של גריד :3
 .aבתפריט גריד  3לחצו על "הוספת יישומים" ובחרו ב "אתר הקהילה".
 .bבתוך אתר הקהילה ,הקלידו את מילת החיפוש "מתחברים לעולם" .כל יישומי מתחברים לעולם
יופיעו בתוצאות החיפוש.
 .cהורידו את היישומים בהם אתם מעוניינים .לכל יישום קיימות מספר גרסאות:
 .iמשתמשי מיקוד מבט או תחליף עכבר אחר – יש להוריד את היישום ה"רגיל" .בשמות
היישומים ה"רגילים" אין שום מציין מיוחד ,לדוגמא ,יישום היוטיוב נקרא – ”.“YouTube HE
 .iiמשתמשי מתגים  /סריקה – יש להוריד את היישום שבשמו מופיעה המילה ” .“Scanלדוגמא,
יישום היוטיוב למשתמשי מתגים  /סריקה נקרא – ”.“YouTube HE – Scan
 .iiiלמרבית היישומים יצרנו גם גרסה עם תאים גדולים יותר ,למשתמשים המעוניינים בכך.
גרסה זו מכונה גרסת ה – ” .“Liteלדוגמא ,יישום היוטיוב עם התאים הגדולים יותר נקרא –
” .“YouTube HE – Liteיישום ה –  Liteלמשתמשי מתגים  /סריקה נקרא בהתאם –
”.“YouTube HE – Scan – Lite
 .dלמשתמשים המעוניינים להתחיל תקופת התנסות ,יש להוריד את היישום ” .“Join-In Login HEלאחר
מכן יש להיכנס ליישום זה ,ולבצע  loginעם האימייל שאיתו נרשמתם להתנסות ,ועם הסיסמא
שקבלתם.
 .eשני יישומי "שירות" אחרים אותם מומלץ להוריד הם – "סגירת חלונות מתחברים לעולם" ,המאפשר
לסגור בבחירת תא אחד את כל חלונות מתחברים לעולם ,ו – "אפשרויות  “Join-Inהמאפשר שליטה
באפשרויות מיקוד המבט לכל היישומים.
לאחר סיום שלבים  1ו –  ,2ניתן להתחיל להשתמש ב"מתחברים לעולם".
שימו לב:
 .aביישומים רבים נדרשת כניסה ראשונית לאתר בו אתם משתמשים (נטפליקס ,ספוטיפיי ,יומן גוגל,
וכדו') .ביישומים אלה ,מומלץ בכניסה הראשונה ,ללחוץ על "התחברות ומידע" .ודאו שפרטי הכניסה
הרלוונטיים לכל אתר ,בידכם.
 .bביוטיוב ההתחברות לחשבון גוגל שלכם אינה מנדטורית ,אבל היא מאוד מומלצת ,שכן היא תאפשר
לכם גישה להיסטורית הצפיות ,הרשמה לערוצים ,קבלת המלצות אישיות מגוגל ועוד.
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