איך להגדיל את הטקסט בסמארטפון
מתוך קורס סמארטפונים SmartphoneLessons.net -

הסבר קצר כיצד לכוון בהגדרות המכשיר את התצוגה וגודל האותיות כך שיהיו נוחים
עבורנו.

המטרה
רכישת מיומנות בהתחברות לווי פי והבנה מתי להשתמש בה.

סדר הפעולות
הגדלת הטקסט למשתמשי אנדרואיד:
 .1פתחו את הגדרות המכשיר
 .2בחלק העליון של המסך אמורה להופיע אופציה של חיפוש ,לרוב בצורת תיבה
שניתן להקליד בתוכה וסמל של זכוכית מגדלת
 .3לחצו על אזור החיפוש כך שתופיע המקלדת
 .4הקלידו "גופן" או ""font
 .5לחצו על האופציה שדומה ל "גודל וסגנון גופן" ובתוצאות החיפוש תוכלו ללחוץ
על ניהול גודל הטקסט במכשיר.
 .6אם אינכם מוצאים את האפשרות הזו ,היכנסו להגדרות המכשיר וחפשו את
"תצוגה".
 .7בתוך אזור תצוגה חפשו אפשרות שדומה ל"הגדלת טקסט" או "גודל וסגנון
גופן" .לפעמים נדרש ללחוץ על "הגדרות מתקדמות" או ""...advanced
 .8לאחר שנכנסתם לאזור ניהול גודל הפונט ,החליקו את העיגול שמופיע על
הסקאלה לכיוון ה Aהגדולה על מנת להגדיל את הטקסט ול Aהקטנה על מנת
להקטין אותו.
 .9אם תרצו שהטקסט יהיה גם מודגש תוכלו ללחוץ על הכפתור שנמצאת ליד "גופן
מודגש"
 .10זהו ,סיימתם!

הגדלת הטקסט למשתמשי אייפון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פתחו את הגדרות המכשיר
לחצו על "תצוגה ובהירות"
לחצו על "גודל מלל"
החליקו את העיגול הלבן לכיוון האות הגדולה .ככל שהעיגול יותר קרוב לאות
הגדולה ,כל הטקסט יהיה גדול יותר.
אם תרצו שהמלל יהיה מודגש מתחת לגודל מלל יהיה כתוב "מלל עבה" שלצידו
יהיה כפתור באפור
לחצו על הכפתור כך שיהפוך לירוק או כחול על מנת שהטקסט במכשיר יהיה
מודגש.
זהו ,סיימתם!

דברים נוספים שכדאי לדעת
● שינוי גודל הטקסט משתנה בכל המכשיר ומשפיע על כל האפליקציות.

שיעורי בית
● נסו כמה אפשרויות ולאחר ששיניתם את גודל הטקסט במכשיר ,חזרו להגדרות
הגופן ובדקו אם טקסט מודגש עדיף עבורכם.
● תוכלו לבטל את ההגדרות באותו האופן.

קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל
הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.
ניתן לפנות באמצעות הטופס באתרhttps://pisgacyber.co.il/gold :
או בווטסאפ  - 058-4858600אפשר גם מהקישורhttps://wa.me/972584858600 :
או בטלפון )השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר(072-3910440 :

