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  תוירחא
 

 שכרנ רצומהש דבלבו ,הדובעבו םירמוחב םייוקיל ינפמ תוירחא ךלש רצומל הקינעמ עמש סנאוינ
 ,הצק שמתשמכ רצומה תא שכרש ימל תנתינ תוירחאה .סנאוינ לש השרומ קפסמ וא סנאוינמ תורישי

 תוירחאה .וילא רבעוה רצומהש ימל ללוכ רחא םרוג םושל ןתנית אלו הנתמכ רצומה תא לביקש ימל וא
 הסוכמה קזנ לש הרקמב .תיאנועמקה השיכרה דעוממ לחה ,)12( םישדוח רשע םינש ךשמל הפקת
 שומיש ךות רצומה תא ןקתל ,התעד לוקישל םאתהב ,תיאשר היהת עמש סנאוינ ,תוירחאה ידי לע
 רצומה שכורל קינעהל וא שדוחמ וא שדח רצומב רצומה תא ףילחהל ,םישדוחמ וא םישדח םיקלחב
 .רצומה תרזחהל הרומתב ,תירוקמה השיכרה תולע רובעב ,אלמ וא יקלח ,יפסכ רזחה

 ,ריבס יאלבמ ,םייואר-יתלב הקוזחתמ וא שומישמ ועבנש םיקזנ וא םייוקיל הסכמ הניא וז תוירחא
 הניאש ,רצומה לע הלועפ לכ עוציב .שאו םימ יקזנ ומכ םיינוציח םימרוגמ וא הנואתמ ,ירחסמ שומישמ
 אלש םרוג ידי לע רצומה לש תישיא המאתה וא יוניש ,ןוקיתל ןויסינ תוברל רצומב ריבס שומיש תלועפ
 .תוירחאה תעיקפל ואיבי עמש סנאוינ ידי לע רשוא

 ,ינורטקלא ראוד תועצמאב סנאוינל תונפל שי ,וז תוירחא תרגסמב הסוכמה יוקיל רובע תוריש תלבקל
 הנופהמ שורדל היושע עמש סנאוינ ,תורישה תקנעה םרט .support@nuancehear.com :תבותכב
 .הניגב וקפנוה רשא הלבק וא תינובשח ,קר אל ךא ,תוברל השיכרה יטרפ לע החכוה איצמהל

 תוברל ,קוח יפ לע ןהל יאכז תויהל יושע התאש תויוכזל ףסונב תומייוסמ תויוכז ךל הקינעמ וז תוירחא
 תוירחאה הניה וז תוירחא ,ןידה תוארוהל ףופכב .סנאוינ לש רצומה תא תשכר ונממ םרוגה דגנכ תויוכז
 םא ןיב ,תרחא תוירחא לכמ תרענתמ הרבחה .הירצומל עמש סנאוינ י”ע תנתינה תידעלבהו הדיחיה
 רצומה תמאתהל ,תקפסמ תוכיאל ,תוריחסל תוירחא ,קר אל ךא ,תוברל תעמתשמ םא ןיבו תשרופמ
 םלושש ירוקמה השיכרה םוכסל תלבגומ סנאוינ תוירחא .הרפה-יאלו רצומב תוכזל ,תמיוסמ הרטמל
 ,םידחוימ ,םיפיקע םיקזנל םדא לכ יפלכ תיארחא היהת אל עמש סנאוינ  ,ןיד לכל ףופכב .רצומה רובע
 יניד יפ לע תוברל ,חוור וא תורכתשה דספהמ וא תוכמתסהמ םיעבונה םיקזנל וא םייתאצות וא םיירקמ
 הרסמנ םא םג לכהו ,תרחא תובח וא תונלשר תוברל תיטפשמ הירואית לכ יפ לעו ,םיזוחהו ,ןיקיזנה
  .הלא תויורשפא ןיגב הרהזא  שארמ עמש סנאוינל

 


