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Dear Client, 

Thank you for purchasing the Texton | Babylon 9222 
dictionary. 
This Hebrew/English and English/Hebrew dictionary is 
based on the Babylon dictionary. 
The Babylon dictionary, used by most students and 
businessmen, is known as the best, advanced dictionary and 
offers the largest vocabulary.  
Following are some of the advantages of the Babylon 
electronic dictionary over other electronic dictionaries: 

 Over 650,000 words, terms, phrases and usage 
examples. (Significantly more than any other 
electronic dictionary). 

 Approved for use by the Ministry of Education. 

 The only dictionary that includes all the diversions in 
Hebrew. 

 It is compact and light weighted. 

 Based on the Babylon dictionary, which is known as 
the up-to-date best in the world.  

 The quick and accurate search engine in the world, 
rapidly locates the desired word. 

 Cross-check the translation with the opposite term in 
order to locate the correct translation of the written 
subject. 

 Finds the correct term even if the typed word is 
spelled wrong. 

 Consists of usage examples for common words. 

 לקוח נכבד,

 . 9222דגם טקסטון | בבילון  מילוןתודה שרכשת 

  . בבילון מילון על מבוססה עברי/אנגלי - אנגלי/עברי מילון

, התלמידים מרבית את כיום המשמש ,בבילון מילון
 הטוב ון האלקטרונימילידוע כ, העסקים ואנשי סטודנטיםה

 .בשוק ביותר והמתקדם ביותר הגדול המילים אוצר בעל ,ביותר

 פני- עלבבילון  אלקטרוני מילון לש יתרונותלהלן כמה מה
 :מילונים אלקטרוניים אחרים

  מילים, ערכים ביטויים ודוגמאות שימוש  650,000מעל
 יותר מכל מילון אלקטרוני אחר).(הרבה 

 מאושר לשימוש  ע"י משרד החינוך 
  מבוסס על מילון בבילון הידוע כמילון המעודכן והטוב

 בעולם.
 נמוך. ומשקלוקטן של המכשיר  ו הפיזיגודל 
 כל  במהירותאתר מנוע חיפוש מהיר ומדויק ביותר, מ

 לה מבוקשת.מי
 ית אפשרות הצלבת תרגום בין ערכים באנגלית ובעבר

 אתר את התרגום המתאים ביותרמבכך ו בשני הכיוונים,
  .להקשר

 לכתוב מלה בשגיאת כתיב, ובאמצעות מקש  מאפשר
 איות לאתר את הכיתוב הנכון.

 .משלים מילים בהקלדה לחיפוש מהיר וקל 
 .מכיל דוגמאות שימוש למילים נפוצות 
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 המילון

שופרה השיטה   9222טקסטון | בבילון  מילון שלזה  בדגם
 ;כל המלהאת איתור מילים. אין צורך להקליד ו לחיפוש

המכשיר מאתר במהלך ההקלדה מילים בעלות כיתוב קרוב או 
ניתן  ,מצא הערך הנכוןנלכש ;מחפשים האותש למילהזהה 

  . המילההקלדת  מסתיימתעוד בטרם  לבחור אותו 

יות קיימת במילון אנגלי/עברי בלבד. בדיקת הא  האיות בדיקת
ת האיות ושיטאחת מנחשבת ל, הSoundexבשיטת נעשית 

ת ביותר בתחום. שיטה זו מחפשת את המילים והמתקדמ
פ ההגהה והן ע״פ האותיות "הקרובות ביותר לערך הנדרש, הן ע

המדויק אתר את הערך המכשיר מ ,. בשיטה זוהמוקלדות
 .ביותר

 

 

The Dictionary 

In this model of Texton | Babylon 9222, the rapidly search 
and locate method has been improved: There is no need to 
type the entire word. While typing, the device locates words 
with a spelling similar or equal to the required one; When the 
term it is found, you may choose it, even before completing 
the typing. 

The spell checker is available only in the English/Hebrew 
dictionary. The spell checker employs the soundex method, 
which is considered as one of the most advanced spell-
checking methods in the field. This method searches for 
words which are most similar to the required word, by 
pronunciation and by the typed letters. Using this method, 
the device locates the most accurate term. 
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 Description 

Screen and Display 

An advanced LCD graphic screen with 112x48 screen dots. 
Screen display of 6 lines and l8 characters per line and 
electronic contrast adjustment (See Set-Up on page 13). 

Left to the screen, there is a list of the available work modes: 

 Cap, עברית, אנגלית

When active, a square marker is positioned near the relevant 
work mode. 

 

The Keyboard 

Design in a PC format (QWERTY format), that is, the keys are 
placed as the keys in a most common computer keyboard. 

For an explanation about the function keys, see Function 
Keys on page 14. 

 תיאור המכשיר

 ותצוגה מסך

שורות   6של ה נקודות בתצוג 112x48 LCD  מתקדם גרפי מסך
מסך  אלקטרוני של ניגודיות תווים לשורה. כיול   18-ו
)Contrast (  ראה סעיף) 13 בעמוד כיול – הגדרות(.  

 י העבודהמצב רשימה של מוצגתמסך החיצוני משמאל ל
 .Capאנגלית, עברית  האפשריים:

 סמן בצורת ריבוע. הפעיל, מופיעמצב ליד ה

 
 

  

  המקלדת

דהיינו מיקום מקשים ע״פ מיקום מקשים  ,QWERTY בפורמט
 למעט אותיות ץ, ת). (  מחשב רגילה במקלדת

  .14בעמוד  הפעלה מקשילהסבר אודות מקשי הפעלה, ראה  
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 מתח מקור

  .CR-2032דגם  3v )״כפתור״( ליתיוםסוללות שתי : סוללות

 משיכה י"ע הסוללות מבודדי את לוףלהפעלת המכשיר, ש
 .מבודדסרט השל ה חזקה

ללא   חודשים, )6שישה (פעם ב לפחות הסוללות את להחליףיש 
  במכשיר. השימוש רמתקשר ל

 3אם לא זוהתה פעולה כלשהי במשך להארכת חיי הסוללות, 
  10עם התראת כיבוי שלדקות, המכשיר נכבה מעצמו,  5 עד

 ).13 בעמוד כיול – הגדרות(ראה שניות. 

   RESET – איתחול

  .הפרמטריםאת  ליכימאפס את המערכת ומ

באמצעות  ץלח ;RESET חרירממוקם בגב המכשיר בתוך 
לפעמים  .חרירלשיכול להיכנס קיסם שיניים) (מכשיר דק 

   .לאפס את המערכתכדי  לחיצה אחתנדרשת יותר מ

  :אחת מהפעילויות הבאות לאחר RESETלחץ 

 הסוללות מבודדי הוצאת  

 הסוללות החלפת 

 

Power Supply 

Batteries: Two 3v lithium batteries CR2032.  

To activate the device, remove the battery isolators.  

Replace the batteries at least once in six (6) months, 
regardless of the usage level. 

In order to extend the batteries’ lifetime, if a key is not 
pressed for 3or 5 minutes (user defined), the device 
automatically turns off. A 10 seconds warning is prompted 
before it is automatically switched off (See Set-Up on page 
13). 

RESET 

Nullifies the system and calibrates the parameters. 

A RESET cavity is located at the back of the device. Use a 
thin appliance (a toothpick) to press RESET. Sometimes, 
more than one press may be needed to reset the system. 

Press RESET after either of the following takes place:  

 Isolator replacement 

 Batty replacement 
 

 

RESET 

 תא סוללות

RESET 

Battery 

Compartment 
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Device Functions 

Following are the major functions of Texton | Babylon 9222: 

Dictionary 

The Hebrew/English and English/Hebrew dictionary are 
based on the Babylon dictionary.  

See Getting Started on page 8. 

Calculator 

The device provides four basic math operations, percentage 
calculations and memory (M-) (m+). See Calculator on page 12. 

Set-Up 

Calibration: Contrast adjustment, ringing keys and auto 
power off set. See Set-Up on page 13. 

Once turned on, press תפריט to view the function menu. 

 

To access an item: 
 Type the indicating number or browse up and down 1.

▲▼.  
 Press Enter. 2.

The function is activated. 

 המכשיר שימושי

טקסטון | בבילון  של יקרייםהע )פונקציותשימושים (להלן ה
9222:  

 מילון

  .בבילון מילון על מבוסס עברי/אנגלי, אנגלי/עברי מילון

  .8בעמוד  הפעלה ראשונהראה 

 מחשבון

  ןוזיכרואחוזים  וגםעולות פ  ארבעעם  בסיסי מחשבון
+)M-) (m .(12בעמוד  מחשבון ראה.   

  כיול –  הגדרות

 לכיבוי וזמן מצלצלים מקשים, מסך בהירות עוצמת לכיוון
  .13 בעמוד כיול – הגדרותראה  ,עצמי

 

 

 כדי לצפות בתפריט הפונקציות.  תפריט לאחר הדלקה, הקש

 

 לפריט:לגשת כדי 

.1  .▼▲ דפדף  או לנושא הצמוד המספרעל  הקש 

.Enter. 2  הקש 

 הפונקציה מופעלת.
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  הפעלה ראשונה

  מוגן באמצעות מדבקת מגן מסך. LCD-מסך ה

.1 פשוט משוך אחת מפינותיו.מדבקת המגן,  תלהסר 

.2 ק את המכשיר.יהדללכדי  On/Off לחץ 

.3  לאתחול המערכת. RESETלחץ  

 תרגום הוראות

.1 .המכשירלהדלקת  On/Offהקש   

.2 .שברצונך לתרגם המלהאת  הקלד 

 לים באיותמירשימת  מכשיר מציגהקלדה, הבמהלך ה
כדי להגיע למילה  ▼▲ניתן להשתמש בחיצי  דומה.

  המבוקשת.
.3  התרגום.  הצעות בין ▼▲חיצי המעבר  באמצעות דפדף 

.4 כדי לתרגם את המילה.  Enterהקש  

מהבהב ▼אם תוצאת התרגום כוללת פירושים, מופיע חץ   5.

 .▼יש ללחוץ על  הפירושים על המסך; לצפייה בשאר
אם תוצאת התרגום כוללת יותר מערך אחד, מוצגת הערה   6.

המציינת את מספר הערכים שהתקבלו; לצפייה בשאר 
 .▼הערכים, יש ללחוץ 

Getting Started 

The LCD screen is protected by an adhered screen protection 
label.  

 To remove the protection sheet, gently pull one corner.  1.

 Press On/Off to turn the Texton on. 2.

 Press RESET to initiate the system. 3.

Translation Instructions 

 Press On/Off to turn on the device. 1.

 Type the word you want to translate. 2.

While typing, similar spelled words are displayed. 
While typing, you can use the search arrows ▲▼ to 
access the word. 

 Use the ▲▼ arrows to Scroll through all the translation 3.
options. 

 Press Enter to translate the word. 4.

 If the proposed translation includes several explanations, 5.
a blinking ▼is displayed; to view the rest of the 
explanations, press ▼. 

 If the proposed translation includes more than one term, 6.
a note is displayed, indicating the number of terms; to 
view the rest of the explanations, press ▼. 
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CROSS – Check Opposite Lang. Translation 

When there are a few translation options for one word, and 
you are not sure which option is the accurate one, Texton 
9222 offers a list of synonyms, in the opposite language. 

  

  

1 The word to translate: 2 אופן The word for cross 
checking: manner 

  

 

3 The cross check words   

Note: To view more terms; press ▼. 

To use CROSS: 
 Type a word and press Enter, to display the term 1.

translation. 
 Press CROSS. 2.
 Use the arrow keys to choose a desired word and press CROSS.  3.

The list of appropriate terms is displayed, in the opposite 
language. 

 Press Enter again to return to the former translation.  4.

CROSS –  בשפה השניהבדיקת תרגום 

מההצעות  , ולא ברור איזותרגום הצעותיש למלה מספר כאשר 
רשימת ערכים היא הקולעת להקשר הנדרש, ניתן לקבל 

  .ך הנבחר, בשפה הנגדיתלערתואמים 
n m

    

. הערך לבדיקה נגדית: 2  המילה לתרגום: אופן 1
manner 

  

 

   התרגום הנגדי 3

    . ▼ש : כדי לצפות בערכים נוספים, הקהערה

  :CROSSלהפעלת 

.1 , לקבלת תרגום המילה.Enterוהקש  הקלד מילה 
.CROSS. 2 לחץ על מקש 
.CROSS. 3 והקשם חיצימקשי הבאמצעות מילה בחר  

התואמים את הערך  יםכערה רשימת ופיעמעל המסך 
 ., בשפה הנגדיתהנבחר

לתרגום את המסך  החזירמ Enter ה חוזרת על לחיצ  4.
  המקורי.
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  איותמקש 

 או, באנגלית תהקלדאינך בטוח בנכונות האיות של מילה שאם 
במקרה שהמילה לא אותרה משום טעות כתיב, או אם 

  :מתאימים לתוכן הנדרש אינם שהתקבלו התרגומים

.1  .איות הקש 
ציג את ממילים דומות ו מאתר המילון תוך מספר שניותב

 הגהה דומה.איות או בעלות המילים כל 

 .רק במילון אנגלי/עברי זמינההאיות פעולת   :לבשים 

  תפריט מקש

מציג את האפשרויות הבאות: מילון, מחשבון  תפריטמקש 
  והגדרות.

 שפה  קשה לשפה הנגדית, למעבר.   

  פריט: לגשת לכלכדי 

.א ▼▲ דפדף  או לנושא הצמוד המספרעל  הקש  
.ב Enter הקשאת הפריט, ו סמן  

 

Speller (איות) 

If you are not sure that the spelling or the translation is 
correct: 

 Press 1 .איות.

Within a few seconds, the device searches and displays 
all the similar pronounced/spelled words. 

Note: The speller is available only in the Eng./Heb. dictionary. 

 Key  תפריט 

The תפריט key displays the following options: Dictionary, 
Calculator and Setup. 

 To switch to the opposite language dictionary, press 
 .שפה

 To access an item 

a. Type the attached number or browse up and down 
▲▼ 

b. Mark the line and press Enter. 
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 See Example Key–  ראה דוגמא

Displays usage examples of the translated term; provides an 
additional context of the word within a sentence. 

Note: Examples are available for common terms in the 
English/Hebrew dictionary only. 

To use: 

 Type a term to translate; the translation is displayed. 1.

 If an indication for an available example is displayed, 2.
press ראה דוגמא. Each numbered example refers to the 
examples received before the brackets. 

 To toggle between the dictionary screen and the 3.
examples’ screen, press ראה דוגמא.  

 Type “Go” and press Enter to receive a translation with 4.
examples. 

 

 

 

  דוגמא ראה מקש

מאפשר לצפות בדוגמאות שימוש של מילה שתורגמה, כדי לתת 
  המילה בתוך משפט.הבהרה נוספת להקשרים של 

מספק דוגמאות למילים נפוצות במילון  המכשיר  :הערה
  אנגלי/עברי בלבד.

  לתפעול:

.1 המילון מציג את התרגום. ;הקלד מילה לתרגום 

.2 .וגמאד ראהבמידה ומופיע חיווי להימצאות דוגמה, הקש  

לתוצאות שהתקבלו לפני  תמתייחסכל דוגמא ממוספרת 
  הסוגריים.

לדפדף בין מסך המילון למסך הדוגמאות, הקש שוב כדי   3.

 .דוגמא ראה
.4 לקבלת תרגום עם דוגמאות Enterוהקש  “”Goהקלד  

\  
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 מחשבון

 מחשבון . זהו 2+  תפריט הפעולה באמצעות מופעל המחשבון
 .רגילים מחשבונים יכול לשמש במקום , שאינובסיסי

תפעול מקשי  12 וכן  0-9מקשי מספרים 10 שי מחשבוןל
   נוספים:

    +    –   X    ÷    %    M+   M-  

                         

=   +/-    MR   MC                

 

 .ירוקבמצב מחשבון מופעלים רק המקשים המסומנים בצבע 

  =. :מתפקד כמקש תוצאה  Enterמקש  

  מנקה את המסך המחשבון.  CLRמקש 

 

 

 

 

 

Calculator 

Press 2 + תפריט to use the calculator. 

This is a basic calculator and it cannot replace the commonly 
used calculators.  

The calculator offers 10 digit keys (0-9) as well as 12 
operating keys: 

    +    –   X    ÷    %    M+   M-  

                         

=   +/-    MR   MC                

In the Calculator mode, only the green marked keys are 
enabled. 

Enter functions as the result key: = 

CLR Clears the screen. 
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Set-Up 

Press 3 + תפריט to activate Set-up. Using the Set-Up key, 
you can calibrate a few parameters.  

In order to switch from one parameter to the other, use the 
browse arrows ▲▼ and press Enter. 

LCD 
Adjust 

Calibration of the display contrast. Default is 07. 

 – Dims the display.  

 – Brightens the display. 

Values: 04 – 08. Default – 07. 

Beeper Beeping keys.  

On – Beeps each time a key is pressed.  

Off – No beep.  

   – Switches between On and Off. 

Auto-off Automatically turns the device off after three 
(default) or five non-action minutes. To set, use 
the  keys.  

10 seconds before automatic turn-off, the device 
beeps once and the display blinks. If you still 
want to use the device, just press on any key and 
turn-off will be cancelled until the next three or 
five non-action minutes. 

 כיול – הגדרות

  3  + תפריט  מופעל באמצעות הקשה על  Up -etSמצב 

 מספר פרמטרים. להגדירניתן   הכיול תמצעובא

באמצעות חיצי  תפריט נעשהב השונים הפרמטרים בין המעבר
  Enterולחיצה על מקש   ▼▲ דפדוף

LCD Adjust  מסך ( ניגודיותכיולContrast ברירת המחדל .(
  .07הוא מצב 

  – המסך ה את כהמ. 

 – ת המסךא ריהמב.  

  

Beeper  מצפצפיםמקשים.  

On – צפצוף בכל הקשה על מקש כלשהו.  שמעומ  

Off – ושתקמ צליל המקשים . 

 – צליל מעבר ממצבn O מצבל - ffO.   

Auto-Off  לאחר שאין פעילות במשך אוטומטי   כיבוי עצמי
ההגדרה דקות.  חמש(ברירת מחדל) או  שלוש

  . מתבצעת באמצעות מקשי 

י העצמי של המכשיר, בוות לפני הכיניש 10
תחיל להבהב. ניתן מושמע צפצוף בודד והמסך מ

י ע״י לחיצה קלה על מקש בווהכי ההבהובלבטל 
 שהוא. כל
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 Function Keys   הפעלה מקשי
On/Off   .מקש הדלקה וכיבוי Turns the device On or Off 

Esc  ביטול פעולה אחרונה וחוזר למסך
 הבית

Ignore last action and return to 
Home scree. 

BACK  מוחק אות אחרונה במילה Deletes the last letter of the 

word. 

HOME המוקלדת חזור לראשית המלה. Returns to the beginning of 

currently typed word.  

CLR   ניקוי הנתונים במסך Clears the screen display. 

 For future use  לשימוש עתידי סימנים

CROSS   לתרגום צולב לבחירת התרגום הנכון
 מבין האפשרויות המוצעות.

Choose the relevant translation 
from the options. 

לחיפוש מילים בעלות צליל דומה לערך  תואי
 רק באנגלי/עברי. שחיפשת.

Locates words with similar 
pronunciation or spelling. Only 

in Eng/Heb.  

 .Switch between dictionaries ניםבין מילולהחלפה   שפה

Enter  או /בחרת תרגום המלה שהקשת ,
לאחר  לחזור לרשימת המילים

 הבחירה.

Displays the translation of the 
selected word, or returns to the 
word list. 

  סריקת הצעות תרגוםל חיצי מעבר . Scroll through offered 
translations; translation. 

 Search arrows. Browses  חיצי חיפוש לדפדוף בין מילים.  ▼▲
through the word list. 

 View usage examples  צפייה בדוגמאות שימוש ראה דוגמא

Del  .מוחק אות של מילה, תוך כדי הקלדה
יש לסמן את האות באמצעות מקשי 

  ואז ללחוץDEL.  

Erases a letter in a word, while 
typing. Use the  to select 

the letter and then click DEL. 

 Space  רווח רווח

Cap  אותיות גדולות באנגלית  Capital letters 

   English Abbreviations קיצורים באנגלית
Adjective (adj.) שם תואר 

Adverb (adv.) תואר הפועל 

American English (am.) אמריקאית 

British English (Brit.) אנגלית בריטית  

Feminine (fem.) נקבה 

Grammar (gram.) דקדוק 

Intransitive verb (vi.) פועל עומד 

Masculine (masc.) זכר 

Noun (n.) שם עצם 

Plural (pl) צורת הרבים 

Transitive verb (vt.) פועל יוצא 

   Hebrew Abbreviations  קיצורים בעברית

fem. pl. נ״ר נקבה רבים masc. ז. זכר 

v.t. פ״י פועל יוצא dual masc. ז״ז זוגי זכר 

v.i. פ״ע פועל עומד dual fem. ז״נ זוגי נקבה 

v. פ. פועל masc. pl. ז״ר זכר רבים 

See ר' ראה personalpron. מ״ג מילת גוף 

acronym ר״ת ראשי תיבות conj. מ״ח חיבור מילת 

numeral ש״מ שם מספר prep. מ״י מילת יחס 

adj. ת. תואר Interjection מ״ק מילת קריאה 

adv. תה״פ תואר הפועל Inteitogative מ״ש מילת שאלה 

     fem נ  נקבה  
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  ושירות ותיאחר תעודת

 | טקסטון לפעולתו התקינה של  ת" אחראי"מ"יהודה ברמן בע חברת
 הסופי הצרכן ׳"ע רכישתו וםימ אחת שנה של לתקופה  9222 בבילון

  . )מטה הרשומים לתנאים כפוף(

לרוכש  לספק תה כדייכול כמיטב עושהבע"מ" יהודה ברמן "חברת 
 תעודתפ "ע מתחייב הדבר אין אם גם ,איכותי ומקצועי שירות

   .זו אחריות

 מולאו פרטיוש כןצרל מוגבלת, וז ריותחא תעודת לפי ההתחייבות
 מצוין בה, הרכישה יתונמחשב מקור או העתק ובהצגת וז בתעודה
 .הרכישה תאריך

 האחריות תנאי
.1 שלפי, בתנאי המכשיר של תקינה לפעולה הנדרש תיקון כל ביצוע 

 עקב או רגילים שימוש תנאיב םנגרהקלקול  נודעת שיקול
 .בייצור ליקויים

אשר לפי שיקול  במכשיר חלק כלפה בהקדם האפשרי של החל  2.
  .החלפה טעוןדעתנו 

.3 :הבאים במקרים תחול לא ,זו תעודה לפי, האחריות 
.א כל או מכוון קזנ, נחהזה, נפילה, מכנית תאונה עקב קזנ  

  י.כלשה מסיבה שבר
.ב קלקולכל  או ברק פגיעת), רטיבות( מים, שריפה עקב נזק  

 .עליון חוכנגרם כתוצאה מ אשר
.ג שבספר וההנחיות אותרההו לפי שלא משימוש בענוה נזק  

 .למשתמש הכההדר
.ד .סוללות ילתנזכתוצאה מ נזק  
.ה נסוכהו או לתיקון ניסיון נעשה או נפתח או תוקן המכשיר  

 חברת מטעם ךכל הוסמך שלא אדם י"ע שינויים בו
 ".מבע״ מןרב יהודה"

.4 .סוללות על אחריות אין 

 .מ"בע״ ברמן הודהי" במעבדת יםמתבצע והאחריות ותרהש

 ימוצר את המשווקות משרדי לציוד יותחנוב לתיקון למסור ניתן
 ".מ"בע ברמן יהודה"

 :אלינו לפנות ניתן נוספים לפרטים

   08-9429999  : טלפון

 08-9429968: פקס

    המוכרת תנוהח טלפון

    כתובת החנות המוכרת

   סידורי של המכשיר מס' 

  

  נותן השירות

 81101יבנה ,  295ת.ד.  ,13  הירדןמ", רמן בע״בהודה י

 08-9429968, פקס. 08-9429999. טל

 ________________  הרכישה תאריך

הספח .  9222 בבילון קסטוןט מילון ברכישת אחריות לתעודת חספ
והמספר הסריאלי של המכשיר  בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה

 .בתעודת האחריות

 המכשיר של סידורי 'מס
 )המכשיר בגב מודבק(

  

   הרוכש שם

   כתובת

  טלפון  דמיקו

   החנות חותמת+  המוכר חתימת


