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 מבוא

 מתקדם. ממשק תפעול המצלמה קומפקטית וקלה לשימוש עם  .F-60תודה לכם על שבחרתם במצלמה הדיגיטאלית 

ולכידת התמונה הדינאמית ניתן לתעד פעילויות יומיומיות בכל עת ובכל מקום, כדי שתוכלו   FULL HD–ה עם טכנולוגיית 

 לזכור את חוויותיכם ולשתף בהן את בני משפחתכם וחבריכם.

 ריך מסביר בבירור כיצד להתקין ולהשתמש במצלמת הוידיאו עם מידע מפורט ומפרטים טכניים.המד

 נא לקרוא את המדריך היטב לפני השימוש ולשמור אותו לעיון נוסף בעתיד.

  זהירות אמצעי

 :F-60נא להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים בשימוש במצלמת 

 או לנער את המצלמה להכותנא לא להשליך,  •

הרחיקו את המצלמה ממקור אלקטרומגנטי כגון מגנטים או מנועים חשמליים, או מכל עצם אחר הפולט גלי רדיו חזקים  •

 מצלמה או לנזקים לתמונה ולאודיו.שדות מגנטיים חזקים עלולים לגרום לכשלים ב כאנטנות.

 רטורות גבוהות או לאור שמש ישירנא לא לחשוף את המצלמה לטמפ •

לא לשים את המצלמה בכל מקום  נא רטיס הזיכרון ממקורות אלקטרומגנטים כטלוויזיות, רמקולים או מגנטים. הרחיקו את כ •

 לגרום לאובדן הנתונים המאוחסנים שיש בו חשמל סטאטי שכן הדבר עלול

 ינה, נא לנתק מיד את מקור ההספק.אם המצלמה מתחממת יתר על המידה, מעלה עשן או מדיפה ריחות במהלך טע •

 לי עלול לגרום לחנק או להתחשמלותהחשמ בלשמרו את המצלמה הרחק מהישג ידם של ילדים במהלך טעינה, שכן הכ •

 .צלמה במקום קריר, יבש ונקי מאבקהחזיקו את המ •
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 תיאור

 היא מצלמה דיגיטאלית קומפקטית ומתקדמת לשימוש מקצועי עם הפונקציות הבאות:   F-60מצלמת

 (.HD FULL) בחדות הגבוהה ביותר צילומים דיגיטאליים  •

 קול-אחסון נתונים •

  תצוגת תמונה בזמן אמת •

   אחזור קטעי וידיאו מוקלטים תפונקציי •

 אחזור קבצי תמונות תפונקציי •

 תצוגת זמן •

 לייזרמחוון  •

 שלט רחוק אלחוטי •

 10Xזום דיגיטאלי  •

 ור מיקרופון חיצוני לשימוש מיוחדחיב •

 USB 2.0העברת נתונים מהירה עם ממשק  •

 לטעינת סוללות USBכבל  •

 י לאפשר צילום בכל מקום ובכל עתכל האביזרים זמינים כד    •

המוגנות על ידי פטנטים וניתן להשתמש בה כדי לתעד עם אביזרים אלו, המצלמה משלבת בתוכה טכנולוגיות רבות ושונות 

 .כל דבר, בכל עת ובכל מקום
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 טכניים מפרטים

 המפרטים הטכניים הבאים:  F-60למצלמת

  עדשתf/2.8  175°עם זווית רחבה במיוחד של 

 עדשת HD)) 1080התומכת בהקלטת וידיאו שלP, 1080i, 960P, 720P         

 480-וP 

  4608מגה פיקסל, התומכת ברזולוציה מקסימאלית של  06פונקצית צילום תמונות שלx3456            

  10זום דיגיטאליX 

  תמונות בשנייה 01צילום מהיר, כדי לצלם עד 

 :וצילום עצמי רציףצילום יחיד, צילום  מצבי צילום שונים 

 הקלטת קול לאורך זמן 

 ב להקלטה מתמשכת בזמן אמת במהלך נהיגה. קופסה שחורה מובנית לרכ 

 שלט רחוק 

  180°פונקצית סיבוב תמונה של 

 .אפשרות חיבור למסך חיצוני לצפייה בוידיאו והצגת תמונות 

  מערכת( אפקטים של וידיאו טובים יותר במצבי פלט וידיאו רביםPAL:) 

 1080i (1920x1080) - 51 פריימים/שנייה 

 1080P (1920x1080) - 15 פריימים/שנייה 

 960P (1280x960) - 15 פריימים/שנייה 

 720P (1280x720) - 51 פריימים/שנייה 

 720P (1280x720) - 15 פריימים/שנייה 

 WVGA (848x480) - 011 פריימים/שנייה 

 WVGA (848x480) - 51 פריימים/שנייה 

 גילוי רמת סוללה וקיבולת פנויה של כרטיס הזיכרון 

 כרון תמיכה בכרטיס זיmicro SD  ג'יגה 61עם קיבולת של עד. 

 הקלטת וידיאו דינאמית עתירת מהירות, עם תגובה מהירה לסביבת אור וצל 

 שלושה מצבי גילוי אור כדי לעמוד בדרישות החשיפה בכל תרחיש 

  מצב צילום לילה עם ניגודיות והגברות של החיישן, לשיפור הבהירות והחדות של תמונות   

 שצולמו בלילה 

 עיצוב קומפקטי ואופנתי 

  יציאתHDMI ו-AV לחיבור קל לצג או לטלוויזיה לאחזור קבצים מוקלטים 

  הקלטת קבצי וידיאוMOV מוכנה לאחזור ישירות על מחשב אישי או לטעינה לאתרי ,  

 אינטרנט של שיתוף קבצי וידיאו 

 רנאמנות צבע גבוהה לתמונות וידאו ברורות וטבעיות יות 

 סקה וצילום תמונות עם שלט רחוק אלחוטי עם קוד התאמה ייחודי, קלטת וידיאו, הפה   

 למניעת שיבושים ממכשירים אחרים 

  המקומית  הווידאוהשמעה חוזרת, מחיקת קבצים ופונקציות אחרות על מצלמת 

  1/4הרצה קדימה ואחורה, מהירותX, 1/2X, 2X, 4X, 8x 16-ו 

  הגדרות זמןRTC וחפיפת זמן 

 תואמתUSB 2.0  

 מיקרופון מובנה להקלטה איכותית 

 )תמיכה בחיבור למיקרופון חיצוני )למטרות מיוחדות בלבד 



  

8 

 

 עם סוגי אביזרים רבים ושונים לתיעוד אירועי ספורט 

 קלות מכותתכונת עמידות בפני זעזועים כדי לעמוד בנפילות ו 

  עם מארזIP68  מטרים עם שני מכסים שונים 011חסין מים, עמידות בעומק של עד  

 מצב המתנה אוטומטי לחיסכון בחשמל ו/או שמירת נתוני אודיו/וידאו 
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 מבנה

 

 

 

 

0. TFT 15)נורת סימון וידיאו/אודיו )ירוקה . 

 מתג הפעלה  .16 מקש תפריט. 2

 מיקרופון .17 מקש למעלה .3

 נורת סימון הפעלה וטעינה )אדומה( .18 מקש שמאלה. 4

 LDCמסך מקטעי . 19 מקש למטה. 5

 מקש צילום .20 מקש השמעת הקלטה. 6

 מקש עצור .21 מקש אישור .7

 עדשה .TFT 22ידית נעילת מסך  .8

 נורת סימון וידיאו/צילום )ירוקה( .23 חור לרצועת יד .9

 מחוון לייזר .24 זמזם .10

  HDMIפלט .SD 25חריץ כרטיס  .11

 USBממשק פלט  .26 מקש ימינה .12

 ממשק משולב .27 אודיו/קלט AVפלט . 13

  מקש הקלטה. 14
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 הוראות הפעלה
 

 0F-6התקנת מצלמת 

ניתן להתקינה היכן שתרצו, או עם המארז  ניתן להחזיק ביד או להשתמש בה ללא ידיים עם האביזרים המצורפים. F-60מצלמת 

 מימיים. -חסין המים, ניתן להכניסה למים לצילומים תת

 

 על המצלמה TFTהרכבת מסך  .1

 
TFT הרכבת מסך                                    מצלמה מסך TFT 

 

 בתוך המארז חסין המים F-60שימו את מצלמת הוידיאו . 2

 
המארז של מצלמת הוידיאו            שימו את מצלמת הוידיאו בתוך המארז                          

 

 .ואז הסירו אותו  PUSH, לחצו על לחצןTFTלהסרת מסך 

 

 התקנה בשלט רחוק

מצוידת בשלט רחוק עצמאי, שניתן לשים בתנוחות שונות, על פי האביזרים  F-60מצלמת הוידיאו 

 המותקנים על המצלמה. 

 

   

 )אופציונאלית( רצועת קשירה. 3  תפס אחורי. 2  צמדן זיפים. 1
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 מקרא

 נא לבצע את הפעולות הבאות לפני השימוש:

 ובדקו את רמת הסוללה F-60הפעילו את מצלמת הוידיאו 

 ( להפעלת המערכת.ONהפעילו את מתג ההפעלה )

מוארים והמערכת נכנסת למצב  LCDכאשר נורת הסימון האדומה דולקת, הסמלים המתאימים על צג 

 התצוגה המקדימה. 

 :בחלק העליון ניתן למצוא את המידע הבא LCDעל מקטע צג 

 

 LCDסמלים על צג 

 
 מצב הקלטת וידיאו

מוצג בפינה השמאלית העליונה, מעיד על מצב הקלטת 
 וידיאו.

 
 מצב הקלטת אודיו

מוצג בפינה השמאלית העליונה, מעיד על מצב הקלטת 
 אודיו.

 
 על פעולת צילום, מעיד במרכזמוצג בחלק העליון  מצב צילום

 

 סמל הספק
מוצג בפינה השמאלית העליונה, מעיד על כך שהמצלמה 

אם סמל זה נעלם, המצלמה כבויה או במצב  מופעלת.
 המתנה

 משך הקלטת וידיאו 000:22
 מוצג במרכז, מעיד על משך הקלטת הוידיאו הנוכחית. 

 .TFTהזמן מוצג באופן מסונכרן עם הזמן על מסך 

 
 ת הסוללהמחוון קיבול

מוצג בפינה השמאלית התחתונה, מעיד על רמת 
 הסוללה.

 
 USBמצב חיבור 

מוצג בחלק התחתון במרכז, מעיד על חיבור המצלמה 
באותה עת נורת הסימון הירוקה  למחשב אישי. 

 מהבהבת באיטיות.

 
 TFמחוון קיבולת כרטיס 

מוצג בפינה הימנית התחתונה, מעיד על שטח הזיכרון 
מלא, נורת הסימון הירוקה  TFאם כרטיס  הזמין.

 מהבהבת.

חלק מהסמלים זהים לסמלים המוסברים לעיל,  . TFTבה בעת ניתן למצוא את הסמלים הבאים גם על מסך 

 אחרים מוצגים ביתר פירוט. 

 TFTסמלי 

 
 מצב הקלטת וידיאו

מוצג בפינה השמאלית העליונה, מעיד על מצב הקלטת 
 וידיאו.

 
 במהלך הרישום TFTמיצג בכל מסך  אודיומצב הקלטת 

 

 מוצג בחלק העליון במרכז במהלך צילום תמונה מצב מצלמת תמונות

 
 סמל הספק

מוצג בפינה השמאלית העליונה, מעיד על רמת 
 הסוללה.

 רזולוציית וידיאו 
מוצג בפינה השמאלית התחתונה, מעיד על הרזולוציה 

 הפעילה באותה עת

 
 פנויקיבולת זיכרון 

מוצג בפינה הימנית העליונה, מעיד על כרטיס זיכרון עם 
 קיבולת פנויה זמינה
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 סמלי מקשים

 תיאור קצר תיאור מקש

 
 הפעלה/כיבוי הספק

 
 הקלטה הקלטה

 
 צילום תריס צילום

 
 עצור עצירת הקלטה

 

 ניווט לוח מקשי ניווט

 
 תפריט מקש תפריט

 
 אחורה מקש אחורה
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 פרמטרים להגדרה של מצלמת הוידיאו

 מצב וידיאו או אודיו

 .F-60מאפשר בחירת מצב השימוש של מצלמת 
 

 .. מקש0 

 .. נבחר בברירת מחדל 1 

 

 מצב הקלטת וידאו

 לאישור.. לחצו על 1

 ועל  לאישור.הבחירה לשינוי   ועל  .לחצו על. 4

 

 

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

  וידיאו, אודיו  

 הגדרת רזולוציית וידיאו

 מאפשרת לבחור את הרזולוציה הרצויה להקלטת הוידיאו. 

 .נבחר בברירת מחדל  מקש. 0
 

 כדי להגיע לפריט השני. ועל . לחצו על 2
 
 

1280X720P 25F 16:9  )דוגמא( 

 לאישור. . לחצו על3
 

   לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1
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 אפשרויות הבחירה לרזולוציית וידיאו הן:

 רזולוציה
NTSC   פריימים

 לשנייה
PAL   פריימים

 לשנייה
 הגדרת מסך

1080P 30 25 1920X1080P 16:9 

1080I 50 60 1920X1080I 16:9 

980 30 25 1280X960P 4:3 

1280 60 50 1280X720P 16:9 

1280 30 25 1280X720P 16:9 

848 120 100 848X480P 16:9 

848 60 50 848X480P 16:9 

 

 הגדרת זווית צפייה

 סוגי צפייה עם זוויות שונות. 1מאפשרת להגדיר 

 . נבחר בברירת מחדלמקש . 0

   להגיע לפריט השלישי. כדי  ועל לחצו על . 2
 

 

 חבה )דוגמא(רזווית צפייה: 

 אישור.  לחצו על. 3

 

 לאישור.  בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על . 4

 אפשרויות הצפייה הזמינות הן:

 רחבה, בינונית, צרה

 

 בלבד  1080iאו   1080Pפונקציה זו זמינה להקלטת וידיאו במצב צילום
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 )ביטים( קצב סיביות

 מאפשר שינוי מספר הפריימים המוקלטים לכל שניית הקלטה. 

 

 .נבחר בברירת מחדל מקש  .0
 

 כדי להגיע לפריט הרביעי.  ועל  לחצו על  .1
  

 

 קצב סיביות גבוה )דוגמא(

 לאישור.  לחצו על .1
 

 

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה של קצב סיביות הזמינות הן:

 רגיל, גבוה 
 ככל שהפרמטר גבוה יותר, כך התמונה ברורה יותר, אך גודל הקובץ עולה.  

 

 סינכרון וידיאו לייזר

 מאפשר להפעיל/להשבית את מחוון הלייזר.

 

 . נבחר בברירת מחדלמקש  .0
 

 כדי להגיע לפריט החמישי.  ועל  לחצו על  .1
  

 מושבת :סינכרון וידיאו לייזר

 לאישור.לחצו על .1

 

 לאישור.בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 
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 מופעל, מושבת 
 הקלטת וידיאו מוקדמת

סרט  שניות לפני תחילת הוידיאו.  5אם מצב זה מופעל, מצלמת הוידיאו מקליטה הקלטה מוקדמת של 

 שניות לפני הלחיצה על מקש ההקלטה.  5הוידיאו שמתקבל מתחיל 

 . נבחר בברירת מחדל מקש  .0

 

  השישי.כדי להגיע לפריט  ועל  לחצו על  .1

 

 תמושבת הקלטת וידיאו מוקדמת:

 לאישור.  לחצו על .1
 

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן:

 מופעל, מושבת 
 

 הרצת זמן

 מאפשרת להגדיר את הזמן שרץ בין הפריימים השונים במהלך הקלטת וידיאו. 

 . נבחר בברירת מחדל מקש  .0

 .כדי להגיע לפריט ועל  לחצו על  .1
 

 תמושבת :הרצת זמן

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור.בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה הזמינות בשניות הן: 

 

 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 מושבת , 
 

  .הוידיאו המתקבל יהיה וידיאו מואץ פחות או יותר על פי הפרמטר להגדרה שנעשה בו שימוש
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 פריימים בשנייה.  61עד  11בוידיאו רגיל 

 פריימים בדקת הקלטה אחת.  11שניות, התוצאה היא  1-לדוגמה, אם הגדרתם את הפרמטר ל

ים לשנייה, הוידיאו הסופי שיתקבל יימשך שנייה אחת; וידיאו של שעה אחת פריימ 11-אם הוידיאו מוקרן ב

 שניות במצב הקרנה.  61-יימשך כ

 ברור כי במהלך מצב זה על מצלמת התמונות להיות מקובעת על חצובה או נשענת על התקן תמיכה. 

 

שמש עולה,  פונקציה זו משמשת בדרך כלל להצגת אירועים ארוכים ברצף קצר )פרח פורח,  :הערה

 עננים נעים וכדומה(.

 

 וידיאו אוטומטי

 מאפשר את הספירה לאחור להתחלת קובץ וידיאו מוקלט. 

 . נבחר בברירת מחדל מקש  .0

 

  השביעיי.כדי להגיע לפריט  ועל  לחצו על  .1

 

 מושבת :אוטומטיוידיאו 

 לאישור.  לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה הזמינות בשניות הן: 

 5 10, 20,מושבת , 

 

 º081סיבוב של 

 . 180°-פונקציה זו מסובבת את התצוגה והתפריט של המצלמה ב

 . נבחר בברירת מחדל מקש  .0

 השמיני. כדי להגיע לפריט ועל  לחצו על  .1
 

 מושבת :º180סיבוב של 

 לאישור.לחצו על .1
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 לאישור.בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

  ,מושבתמופעל 
 .WVGA/120fps-ו  WVGA/100fpsפונקציה זו אינה זמינה להקלטת וידיאו במצב

 

 תצוגת תאריך/זמן

פונקציה זו מתעדת אוטומטית את הזמן התאריך והזמן במהלך הקלטת וידיאו ומציגה אותם בפינה הימנית 

 התחתונה של המסך.

 . נבחר בברירת מחדל מקש  .0

 

  .תשיעיהכדי להגיע לפריט  ועל  לחצו על  .1

 

 תמושבת :תצוגת תאריך/זמן

 לאישור.  לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .1

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן:

 מופעל, מושבת 
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  הווידאומצלמת גבי הערות על 

 

 .משך הקלטת האודיו מוצג בפינה  במצב הקלטה נא ללחוץ פעם אחת על מקש ההקלטה כדי להתחיל

לחצו על מקש עצור כדי לעצור  ונורת הסימון הירוקה מהבהבת באיטיות. TFTהימנית העליונה של מסך 

דולקת  נורת הסימון הירוקה כבויה, ונורת הסימון האדומה נותרת ולשמור את קובץ האודיו המוקלט. 

 ( ומצלמת הוידיאו במצב של הקלטת אודיוLCD מסך)פעולה זו מוצגת על 

 במהלך הקלטת האודיו מצלמת הוידיאו מגיבה רק למקשי עצור וכיבוי 

  כאשר פונקצית סנכרון הוידיאו לייזר מופעלת, צלמית הלייזר מוצגת בפינה השמאלית העליונה של מסך

הלייזר מופעל כאשר הקלטת הוידיאו  יאו במצב הקלטה.התצוגה המקדימה, ומעידה כי מצלמת הויד

 נעצרת הווידאומתחילה ונכבה כאשר הקלטת 

  WVGA/120fps-ו WVGA/100fpsזום אינו נחוץ במצב הקלטת וידיאו       
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 המצלמה של להגדרה פרמטרים

 

 רזולוציית תמונות

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 כדי להגיע  לפריט הראשון. ועל  לחצו על  .1

 

12M 3840X2880 4:3  )דוגמא( 

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

8M, 12M, 16M 

 

 צילום יחיד

פונקציה זו מאפשרת למצלמת התמונות לצלם צילום יחיד או להפעיל אוטומטית את הפונקציה בתפריט 

 הבא )צילום מהיר( אם היא מוגדרת כמושבתת.  

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 מושבת: צילום יחיד
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 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 הזמינות הן:  אפשרויות הבחירה

 מופעל, מושבת 
 

 צילום מהיר

 על ידי בחירת פונקציה זו תצלם המצלמה בתוך שנייה אחת את מספר התמונות הנבחר. 
 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 השלישי. כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 צילום מהיר: מושבת

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 3,6,10מושבת , 
 ( אוטומטית.OFF(, פונקציה זו מושבתת )ON)תצלום יחיד( מופעל ) SINGLE SHOTאם פריט 

 

 לכידה ללא עצירה

 באמצעות פונקציה זו תמונות נלכדות במרווחי זמן מוגדרים מראש הניתנים לשינוי. 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1
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 .הרביעי כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 תמושבת :לכידה ללא עצירה
 

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות בשניות הן: 

 60, 30, 20, 10,5,3,2,1,0.5מושבת , 
 במצב זה על מצלמת התמונות להיות מקובעת על חצובה או נשענת על התקן תמיכה. 

 רצף הצילום יעצור אך ורק על ידי לחיצה על מקש עצור, במקרה של זיכרון מלא או התרוקנות הסוללה.

 

לא יוצג כל וידיאו, אלא  " לראייה, בפרמטרים של המצלמה כ"הרצת זמןפונקציה זו דומה  הערה: 
 רצף של תמונות שצריך לבנות בהמשך כוידיאו באמצעות תוכניות מיוחדות. 

 

 שעון עצר עצמי

 פונקציה זו מאפשרת להגדיר זמן שנקבע מראש לשעון עצר עצמי.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .חמישיה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 : מושבתשעון עצר עצמי

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5
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 אפשרויות הבחירה בשניות הן: 

 3,5,10מושבת , 
 

נורת סימון שעון העצר העצמי  כדי להפעיל שעון העצר של הספירה לאחור. לחצו על מקש 

 מהבהבת והמצלמה מצלמת תמונה. 

; אם לא, שעון העצר OFFלהשבתת פונקצית שעון העצר העצמי המשיכו כפי שמוסבר לעיל ובחרו 

 ימשיך לפעול. 

 

 תצוגת תאריך וזמן

 על ידי הפעלת פונקציה זו המצלמה מתעדת אוטומטית את התאריך והזמן במהלך הצילום ומציגה אותם

 בפינה הימנית התחתונה של התמונה. 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .השישי כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 ת: מושבתתצוגת תאריך/זמן

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 מופעל, מושבת 
 

 . WVGA/120fps-ו 1080i, WVGA/100fpsפונקצית תצוגת הזמן אינה זמינה לצילום תמונות במצבי 

 

 הערות על המצלמה

 השביתו את  זמנית. -פונקצית הצילום המתוזמן ופונקציות צילום אחרות אינן ניתנות להפעלה בו
ת המחדל של אחרת, המצלמה במצב בריר פונקציות הצילום האחרות.  להחזרתהצילום המתוזמן 

 צילום מתוזמן. 

  .במצב צילום יחיד, פרמטר הלכידה ללא עצירה האוטומטית מושבת אוטומטית 
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 מערכת הגדרת של פרמטרים

 

 צליל אזהרה

 הגדירו פונקציה זו להפעלת צליל הטקטוק. 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .ראשוןה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 : מושבתצליל אזהרה

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 מופעל, מושבת 
 

 מחוון סטאטוס

 מאפשר להשבית את פעילות נורת הסימון הקדמית.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .שניה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 : מושבתמחוון סטאטוס
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 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 מופעל, מושבת 
 

 תצוגת סמלים

 .TFTבמצב תצוגה מקדימה ניתן להציג או להסתיר את סמלי הסטאטוס שעל מסגרת מסך 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 תצוגת סמלים

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 הן: בשניות אפשרויות הבחירה הזמינות 

 מופעל, מושבת 
 

 לולאת וידיאו 

 מאפשרת שמירה אוטומטית של הקלטת וידיאו.

  .מקש  .0
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 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .השלישי כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 תמושבת לולאת וידיאו:

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 הן: בשניות אפשרויות הבחירה הזמינות 

 מופעל, מושבת 
 

דקות; אם היא מושבתת,  11אם פונקציה זו מופעלת, המערכת שומרת אוטומטית קובץ הקלטה מידי 

 דקות.  00המערכת שומרת קובץ הקלטה מידי 

 

 מצב המתנה אוטומטי

 מאפשר כיבוי אוטומטי של צג מצלמת הוידיאו. 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .רביעיה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 : מושבתמצב המתנה אוטומטי

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 10,5,2מושבת , 
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, מצלמת חלףכאשר הזמן המוגדר מראש  כאשר אין פעולה, המערכת מתחילה לספור את הזמן.

במקרה שפעולה כלשהי נערכת באותה עת, המערכת מתחילה מחדש  המתנה.הוידיאו נכנסת למצב 

 את ספירת הזמן.

 

 פלט טלוויזיה 

 מגדיר את פורמט הפלט לחיבור לטלוויזיה.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .חמישיה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 )דוגמה(  NTSC פלט טלוויזיה: 

 לאישור.על לחצו .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 NTSC, PAL 
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 קופסה שחורה לרכב

 פונקציה מועילה לשימוש במצלמת וידיאו עצמאית.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .השישי כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 תמושבת  :שחורה לרכבקופסה 

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 מופעל, מושבת 
 

אם פרמטר זה מופעל, מצלמת הוידיאו מתחילה בהקלטת וידיאו כאשר היא מטולטלת או כאשר הרכב 

אם מצלמת הוידיאו אינה מטולטלת או אם הרכב עוצר, היא מפסיקה את הקלטת הוידיאו  מתחיל לנוע. 

 דקות לערך.  0בתוך 

 

 ניגודיות

 מאפשרת לשנות את פונקצית הניגודיות.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .ביעיהש כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 )דוגמה( -)קונטרסט ( סטנדרטית  ניגודיות

 לאישור.לחצו על .1
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 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 סטנדרטית, מוגברת 

 

 רגישות החיישן

 מאפשרת לשנות את רגישות מצלמת הוידיאו לאור.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .שמיניה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 אוטומטי  :רגישות החיישן

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 אוטומטי, רמת אור נמוכה 

 

 חשיפה 

 מאפשרת לבחור את שיטת מדידת החשיפה. 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 התשיעי כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 ממוצעת )דוגמה( חשיפה: 
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 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 ממוצעת, אזור מרכזי, נקודה מרכזית 
 
 מבטיחה את אפקט החשיפה הכללי. :ממוצעת

לשפר את האזור המרכזי הכהה, אם האזור המרכזי כהה אך האזור הגדירו פרמטר זה כדי  :אזור מרכזי

 שמסביבו בהיר.

להפך, אם האזור המרכזי בהיר והאזור שמסביבו כהה, השתמשו בהגדרה זו לשיפור  : נקודה מרכזית

 התמונה באזור הכהה שמסביב. 

 

 שפה

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 עשירי.ה די להגיע  לפריטכ ועל  לחצו על  .1

 

 שפה

 לאישור.לחצו על .1

 לאישור. בחרו את הפריט הרצוי ולחצו על  .5

 אפשרויות הבחירה הזמינות הן: 

 אנגלית, איטלקית, פורטוגזית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, יוונית 
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 תאריך/זמן

 מאפשרת להתאים את התאריך והזמן.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 .אחד עשרה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 תאריך/זמן

 לאישור.לחצו על .1

 הערכים. לשינוי  ועל  לחצו על  .5

 כדי לנוע מפריט לפריט.  ועל  לחצו על  .6

 .לאישור לחצו על .7

 

 פורמט 

 אפשרות לפרמט כרטיס זיכרון חיצוני.

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 עשר. שניםה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 פורמט
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 לאישור.  לחצו על .1

 לאישור ואשרו שנית לפי כל בקשה.  בחרו את הפריט הרצוי, לחצו על  .5

 

 השבת הגדרות ברירת המחדל

 פונקציה זו משיבה את כל הפרמטרים להגדרות ברירת המחדל. 

  .מקש  .0

 .כדי לגלול את תפריט ההגדרות עד  לחצו על  .1

 עשר.שלושה ה כדי להגיע  לפריט ועל  לחצו על  .1

 

 השבת הגדרות ברירת המחדל

 לאישור.  לחצו על .1

 לאישור ואשרו שנית לפי בקשה.  בחרו את הפריט הרצוי, לחצו על  .5

 

 

 

 פעולה זו משיבה את ההגדרות הסטנדרטיות באנגלית שימו לב!
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 התחלה שלבי

 

 :F-60לפני השימוש במצלמת 

  .אם רמת הסוללה נמוכה, טענו אותה עם כבל  וודאו כי הסוללה מלאהUSB  . נורת הסימון האדומה

כאשר סוללה טעונה במלואה נורת הסימון האדומה נותרת  הקטנה מהבהבת באיטיות במהלך הטעינה. 

 .TFTתופיע על מסך  ה דולקת וצלמית הסולל

 כרטיס זיכרון  פרמטו אתSD )כמתואר בפסקה על ההגדרות( 

 )הגדירו את התאריך והזמן )כמתואר בפסקה על ההגדרות 

 על פי הצרכים שלכם.  F-60כעת ניתן להמשיך עם כל שאר הגדרות הפרמטרים של מצלמת

 הוידיאו במצלמת שימוש

 

 הקלטה בוידיאו 

 )הקלטה( כדי להתחיל בהקלטת וידאו.  במצב התצוגה המקדימה לחצו על מקש 

 .TFTמשך הקלטת הוידיאו מוצג בחלק הימני העליון של מסך 

 נורת הסימון הירוקה בחלק העליון של המצלמה תהבהב באיטיות.

 .TFTהקטן ועל מסך  LCDמשך ההקלטה מוצג על צג 

.  או הקטנה במהלך ההקלטה, מצלמת הוידיאו מגיבה רק לפעולות לצורך הגדלה 

 קובץ הוידיאו המוקלט. לחצו על מקש עצור פעם אחת כדי לעצור ולשמור את

 .LCD מקטעי מצלמת הוידיאו שבה למצב התצוגה המקדימה ומשך ההקלטה נעלם מסך

 

 הערה: 

 כבו את מתג ההפעלה רק לאחר שמירת הקובץ המוקלט הנוכחי 

  אם הסוללה אוזלת במהלך הקלטת הוידיאו, המערכת שומרת את הקובץ המוקלט הנוכחי ונכנסת
, עד שמצלמת הוידיאו TFTלמצב המתנה ומציגה את האזהרה של "התרוקנות הסוללה" על מסך 

 נכבית.

  אם כרטיס זיכרוןSD  מלא במהלך הקלטת הוידיאו, המערכת שומרת את הקובץ המוקלט הנוכחי
משך הקלטת הוידיאו נעצר על  . TFTעל מסך )כרטיס מלא( " Card fullיגה הודעת "והמערכת מצ

 והמערכת שבה למצב התצוגה המקדימה. LCD המקטעי מסךה

  פונקצית ההקלטה  דקות.  05במצב הקלטה מחזורית, המערכת שומרת אוטומטית קובץ מידי(
 זמנית(-עלה בוהמחזורית ופונקצית ההקלטה המוקדמת בוידיאו אינן ניתנות להפ

  אם סוללת הגיבוי מסופקת וטעונה במלואה, מצלמת הוידיאו יכולה להמשיך ולהקליט בוידיאו
 במשך כארבע שעות ולהקליט באודיו במשך כשבע שעות. 

  במצביWVGA/100  ו-WVGA/120  מצלמת הוידיאו אינה תומכת בתצוגת הזמן, זום, ותמונות ,
מצלמת הוידיאו אינה תומכת בפונקצית תצוגת   1080i/60-ו  1080i/50במצבי בזווית רחבה. 

 הזמן. 
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  במצב הקלטת אודיו, לא ניתן להתאים את עוצמת הקול על ידי לחיצה על המקשים המתאימים, אך
 ניתן לעשות זאת בהשמעה חוזרת. 

  אם למצלמת הוידיאו מסךTFT  והיא במצב תצוגה מקדימה, לאחר שימוש בכבלHDMI  לחיבור
)אך  לצג בהפרדה גבוהה, ניתן לבצע פעולות בסיסיות למצלמת הוידיאו ישירות על גבי הצג. 

 על מצלמת הוידיאו( TFTפעולות בסיסיות אלו לא ניתן לבצע אם אין מסך 

 

 

 צילום תמונה

 ניתן לשנות את הפרמטרים כמתואר בסעיף:  לפני צילום תמונה יש להגדיר מספר פרמטרים על פי המצב. 

  פרמטרים להגדרה של המצלמה

 להלן סיכום קצר: 

 

 רזולוציה:

 ניתן להגדיר את הרזולוציה לכל אחד משלושת המצבים הבאים:

8M 3200, עם רזולוציית תמונה של x 2400. 

12M 3840, עם רזולוציית תמונה של x 2880. 

16M 4608, עם רזולוציית תמונה של x 3456. 

 

 מצב צילום תמונות:

 )צילום יחיד )מצב ברירת המחדל 

 כדי לצלם תמונה בעוד המערכת מפיקה צליל נקישה. במצב התצוגה המקדימה לחצו על מקש הצילום 

 LCDנורת הסימון הירוקה בצדה הקדמי של מצלמת הוידיאו מהבהבת פעם אחת )גם צלמית הצילום על צג 

 מהבהבת פעם אחת( ומצלמת הוידיאו שבה למצב התצוגה המקדימה. 

 צילום מהיר 
 תמונות לשנייה(. 01תמונות לשנייה או  6תמונות לשנייה,  1ניתן לבחור 

 תמונות בשנייה. 01או  6 ,3תצלם   F-60פעם אחת, מצלמת הוידיאו על ידי לחיצה על מקש הצילום 
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 לכידה אוטומטית 
 שניות. 61או  30 ,20 ,10 ,5 ,3 ,2 ,1 ,0.5ניתן לבחור 

מצלמת תמונה אחד בכל מרווח זמן מוגדר עד ללחיצה על מקש עצור לעצירת   F-60מצלמת הוידיאו

 הצילום.

 צילום אוטומטי 
 שניות.   10 ,5 ,3ניתן לבחור 

 פעם אחת.  וםמצלמת הוידיאו מתחילה בספירה לאחור של שעון העצר לאחר לחיצה על מקש הציל

 

 הקלטת קובץ אודיו

 לפני הקלטת קובץ אודיו יש להגדיר את מצלמת הוידיאו להקלטת אודיו.

)מצבים( בתוך   MODESאם ברצונכם להפעילה, היכנסו אל הקלטת האודיו משביתה את הקלטת הוידיאו. 

VIDEO CAMERA PARAMETERS .)פרמטרים של מצלמת וידיאו( 

 לתחילת הקלטת האודיו.)הקלטה(  לחצו על מקש 

 נורת הסימון הירוקה מהבהבת באיטיות. 

משך ההקלטה  ומתחילה לספור את הזמן.  TFTמצלמת הוידיאו מציגה את צלמית הקלטת הוידיאו על מסך 

 . LCDמוצג על צג 

 לחצו על מקש עצור כדי לעצור ולשמור את קובץ האודיו המוקלט. 

של מצלמת הוידיאו כבויה והיא שבה למצב התצוגה המקדימה כעת נורת הסימון הירוקה שבצדה הקדמי 

 להקלטת האודיו. 

 . LDC המקטעי מסךמה משך ההקלטה נעלם

 

 .כאשר הקלטת האודיו הסתיימה, לחצו על מקש 

להצגת אפשרויות  OKלחצו על  להצגת אפשרות האודיו.  OKהיכנסו אל ממשק ההגדרות שנית ולחצו על 

 שנית כדי לצאת מממשק ההגדרות. OKלחצו על  הוידיאו ובחרו בוידיאו. 

 מצלמת הוידיאו שבה למצב התצוגה המקדימה להקלטת וידיאו. 

 

 

 : הערות

 פעמיים כדי לשוב למצב הקלטת וידיאו. לאחר שהקלטת האודיו הסתיימה, ניתן ללחוץ על מקש
 

 . אודיו מצב הקלטת למצב  לשוב פעמיים כדי ניתן ללחוץ על מקש עצור
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 קובץ השמעת

 
לצפייה בקובץ, בצעו את  שלכם. F-60וידיאו ותמונות על מצלמת הוידיאו -ניתן לצפות בקבצי הקלטת אודיו

 הפעולות הבאות: 

 

 .מקש  .0

 .  כדי להיכנס לתפריט בצד הימני העליון לחצו על  .1

 לבחור את מצב תצוגת הקובץ.כדי  ועל  לחצו על . 3 .0

 וידיאו בלבד, תמונה בלבד, וידיאו ותמונה  
 ברירת המחדל היא מצב וידאו ותמונה. 

 
 השמעת קובץ וידאו

  כדי להשמיעו.   OKהציגו את כל התמונות הממוזערות, בחרו את הקובץ הרצוי ולחצו על 

 בעת השמעת קובץ וידאו, ניתן להשתמש במקשים הבאים:

 

 תיאור מקש

 

 מגביר את עוצמת הקול

 

 מחליש את עוצמת הקול

 

 שניות.   1משמיע קובץ בהרצה איטית קדימה על ידי לחיצה על מקש זה למשך 

 צה מהירה קדימה על ידי לחיצה קצרה אחת על מקש זה. רמשמיע קובץ בה

 

 שניות.   1משמיע קובץ בהרצה איטית אחורה על ידי לחיצה על מקש זה למשך 

 צה מהירה אחורה על ידי לחיצה קצרה אחת על מקש זה. רמשמיע קובץ בה

 

חזרה לממשק ההשמעה החוזרת על ידי  מאפס ומשמיע קובץ מתחילתו על ידי לחיצה על מקש זה. 

 לחיצה על מקש זה שנית. 

 

 מתחיל או משהה השמעת קובץ וידאו על ידי לחיצה על מקש זה. 
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במהלך ההשמעה  . 16X ,8 ,4 ,2ניתן להגדיר את פונקציות ההרצה קדימה ואחורה למהירות של 
אבל על ידי לחיצה על המקש  כדי לשוב למהירות הרגילה. OKהאיטית או המהירה ניתן ללחוץ על 

שניות, ניתן להפעיל את פונקצית ההילוך האיטי המאפשרת לכם לצפות בקבצי וידיאו  0למשך מעל 
 ות מוקטנת בחצי וברבע. במהיר

 

 צפייה בקובץ תמונה

  כדי לבחור אותו.  OK הציגו את כל התמונות הממוזערות, בחרו את הקובץ הרצוי ולחצו על 

 ניתן להשתמש במקשים הבאים:

 

 

 תיאור מקש

 

 צילום זום מקרוב

במצב של צילום זום מקרוב, המצלמה לוכדת תמונה ומזיזה אותה כלפי מטה בעת לחיצה על מקש 

OK. 

 

 צילום זום מרחוק

במצב של צילום זום מרחוק, המצלמה לוכדת תמונה ומזיזה אותה כלפי מעלה בעת לחיצה על מקש 

OK. 

 

 במצב זום, המצלמה מזיזה את התמונה ימינה

 

 מזיזה את התמונה שמאלהבמצב זום, המצלמה 

 

 חזרה לממשק ההשמעה החוזרת על ידי לחיצה על מקש זה שנית.  איפוס והצגת קובץ מההתחלה. 

 

 במצב צילום מקרוב, המצלמה עוברת בין מצב תנועה לבין מצב זום.
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 ת קובץ אודיוהשמע

  הרצוי.הקובץ  לבחור את  כדי  OKמרשימת כל קבצי האודיו, לחצו על מקש 

 ניתן להשתמש במקשים הבאים:

 

 תיאור מקש

 

 מגביר את עוצמת הקול

 

 מחליש את עוצמת הקול

 

 איפוס והצגת קובץ מההתחלה. 

 חזרה לממשק ההשמעה החוזרת על ידי לחיצה על מקש זה שנית. 

 

 הפעלה או השהייה של השמעת קובץ אודיו

 

 במצב השמעה חוזרת של קובץ אודיו כל שאר המקשים מושבתים. 

 

 מחיקה, הגנה והשמעה אוטומטית של קובץ

 במצב השמעה חוזרת, ניתן למחוק, להגן על ולהשמיע אוטומטית קובץ.

 

 מחיקת קובץ

למחיקת קובץ,  וידיאו, ממשק תמונות או ממשק וידיאו ותמונות, ניתן למחוק את הקבצים המתאימים. ב

 בחרו קובץ למחיקה.  בצעו את הפעולות הבאות:

 .מקש  .0

 כדי להגיע אל ועל  לחצו על  .1

 

 מחיקת קובץ

 לאישור. לחצו על .1
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 כדי לעבור ועל  לחצו על  .1

 
בחרו מחיקת קובץ יחיד אם ברצונכם למחוק קובץ יחיד )וידיאו, תמונה או אודיו( או מחיקת הכל אם  .5

 ברצונכם למחוק את כל הקבצים.

 

 

במקרה של יותר קבצי תמונות וקובץ וידיאו אחד  אפשרות בחירה זו פועלת על פי מצב התצוגה. 
" תהיה זמינה, ולעומת זאת (מחק הכל) delete all"בלבד, במצב תצוגה של וידאו ותמונה, אפשרות 

ניתן למחוק  תהיה זמינה.  (מחק קובץ יחיד) delete singleבמצב תצוגת וידיאו בלבד אפשרות 
 קבצים בלתי מוגנים בלבד. 

 

 נעילה/שחרור נעילה של קובץ

להגנה על  קובץ,  וידיאו, ממשק תמונות או ממשק וידיאו ותמונות, ניתן להגן על הקבצים המתאימים. ב

 בצעו את הפעולות הבאות: 

 בחרו את הקובץ המוגן

 .מקש  .0

 כדי להגיע  ועל  לחצו על  .1

 

 קובץ נעילת

 לאישור. לחצו על .1

 כדי לעבור ועל  לחצו על  .1
 םא נעילת כל הקבציםבחרו באם ברצונכם להגן על קובץ יחיד,  נעילת קובץ יחידבחרו באפשרות  .5

 ברצונכם להגן על כל הקבצים הקיימים. 
 .פתיחת נעילת כל הקבציםו פתיחת נעילה של קובץ יחידהפעולה ההפוכה נעשית על ידי שימוש ב
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של קובץ נעול מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של ממשק התצוגה  הצלמית האפורה  : הערה

מוצגת בפינה השמאלית  עם פתיחת הנעילה, הקובץ אינו מוגן והצלמית הכחולה  המקדימה. 
 קובץ נעול אינו ניתן לביטול אך ניתן לבטלו בתהליך פרמוט.  התחתונה של ממשק התצוגה המקדימה. 
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 רחוק בשלט שימוש

מצוידת בשלט רחוק המשמש להקלטת וידיאו, צילום תמונות, הפסקה והפעלה/עצירה   F-60מצלמת וידיאו

 של פונקצית הלייזר.  

 
 

 השלט רחוק כולל שלושה מקשי פונקציות ונורת סימון אדומה אחת מהבהבת כאשר מקש כלשהו לחוץ.

 

 

 

 מקש הפעלת מצלמת וידיאו 

 

 מקש הפעלת מצלמת תמונות 

 

 מקש עצור

 

 התאמת שלט רחוק למצלמת תמונות

, נא לבצע את הפעולות F-60לצורך התאמת הפונקציות של השלט רחוק לפונקציות של מצלמת וידיאו 

 הבאות:

 כאשר מצלמת הוידיאו במצב כבוי לחצו על מקש  .0

 . ONלמצבהפעילו את מתג ההפעלה  .1

על  ועל מקש  לחצו על מקש  שניות   5ובתוך   שחררו את מקש  .1

 זמנית. -השלט הרחוק בו

 משמיעה פעמיים צליל טקטוק.  F-60לאחר התאמת קודים מוצלחת, מצלמת וידיאו 
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 .כדי לבדוק האם התאמת הקוד הצליחה, הפעילו את מצלמת הוידיאו באמצעות השלט רחוק 
הפונקציות כוללות הפעלת/עצירת הקלטת וידיאו, צילום, יקיצה ממצב המתנה והפעלה/כיבוי של 

 לכל פעולה המצלמה מתקתקת פעם אחת.  מחוון הלייזר. 

  כאשר השלט רחוק משמש לעצירת הקלטת וידיאו או להשבתת מחוון הלייזר, מצלמת הוידיאו
 מתקתקת פעמיים. 

  מטרים מהמצלמה וודאו כי אין ביניהם  01החזיקו את השלט רחוק במרחק שאינו עולה על
 מכשולים כלשהם. 

  במצב המתנה ניתן ללחוץ על מקש הקלטה, צילום או עצור על השלט רחוק כדי להפעיל את
 מצלמת הוידיאו. 
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 פלט ממשקי

 
 וידיאו: -ממשקי פלט אודיו 1כוללת  F-60מצלמת תמונות 

 AV, HDMI 
 וממשק קבצי נתונים אחד: 

 USB 
 

 AVיציאת וידיאו 

 , באמצעות הכבל המצורף.AVניתן לחבר את מצלמת התמונות לממשק וידיאו, דרך פלט 

 לפעול כרגיל. להמשיך מצלמת הוידיאו יכולה 

 של מצלמת הוידיאו. TFTהצג או הטלוויזיה, המחוברים למצלמת הוידיאו, פועלים בדיוק כצג 

 כך ניתן לראות תמונות או קטעי וידיאו במצב השמעה חוזרת, או להתאים את הפרמטרים להגדרה. 

 

 MIHDיציאת וידאו 

 רזולוציה גבוהה יותר.  , כשהתוצאה היא, נא לקחת בחשבון את המפורט לעילHDMIלגבי פלט 

 

הפעלה מחדש, לאחר ה עלול לגרום לתקלה במצלמת הוידיאו.  HDMIכל חיבור בלתי נכון של כבל 
 מצלמת הוידיאו שבה למצבה הרגיל. 

 

 

 

 
 USBממשק 

 מאפשר:  USBממשק 

  לספק חשמל למצלמת הוידיאו עם כבלUSB 

 לחבר את מצלמת הוידיאו למחשב לקריאת הנתונים בזיכרון שלה ובכרטיסmicro SD . 
 ונורת הסימון הירוקה מהבהבת באיטיות.  LCDמוצגת על מסך  USBצלמית חיבור 

 

 

 

 

 

 

 טלוויזה/מסך

 

 HDMIכניסת 

 

 AV יציאת

 

 AVכניסת 

 

 HDMIיציאת 
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לאחר ההפעלה מחדש,  עלול לגרום לתקלה במצלמת הוידיאו.  USBכל חיבור בלתי נכון של כבל 

 מצלמת הוידיאו שבה למצבה הרגיל. 
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 גיבוי בסוללת ושימוש התקנה

 

 . TFTיכולה להשתמש בסוללת גיבוי המותקנת במקום צג  F-60מצלמת תמונות 

 

 התקנת סוללה

ולהחליפו  TFTצריך רק להסיר את צג  ניתן להתקין את הסוללה ללא צורך בהגדרת פרמטרים כלשהם. 

 בסוללת גיבוי, כפי שניתן לראות באיור הבא:

 
 בדיקת רמת הסוללה

נורת סימון הסוללה מהבהבת  סוללת הגיבוי נא ללחוץ קלות על מקש ההפעלה. ההספק של לבדיקת רמת 

 :רמת ההספק של הסוללהשניות בצבעים שונים להצגת  1במשך 

 

 :הספק מלא ירוק 

 :הספק מספיק כחול 

 :הספק בלתי מספיק אדום 
 

 טעינת הסוללה

לת הגיבוי לצורך של סול USBליציאת  F-60לחיבור יחידת ההספק של מצלמת  USBהשתמשו בכבל 

 לצורך טעינה.  USBטעינה, או חברו אותה למחשב אישי באמצעות כבל 

 לסוללת הגיבוי הגנה אוטומטית מפני טעינת יתר או קצר. 

 בעת טעינת הסוללה, נורת הסימון האדומה מהבהבת. 

 נורת הסימון הירוקה נדלקת כאשר הסוללה טעונה במלואה. 

 

 פעמים. 100-לא יותר מ הניתן לטעון את הסולל 

  אם מצלמתF-60  חודשים  6אינה בשימוש למשך תקופה ארוכה, טענו את הסוללה מידי
 להארכת תוחלת חיי הסוללה. 

 .מטען הסוללה זקוק לשעתיים לערך כדי לטעון את סוללת הגיבוי באופן מלא 
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 האריזה תכולת

 

 הפריטים הנכללים באריזה הם:

 F-60מצלמת  0

 

 TFTצג  0

 

סוללה מובנית 0  

 

 סוללת גיבוי 0

 

מארז חסין מים 0  

 

אחוריים  מכסים 1
 הניתנים להחלפה

 

מסגרת  0   

 

 מברג 0

 

אביזר שטוח 0  

 

  אביזר מעוקל 0

 

 AVכבל  0

 

 USBכבל  1

 

מסגרת תמיכה 0  

 

התקן חיבור  0
 למסגרת

 

 שלט רחוק 0

 

 
  שרוכי קשירה 1

 

 כיסוי עדשה 1

 

 שקית נשיאה 0
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 טכניים מפרטים

 

 זווית צפייה
 

175° 
 

 CMOS  (4608x3456)חיישןעם מיליון  06  מספר פיקסלים
 0011מיליאמפר + סוללת גיבוי של  0111סוללת ליתיום של  סוללה

 מיליאמפר
 וולט )מקסימום( 1.7-מיליאמפר ו 651  צריכת חשמל

 )מקסימום(שעות  1  זמן הקלטת וידיאו מקסימאלי 
 שעות )מקסימום( 7  זמן הקלטת אודיו מקסימאלי 

 שעות )מקסימום( 111  משך זמן המתנה
 שעות לערך 1  משך טעינה

  ג'יגה 61עד   Micro SD   SDHC micro SDקיבולת כרטיס
 לחות יחסית  85%-15%  לחות הפעלה

 20°C-+60°C-  טמפרטורת אחסון
  10°C-+50°C-  טמפרטורת הפעלה

 אחסון קבצים
 

דקות למקטע במצב  05דקות למקטע במקרים רגילים,  11
 הקלטה מחזורית

 (PALפורמט להקלטת וידיאו )במערכת 
 

1080P 1920 x 1080P  - 15 פריימים לשנייה 
1080i 1920 x 1080i   - 51 פריימים לשנייה 
960P 1280 x 960P  - 15 פריימים לשנייה 

720/50 1280 x 720P  - 51 פריימים לשנייה 
720/25 1280 x 720P  - 25 פריימים לשנייה 

WVGA 848 x 480P  - 011 פריימים לשנייה 
WVGA 848 x 480P  - 51 פריימים לשנייה 

 MOVפורמט   קובץ הקלטת וידיאו
 WAVפורמט   קובץ הקלטת אודיו

  JPEGתמונות   8M, 12M, 16M  צילום
 USB USB2.0יציאת 
 מטרים )מקסימום(  01  לשלט רחוקמרחק 

 מערכת הפעלה
 

Windows XP, Vista , Windows 7, Windows 8, Mac 
OS 

 משקל
 

 גר' )ללא מסך( 81
 גר' )עם מסך( 015

 עומק( xגובה  xממדים )רוחב 
 

 מ"מ x 11מ"מ  x 50מ"מ  61
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  זהירות אמצעי

 אמצעי זהירות למארז החסין מים

 נא לנקוט באמצעי הזהירות הבאים: רכיב מדויק. המארז החסין מים הוא

 לא לפרק ולהרכיב באקראי את אטםO-ring   של המארז, המקשים ומכסה העדשה ללא סיוע, שכן

 הדבר עלול לפגוע בביצועי האיטום. 

  נא לא לשים את המארז היכן שגזים מאכלים נוצרים בקלות בשל קיומם של חומרים חומציים או

 רחיקו מחומרים כימיים או מאכלים.בסיסיים חזקים ולה

  מעל( 50°נא לא לאחסן את המוצר היכן שהטמפרטורה גבוהה מידיC( או נמוכה מידי )- 10°C למשך )

 פרק זמן ממושך למניעת עיוותי צורה. 

 .נא לא לחשוף אותו לאור שמש ישיר לאורך זמן למניעת לביצועי האיטום 

 לפני השימוש, נא לוודא כי אטםO-ring  ם נקי, המארז אטום כולו והאבזם מהודק היטב.וטים, האשל 

 .לאחר השימוש במארז במי ים, נא לשטוף אותו במים מתוקים, לנקותו ולייבשו במקום קריר 

 

 3Mצדדי -אמצעי זהירות לסרט קצף דו

  :, נא לנקוט באמצעי הזהירות הבאים3Mצדדי -בעת שימוש בסרט קצף דו

 3צדד -לפני התקנת סרט הקצף הדוM בחרו את המשטח המתאים כדי להבטיח מגע נכון בין סרט ,

 הקצף לבין המשטח. 

 3צדדי -לפני השימוש בסרט הקצף הדוM נקו את המשטח וחממו את סרט הקצף באמצעות מייבש ,

 .20°C --שיער חשמלי לדוגמה, בעיקר היכן שהטמפרטורה נמוכה מ

 

 בא: , שימו לב למידע ה-60Fלפני השימוש במצלמת וידיאו 

  במהלך שימוש ממושך, טמפרטורת הגוף של מצלמת וידיאוF-60 .זהו מצב רגיל.  עולה 

  אם מצלמת הוידיאו אינה בשימוש במשך תקופה ארוכה, הוציאו את הסוללה ושמרו אותה כהלכה וטענו

 אותה מידי שישה חודשים להבטחת ביצועי הסוללה. 

  איכות התמונה.במהלך ההקלטה, זום דיגיטאלי עשוי להשפיע על 

 .זוויות הצילום שונות במקצת במצבי עבודה שונים של מצלמת הוידיאו 

  .אם קובץ הוידיאו גדול, רצוי להשתמש במחשב או בנגן מקצועי אחר להשמעה חוזרת ללא תקלות 

  הקלטה מחזורית ופעולות הקלטה/מחיקה תכופות עשויות להותיר קטעי נתונים בכרטיסSD  ולגרום

לפתרון בעיה זו פשוט גבו את הנתונים על התקן אחסון חיצוני ופרמטו  או שמירת קובץ.לכשל בהקלטת 

 .SDאת כרטיס 
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 משפטיות הבהרותו אחריות

 

להקטנת הסיכון לשריפה, נא להימנע מחבלות,  מצוידת בסוללת פולימר ליתיום נטענת.  F-60מצלמת

 נפילות, מגע עם מים או אש.

 חשמלות, שריפה או נזק לחלקים שונים של המוצר, נא לפעול על פי ההוראות הבאות: למניעת פציעות, הת

 

  את המוצר במים ללא המארז חסין המים.  טבוללא ל

 

 בטיחות אישית

נא לא לגעת במוצר בעצמים מתכתיים  של המוצר.  O-ringנא לא לפרק, לתקן או לשנות כל חלק של אטם

 או כימיקלים. 

 אי קיום של כל אחת מההוראות לעיל עלולה לסכן את המשתמש ואחרים. 

 במקרה של תקלה במוצר, נא לפנות אל השירות הטכני או ספק מורשה. 

 

 תמיכה טכנית

שלכם במקרה של צורך בסיוע טכני ו/או  ץלמוצר ניתנה אחריות על פי החקיקה הנוכחית ולכן נא לפנות למפי

 שירות במסגרת האחריות. 

 

 וראות לגבי איכות הסביבה:ה

 

 המוצר עשוי להכיל חומרים המזיקים לסביבה ולבריאות אם לא יושלכו כהלכה. 

 לכן אנו מציגים את המידע הבא למניעת שחרורם של חומרים אלו ולשיפור השימוש במשאבים טבעיים. 

לאסוף אותם לצורך אין להשליך מוצרים חשמליים ואלקטרונים ביחד עם הפסולת הביתית הרגילה אלא 

 מזכיר את  עמוד זהבהשלכתם במקומות המיועדים לכך. סמל פח האשפה המחוק המוצג על המוצר ו

 להשליך כהלכה את המוצר בתום חייו. הצורך

אלו או שימוש בלתי הולם בחלקים שלהם  בתוך מוצרים כך ניתן למנוע טיפול בלתי הולם בחומרים המצויים

 יקות לאיכות הסביבה ולבריאות. שעלולים לגרום להשלכות מז

לכן  יתרה מזו, תוכלו לתרום לניצול, מיחזור ושימוש חוזר של חומרים רבים המרכיבים את המוצרים הללו. 

היצרנים והמפיצים של מערכות חשמליות ואלקטרוניות מארגנים בעצמם את האיסוף וההשלכה הנכונים של 

 הציוד. 

ורטות לעיל תביא להטלת קנסות על פי החוקים התקפים בארץ השלכת המוצר שלא על פי ההוראות המפ

 שבה המוצר הושלך. 

מיחזור האריזה הפנימית והחיצונית  יתרה מזו אנו מציעים לנקוט אמצעים נוספים לשמירת איכות הסביבה:

 והשלכה נכונה של סוללות משומשות )אם ישנן(. 

בהם שימוש לייצור ציוד חשמלי ואלקטרוני,  בעזרתכם נוכל להפחית את כמות המשאבים הטבעיים שנעשה

למזער את השימוש במטמנות להשלכת מוצרים ולשפר את איכות החיים על ידי מניעת שחרורם של חומרים 

 מסוכנים לסביבה. 
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  -גם ב Niloxחפשו את 

 

 

 התקנה והחלפה של סוללות

 המוצר מכיל סוללה שניתן להחליפה במשך תוחלת החיים של המוצר עצמו. 

 השליכו אותן במיכלים מתאימים להשלכת סוללות.  הנכללות במוצר, יש להשליכן בנפרדבתום חיי הסוללות 

האיסוף והמיחזור של סוללות תרום להגנת הסביבה ולשימור משאבים ומאפשר גם ניצול מחדש של חומרים 

 יקרי ערך. 

 

 הצהרת תאימות

ה המלאה והתיעוד הטכני ההצהרה בגרסת .CE-2011/65/CE/1999/5המוצר תואם לצו האיחוד האירופי 

 שמרו על האריזה לעיון נוסף בעתיד.  זמינים במטה הראשי של החברה. 

לגבי של צו האיחוד האירופי במוצרים מסוימים אינו תואם במלואו לדרישות המינימאליות  לוגו 

 .בשל מגבלות שטח המדבקה ממדים

על פי  לגבי ממדים לדרישות המינימאליות תואם באופן מלא אינו על מוצרים מסוימים  WEE BINלוג 

 צו האיחוד האירופי בשל מגבלות שטח המדבקה.
 

 
 

 

 

 

 

 


