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 הקדמה

 מצלמה דיגיטאלית ברזולוציה גבוהה. - EVOברצוננו להודות לכם שרכשתם 
 ובעלת עיצוב משולב. קומפקטיתהמצלמה קלה להפעלה, 

הגבוהה שלה, המצלמה מסוגלת לתעד את באמצעות טכנולוגית לכידת התמונה הדינמית והרזולוציה 
 פעולותיך היומיומיות בכל עת ובכל מקום.

 כך תוכלו להיזכר בחוויות שלכם ושתף אותן עם משפחתכם וחבריכם.
מדריך זה יסביר לכם בצורה ברורה כיצד להשתמש ולהתקין את מצלמת הוידיאו וכן יספק לכם מידע מפורט 

 בנוגע למפרט הטכני.
 ריך זה בעיון לפני שימוש ביחידה ולשמור על המדריך לעיון בעתיד.יש לקרוא את מד

 

 זהירות אמצעי

 :EVO-מומלץ לבחון אתה נקודות הבאות כאשר משתמשים ב

 .אין להפיל את המצלמה, לחבוט בה או לנער אותה 

  יש הרחיק את המצלמה ממקור קרינה אלקטרומגנטית כגון מגנטים ומנועים חשמליים או מכול עצם
המשדר גלי רדיו חזקים כגון אנטנות.  שדות אלקטרומגנטיים חזקים עלולים לגרום כשלים אחר 

 בפעולת המצלמה ונזקים לתמונות ולקול המתועדים.

 .אין לחשוף את המצלמה לטמפרטורות גבוהות או לקרני שמש ישירות 

 יה, רמקולים יש להרחיק את כרטיס הזיכרון ממקורות קרינה אלקטרומגנטיים כגון מכשירי טלוויז
ומגנטים.  אין להניח אותו במקום בו יש אפשרות לחשמל סטטי מכיוון שזה יכול למחוק את המידע 

 האגור על הכרטיס.

 .אם המצלמה מתחממת, מעלה עשן או מדיפה ריח במהלך טעינה יש לנתק את מקור המתח מייד 

 שש שכבל החשמל כאשר היא בטעינה, יש לשמור את המצלמה הרחק מהישג ידם של ילדים מח
 יגרום לחנק או להתחשמלות.

 .יש לאחסן את המצלמה במקום קריר, יבש ונקי מאבק 
 

 תיאור

EVO :היא מצלמה דיגיטאלית קומפקטית ברמה גבוהה, עם יכולת תפקוד כדלקמן 
  באיכותתמונות דיגיטאליות (HD) 
 ת אחסון נתונים וקולפונקציי 
 תצוגת תמונה בזמן אמת 
 ידיאו שצולמוו פונקצית אחזור סרטי 
 ת אחזור קבצי תמונותפונקציי 
 תצוגת זמן 

  אפליקציות טלפון חכם לשליטה באמצעותFi-Wi 
  01פי זום דיגיטאלי 
 ון חיצוני לשימוש בתנאים מיוחדיםחיבור למיקרופ 
 בתקן  העברת נתונים מהירהSUB 2.0 
  כבלBSU סוללהלטעינת ה 
  ום ובכל זמןבכל מקכל האביזרים קלים לשימוש ומאפשרים צילום 

יעוד של כל דבר, בכל כשהוא מלווה באביזריו, מוצר זה הוא תוצאה של מספר גדול של טכנולוגיות מוגנות פטנט ומאפשר ת
 עת בכל מקום
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 טכני מפרט

 מאופיינת במפרט הבא: EVOמצלמת 

  עדשתf/2.7  מעלות. 011עם זווית רחבה במיוחד בת 

  עדשתDH  1080התומכת בצילום וידיאוP ,960P 720-וP. 

 4608מגה פיקסל עם תמיכה ברזולוציה מרבית בת  06-פונקצית צילום בx3456. 

  שליטה במצלמה באמצעותiW-iW .באמצעות אפליקציות טלפון חכם 

  01פי זום דיגיטאלי. 

  תמונות בשנייה. 01צילום מהיר לצילום של עד 

 .מצבי צילום שונים: צילום בודד, צילום מתמשך או צילום עצמי 

 ונקצית הקלטת קול לאורך זמן.פ 

 .פונקצית "קופסה שחורה" מובנית במכונית לצילום מתמשך בזמן אמת במהלך נהיגה 

  חיישןSOM  R r omxS .מדור חדש עם רגישות כפולה 

  מעלות. 081פונקצית סבוב תמונה בן 

 .אפשרות לחיבור מסך חיצוני לצפייה בסרטונים ולהצגת תמונות 

 ו במגוון תצורות פלט:אפקטים משופרים בוידיא 

 1920X1080P  מסגרות לשנייה 61עם 

 1920X1080P  מסגרות לשנייה 18עם 

 1920X1080P  מסגרות לשנייה 11עם 

 1920X1080P  מסגרות לשנייה 11עם 

 1280x960P  מסגרות לשנייה 61עם 

 1280x960P  מסגרות לשנייה 18עם 

 1280x720P  מסגרות לשנייה 011עם 

 1280x720P  ות לשנייהמסגר 61עם 

 חיווי רמת סוללה וקיבולת פנויה בכרטיס הזיכרון 

  תמיכה בכרטיס מיקרוSH  64עם קיבולת של עדGB. 

 .עיצוב קומפקטי ואפנתי 

 .מיקרופון סטריאופוני מובנה ומיקרופון חיצוני להקלטות איכותיות 

  פלטDHmH ו-VA .לחיבור קל למסך או טלוויזיה להצגה של הקבצים המוקלטים 

 בצי וידיאו בפורמט צילום קmP1  המוכנים להיקרא על ידי כל מחשבPo  או להיטען לאתרי אינטרנט

 המשתפים קבצי וידיאו.

 .צבעים באיכות גבוהה לצילומי וידיאו ברורים וטבעיים יותר 

 .הפעלת קבצים, מחיקתם ופעולות אחרות המבוצעות במצלמה ברמה מקומית 

 תוך כדי הצגתם. הרצה מהירה קדימה ואחורה של קטעי וידיאו 

 .פונקציות חיישן ג'י פנימי לביצוע סיבוב אוטומטי וקופסה שחורה לשימוש במכונית 

 .האביזרים מגיעים במבנים מחוזקים ליציבות ולעמידות 

 .סוללת ליתיום נטענת מובנית בקיבולת גבוהה 

 .מארז עמיד בזעזועים וחסין שריטות 

 טיבי.מספר סוגים של אביזרים המיועדים לצילום ספור 

 .עמידות בזעזועים לעמידה בנפילות מתונות וחבטות 

  עם מארזIP68  מטרים עם שני  011אטום למים עם עמידות בלחץ ברומטרי בעומקים של עד

 כיסויים שונים.

 .מצב המתנה אוטומטי לחיסכון באנרגיה וחיסכון בשימוש במקום אחסון לאודיו או וידיאו 
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 מבנה

 המצלמה מבנה

 

 . מד חשיפה0
. נורית כחולה לחיווי מצב 1

iW-iW )'א( 
 . נורית חיווי לד ירוקה1
 . נורית חיווי לד אדומה )ב'(1
 . חיישן ג'י5
 . כפתור הקלטה6
 . מתג ראשי1

. נורית חיווי לד )לשימוש 8
 עתידי(

 . כפתור נעילה ושחרור9
 . מיקרופון01
 . ממשק הברגה אוניברסאלי00
 . נורית חיווי לד ירוקה )ג'(01
 . יחידת העדשה01
 

 

 . נורית חיווי לד ירוקה )ד'(0
 LCD. תצוגת 1
 . כפתור הפחתה1
 . כפתור הגברה1
 . כפתור אישור5
 . נורית חיווי לד6

 )לשימוש עתידי(
 . נורית חיווי לד1

 )לשימוש עתידי(
 TiT. מסך 8
 . רמקול9

 . מקש שמאלה01

. מקש צפייה בתמונות 00
 ובקטעי וידיאו

 . מקש תפריט01
 SH. חריץ מיקרו 01
 BSU. ממשק 01
 . מקש ימינה05
 DHmH. ממשק מיני 06
 . מקש עצירה01
 . כפתור צמצם08
 . נורית חיווי לד אדומה )ה'(09
  . מיקרופון11

 DEL נורית

 

 נורית כחולה נורית ירוקה נורית אדומה  

 
 מיקום

חזית )ב'(, חלק עליון )ה'(,  חזית )ב'(, חלק עליון )ה'(

 (תחתית )ג'

 חזית )א'(

     מצב

   פעיל  מתח

  הבהוב איטי   הקלטת וידיאו

  הבהוב איטי   הקלטת אודיו

  הבהוב יחיד   צילום תמונות

  פעיל   כרון מלאיז

 בטעינה

 )אם כבוי(

   הבהוב איטי 

 טעינה

 )אם כבוי(

   פעיל 

רמת סוללה 

 נמוכה

שניות  5הבהוב מהיר למשך  

 ואז כבוי

  

 הבהוב איטי    וניםהעברת נת

Wi-Fi הבהוב איטי    פעיל 
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 הפעלה הוראות

 טעינה

 יש להדליק את מצלמת הוידיאו ולבדוק את מצב הסוללה. אם הסוללה ברמה נמוכה, יש לטעון אותה.
 .BSUאו דרך ספק כוח  Poשל מחשב  BSUניתן לטעון את המצלמה באמצעות יציאת 

ה, נורית הלד האדומה תהבהב באיטיות.  כאשר הטעינה תגיע נמצאת בטעינה כשהיא כבוי EVO-כאשר ה
 לסיומה, הנורית האדומה תידלק בצורה קבועה.
 במהלך הטעינה, כל פעולות המצלמה מושבתות.

 הסוללה התקנת

לפני שמכניסים את הסוללה, יש לוודא שכפתור הנעילה והשחרור במצב פתוח; יש להכניס את הסוללה עד 

 אותה במקומה באמצעות כפתור הנעילה והשחרור.הסוף למקומה ולסגור 

 

 TFT מסך התקנת

המיועד  "2נתיק בגודל  TiTמגיעה עם מסך  EVO-מצלמת ה
 לצפייה בתמונות ובסרטוני וידיאו שנאגרו בה.

 יש להתקין את המסך כמתואר באיור.

 
. 
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 והוצאתו הזכרון כרטיס הכנסת

 
 Tiמסוג  ןכרוזיתומכת בכרטיסי  EVOמצלמת הוידיאו מסוג 
 .64GBבעלי קיבולת של עד 

מתאים לשימוש אולם אנו  SHכל סוג של כרטיס מיקרו 
ממליצים להשתמש בכרטיסים בעלי מהירות גבוהה לשיפור 

 הביצועים.

 .התקנה 
 . יש לוודא שמצלמת הוידיאו כבויה0
. יש להכניס את הכרטיס לחריץ המיועד לו תוך הקפדה 1

 שמע קליק.ילהלהכניסו בכיוון הנכון עד 

 .הסרה 
 . יש לכבות את המצלמה0
של הכרטיס ולשחרר אותו;  האחורי. יש ללחוץ על מרכז חלקו 1

 לאחר מכן יש לשלוף אותו.
  

 נמצא בחריץ המיועד לו. ןהזיכרו, יש לוודא שכרטיס כלשהו Fi-Wiהתקן ל EVO-לפני חיבור ה
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 מקדימות פעולות

 תאריך והשעה כמו גם את שפת התצוגה., יש לקבוע את הEVO-לפני שימוש ב
 מלוות בהסברים בסימנים גרפיים. EVO-כל הגדרות ה

 שלוש הצלמיות בצד השמאלי של המסך מייצגות:

 מצלמת וידיאו: לבחירה על מנת לערוך את הגדרות הוידיאו. - 

 מצלמה: לבחירה על מנת לערוך את הגדרות התמונות. - 

 ך הגדרות נפוצות.ציוד: לבחירה על מנת לערו - 
 הצלמית מוקפת בכחול כאשר האופציה נבחרת.

 ושעה יום הגדרות

 פעולה זו מאפשרת לכוון את התאריך ואת השעה.

 . מקש 0
-על מנת לגלול את תפריט ההגדרות למעלה עד ל ועל מקש  . יש ללחוץ על מקש 1

 
 

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר את הבחירה . יש ללחוץ 1
 . יש לבחור את אחד הפורמטים הבאים:5

 Y-m-H-D-m )שנה, חודש, יום, שעה, דקה( 

 H-m-Y-D-m )יום, חודש, שנה,שעה, דקה( 

 m-H-Y-D-m )חודש, יום, שנה, שעה, דקה( 
 -ו . יש לשנות את הערכים ולנוע מפריט לפריט בעזרת המקשים 6

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 שפה

 הפונקציה מאפשרת לכם לבחור את השפה התקנית.

 . מקש 0

 -על מנת לגלול את תפריט ההגדרות למעלה עד ל . יש ללחוץ על מקש 1
 

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 . יש ללחוץ על מנת לאשר את הבחירה 1
 . האפשרויות האפשריות הן:5

 ספרדית, צרפתית, גרמנית, יוונית וקוריאנית אנגלית, איטלקית, פורטוגלית 
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 מקרא

 לפניכם הסימנים הנפוצים ביותר על המסך.

 LCD סמלי

 
 מצב הקלטת וידיאו

מוצג בפינה השמאלית העליונה ומציין מצב הקלטת 
 וידיאו

 
 מצב מצלמה )סטילס(

 EVO-מוצג בפינה השמאלית העליונה כאשר מצלמת ה
 במצב מצלמת סטילס

 משך הקלטת וידיאו 11:11:11
מוצג במרכז ומציין את משך הקלטת הוידיאו.  הזמן 

 .TiT-מסונכרן עם זה שעל מסך ה

 מספר התמונות הנותרות 011-011
מוצג במרכז כחלופה לאורך הקלטת הוידיאו.  מציין את 

 מספר התמונות שצולמו.

 
 חיווי קיבולת סוללה

המתח מוצג בפינה הימנית התחתונה ומציינת את רמת 
 בסוללה.

 
 BSUמצב חיבור 

.  Poמחוברת למחשב  המצלמהמוצג במרכז ומציין אם 
EVO .נטענת ומחוברת להעברת קבצים למחשב 

1D:01 קיבולת שיורית 
מוצג באותיות קטנות בצד שמאל למטה ומציין את 

 השטח האחסון הזמין לצילום וידיאו.

 קיבולת שיורית 5111
אל למטה ומציין את מוצג באותיות קטנות בצד שמ

 השטח האחסון הזמין לצילום תמונות.

באותה עת;  מספר מהם דומה לאלה שכבר פורטו  TiT-סדרה של סמלים גם מוצגים על גבי מסך ה

 ואחרים מפורטים יותר.

 TFT סמלי

 
 מצב הקלטת וידיאו

מוצג בפינה השמאלית העליונה ומציין מצב הקלטת 
 וידיאו

 
 במהלך רישום אודיו TiT-ג בכל תצוגת מסך המוצ מצב הקלטת אודיו

 
 מצב מצלמה )סטילס(

מוצג בחלק העליון משמאל כאשר לחצן התריס נלחץ 
 פעם אחת

 
 סמל מתח

מוצג בפינה הימנית העליונה ומציינת את רמת המתח 
 בסוללה.

 רזולוציית תמונות ווידיאו 
מוצג בפינה השמאלית התחתונה ומציין את הרזולוציה 

ילה באותו רגע.  במצב צילום תמונות, הנתון מוצג הפע
 במגה פיקסלים

 
iW-iW 

 iW-iWמוצג בפינה השמאלית העליונה ומציין חיבור 
 במצב צילום וידיאו

 
 מד חשיפה

מוצג בחלק העליון של המרכז ומציין שמד החשיפה 
 SPxTנמצא במצב 

 
 Gחיישן 

עה מוצג בחלק העליון השמאלי ומציין שזיהוי התנו
 האוטומטי פעיל
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  קדמיים ובוררים הגדרות תפריט

 כמה בוררים ממוקמים בחזית מצלמת הוידיאו

 חשיפה מצב בורר 

על  SPxTניתן לכוון את מד החשיפה של מצלמת הוידיאו למצב 

 מנת להתאים למצב ולדרישות התאורה.

מצב זה משמש לכוונון של כמות האור בהתאם לנקודה מרכזית 

 ב.מוגדרת היט

 המצלמה כוללת שתי מערכות ניהול מדידת חשיפה שונות:

 

כאשר האזור המרכזי כהה והשטח שסביבו בהיר, יש להגדיר פרמטר זה על מנת לשפר   :האזור המרכזי

 את האזור הכהה המרכזי.

SPOT:   לחלופין, כאשר האזור המרכזי בהיר והשטח שסביבו כהה, יש להשתמש בהגדרה זו להגדיר

 ל מנת לשפר את האזור הכהה ההיקפי.פרמטר זה ע

 G חיישן בורר

של מצלמת הוידיאו על מנת לזהות  G-יש להפעיל את חיישן ה 

 כל שינוי בכבידה.

פונקציה זו מסייעת במיוחד להתקנות על גבי מכוניות או כאשר 

המצלמה מותקנת על קסדה ומשום כך לא נוח למשתמש 

 להגיע אליה.

 אותה.כל תנועה של המצלמה תפעיל 

 דקות. 1הקלטה תפסיק כאשר לא תזוהה תנועה במשך 

  



 

14 

 פרמטרים הגדרות

ולנווט בתפריט בעזרת  -על מנת להגדיר את הפרמטרים של מצלמת הוידיאו, יש להשתמש במקש ה

 .ולאחר מכן לאשר את הבחירות על ידי לחיצה על מקש  -ו מקשי 

 

 הוידיאו של פרמטרים הגדרות

שמאלי של מסמל לבחור בצד ה  המסך

 EXE מצב

 צלמית 

 .EVOמאפשרת לבחור את מצב השימוש במצלמת הוידיאו 

 . מקש 0

1 .SXS ’נבחר כברירת מחדל 

 מנת לאשר  . יש ללחוץ  על1

 על מנת לאשר. על מנת לשנות את הבחירה ועל מקש  -ו . יש ללחוץ על מקשי 1
 יש לבחור אחת מהאפרשויות הבאות:

 וידיאו 

 או ללא אודיו וידי 

 VidW   

  זמן שעבר 

 או כבוי 01,11, 5, 1, 0, 1.5מרווחי זמן אפשריים בשניות הם: 

 סרטון הוידיאו שיצולם יהיה, פחות או יותר, גרסה מואצת של המציאות בכפוף להגדרה שנבחרה.

 מסגרות בשנייה. 61או  11סרט וידיאו מייצר בדרך כלל 

 מסגרות בכל דקת תיעוד. 11ות, התוצאה תהיה שני 1למשל, אם תגדירו צילום כל 

מסגרות לשנייה, סרטון הוידיאו הסופי יימשך שנייה אחת והקלטה של  11-נניח שנרצה להציג ב

 שניות. 61-שעה במציאות תוצג במשך של כ

 ברור שבמהלך מצב זה יש לקבע את המצלמה על חצובה או להצמידה למעמד או לתמיכה.

 

שת בעיקר להצגת אירועים ארוכים ברצף מהיר )פרח בפריחה, הערה: פונקציה זו משמ
 זריחה, עננים בתנועה וכד'(.

 

  קוצב זמן השהיית תחילת צילום וידיאו 

 או כבוי 01,11, 5, 1, 0, 5האפשרויות בשניות הן: .

 וידיאו רזולוציית

 פונקציה זו מאפשרת לבחור את הרזולוציה המבוקשת לצילום וידיאו.
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 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  יש ללחוץ על . 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 הברירות בין הרזולוציות הן כדלקמן:

 

1080P (16:9) 

 1920X1080 

  60 fps 

  48 fps 

  30 fps 

  24 fps 

 

960P (4:3) 

 1280X960 

  60 fps 

  48 fps 

   

   

 

720P (16:9) 

 1280X720 

  120 fps 

  60 fps 

  

 עדשה מפתח

 סוגי מפתח עם זוויות שונות. 1פונקציה זו מאפשרת עד 

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 ויות הצפייה האפשריות הן:אפשר

 ( רחבהi( בינונית ,)m( צרה ,)N( וקטנה )S) 

 

 ד.בבל 1080i-או ב 1080Pבמצב תמונה בן  DHפונקציה זו זמינה במצב צילום וידיאו ברמת 
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 נתונים קצב

 פונקציה זו מאפשרת לשנות את מספר המסגרות המתועדות בכל שניית צילום.

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ל וע . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 

 אפשרויות קצב הנתונים האפשריות הן:

 ( רגילN( וגבוה )i.) 

 ככל שפרמטר זה מגיע לתוצאה גבוהה יותר כך התמונה תהיה בהירה יותר אך הקובץ יגדל.

 יאוויד תוכן לולאת

 פונקציה זו מאפשרת לכם להתחיל או להפסיק פעולת הקלטה בלולאה.

דקות באופן אוטומטי ואם כבויה, קובץ הוידיאו יישמר  05כאשר פעילה, קובץ הוידיאו יישמר במקטעים בני 

 דקות. 11במקטעים בני 

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 שרעל מנת לא . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 

 אפשרויות קצב הנתונים האפשריות הן:

 .פעיל, לא פעיל 

  1080P 50f/60f, 720P 100f/120fפונקציה זו אינה זמינה ברזולוציות וידיאו 

 מעלות 081-ב תמונה גלגול

 מעלות. 081-פונקציה זו מסובבת את התצוגה ואת תפריט המצלמה ב

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 1080P 50f/60f, 720P 100f/120fפונקציה זו אינה זמינה ברזולוציות וידיאו 
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 תצוגה זמן

טי את היום והשעה במהלך צילום הוידיאו ומציגה אותם בסרט בפינה פונקציה זו מתעדת באופן אוטומ

 הימנית בתחתית המסך.

 

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 1080P 50f/60f, 720P 100f/120fו פונקציה זו אינה זמינה ברזולוציות וידיא
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 המצלמה להגדרת פרמטרים

 מסמל לבחור בצד השמאלי של המסך 

 לכידה מצב

 מצב זה מאפשר לכם להגדיר מצב צילום תמונות.

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר ץ על מקש . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחו1

 האפשרויות הן:

  צילום בודד 

  צילום מרובה תמונות 

 צילומים לשנייה. 01או  6, 1האפשרויות הזמינות הן: 

  )קוצב זמן )טיימר 

 שניות. 01או  5, 1האפשרויות הזמינות הן: השהייה בת  

ב הזמן יהבהב על מנת להתחיל את הספירה לאחור.  חיווי קוצ יש ללחוץ על מקש הצילום 

 והמצלמה תצלם. 

; אחרת קוצב הזמן FOOעל מנת לנטרל את פונקצית קוצב הזמן, יש לנהוג כמתואר לעיל ולבחור 

 ימשיך להיות פעיל.

 .1080P 50f/60f, 720P 100f/120fפונקציה זו אינה זמינה ברזולוציות וידיאו 
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 תמונות רזולוציית

 המבוקשת לצילום תמונות. פונקציה זו מאפשרת לבחור את הרזולוציה

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 רזולוציות אפשריות הן:

16.0M (4608×3456 4:3), 12.0M (4000×3000 4:3), 8.0M (3200×2400 4:3). 

 

 תצוגה זמן

 פונקציה זו מתעדת באופן אוטומטי את היום והשעה ומציגה אותם בפינה הימנית בתחתית התמונה.

 . מקש 0

 על מנת להגיע לצלמית  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 1080P 50f/60f, 720P 100f/120fוציות וידיאו ינה זמינה ברזולפונקציה זו א
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 המערכת של פרמטרים הגדרות

 מסמל לבחור בצד השמאלי של המסך 

 אזהרה צליל

 יש להגדיר פונקציה זו כך שתפיק צליל נקישה

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר ריט המבוקש וללחוץ על מקש . יש לבחור את הפ1

 .011%או  51%. האפשרויות האפשריות הן: כבוי, 5

 מצב חיווי

 מאפשר לכבות את נורית חיווי המצב הקדמית

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 האפשרויות האפשריות הן:

  ,בחזית ואחת בחלק העליון(, כבוי. 0)נורית  1פעיל 

 מסך תצוגת

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 האפשרויות האפשריות הן:

 עיל, לא פעיל.פ 
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 המתנה למצב אוטומטי מעבר

 מאפשר כיבוי אוטומטי של מסך מצלמת הוידיאו.

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 האפשרויות במונחי דקות הן:

 01 ,5 ,1.כבוי , 

 

 המערכת מתחילה למנות את הזמן ברגע שאין פעולה.

 כאשר הזמן הקצוב מגיע לסיומו, מצלמת הוידיאו תעבור למצב המתנה.

 במקרה שמתבצעת פעולה בזמן זה, המערכת תחל בספירת הזמן מחדש.

 לטלוויזיה פלט פורמט

 הפעולה מגדירה את פורמט הפלט לחיבור טלוויזיה. 

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 האפשרויות האפשריות הן:

 NaP , PtN. 

 שפה

 הפונקציה מאפשרת לכם לבחור את השפה התקנית.

 . מקש 0

 למית על מנת להגיע לצ ועל  . יש ללחוץ על 1

 . יש ללחוץ על מנת לאשר את הבחירה 1
 . יש לבחור את אחד הפורמטים הבאים:1

 אנגלית, איטלקית, פורטוגלית ספרדית, צרפתית, גרמנית, יוונית וקוריאנית 
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 שעה תאריך/

 פעולה זו מאפשרת לכוון את התאריך ואת השעה.

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 . יש ללחוץ על מנת לאשר את הבחירה 1
 . האפשרויות האפשריות הן:1

 Y-m-H-D-m )שנה, חודש, יום, שעה, דקה( 

 H-m-Y-D-m )יום, חודש, שנה,שעה, דקה( 

 m-H-Y-D-m )חודש, יום, שנה, שעה, דקה( 

 -ו . יש לשנות את הערכים ולנוע מפריט לפריט בעזרת המקשים 5

 לאשרעל מנת  . יש ללחוץ 6

 פורמט

 מאפשר לפרמט כרטיס זיכרון חיצוני

 . מקש 0

 על מנת להגיע לפריט  ועל  . יש ללחוץ על 1

 . יש ללחוץ על מנת לאשר את הבחירה 1

 על מנת לאשר ולאשר שוב בכל בקשה. . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 יצרן הגדרות שחזור

 . מקש 0

 על מנת להגיע לצלמית  ועל  . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר . יש ללחוץ 1

 על מנת לאשר . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 1

 

 לתשומת לבכם!  פעולה זו משחזרת את ההגדרות התקניות באנגלית
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 ראשונים צעדים

 שלכם: EVO-לפני השימוש ב

 ,יש לחבר את המצלמה למחשב באמצעות   יש לוודא שהסוללה מלאה.  אם רמת הסוללה נמוכה

המצורף על מנת לטעון אותה.  נורית הלד האדומה תהבהב באיטיות במהלך הטעינה.   BSU-כבל ה

כאשר הסוללה תגיע למצב של טעינה מלאה, נורית החיווי האדומה תישאר דלוקה באופן קבוע וסמן 

 TiT-יופיע על גבי מסך ה הסוללה 

 רו יש לפרמט את כרטיס המיקSH )כמתואר בחלק שדן הגדרות הפרמטרים של המערכת( 

 )יש להגדיר את התאריך ואת השעה )כמתואר בחלק שדן הגדרות הפרמטרים של המערכת 

 שלך בהתאם לצרכים. EVO-עתה ניתן להמשיך להגדיר את כל שאר הפרמטרים של מצלמת ה

 הוידיאו במצלמת שימוש

 רקים המתאימים.ניתן לשנות את הפרמטרים כמתואר לעיל בפ

 שלך, יש לוודא שהיא מוגדרת בהתאם לצרכים שלך. EVO-לפני שימוש במצלמת ה

בזה אחר זה על מנת לעבור בין מצבי צילום הוידיאו של המצלמה )למעבר  -ו יש ללחוץ על מקשי 

 בין מצב וידיאו בלבד, אודיו ווידיאו ואודיו בלבד( למצב צילום תמונות.

 בלבד אודיו הקלטת קול, ללא וידיאו הקלטת וידיאו, הקלטת

 )הגדרות וידיאו(. EVO-יש לקרוא את הפסקה המתאימה לגבי הגדרות ה

בחזית המצלמה על מנת להתחיל את צילום  במצב צפייה מקדימה, יש ללחוץ על מקש הקלטה 

 הוידיאו.

 .TiT-משך הקלטת הוידיאו מוצגת בפינה הימנית העליונה של מסך ה

 ה שלמעלה, זו שמימין למטה וזו שבחזית המצלמה יהבהבו באיטיות.נורית הלד הקטנ

 . TiT-וגם על מסך ה LCD-משך הקלטת הוידיאו מוצגת גם על מסך ה

.  לחיצה על מקש העצירה במצב הקלטה, מצלמת הוידיאו תגיב רק למקשי הזום )פנימה והחוצה( 

 תעצור את הצילום ותשמור את קובץ הוידיאו המצולם. 

 .LCD-הוידיאו חוזרת למצב הצפייה מקדימה ומשך ההקלטה יעלם ממסך ה מצלמת

 

 הערה: יש לכבות את המצלמה רק אחרי שהקובץ המוקלט יישמר.
אם הסוללה נחלשת במהלך צילום הוידיאו, המערכת שומרת את הקובץ המוקלט ונכנסת למצב 

 מכובה. עד שהמצלמה TiT-" על גבי מסך הy e UtaawRLהמתנה, מציגה הודעה "
מתמלא במהלך צילום הוידיאו, המערכת תשמור את הקובץ שמוקלט באותה  SHאם כרטיס המיקרו 
-יאו תפסיק להופיע על גבי מסך המשך הקלטת הויד.  TiT-" על מסך הotRd iiNNעת ותציג הודעת "

LCD   .והמערכת תחזור למצב המתנה 
דקות.  )לא ניתן להפעיל את הצילום  05במצב צילום לולאתי, המערכת תשמור קובץ צילום מדי 

 הלולאתי ואת פונקצית הצילום המקדים בו זמנית(

 זמן מעבר במצב וידיאו הקלטת

בחזית המצלמה על מנת להתחיל את צילום  במצב צפייה מקדימה, יש ללחוץ על מקש הקלטה 

 הוידיאו ללא קול. 

 .TiT-משך הקלטת הוידיאו מוצגת בפינה הימנית העליונה של מסך ה
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 נורית הלד הקטנה שלמעלה, זו שמימין למטה וזו שבחזית המצלמה יהבהבו באיטיות.

 . TiT-וגם על מסך ה LCD-משך הקלטת הוידיאו מוצגת גם על מסך ה

.  לחיצה על מקש העצירה במצב הקלטה, מצלמת הוידיאו תגיב רק למקשי הזום )פנימה והחוצה( 

 וידיאו המצולם.תעצור את הצילום ותשמור את קובץ ה 

 .LCD-מצלמת הוידיאו חוזרת למצב הצפייה מקדימה ומשך ההקלטה יעלם ממסך ה

שניות.  הדבר מציין  11או  01, 5, 1, 0, 1.5הערה: מצב מעבר זמן מצריך אחד מהערכים הבאים: 

 שהוידיאו נוצר מפוטוגרמות שצולמו ברצף במרווח הזמן שנקבע.

 תמונה צילום

 למצב תמונות. EVO-פעם אחת על מנת להעביר את ה יש ללחוץ על מקש 

 לפני צילום תמונה, יש לקבוע מספר פרמטרים בהתאם למצב.

 ניתן לשנות את הפרמטרים כמתואר לעיל בפסקה:.

 פרמטרים להגדרת המצלמה

 להלן תקציר מהיר:

 

 מצב צילום תמונות:

 

 )צילום בודד )ברירת מחדל 

על מנת לצלם תמונה ובזמן זה המערכת תייצר צליל קליק.    במצב צפייה מקדימה, יש ללחוץ על מקש

נורית החיווי הירוקה בחזית המצלמה תהבהב פעם אחת )צלמית הצילום תהבהב פעם אחת גם כן על גבי 

 ( ומצלמת הוידיאו תחזור למצב צפייה מקדימה.LCD-מסך ה

 

 צילום מהיר 

 תמונות לשנייה.  01או  6, 1ניתן לבחור בין צילום של 

 תמונות  01או  6, 1תצלם  EVO-פעם אחת, מצלמת ה על ידי לחיצה על מקש 

 בשנייה.

 צילום אוטומטי 

 שניות. 01או  5, 1ניתן לבחור בין 

 פעם אחת. -לאחר לחיצה על מקש ה הספירה לאחור תחל

 קובץ הצגת

 
 שלך. EVO-באפשרותך לצפות במה שהקלטת )תמונות, סרטוני וידיאו, קטעי קול וכד'( על גבי ה

 על מנת לצפות בקובץ, יש לפעול כדלקמן: 

 . מקש 0
 . שלוש צלמיות יופיעו בצד הימני של המסך.1

 מספר פעמים לפי הרצף הבא על מנת לאפשר את מצב הצפייה: -. יש ללחוץ על מקש ה1

 וידיאו בלבד, תמונות בלבד, וידיאו ותמונות.

 וידיאו קובץ הצגת
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 על מנת להציג אותו. ת, לבחור את הקובץ המבוקש וללחוץ יש להציג את כל הצלמיו

 -ו כאשר מציגים קובץ וידיאו, ניתן להשתמש במקשים הבאים: 

 

 תאור .

 מגביר את עצמת הקול ומחלישה במהלך הצגת הקובץ. 

 מגדיל את התצוגה המקדימה של התמונה ומקטין אותה, אולם לא במהלך הצגת הקובץ. 

 

 מקש זה על מנת להעביר קדימה או אחורה במהירות. יש ללחוץ על

שניות, ניתן להתחיל בפעולת ההילוך האיטי  1-כאשר לוחצים על מקש זה במשך למעלה מ

 שתאפשר לך לצפות בקובץ הוידיאו ברבע מהמהירות הרגילה.

 
 לחיצה נוספת על מקש זה תחזיר אותך לממשק הצגת הקובץ.

 
 לת הצגת קובץ הוידיאו או להשעיית ההצגה.לחיצה על מקש זה תביא להתח

 תמונה בקובץ צפייה

 על מנת להציג אותו. יש להציג את כל הצלמיות, לבחור את הקובץ המבוקש וללחוץ 

 צפייה בתמונה תביא לזמינות של הפעולות הבאות:

 

 תאור מקש

 

 זום פנימה על תמונה או החוצה ממנה.

 .-זת למעלה או למטה בלחיצה על מקש הבמצב זום פנימה, התמונה ננעלת ומוז

 במצב זום, התמונה מוזזת שמאלה או ימינה. 

 
 לחיצה נוספת על מקש זה תחזיר אותך לממשק הצגת הקובץ.

 
 במצב זום החוצה, הוא מחליף בין הזזה לזום.
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 קול קובץ השמעת

תוצג במקום צלמית  ; צלמית קבוצה של קבצי וידיאו מוצגים ביחד עם קובץ קול במצב צפייה מקדימה

 הוידיאו הקודמת.

 על מנת להשמיע את קובץ הקול. -יש ללחוץ על מקש ה

 ניתן להשתמש במקשים הבאים:

 

 תאור מקש

 מגביר את עצמת הקול ומחלישה 

 
 לחיצה נוספת על מקש זה תחזיר אותך לממשק הצגת הקובץ.

 
 מתחיל את השמעת קובץ הקול ומשעה אותה

 

 נמצאים במצב השמעת קובץ קול, כל שאר המקשים מנוטרלים. כאשר

 שלו אוטומטית והפעלה הגנתו קובץ, מחיקת

 במצב הצגת קובץ, באפשרותך למחוק קובץ, להגן עליו ולהשמיע אותו באופן אוטומטי.

 
 מחיקת קובץ

 אימים.בממשק של וידיאו או של תמונות או של שניהם גם יחד, באפשרותך למחוק את הקבצים המת

 על מנת למחוק קובץ, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 על מנת לעבור למצב תמונות. . יש ללחוץ על מקש 0
 על מנת להעביר את הקובץ שיש למחוק. -ו . יש ללחוץ על מקשי 1

 על מנת לבחור בו . יש ללחוץ על 1

 על מנת לאשר וללחוץ  לבחור את צלמית  . יש ללחוץ על 1
 לבחור את הפריט המתאים מבין הבאים:. יש 5

  מחיקת קובץ יחיד 

  מחיקה של כל הקבצים 

 על מנת לאשר וללחוץ שוב בכל בקשה. . יש לבחור את הפריט המבוקש וללחוץ על מקש 6

אפשרות זו פועלת בהתאם למצב התצוגה.  במקרה בו יש מספר קבצי תמונה ורק קובץ וידיאו אחד, במצב 
" תהיה זמינה ולעומת זאת, במצב הצגת וידיאו בלבד, רק dwNwaw tNNונות, האפשרות "תצוגת וידיאו ותמ

 " תהיה זמינה.dwNwaw PWelNwהאפשרות "
 לא ניתן למחוק קבצים שנקבעה עבורם הגנה מפני מחיקה מבעוד מועד.

 

 נעילת קובץ ושחרורו

 
ה או ממשק וידיאו ותמונות על מנת למנוע ניתן להוסיף דגלון הגנה לסרט וידיאו או לקובץ מתוך וידיאו, תמונ

 מהם להימחק בטעות.

 על מנת להגן על קובץ, יש לבצע את הפעולות הבאות:
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 על מנת לעבור למצב תמונות. . יש ללחוץ על מקש 0
 על מנת להעביר את הקובץ עליו יש להגן. -ו . יש ללחוץ על מקשי 1

 על מנת לאשר וללחוץ  לבחור את צלמית  . יש ללחוץ על 1
 . יש לבחור את הפריט המתאים מבין הבאים:1

  הגנה על קובץ יחיד 

  הגנה על כל הקבצים 

  הסרת הגנה מקובץ יחיד 

  הסרת הגנה מכל הקבצים 

 תופיע עם הקבצים המוגנים. אין צורך באישור כלשהו; צלמית 

 .ולהיפך, קבצים שאינן מוגנים יופיעו עם צלמית 
 

ק קבצים מוגנים כאשר מבצעים פעולת מחיקה.  בכל מקרה, פרמוט כרטיס זיכרון ימחק את לא ניתן למחו
 כל הקבצים שעליו.

 

 
 

  



 

28 

 פלט ממשקי

 
 יש ממשק פלט אודיו וידיאו אחד: EVOלמצלמת התמונות 

 DHmH 

 ויציאת קבצי נתונים אחת:

 BSU 

 ILDH וידיאו יציאת

באמצעות כבל ייעודי )אינו  DHmHו, דרך יציאת באפשרותך להתחבר ממצלמת הוידיאו לכניסת הוידיא

 מצורף(.

 בזמן זה, מצלמת הוידיאו יכולה לתפקד כרגיל.

של  TiT-אמצעי התצוגה או מכשיר הטלוויזיה, המחובר למצלמת הוידיאו, פועל בדיוק כמו מסך ה

 המצלמה.

את הפרמטרים של  בדרך זו באפשרותך לצפות בתמונות או בסרטי וידיאו במצב הצגת קבצים או לשנות

 ההגדרות.

.  לאחר אתחול, מצלמת הוידיאו EVOעלול לגרום לתקלות למצלמת הוידיאו  DHmHניתוק שגוי של כבל 

EVO חוזרת להגדרות הרגילות.  פונקציה זו איזה זמינה כאשר התקן ה-iW-iW .פעיל 
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 BSU יציאת

 
 מאפשר: BSU-חיבור ה

 

  לספק מתח למצלמת הוידיאוEVO ות כבל באמצעBSU 

  יש לחבר את מצלמת הוידיאוEVO  למחשב על מנת לקרוא את הנתונים שבה ובכרטיס המיקרו

SH. 

 ונורית החיווי הירוקה תהבהב באיטיות. LCD-תופיע במסך ה BSU-הצלמית של חיבור ה

.  לאחר אתחול, מצלמת הוידיאו EVOעלול לגרום לתקלות למצלמת הוידיאו  BSUניתוק שגוי של כבל 

EVO .חוזרת להגדרות הרגילות 
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 iH-iH חיבור

או אנדרואיד  WxSלטלפון חכם או טאבלט מבוסס  EVO-מובנה, ניתן לחבר את ה iW-iWתודות למודול 

 ולשלוט בה מרחוק. iW-iWתומך 

-על מנת לחבר את ההתקן באמצעות ה NHyxX i-61 EVOכל שיש לעשות הוא להוריד את אפליקציית 

iW-iW. 

 אייפון או אנדרואיד יתאפליקצי

(, לחפש Google-Play Store( או את החנות של גוגל )App-Storeיש לפתוח את חנות האפליקציות ) 

 ולהורידה; הצלמית תוצג. NILOX F-60 EVOאחרי אפליקציית 

 

 הוידיאו למצלמת הטלפון חיבור 

 יש להעביר את בורר ה-iW-iW  שבחזית המצלמה למצב

-החיווי הכחולה תתחיל להבהב וצלמית אות ה(; נורית xNפעיל )

iW-iW  תוצג בחלק העליון השמאלי של מסך ה-TiT. 

 .יש להמתין עד שנורית החיווי הכחולה תהבהב באיטיות 

  בנקודה זו, יש לחפש אחרי חיבורiW-iW  חדש ברשימת

 החיבורים הזמינים בטלפון שלך.

  יש לבחורF-60 EVO כשסיסמת ברירת המחדל היא ,Nilox1234 

 .בנקודה זו, יש להתחיל את האפליקציה שהורדת מקודם לטלפון שלך 

 ופונקציות יישומים

 לטלפון שלך, יש לאתחל את האפליקציה שתופיע במסכים הבאים: EVO-לאחר חיבור של ה

 

 

-יש ללחוץ על שני החצים הלבנים על מנת לאפשר חיבור פיזי עם ה

EVO .שלך 

 קן הנייד.באפשרותך לשלוט במצלמה מההת

 למטה מופיע המסך שמופיע כאשר נוצר החיבור.
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 . מספר קבצים כולל0

 Wi-Fi. סטטוס 1

 . רמת סוללה1

. זמן הצילום שנותר 1

 ומספר התמונות שנותרו

 . זמן הקלטה5

 . מצב וידיאו6

 . מצב צילום בודד 1

. תצוגה מקדימה של 8

 קבצים

 . מסך מלא9

 . כרגע בשימוש01

 רים. הגדרות פרמט00

 . זום פנימה01

 . זום החוצה01

 . צילומים מהירים01

מטרים ממצלמת הוידיאו ללא כל הפרעות בין  011-על ההתקן הנייד להיות בשימוש במרחק של לא יותר מ

 ההתקן והמצלמה.

 1080p-תצוגה מקדימה בזמן אמת אינה אפשרית ב

 .48fps/50fps/60fps e 720P 100fps/120fpsהקלטת וידיאו 

 

 לטת וידיאוהק

 
 

ברצף על מנת לעבור  -ו יש ללחוץ על צלמיות 

 ממצב תמונות למצב וידיאו ובחזרה.

לאחר בחירת המצב הנדרש, אפשר להתחיל לצלם על ידי 

 לחיצה על צלמית הוידיאו בתיבה העליונה; צלמית זו 

 תהפוך אדומה.

 לתצוגת מסך מלא כמתואר. יש ללחוץ על הצלמית 

 ימצב שימוש נוכח .0

 רזולוציה וקצב העברת נתונים .1

 מבט רחב זווית .1

 חזרה לממשק קודם .1

 זמן צילום נותר .5

 זמן צילום .6

 .רזולוצית הצילות הנדרשת ניתנת להגדרה בהגדרות הדף הראשי. 

 .24fps/25fps/30fps 1080P; 1280 50fps/60fps × 720p × 1920האפרויות הן: 

 תמונה



 

32 

ש לעבור ממצב מתוך התפריט הראשון שמוצג באפליקציה, י

וידיאו למצב תמונות על ידי שימוש בצלמיות שבמרכז המסך

, יש ; כשעדיין משתמשים בצלמית 

 לעבור למראה מסך מלא.

 מצב שימוש נוכחי .0

 רזולוציה .1

 חזרה לממשק קודם .1

 מספר התמונות שצולמו .1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .באפשרותך לקבוע את רזולוציית התמונה בפרמטרים שבהגדרות. 

 

 היריםצילומים מ

מתוך התפריט הראשון שמוצג באפליקציה, יש לקבוע את 

ניתן  ; על ידי שימוש בצלמית מצב הצילום המהיר 

 לעבור למראה מסך מלא.

 מצב שימוש נוכחי .0

 מספר צילומים .1

 חזרה לממשק קודם .1

 מספר התמונות שצולמו .1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ניתן להגדיר את מספר הצילומים לשנייה בפרמטרים שבהגדרות 

 צב תצוגה מוקדמת של קובץמ
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 על מנת לפתוח את תפריט התצוגה המוקדמת של קובץ. מתוך התפריט הראשי, חש ללחוץ 

 

 קובץ במצב מצלמת וידיאו .0

 ברור מצבים .1

 הורדת קבצים במצב התקן .1

 הגדרות מצב הורדה .1

 חזרה לתפריט הראשי .5

 שיתוף קבצים .6

 הורדת קובץ .1

ם ( לבחור בין צפייה בקבצי1יש להשתמש במתג )

שנשמרו על גבי מצלמת תמונות לבין הורדת קבצים 

ממצלמת הוידיאו להתקן נייד וצפייה בהם במועד 

 מאוחר יותר.

מאפשרת לך לבחור את הקבצים  -צלמית ה

ולאחר מכן למחוק אותם או לשתף אותם )דוא"ל, רשת 

 חברתית, מדיה חברתית(.

מאפשרת לך להוריד קבצים נבחרים  -צלמית ה

 להתקן.

הקליק על התצוגה המוקדמת של התמונה או יש ל

 סרטון הוידיאו על מנת לעבור למצב מסך מלא.
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 מצב ופונקציות צפייה מוקדמת במסך מלא 

 

 

כאשר צופים בתמונה או בסרטון במצב מסך מלא, 

 באפשרותך:

  לחזור לתפריט הקודם על ידי שימוש בחץ השמאלי

 למעלה 

 אותה  לשתף תמונה ברשת חברתית או לשלוח

 באמצעות דוא"ל 

  להוריד ממצלמת הוידיאו להתקן אחסון 

  למחוק את התמונה 

 

 (daPi-קיצוץ וידיאו )אפשרי רק באייפון וב

 

 

על ידי  WPtd-ניתן לבצע ריטוש לסרטונים שהורדו לאייפון או ל
 ".Trimשימוש בפונקציה "

באפשרותך לצפות בסרטון הוידיאו המחולק לפוטוגרמות על 
 מיקום הסמן על אחת או יותר ובכך:ידי 

 למחוק פוטוגרמות 

 לצמצם ממדים 

 להגדילם 
 

 סרטון וידאו מחולק לפוטוגרמות .0
 צגתמוהפוטוגרמה הנוכחית וה .1
 הפוטוגרמה הראשונית .1
 חזרה לתפריט קודם .1
 הפוטוגרמה האחרונה .5
 מעבר לפוטוגרמה הראשונית .6
 מעבר לפוטוגרמה האחרונה .1
 הפעלה .8
 צמצום פוטוגרמה .9
 גרמההגדלת פוטו .01
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 וסיסמה IF-IW חיבור שם שינוי

 שינוי שם וחיבור

  כשכרטיס מיקרו( יש לחבר את מצלמת התמונותSH  .למחשב ולהפעיל את המצלמה )במקומו בחריץ 

 יש לפתוח את "המחשב שלי" ולמצוא כונן וירטואלי הקשור למצלמת ה-EVO. 

 " יש לפתוח קובץ בשםiWiW.  eW " בתיקיה "mHSoמחרוזת "" ולחפש את הAP_ SSID = 

." 

 יש לשנות את התוכן אחרי סימן ה-."=" 

 .יש לשמור את הקובץ 
 שינוי סיסמה

  כשכרטיס מיקרו( יש לחבר את מצלמת התמונותSH  .למחשב ולהפעיל את המצלמה )במקומו בחריץ 

 יש לפתוח את "המחשב שלי" ולמצוא כונן וירטואלי הקשור למצלמת ה-EVO. 

 ץ בשם "יש לפתוח קובiWiW.  eW " בתיקיה "mHSo" ולחפש את המחרוזת "AP_ PASSWD = 

N .”שימו לב ה(- N  )גדולה 

 יש לשנות את התוכן אחרי סימן ה-."=" 

 .יש לשמור את הקובץ 
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 EVO אביזרי

 מגיעה עם מספר רב של אביזרים.  EVO-מצלמת ה

 לחות בפני עמידה ועדשה מימי-תת מארז

 מטרים. 011, מובטח לעמוד בלחצים של עומקים של IP8, העומד בתקן EVO-מצלמת ה מארז הצלילה של

על מנת להימנע ולצמצם את הצטברות העיבוי על מארז העדשה, אנו ממליצים להכניס לוחית עמידה נגד 

 (.1לחות לתוך המארז )איור מס' 

 לתוך המארז. שלך EVO-יש לפעול בהתאם להנחיות המאוירות על מנת להכניס את מצלמת ה

 
 EVO-. יש להכניס את ה0

 לתוך המארז

. יש להכניס את 1

העדשה העמידה בפני 

לחות לצידו השמאלי של 

 המארז

. יש לסגור את גב 1

 המארז

. חשוב להקפיד 1

שהמכסה יהיה סגור 

 בצורה הדוקה

 המארז גב מכלול

 ניתן להתאים שני סוגים שונים של כיסויי גב בהתאם לצרכים:

 TiTה עם מסך גב מצלמ .0

 גב מצלמה ללא מסך .1

 גב המארז נלחץ למקומו כמתואר בתרשים
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 הכיסוי סגירת

 מימי מגיע עם כיסוי עמיד במים בחלקו השמאלי )במבט חזיתי(.-המארז התת

 המיקרופון של מצלמת הוידיאו ממוקם שם.

 ניתן להחליף כיסוי זה בכיסוי מחורר למעבר משופר של קול למיקרופון.

  
 כיסוי עמיד בפני מים סוי אטום למים לצלילהכי

 אין להשתמש לצלילה

 EVO מעמדי

 על גבי מעמדים תומכים: EVOניתן למקם מצלמת 

 בשימוש במארז האטום בפני מים 

 בשימוש במסגרת תומכת 
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 טכני מפרט

  170° זווית רחבה
  f/2.7 מפתח תריס
  10X זום דיגיטאלי

 מיליון 06 פיקסלים

 MP1 ורמט צילום וידיאופ

  iVA פורמט הקלטת אודיו

  JPG (JPEG) פורמט תמונות סטילס

 מטרים )מרחק מרבי( 011-כ iW-iWכיסוי 

 התקן זיכרון

בכרטיס מיקרו  64GBוכונן חיצוני בן עד  128MBפנימי בן  ןזיכרו
SH 

 1500mAh בולת סוללהיק

 כשעתיים וחצי -שעות; עם מטען  1-כ - BSUעם  כבל  זמן טעינה

 כשעתיים )לכל היותר( משך צילום וידיאו מרבי

 שעות )לכל היותר( 1-כ משך הקלטת אודיו מרבי

 (06:9בצבע אמיתי ) "2.0בן  TiTמסך  TiTתצוגת 

 iSTNמ"מ  61על  91מסך מטריצת נקודות  ySHמסך 

  mt  xSומתקדמת יותר /  Windows XP SP2 /Vista מערכות הפעלה נתמכות:

  20°C ~ 60°C- טמפרטורת אחסון
  10°C ~ 50°C- טמפרטורת עבודה

 ( TiTמ"מ )תצוגת 11ג×  11ר×  59א מידות

 מ"מ )ללא תצוגה( 15ג×  11ר×  59א

 גרם )ללא מסך וסוללה( 56וסוללה(,  TiTגרם )עם מסך  006 משקל
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 זהירות אמצעי

 המצלמה למארז יםהקשור זהירות אמצעי

 הבאות בעיון:הבטיחות ום מיוצר בצורה מדויקת.  אנו ממליצים לקרא את הנחיות המארז האט

 על מנת שהאיטום לא ייפגם, אין לפרק ולהרכיב בצורה אקראית את אטם ה-x  של המארז, את

 המקשים ואת כיסוי העדשה.

  אין להניח את המארז במקום בו נוצרים גזים משתכים בשל המצאות של חומרים חומציים או

 יסים חזקים ויש להרחיק אותו מחומרים כימיים ומשתכים.בס

  מעלות צלזיוס( או נמוכה מדי  51אין לאחסן את המוצר במקום בו הטמפרטורה גבוהה מדי )מעל

 מעלות מתחת לאפס( למשך זמן ארוך על מנת להימנע מהיווצרות עיוותים במארז. 01-)מתחת ל

  ארוך על מנת להימנע מהתדרדרות באיטום נגד אין לחשוף אותו לקרינת שמש ישירה למשך זמן

 המים.

 לפני שימוש, יש לוודא שאטם ה-x .במקומו, החותם נקי מכל פסולת והמארז אטום והסגר הדוק 

 .לאחר שימוש במי מלח, י שלשטוף את המארז מתחת לזרם מים מיד 

 יבש  יש להשתמש במטלית יבשה על מנת לייבש את משטחי המארז ולאחסן את המתקן במקום

 ומאוורר.

 

 3D של צדית-הדו הקצף לסרט זהירות הנחיות

 , יש לנקוט בצעדי הזהירות הבאים:1mצדדי של -כאשר משתמשים בסרט הקצף הדו

 1צדדי של -לפני שקובעים את סרט הקצף הדוm יש לבחור משטח מתאים שיבטיח מגע הולם בין ,

 סרט הקצף למשטח.

 1 צדדי של-לפני שקובעים את סרט הקצף הדוm יש לנקות את במשטח ולחמם את סרט הקצף ,

באמצעות מפוח אוויר חם כגון מייבש שיער.  דר זה נחוץ בייחוד במקומות קרים בהם הטמפרטורה 

 צונחת אל מתחת לאפס.

 

 , יש לשים לב לאמור בהנחיות הבאות:EVOלפני שימוש במצלמת 

 

  מצב תקין.  משטחי המצלמה במהלך שימוש סדיר, טמפרטורת הגוף של המצלמה עולה.  זהו

 עשויים להיות חמים לאחר שימוש ממושך.

  אם מצלמת הוידיאו אינה בשימוש לאורך זמן רב, יש להוציא את הסוללה ולשמור אותה בנפרד

 ולטעון אותה מדי שלושה חודשים על מנת לשמור על ביצועי הסוללה.

 במהלך הקלטה, הזום הדיגיטאלי עשוי להשפיע על איכות התמונה. 

 .צילום זוויות ראיה עשוי להיות שונה במידת מה במצבי עבודה שונים של מצלמת הוידיאו 

  אם קובץ וידיאו מגיע לגדלים גדולים, מומלץ להשתמש במחשב או בנגן סרטים מקצועי להצגה

 חלקה של הקובץ.

 טיס ה לולאתית ופעולות תכופות של הקלטה ומחיקה עשויות להותיר פיסות מידע על גבי כרטהקל

, דבר שעלול להוביל לתקלות בהקלטה או שמירה של קבצים.  על מנת להימנע ממצב זה, SH-ה

 מומלץ לגבות את המידע לכונן חיצוני ולפרמט את כרטיס הזיכרון.
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1 EVO  

 

1 TFT 

 

1  

 

1  

 

1  

 

1 USB 

 

1   
 

מיקרופון חיצוני 1  

 

1 
 

 

1 
 

 

1  

 

1  

 

 
  1  

 
 

  

מיקרופון חיצוני



 

41 

 משפטיות והערות אחריות

 

ר ליתיום נטענת.  על מנת להפחית סכנת דלקה יש להימנע מלשנות מצוידת בסוללת פולימ EVO-מצלמת ה

 את המכשיר, מלהפילו או להביאו במגע עם מים או עם אש.

על מנת להימנע מנזק גופני, התחשמלות, שרפה או נזקים לחלקיו השונים של המוצר, יש לפעול לפי 

 ם למים.אין להכניס את המוצר במים כאשר אינו במארז האטוההנחיות הבאות: 

 

 בטיחות אישית

של המוצר.  אין לגעת במוצר עם עצמים מתכתיים או  x-אין לפרק, לתקן או לשנות כל חלק של אטם ה

 חומרים כימיים.

 כל הימנעות מלפעול בהתאם לאמור לעיל עלול לסכן את המשתמש ואנשים אחרים.

 מורשה. במקרה של תקלה במוצר, יש ליצור קשר עם אנשי שירות טכני או עם ספק

 

 תמיכה טכנית

למוצר זה ניתנת אחריות בהתאם להוראות החיקוק הנוכחיות.  אי לכך, עליך ליצור קשר עם המפיץ שלך 

 במקרה של צורך בסיוע טכני ו/או שירות תחת אחריות.

 

 הנחיות סביבתיות:

 
 

 ת של בני אדם.מוצר זה עלול לכלול חומרים שאם יסולקו בצורה תקינה עשויים להזיק לסביבה ולבריאו

לפיך, אנו מביאים בפניך את המידע הבא על מנת למנוע שחרור של חומרים מעין אלה ולשפר את השימוש 

 במשאבי הטבע.

אין לסלק מוצרים חשמליים ואלקטרוניים במסגרת סילוק פסולת ביתית רגילה.  יש לדאוג לסילוקה בצורה 

 הולמת בהתאם לטבעה.

ן על גבי המוצר ובדף זה מזכיר לך את הצורך לסלק את המוצר בצורה הסימן של פח עם קו עליו המצוי

 הולמת כאשר יגיע לקצה חייו.

כך באפשרותך למנוע מצב בו טיפול שאינו מתאים לחומרים המצויים במוצר או שימוש בלתי הולם בחלקיו 

 שעלול להוביל לתוצאות מזיקות לסביבה ולבריאות אנושית.

ם לאחזור, מחזור ושימוש מחודש ברבים מהחומרים המרכיבים מוצרים אלה.  יתרה על כן, באפשרותך לתרו

זו הסיבה שיצרנים ומפיצים של מערכות חשמליות ואלקטרוניות מסדירים איסוף וסילוק הולמים של הציוד 

 בעצמם. 

 כפי שיהיה קבוע בחוק התקףענישה  המפורט לעיל עשויה להוביל לצעדיכל סילוק של המוצר בצורה שונה 

 במדינה בה המוצר מסולק.

יתרה על כן, אנו ממליצים לאמץ צעדים נוספים שעשויים להועיל לסביבה: מחזור האריזה הפנימית 

 והחיצונית וסילוק הולם של סוללות משומשות )אם בכלל(.

בסיועך, נוכל לצמצם את כמות משאבי הטבע המשמשים ליישום של ציוד חשמלי ואלקטרוני, לצמצם את 

מטמנות לסילוק פסולת ושיפור באיכות החיים על ידי מניעת שחרור חומרים שעשויים להיות השימוש ב

 מזיקים לסביבה.
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 התקנת סוללות והחלפתן

 
 המוצר מכיל סוללה הניתנת להחלפה במהלך חיי המוצר עצמו.

ש לסלק אותן בנפרד.  יש לסלק אותן למיכלים כאשר סוללות, הכלולות במוצר, מגיעות לקצה חייהן, י

 המיועדים לסילוק סוללות ומצברים.

איסוף סוללות ומחזורן מסייע לשמירה על הסביבה ולשימור משאבי חומר ומתיר אחזור חומרים רבי ערך גם 

 כן.

 

 הצהרת תאימות

כני זמינים לעיון .  הנוסח המלא של ההצהרה והתיעוד הטCE-2011/65/CE/1999/5המוצר תואם להנחיה 

 .Hellatron S.p.A Via E. Mattei 10 20010 Pogliano M.se (MI) -במשרדינו הראשיים 

 יש לשמור את האריזה להנחיות עתידיות.

 

 מידע אחריות

 ( בצירוף חשבונית שהוצאה לחברה או לעוסק מורשה.0למוצר ניתנת אחריות בת שנה אחת ) 
 וצר נמכר לאדם פרטי )שאינו עצמאי או חברה(.למוצר ניתנת אחריות בת שנתיים אם המ 
 .במקרה של פגם בתאימות, אחריות זו תיכנס לתוקף בהתייחס למאפייני המוצר 
 תמיכה במוצר ואחריות.  מומלץ לבקר ב-eee.eWN O.  M .לפרטים נוספים 

 
 הגבלות אחריות:  אחריות זו אינה תקפה במקרים הבאים:

 קבלה(.  כאשר אין הוכחת קניה )חשבונית או 
 .כאשר יש סימנים ל"טיפול", הפעלת כוח או גרימת נזק לחומרה ולמוצר מכל סיבה שהיא 
  פגמים אחרים שנובעים משימוש בלתי נאות, שינויי חומרה ותוכנה ללא אישור, פעולות או אחסון בניגוד

פקה או למפרט הטכני של המוצר; תחזוקה שגויה; פגמים שנובעים משימוש של תוכנה שונה מזו שסו
 בכל אותם רכיבים )חומרה או תוכנה( שלא תוכננו לשימוש עם המוצר.

 .  CE/1999/44.  יישום הנחיה 1111בפברואר  1האמור לעיל מתייחס להוראת חיקוק מתאריך 

 
 הצהרת תאימות מקוצרת

-ו  EC/2011/65והנציבות האירופית התקן זה נוסה ונמצא כתואם את הנחיות הפרלמנט האירופי 

1999/5/EC  הנוגעות לציוד הקשור לשידורי רדיו והתקנים היקפיים למערכות תקשורת והזיהוי ההדדי

 שלהם.  הצהרת התאימות זמינה לעיון במשרדינו.

 EC/1999/5לפיכך, ניתן להשתמש בהתקן זה בכל מדינה ממדינות האיחוד האירופי ובכל מדינה בה הנחיה 

 פה ללא כל הגבלה, פרט ל:תק

 .NL VNwPied-ק"מ מ 11נורווגיה: אין להשתמש בהתקן זה במסגרת טווח של 

הלאומיים ועומד בדרישות של הקצאת תדרי רדיו.   רדיואיטליה: מוצר היקפי זה תואם לממשק שידורי ה

-ש לבקר בשימוש במוצר זה מעבר לאזורים בהם בעליו עובד מצריך היתר כללי.  לפרטים נוספים י

eee.  MieW tuW eW.Wa. 

http://www.comunicazioni.it/
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  -גם ב Niloxחפשו את 

אינו תואם בצורה מלאה למידות  ( בהתקנים מסוימים) iSSS( ו/או סמליל ) oSסמליל 

 .זעריות הדרושות בהתאם להנחיה האירופית בשל הגבלת האזור המוקצה למדבקותהמ
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