
 מדריך מקוצר למשתמש

הורד את המדריך המלא למשתמש 

 .tpropuspmoc.rrpogבקישור 



כחלק מאורח החיים הפעיל שלך, תמיד חשוב להיות מודע  oGPoG-בעת השימוש במצלמת ה
 לסביבה בכל רגע נתון, בכדי להימנע מפגיעה בעצמך או באחרים, וכדי למנוע נזק למצלמה שלך.

שלך, קרא בעיון רב את כל הוראות השימוש של  oGPoG-לפני השימוש הראשון במצלמת ה

 המוצר, כולל הוראות הבטיחות, המצורפים למצלמה שלך.



 / מתחילים 

 / שלום

החדשה שלך. מדריך מקוצר  revli  4OREo-אנו מברכים אותך על רכישת מצלמת ה
זה למשתמש יספק לך את הכלים הבסיסיים לצילום רגעי החיים המדהימים ביותר עם 

 שלך. oGPoG-מצלמת ה

 .tpropuspmoc.rrpogלקבלת כלים נוספים הורד את המדריך המלא למשתמש בקישור 

 oopPop בואו והצטרפו לתנועת  

oroEGGG .oG. / oGPoG 

Gr4GGEo.oG. / oGPoG 

oGGGGGE.oG. / oGPoG 

4rPGr or..oG. / oGPoG 

 1שלב 

נתק את המצלמה מן המארז 
 שלה.

 2שלב 
הסר את המכסה הצדי והכנס 

 4ooG c, .4ooG crm.כרטיס 
)לרכישה  4ooG cim.או 

 בנפרד( אל תוך חריץ הכרטיסים.
 .SHU-0או  01)דורש כרטיס בדרג 

לקבלת  tprop.sp/ m c.rrpogכנס אל 
 המומלצים.( US-רשימה של כרטיסי ה

 3שלב 
פתח את תא הסוללות והכנס את 

 הסוללה.

 4שלב 
הטען את הסוללה באמצעות כבל 

 המסופק עם המצלמה. B U-ה



 

  לחצן צמצם o בחירה ]  [

 תצוגת מצב מצלמה

חוטי -נורית חיווי לחיבור אל

)כחולה( נורית חיווי למצב מצלמה 

)אדומה( לחצן הגדרות o תגיות ] [ 

 [ לחצן הפעלה o בחירת מצבים ] 

 

 נורית חיווי המצב של המצלמה )אדומה(

 OREHיציאת 

 [  מסך מגע לחצן מצב המתנה o הפעלה ]

 הפעלת וכיבוי המצלמה

 לכיבוי המצלמה: להפעלת המצלמה:
לחצן ההפעלה o לחץ לחיצה ארוכה על  .  [ לחצן ההפעלה o בחירת המצבים ]לחץ על 

 ]  [ למשך שתי שניות. בחירת המצבים

 / הבסיס מסך מגע/ 
 הצג תמונות וסרטונים והתאם את ההגדרות במגע אצבע במסך המגע של המצלמה.

 מחוות מגע במסך

 החלקת האצבע שמאלה
 מעלה את מצבי המצלמה.

 

 האצבע מלמעלה למטההחלקת 
 דפדוף ברשימת ההגדרות.

 
 
 
 

 החלקת האצבע שמאלהoימינה
)הצגת  הצגת פריטים מתוך הגלריה

 קבצים(.

 החלקת האצבע מלמטה למעלה

פותח את תפריט ההגדרות למצב 
 המצלמה הנוכחי.

 

 

 

 הקשה

בחירה של פריט או הפעלה/השבתה 
 .מסוימתשל הגדרה 

 

 הקשה כפולה

( בתצוגה VlF)שינוי שדה הראייה 

 המקדימה.



 בחירת מצבי המצלמה/ 

. החלק את האצבע שמאלה על מסך המגע, ולאחר מכן הקש על מצב המצלמה המבוקש. 1

 תיאור מצבי המצלמה

 במידת הצורך, בחר במצב שונה לצילום וידאו: .2
 החלק את האצבע על המסך כלפי מעלה לפתיחת תפריט ההגדרות. .א
 הקש על המצב המבוקש, ולאחר מכן הקש על מצב הצילום המבוקש.  .ב

 החלק את האצבע על המסך כלפי מטה לבחירת תפריט ההגדרות. .ג

 / צילום וידאו ותמונות
[ כדי להפעיל /   ] לחצן הצמצם o הבחירהבחר את מצב המצלמה המבוקש, לאחר מכן לחץ על 

 להפסיק את ההקלטה או לצורך צילום תמונה.

 מהיר צילום

כאשר המצלמה כבויה ומצב הצילום 
המהיר מופעל, ניתן להפעיל את 
המצלמה ולהתחיל באופן מיידי בצילום 

( או צילום וידאו e4.E  rmPEדולג זמן )
לחצן הצמצם o רק על ידי לחיצה על 

. לחץ פעם אחת [ הבחירה ]
לוידאו, לחץ לחיצה ארוכה לצילום דולג 

לום זמן. לחץ שוב כדי לעצור את הצי
ולכבות את המצלמה. ניתן להפעיל / 
להפסיק את מצב הצילום המהיר דרך 

 ההגדרות.

 הדגשת תגים
לחצן ההגדרות o בזמן ההקלטה, לחץ על 

[ כדי לסמן רגעים  ] התגיות

מסוימים תוך כדי הקלטת הסרטון . תגיות 
ההדגשה מסייעות למצוא את נקודות 

 השיא בסרטון לצורך שיתוף עם חברים.

וידאו, וידאו + תמונות, צילום וידאו בלולאה  וידאו וידיאו 
 )לופ(.

 תמונה בודדת, לילה, רצף צילום 

 צילום מרובה, צילום דולג זמן, צילום לילה דולג זמן צילום מרובה 

 הצגת קבצי וידאו ותמונה הצגת קבצים 

 הגדרות כלליות של המצלמה הגדרות 



 

 / שינוי הגדרות המצלמה

הקש פעם אחת על מסך המגע, ולאחר מכן החלק את האצבע שמאלה להצגת  .1
 מצבי מצב המצלמה השונים.

 הקש על מצב הצילום המבוקש. .2
החלק את האצבע על המסך כלפי מעלה לפתיחת תפריט ההגדרות למצב  .3

 שנבחר.

i. עלה או מטה כדי לדפדף ברשימת האפשרויות.החלק את האצבע כלפי מ 

 הקש לבחירת האפשרות המבוקשת. .5

 בסיום, החלק את האצבע כלפי מטה ליציאה מתפריט ההגדרות. .6
כדי ללמוד עוד על אפשרויות ההגדרה, הורד את המדריך המלא למשתמש 

 .tpropuspmoc.rrpogבקישור 



 / התקנת המצלמה שלך

המעוגל או השטוח  הנצמדעל גבי קסדות ועוד, בעזרת המחבר  oGPoGניתן להתקין את מצלמת 
 ושימוש בחומרה המתאימה.

 התקנה והסרה של מחברים נצמדים

 2iהצמדת המחברים תתבצע על גבי משטחים חלקים ונקיים בטמפרטורת החדר בלבד, ולפחות 
מקום בעזרת מייבש שיער והסר את שעות לפני השימוש. כדי להסיר את המחבר, חמם את ה

 המחבר.

 התקנה על גבי משטח שטוח

 / התקנת המצלמה שלך

 התקנה צדית

 התקנה אנכית

 התקנה על גבי גלשן*

 .GmoG.oG./PGmmGoG כדי ללמוד עוד על אפשרויות ההתקנה השונות יש להיכנס לקישור 

 .HruS/ UvliSomU.oH*מחברים לגלשן מצורפים אך ורק למצלמה מדגם 

 התקנה על גבי משטח מעוגל



 

 / החלפת דלתית אחורית / דלתית אחורית במארז

מצוידת בשתי דלתיות לשימוש בגב המארז, כל דלתית מיועדת  revli  4OREoמצלמת 

 לשימוש בסביבות שונות.

 דלתית מגע אחורית

מאפשרת גישה למסך המגע של המצלמה. מספקת הגנה 
 רגל(. 11מטרים ) 3מים עד לעומק של מפני 

 )פונקציית המגע של המסך אינה זמינה מתחת לפני המים.(

 לתית אחורית סטנדרטיתדד

 רגל(. 131מטרים ) i1מספקת הגנה מפני מים עד לעומק של 
לשימוש מתחת לפני המים או בתנאי סביבה רטובים, לחים או 

 מלוכלכים.

 דלתית שלד אחורית

לשימוש בתנאי סביבה יבשים ונקיים בלבד.  -אינה אטומה למים 

 מאפשר הקלטת אודיו משופרת בפעילות במהירות נמוכה.

 1שלב 

פתח את המארז כך שהדלתית האחורית 

 תלויה כלפי מטה.

 2שלב 

משוך בעדינות את הדלתית האחורית כלפי 

 מטה, עד שהיא משתחררת מן הצירים שלה.

 3שלב 

החדשה ויישר  הצמד את הדלתית

 אותה בקו הצירים.

 4שלב 

דחוף את הדלתית בעדינות כלפי מעלה 

 עד שהיא ננעלת במקומה.



 / הצגת קבצי וידאו ותמונה

 ישנן מספר דרכים להציג את קטעי הווידאו ולצפות בתמונות שלך.

 / שיתוף קבצי וידאו ותמונה

 הווידאו והתמונות שלך.ישנן מספר דרכים לשתף את קטעי 

 מצלמה
הצג את הקבצים שלך על גבי מסך המגע 

 של המצלמה.

 טלפון חכם ומחשב לוח
על מנת  oGPoGהשתמש באפליקציית 

להציג את הקבצים בטלפון החכם או 
במחשב לוח. לקבלת מידע נוסף, עיין 

 .oGPoGבסעיף אפליקציית 

 מחשב
 -חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה

B U .המצורף לצורך שיתוף הקבצים שלך 

 טלפון חכם ומחשב לוח
לשיתוף  oGPoG Pmmהשתמש באפליקציית 

קבצי הוידאו והתמונות שלך באמצעות 
טקסט, דוא"ל או ברשתות החברתיות. 
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף אפליקציית 

oGPoG. 

 מחשב

חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל 
העברת הקבצים המצורף לצורך  B U -ה

 להצגה.

-לקבלת עזרה בגישה לתוכן מצלמת ה
oGPoG  שלך, הורד את תוכנתoGPoG 

העדכנית ביותר דרך הקישור 

 GmoG.oG./ EGPGroGEg. 

 טלוויזיה

חבר את המצלמה שלך אל הטלוויזיה 
*, או 4ooG rcim.באמצעות כרטיס  

 כבל מורכב או משולב )נמכר בנפרד(.



 

 / עזרה ומשאבים .GoPro/ אפליקציית 

uשיתוף uצפייה uבקרה 
מאפשרת לך לשלוט במצלמה מרחוק באמצעות טלפון חכם או מחשב לוח.  oGPoGאפליקציית 

ראה את מה שהמצלמה שלך רואה עם תצוגה מקדימה בשידור חי. צפה בתמונות והצג קטעי 
 וידאו, ולאחר מכן שתף את המועדפים עליך באמצעות דוא"ל, טקסט, פייסבוק, טוויטר ועוד.

 GOPROהתחברות לאפליקציית 

 ופתח אותה בטלפון החכם או במחשב הלוח שלך. oGPoGציית הורד את אפליק .1
)חיבור  mGrrEoG uGGo mr.Eorכאשר האפליקציה מפסיקה את החיפוש, גע באפשרות  .2

 המצלמה שלך(.
 פעל על פי הנחיות האפליקציה שעל המסך כדי לחבר את המצלמה שלך. .3

 .GmoGrEoG סיסמת ברירת המחדל היא 

 GmoG.oG./ EGPGroGEg , יש להיכנס לקישור  oGPoG Pmmכדי ללמוד עוד על אפליקציית 

 הורדת המדריך למשתמש
שלך הורד את המדריך המלא למשתמש  revli  4OREo-כדי ללמוד עוד על מצלמת ה

 .GmoG.oG./PGmmGoG בקישור 

 עדכוני תוכנה למצלמה
שלך, ודא  revli-ותר ממצלמת הלקבלת עדכוני תוכנה ולהשגת הביצועים הטובים בי

שאתה משתמש בתוכנת המצלמה העדכנית ביותר. תוכל לעדכן את תוכנת המצלמה שלך 
 .oGPoGאו תוכנת  oGPoGבאמצעות אפליקציית 

 .GmoG.oG. /  EGPGroGEg לקבלת מידע נוסף, כנס אל 

 סרטוני הדרכה

צפה בסרטוני ההדרכה לקבלת עצות שימושיות וטיפים מועילים כדי שתוכל להפיק את 
 .GmoG.oG./ EGPGroGEg שלך ומאביזריה, דרך הקישור  oGPoG-המירב ממצלמת ה

 תמיכת לקוחות 

זקוק לעזרה? רוצה לקבל מידע נוסף? מצא את התשובות לשאלות הנפוצות ביותר וצור קשר עם 
 .GmoG.oG./PGmmGoG ר תמיכת הלקוחות בקישו

 מידע תקינה

כדי לראות את הרשימה המלאה של אישורי התקינה בכל המדינות, עיין בחוברת המידע 

 על המוצר + ובמדריך הבטיחות המצורפים למצלמה שלך.


