
 מדריך מקוצר למשתמש

הורד את המדריך המלא למשתמש בקישור 

tpropuspmoc.rrpog. 



 / שלום

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  oGPoG-לפני השימוש הראשון במצלמת ה
הוראות השימוש של המוצר, כולל הוראות הבטיחות, המצורפים למצלמה 

 .שלך

החדשה שלך. מדריך מקוצר זה  OREH-אנו מברכים אותך על רכישת מצלמת ה
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  

or.oGGGo..Go/oGPoG oGGoGGo..Go/oGPoG 

.orPoooo..Go/oGPoG PrPor/oro..Go/oGPoG 



 / הבסיס  / מתחילים 

 1שלב 

שחרר את הנעילה של הדלתית האחורית 
 ופתח אותה.

 )לא ניתן לנתק את המצלמה מן המארז שלה.(

 2שלב 

 .oP.oGimהכנס כרטיס 
 , הנמכרים בנפרד.(SHU-0או  01)נדרש כרטיס בדרג 

 3שלב 

-הטען את הסוללה באמצעות כבל ה
BiU .המסופק עם המצלמה 

 )לא ניתן להוציא את הסוללה מתוך המצלמה.(

 4שלב 

סגור את הדלתית האחורית ונעל 
 אותה.

 לחצן צמצם / בחירה

 מסך מצב מצלמה

 לחצן הפעלה / בחירת  מצבים

 נורית חיווי של המצלמה

 

 המצלמההפעלת וכיבוי 

 להפעלת המצלמה:

 .לחצן ההפעלה o בחירת המצביםלחץ על 

 לכיבוי המצלמה:
לחצן ההפעלה o לחץ לחיצה ארוכה על 

 ]  [ למשך שתי שניות. בחירת המצבים



 

 / צילום וידאו ותמונות בחירת מצבי המצלמה/ 

כדי לדפדף בין לחצן ההפעלה o בחירת המצבים הפעל את המצלמה ולחץ מספר פעמים על 

 המצבים השונים של המצלמה.

 וידאו

 הקלטת וידאו

 צילום

 תמונה בודדת צילום

 צילום מרובה

 01צלם רצף של 
תמונות בשתי 

פריימים  5שניות )
 לשנייה(.

 צילום דולג זמן

צילום סדרה של 
תמונות בהפרש של 

ה זו ימחצית השני

 מזו.

לבחירת מצב המצלמה המבוקש, לאחר מכן לחץ לחצן ההפעלה o בחירת המצבים לחץ על 

 כדי להפעיל / להפסיק את ההקלטה או לצורך צילום תמונה. לחצן הצמצם o הבחירהעל 

 צילום מהיר
כאשר המצלמה כבויה ומצב הצילום המהיר 
מופעל, ניתן להפעיל את המצלמה ולהתחיל 

( או iPoo ar Poבאופן מיידי בצילום דולג זמן )
לחצן הצמצם o צילום וידאו רק על ידי לחיצה על 

. לחץ פעם אחת לוידאו, לחץ לחיצה הבחירה

 ארוכה לצילום דולג זמן. 

לחץ שוב כדי לעצור את הצילום ולכבות את 
 המצלמה.

ניתן לשנות את ההגדרות של מצב הצילום 
המהיר דרך תפריט ההגדרות. לקבלת מידע 

במדריך למשתמש בקישור נוסף יש לעיין 

/G oG..Go/PG  Goo. 

 הגדרות

ביצוע הגדרות 

 למצלמה.



 / התקנת המצלמה שלך / שינוי הגדרות המצלמה

 כדי לעבור להגדרות. לחצן ההפעלה o בחירת המצביםלחץ על  .0
 לתפריט ההגדרות. להיכנסכדי לחצן הצמצם o הבחירה לחץ על  .2
 בכדי לנווט בהגדרות השונות. ההפעלה o בחירת המצביםלחצן לחץ על  .3
 כדי לבחור את האפשרות המועדפת עליך. לחצן הצמצם o הבחירהלחץ על  .4

כדי ללמוד עוד על אפשרויות ההגדרה, הורד את המדריך המלא למשתמש בקישור 

tpropuspmoc.rrpog. 

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

 התקנה והסרה של מחברים נצמדים

 24הצמדת המחברים תתבצע על גבי משטחים חלקים ונקיים בטמפרטורת החדר בלבד, ולפחות 
שעות לפני השימוש. כדי להסיר את המחבר, חמם את המקום בעזרת מייבש שיער והסר את 

 המחבר.

 שטוחהתקנה על גבי משטח 

 התקנה על גבי משטח מעוגל

 .G oG..Go/PG  Goo/כדי ללמוד עוד על אפשרויות ההתקנה השונות יש להיכנס לקישור 

 מצבי המצלמה העיקריים

 הגדרות המצלמה



 / החלפת דלתית אחורית / דלתית אחורית במארז

לשימוש בגב המארז, כל דלתית מיועדת לשימוש בסביבות  מצוידת בשתי דלתיות OREHמצלמת 

 שונות.

 דלתית אחורית סטנדרטית

 030מטרים ) 41מספקת הגנה מפני מים עד לעומק של 
רגל(. לשימוש מתחת לפני המים או בתנאי סביבה רטובים, 

 לחים או מלוכלכים.

 דלתית שלד אחורית

ונקיים בלבד. לשימוש בתנאי סביבה יבשים  -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 

הצמד את הדלתית החדשה ויישר אותה בקו 

 הצירים.

 4שלב 

דחוף את הדלתית בעדינות כלפי מעלה 

 עד שהיא ננעלת במקומה.



ggggg 

 / הצגה ושיתוף של קבצים

 השתמש במחשב שלך כדי לשתף את קטעי הווידאו והתמונות שלך.

המצורף לצורך יבוא ושיתוף הקבצים  BiU -חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה

 שלך.

העדכנית  oGPoGשלך, הורד את תוכנת  oGPoG-לתוכן מצלמת הלקבלת עזרה בגישה 

 .G oG..Go//ooPorooog/ביותר דרך הקישור 

 / עזרה ומשאבים
 הורדת המדריך למשתמש

שלך הורד את המדריך המלא למשתמש בקישור  OREH-כדי ללמוד עוד על מצלמת ה
/G oG..Go/PG  Goo. 

 עדכוני תוכנה למצלמה

שלך, ודא שאתה  OREH4-לקבלת עדכוני תוכנה ולהשגת הביצועים הטובים ביותר ממצלמת ה
משתמש בתוכנת המצלמה העדכנית ביותר. תוכל לעדכן את תוכנת המצלמה שלך באמצעות 

 .G oG..Go / /ooPorooog/. לקבלת מידע נוסף, כנס אל oGPoGתוכנת 

 סרטוני הדרכה

ימושיות וטיפים מועילים כדי שתוכל להפיק את המירב צפה בסרטוני ההדרכה לקבלת עצות ש
 .G oG..Go//ooPorooog/שלך ומאביזריה, דרך הקישור  oGPoG-ממצלמת ה

 תמיכת לקוחות 

זקוק לעזרה? רוצה לקבל מידע נוסף? מצא את התשובות לשאלות הנפוצות ביותר וצור קשר 
 .G oG..Go/PG  Goo/עם תמיכת הלקוחות בקישור 

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

 המוצר + ובמדריך הבטיחות המצורפים למצלמה שלך.


