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 אביזרים משלימים
 מוצרים נלווים   אביזרי פרימיום

 
 

 מגע מסך
LCD   

 
 מארז צמיד

 

גב סוללה 
  כפולה

 

 מארז חלופי למצלמה
 

 

 

   Wifiשלט
 

 סוללה נטענת
 

 

מיתקון 
  למצלמה

 
 עדשות חלופיות למארז

   
 

 מכסה הגנה למארז

 מיתקונים

    
 מתקון גלישה

 תושבת לכידון ומוט ומוט
 מושב לאופניים

 מתקון לקסדה רצועת חזה

    
תושבת לקסדת 
 אופנים מחורצת

 מצוף רצועת ראש פומפה

    
 תושבת צינור מתאם חצובה רפידות נגד אדים אביזרי קיבוע
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 ת ותושב צדתושבת  סט אביזרי אבטחה ואביזרי  ifi Wשלט 

 כפתורי המצלמה 

 

 

 

 )אדום( נורת לד -1

 הפעל /כפתור בחירה -2

 LCD תצוגת -3

 )כחול(  Wifiנורת לד לאינדיקציית  -4

    מצב/כפתור הדלק -5

 )כבל אינו כלול( Micro-HDMI יציאת -6

 )class 10כרטיס ( MicroSDשקע כרטיס זיכרון  -7

 )אינם כלולים –מ "מ 3.5כבל מיקרופון /תומכת בכבל קומפוזיט( Mini-USBיציאת  -8
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 )לחיבור אביזרי הפרמיום( Hero portשקע לחיבור ייחודי  -1

 דלת סוללה -2

  Wifiכפתור כיבוי הדלקת  -3

 זמזם -4

 
 

 

 

 

 

 

 www.gopro.com-מינים באתר האינטרנטז, עדכונים עבור המצלמה שברשותך  

ניתן להוריד באתר תכונות ושיפורים נוספים באופן , כן כמו WWW.DAA.CO.ILובאתר 

  . סדיר
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 הסטטוס  סמלי מסך
תצוגת המסך (GoPro Hero 3 -המובנה מציג את המידע הבא אודות מצלמת ה LCD-מסך ה

 )תשתנה בהתאם למצבים והגדרות שונות

 רוחב שדה/מצב המצלמה .1

 )אינו מופיע בדוגמא(*מצב הגדרות הצילום  .2

 מספר פריימים לשניה/רזולוציה .3

 )אינו מופיע בדוגמא(*אינטרוול זמן לצילום טיים לפס .4

 מונה .5

 קבצים/איחסון/זמן .6

 חיי סוללה .7

 

 תרשים זרימה לממשק משתמש 

 
או מצב נגינה נמצאים   Protune  ומצב נגינה יופיעו בהגדרות רק במידה ומצב WBמצב : הערה*

 )ON(במצב פועל 
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 הוראות שימוש בסיסיות

 שימוש ראשוני

אל שקע כרטיס  MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXCהכנס כרטיס זיכרון מסוג  .1

כאשר התוויות פונה קדימה וצידו הצר של הכרטיס ייכנס בתחילה  הזיכרון

 )לכרטיס 10יש להקפיד על מהירות ( .למצלמה

מהירות של   תזיכרון מסוג  ברממתאימה לשימוש עם כרטיסי   GoPro Hero 3-מצלמת ה

class 10) .ניתן להשתמש גם ב-Class 4 ומעלה אך לא כל אפשרויות המצלמה יפעלו   

  GoPro Hero 3 -הכנס את הסוללה אל מצלמת ה .2

יידלקו נורות הלד בזמן הטעינה , כאשר המצלמה כבויה ובהטענה( הטען את הסוללה .3

 )וייכבו בעת סיום הטעינה

בצע טעינה , לצורך שימוש תקין בהמשך.  מגיעה טעונה חלקית איון-סוללת הליתיום

לא ייגרם כל נזק לסוללה במקרה של שימוש ללא , בכל אופן.  לפני השימוש הראשון

 ).סוללות וטעינהלהרחבה ראה פרק ( טעינה ראשונית

  3GoPro Hero -הגדרות ברירת מחדל של מצלמת ה

 
 1080P 30FPS רזולוציית וידאו 

 
 11MP ית סטילסרזולוצי

 תמונות בשניה 10 מצב הבזק תמונות 

 
 שניה 0.5בכל  תמונה לפס-מצב טיים

 
 כבוי WiFiמצב 

 

 )על מנת לשנות הגדרות אלו יש לעיין בפרק הגדרות המצלמה(
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 וכיבויהדלקה 

 

 נמצא בחזית המצלמה –מצב /כפתור הדלק

בורר בין מצבי המצלמה השונים משמש כ, מצב מפעיל ומכבה את המצלמה וכמוכן/כפתור הפעל

 .לאחר הפעלתה

 צפצופים 3.  ידלקהמצלמה תו  מצב/הפעלהאת כפתור  לחץ ושחרר – הפעלת המצלמה

 .פעמים 3 בנוסף להפעלה של כפתור הלד  הפעלתהלהם הסימן  ם ל הזמזש

צפצופים מהירים  7.  שניות 2במשך   מצב/הפעלהאת כפתור  לחץ והחזק – כיבוי המצלמה

 .פעמים מספר בנוסף להפעלה של כפתור הלד  הסימן לכיבויה הם של הזמזם 

 

 

 

  

 one" (כפתור בודד להפעלה"ניתן לשנות את מצב המצלמה בברירת המחדל למצב : טיפ

button mode (אשר יתחיל בהקלטה באופן אוטומטי עם הדלקת המצלמה 

 )one button modeכפתור בודד להפעלה   -להרחבה ראה פרק הגדרות המצלמה(
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 סמלי מצב במסך

יעביר במחזוריות   מצב /פועלת כל לחיצה על כפתור הדלק GoPro Hero 3-מצלמת ה כאשר

 :הצילום והגדרות המצלמה בסדר הבאאת מצב 

 

 
 הקלטת וידאו וידאו

 צילום תמונה בודדת סטילס 

 הבזק תמונות 
צילום סדרת תמונות בפרק 

 זמן מוגדר

 
 לפס-טיים

צילום תמונה כל פרק זמן 

 )0.5,1,2,5,10,30,60(מוגדר 

 
 מצב הצגה

יופיע רק כאשר המצלמה 

באמצעות ( מחוברת למסך

ומאפשר הצגת  )כבל וידאו

 על גבי המסך וידאו/תמונות

 

 ניתן לשנות את ההגדרות של כל מצב צילום בתפריט מצב ההגדרות

 )המצלמה להרחבה ראה פרק הגדרות(
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 צילום וידאו 

אם הוא , LCD-ה תצוגתב צריך להופיעהסמן הבא  .וודא כי המצלמה מופעלת במצב וידאו

 .שסמן הוידאו יופיעמספר פעמים עד   מצב /אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

הלד  ונורותהזמזם ישמיע איתות בודד  הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה :הקלטת וידאו

 יהבהבו בזמן ההקלטה

אותות ונורות הלד  3הזמזם ישמיע  הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה: עצירת ההקלטה

 .פעמים כאינדיקציה לעצירת ההקלטה 3יהבהבו 

כרטיס הזיכרון יתמלא או הסוללה אם , מצלמה תפסיק באופן אוטומטי את הצילוםה

 .קרה קובץ הצילום יישמרמ כלב, תתרוקן

 

 

 

 

 

 

 

  

לחץ על ) one button mode" (כפתור בודד להפעלה" כאשר המצלמה מוגדרת במצב: טיפ

שניות על מנת להיכנס לתפריט ההגדרות ניתן לבטל  2למשך  הפעל /כפתור הבחירה

 .בקלות את מצב הפעלה זה

 )one button modeכפתור בודד להפעלה  -להרחבה ראה פרק הגדרות המצלמה(
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  )תמונה בודדת(צילום סטילס  

אם הוא , LCD-ה בתצוגת צריך להופיעהסמן הבא  .סטילסוודא כי המצלמה מופעלת במצב 

 .מספר פעמים עד שסמן הסטילס יופיע מצב /אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

 

ונורות הלד  כפולהזמזם ישמיע איתות  הפעל /בחירהלחץ ושחרר את כפתור : צילום תמונה

 תהבהב כאינדיקציה לביצוע הצילום

 

 

 

 

  )או שתיים בשנייהתמונות סטילס מספר (הבזק תמונות צילום 

תמונות בשנייה בודדת  3/5/10( צילומי סטילס בפרק זמן מוגדר סדרתבמצב זה המצלמה מצלמת 

 )תמונות בשתי שניות 10או 

, LCD-ה בתצוגת צריך להופיעהסמן הבא  .הבזק תמונותוודא כי המצלמה מופעלת במצב 

מספר פעמים עד שסמן הבזק התמונות   מצב /אם הוא אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

 .יופיע

הזמזם ישמיע  .בצע צילום הבזק תמונותעל מנת ל הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה

 פעמים כאינדיקציה לביצוע הצילומיםמספר אותות ונורות הלד תהבהבנה 

 

 

  

אם אתה חושש כי כרטיס הזיכרון יגיע למלוא תפוסתו בטרם יתאפשר לך לבצע את העברת : טיפ

יש לבחור ברזולוציית צילום נמוכה יותר היות ונפח קבצי התמונה בעלי , הקבצים למחשב

 קטנים יותר, יחסיתרזולוציה נמוכה 

נסה מהירות הבזק .... זה קצת יותר מדי מהר, תמונות סטילס בשניה 10לפעמים צילום : טיפ

 לצילום צילום נמוכה יותר אשר תתאים לאופי הפעולה המיועדת
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 )צילום סטילס מתוזמן( לפס-טיים צילום 

לצלם סדרת תמונות בהפרשי זמן קבועים ומוגדרים מראש מצב טיים לפס מאפשר 

שניות יש להשתמש בכרטיס זיכרון מסוג  0.5כאשר משתמשים במצב , )שניות 0.5,1,2,5,10,30,60(

class 10. 

 )מצב טיים לפס  -פרק הגדרות המצלמה  להרחבה ראה(

אם , LCD-ה בתצוגת ריך להופיעצהסמן הבא  .לפס-טייםוודא כי המצלמה מופעלת במצב 

 .לפס יופיע-מספר פעמים עד שסמן הטיים  מצב /הוא אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

נורת הלד , על מנת להתחיל לצלם הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה: להתחיל בצילום

 .יציג ספירה לאחור עבור כל צילום LCD-ומסך ה תהבהב בכל פעם שיבוצע צילום

הזמזם ,  על מנת להפסיק לצלם הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה: הצילום להפסיק

 .פעמים כאינדיקציה לעצירת הצילום 3אותות ונורות הלד יהבהבו  3ישמיע 

  settings -)הרחבה בהמשך(הגדרות   

 תפריט הגדרות המצלמה מאפשר לך לשנות את מגוון הגדרות המצלמה

 
 רזולוציית וידאו 

 
 רזולוציית סטילס

 
 לפס-מצב טיים

 מצב הבזק תמונות 

 

 מצב הצגת המדיה 

מאפשרת להציג את המדיה שנלכדה באמצעותה על מסך  GoPro Hero3-מצלמת ה

האייקון של מצב זה מוצג רק כאשר המצלמה , LCDמסך מגע  –או אביזר נלווה  טלויזיה

 .פועלת ומחוברת למסך
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 settings - )תפריט-תת( תפריט הגדרות

 ניתן להתאים את מצבי המצלמה לצרכי הצילום שלך, באמצעות שימוש בתפריט ההגדרות

יופיע סמן תפריט   LCD-ה שבתצוגתעד  מצב /על כפתור הדלקלחץ מספר פעמים  -1

 ההגדרות

 הפעל /ושחרר את כפתור בחירהעל מנת להיכנס לתפריט לחץ  -2

 נווט בין אפשרויות תפריט ההגדרותעל מנת ל  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ , על מנת לבחור אפשרות רצויה -4

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , מהתפריט על מנת לצאת -5

 ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 

 תפריט ההגדרות מצבי

 רוחב עדשה/מספר פריימים לשניה/הוידאו) רזולוציית(הגדרת איכות  

את כמות הפריימים לשניה ואת רוחב העדשה בעת שימוש , להגדיר במצלמה את הרזולוציהניתן 

 )תפריט-יתפריט זה מכיל תת(במצב וידאו 

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -1

 על מנת לנווט בין האפשרויות  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -2

 הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ , על מנת לבחור אפשרות רצויה -3

התפריט ולחץ -על מנת לנווט בין האפשרויות בתתי  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -4

 .על מנת לבצע בחירה 

 4חזור על סעיף  –על מנת לבצע שינויים נוספים  -5

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , על מנת לצאת מהתפריט -6

 ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 
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 הוידאו) רזולוציית(הגדרת איכות  

 ברזולוציות הבאותאפשרת צילום וידאו שברשותך מ GoPro Hero 3-מצלמת ה

 רזולוציה

פריימים 

 בשנייה

PAL/

NTSC 

 רוחב עדשה
ת רזולוציי

 מסך

 

ProTune 
 שימוש מומלץ

1080p 30/25 

 רחב במיוחד

 מדיום

 צר

1920X1080 

16X9 

 

 כן

לשימוש כאשר המצלמה מורכבת על 

רכב עם חצובה או כל אובייקט יציב 

 .אחר

1080p 24/24 

 רחב במיוחד

 מדיום

 צר

1920X1080 

16X9 

 

 טוב לצילומי טלויזיה כן

960p 48/50 רחב במיוחד 
1280X960 

4:3 

 

 כן

לשימוש כאשר המצלמה מותקנת על 

 . כאשר יש צורך בהילוך איטי, הגוף

960p 30/25 רחב במיוחד 
1280X960 

4:3 

 

 כן

לשימוש כאשר המצלמה מותקנת על 

טוב לצילומים בתנאי תאורה , הגוף

 נמוכים

720p 60/50  במיוחדרחב 
1280X720 

16X9 

 

 כן

לשימוש כאשר המצלמה מוחזקת ביד 

 וכאשר יש צורך בהילוך איטי

720p 30/25 רחב במיוחד 
1280X720 

16X9 

 

 לא

לשימוש כאשר המצלמה מוחזקת ביד 

, וכאשר וכאשר תנאי התאורה נמוכים

 מומלץ לצלם בעזרת חצובה

WVGA 120/120 רחב במיוחד 
800X480 

16X9 

 

 לא

נהדר להילוך , כשנדרש קובץ מצומצם

 איטיסופר 

 

פריימים  24-צבעיים נייטרלים ו, לקבלת צילום באיכות גבוהה ProTuneהפעל את מצב : טיפ

 ) ProTune  להרחבה ראה פרק(זהו מצב מומלץ להפקות וידאו מקצועיות  –לשניה 
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 הסטילס) רזולוציית(הגדרת איכות  

אפשרת צילום סטילס ברזולוציות הבאות שברשותך מ GoPro Hero 3-מצלמת ה

)5MP/8MP/11MP( ,הבזק , צילום סטילס:  ביצוע שינוי בתפריט זה ישפיע על מצבי הצילום

 . וטיים לפס, תמונות

11 MP 

Wide 
 )ברירת מחדל()°170(עדשה רחבה , איכות גבוהה

8 MP 

Med 
 )°127(עדשה בינונית , ת גבוההואיכות פח

5 MP 

Wide 
 )°170(עדשה רחבה , איכות בינונית

5 MP 

Med 
 )°127(עדשה בינונית , איכות בינונית

 

 הגדרות מצב הבזק תמונות    

 -רת צילום סדרת תמונות בעת לחיצה על כפתור המאפש GoPro Hero 3-מצלמת ה

 תמונות בשניה אחת 3

 תמונות בשניה אחת 5

 )ברירת מחדל(תמונות בשניה אחת  10

 תמונות בשתי שניות 10

 

 לפס-הגדרות מצב טיים

 .ור מבין מגוון רחב של אפשרויות מרווחי זמן בין צילומי סטילסיתן לבחבמצב זה נ

 שניות  0.5/1/2/5/10/30/60
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 capture settings – )הרחבה בהמשך( הגדרות לכידה   

 :הגדרות הלכידה מאפשרות לך להגדיר את המצבים המתקדמים הבאים 

 אוריינטציית המצלמה 

 הגדרת חשיפה ממוקדת 

 צילום וידאו בלולאה 

 ProTune 

 בןואיזון ל 

 

 set up menu  - )הרחבה בהמשך(הגדרות המצלמה    

 :הגדרות המצלמה מאפשרות לך להגדיר את המצבים הבאים 

 
 בחירת מצב ברירת המחדל בעת הדלקת המצלמה

 צילום בכפתור בודד 

 בחירת שיטת הקלטה 

 תצוגת אייקונים על מוניטור 

 נורות לדהגדרות  

 הגדרות זמזם המצלמה 

 הגדרת תאריך ושעה 
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 )הרחבה בהמשך( הגדרות מצב אלחוטי   

או  WiFi-מובנה המאפשר חיבור המצלמה לשלט ה WiFiישנו משדר   GoPro Hero 3-למצלמת ה

לד האינדיקציה יפעל , פועל WiFi-כאשר ה. GoProטאבלט באמצעות אפליקציית /לסמארטפון

 .בצבע כחול

, WiFi-אפשרות הלכבות את /על מנת להפעיל  לחץ על כפתור:  WiFi-ה כיבוי/הפעלת

 .האחרון שהופעל יהיה פעיל WiFi-מצב ה

 

 מחיקת קבצים

 -בעת לחיצה על כפתור ה, הקובץ האחרון או כלל הקבצים ופירמוט הכרטיס אפשרות מחיקת

 .נורות הלד יהבהבו עד לסיום הפעולה, וביצוע פעולת המחיקה

על מנת להיכנס  הפעל /לחץ על כפתור בחירה  כאשר מסך המחיקה מופיע -1

 .לאפשרויות המחיקה

על מנת לבחור את  מצב /הדלקניתן לנווט בין אפשרויות התפריט באמצעות כפתור  -2

 :אחת מהאפשרויות הבאות

 

 

CANCEL 
על מנת לנווט מחוץ לתפריט  הפעל /בחירהלחץ על כפתור 

 ).ברירת המחדל(המחיקה 

LAST 

על מנת למחוק את הקובץ האחרון שנשמר לחץ על כפתור 

ניתן לנווט בין , יציג מסך אישור LCD-תצוגת ה, הפעל /בחירה

 .מצב/הדלקאפשרויותיו באמצעות כפתור 

ALL 

הזיכרון לחץ על מנת למחוק את כל הקבצים ולפרמט את כרטיס 

, יציג מסך אישור LCD-תצוגת ה, הפעל /על כפתור בחירה

 .מצב /הדלקניתן לנווט בין אפשרויותיו באמצעות כפתור 
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 יציאה מהגדרות

על מנת לחזור למצב ברירת המחדל של  מצב /הדלקכפתור לחץ על , EXIT -במסך ה

 .המצלמה

 -שניות על כפתור ה 2לחיצה במשך י "ניתן לצאת מתפריט ההגדרות בכל שלב אחר ע

 

 

 capture settings –) תפריט-תת(הגדרות לכידה    

 :על מנת להיכנס לאפשרות הגדרות הלכידה

כפתור במידה ולא השתמש ב, וודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 .על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל הפעל /כפתור בחירהושחרר את לחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -5

על מנת לנווט ברחבי תת  בו לחץ על  לניווט, תפריט-למספר אפשרויות יש תת -6

 התפריט

 על מנת לבחור באפשרות המודגשת הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -7

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , על מנת לצאת מהתפריט -8

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 
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  צילום בהתקנה הפוכה

על מנת לקבל תמונה מושלמת או זוית וידאו , להתקין את המצלמה כשהיא הפוכה זדקקבמידה ות

 על מנת, ךהפו באופן תוכל לתכנת את המצלמה לשמירת התמונות והוידאו, מתאימה יותר

אפשרות זאת מבטלת את .  בהם על מסך המחשב או הטלויזיה הצפיהשיופיעו באופן רגיל בעת 

 .כנת העריכההצורך בהפיכת התמונה באמצעות תו

 

 )ברירת מחדל(שמירת התמונות והוידאו במצב רגיל  

 
המצלמה תשמור את התמונות והוידאו הפוכות 

 )תחתית המצלמה תהפוך לחלק העליון של המסך(

 

 

 הגדרת חשיפה ממוקדת 

צילום מתוך מכונית או כל חלל חשוך לכיוון  בעת, של מדידת אור ממוקדתהפעל אפשרות חשיפה 

 -למשל, מצב זה מכוון את חשיפת המצלמה למרכז המוחלט של הסצינה.  מרחב מואר יותר

 .כונית הפנימימבמקום חלל ה, הכביש שלפני המכונית

OFF  ברירת מחדל(כבוי( 

ON 
בחלק העליון  כאשר מופעל יופיע האייקון (מופעל 

 LCD-ה תצוגתימני של 
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 צילום וידאו בלולאה   

הקלטת וידאו בלולאה מאפשרת לך לצלם וידאו בלולאה אינסופית עד ללחיצה חוזרת על כפתור 

יישמר רק החומר , מבחינת אחסון החומר על כרטיס הזיכרון, על מנת לעצור את ההקלטה  -ה

 .החדש ביותר בהתאם למגבלות נפח הכרטיס

 .פעיל Protune -אפשרות זאת איננה ניתנת להפעלה כאשר מצב ה

OFF  ברירת מחדל(כבוי( 

MAX VIDEO 

ואז , המצלמה תקליט עד שכרטיס הזיכרון יהיה מלא

אורכו  –תתחיל הקלטה חדשה על אותו הקובץ 

 המקסימלי יהיה המקסימום האפשרי בכרטיס

5 MIN VIDEO 

ואז תתחיל , דקות 5המצלמה תקליט קובץ באורך 

אורכו המקסימלי  –הקלטה חדשה על אותו הקובץ 

 דקות 5יהיה 

20 MIN VIDEO 

ואז תתחיל , דקות 20קובץ באורך  המצלמה תקליט

אורכו המקסימלי  –הקלטה חדשה על אותו הקובץ 

 דקות 20יהיה 

60 MIN VIDEO 

ואז תתחיל , דקות 60המצלמה תקליט קובץ באורך 

אורכו המקסימלי  –הקלטה חדשה על אותו הקובץ 

 דקות 60יהיה 

120 MIN VIDEO 

 ואז תתחיל, דקות 120המצלמה תקליט קובץ באורך 

אורכו המקסימלי  –הקלטה חדשה על אותו הקובץ 

 דקות 120יהיה 

 

 

 

 

 

, קבצים רבים במקטעים קצרים ייכתבו אל כרטיס הזיכרון על מנת למהימנע מאובדן מידע: טיפ

 במידה ויש צורך בוידאו ארוך אחד ניתן להשתמש בתוכנת עריכה לאחד את כל הקבצים יחדיו
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 PROTUNEמצב   

מאפשר ניצול מצב זה , PROTUNEמאפשרת צילום וידאו במצב   GoPro Hero 3-מצלמת ה

באמצעות כלי  מקסימלי של יכולות המצלמה ונותן איכות צילום מדהימה לשימושים מקצועיים

 .עריכה ותיקון צבעים

 :מאפיינים עיקריים

מאפשר  PROTUNEקצב העברת המידע הגבוה של  – לכידת תמונה באבחנה גבוהה -1

לכידת תמונות באבחנה גבוהה וביחס דחיסה נמוך ומאפשר ליוצרי תוכן איכות גבוהה 

 .להפקות מקצועיות

מאפשר גמישות רבה לתיקוני צבע  RPOTUNEפרופיל הצבע הטבעי של  –צבע נייטרלי  -2

שומרת נתונים רבים גם  PROTUNEעקומת המעקב של . Post Production -בתהליך ה

 .ורה נמוכים או גבוהיםבמצבי תא

מאפשרת לכידת וידאו בקצב פריימים  PROTUNE –טלווזיוני /קצב פריימים קולנועי -3

לשניה התואם את יתר אמצעי הלכידה המקצועיים ומאפשר עריכתם ללא המרת קצב 

 .פריימים לשניה והפחתת איכותם

קצב , ולוציהמשפיעה על מספר הגדרות ומאפיינים ביניהם רז PROTUNE-הפעלת אפשרות ה

 .ווידאו וסטילס סימולטנית, רוחב שדה, פריימים לשניה

OFF  ברירת מחדל(כבוי( 

ON  מופעל 

 

 ברזולוציות הבאות PROTUNE-ניתן להפעיל את ה

 פריימים לשניה רזולוציה

1080p 30,25,24 

960p 50,48,30,25 

720p 60,50 
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 איזון לובן  

 PROTUNE-של גווני הצבע בקטעי וידאו אשר מוקלטים כאשר מצב ה איזו הלובן מאפשר כיוונון

כאשר מקליטים בכל מצב אחר פרט , מצב ברירת המחדל של איזון הלובן הינו אוטומטי. פעיל

לאוטומטי יש צורך ל בצע פעולת תיקוני צבעים בתוכנת עריכה על מנת להשיג את גוון הצבע 

 )מידה והינך משתמש מקצועימומלץ להשתמש באפשרות זו רק ב. (המבוקש

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam Raw 

המצלמה , במצב זה, Cam Rawמאפשר גם צילום עם הגדרות איזון לובן של  PROTUNE-מצב ה

מצב זה מאפשר . האפשרי ללא עיבוד המתקבל מחיישן המצלמה שומרת את המידע המקסימלי

 .post-production -תיקוני צבע מדוייקים ומלאים בשלב ה

 

 

 יציאה מהגדרות

על מנת לחזור למצב ברירת המחדל של  מצב /הדלקכפתור לחץ על , EXIT -במסך ה

 .המצלמה

 -שניות על כפתור ה 2י לחיצה במשך "ניתן לצאת מתפריט ההגדרות בכל שלב אחר ע

 המלצות להגדרות איזון לובן

3000K שקיעה/זריחה 

5000K אור יום 

6500K אור פלורסנט קר 

RAW קבצי צבע אופטימליים 
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 set up menu  - ) תפריט-תת( הגדרות המצלמה   

 :על מנת להיכנס לאפשרות הגדרות הלכידה

כפתור במידה ולא השתמש ב, וודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 .על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -5

 על מנת לבחור באפשרות המודגשת הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -6

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , על מנת לצאת מהתפריט -7

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 

 

 בחירת מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המצלמה 

 ניתן לתכנת את המצלמה למצב ברירת מחדל מסוים עם הפעלתה 

 
 )ברירת מחדל(וידאו 

 סטילס 

 הבזק תמונות 

 
 לפס-טיים
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 צילום בכפתור בודד

במצב וידאו או טיים ( מצב צילום בכפתור בודד מכריח את המצלמה להתחיל אוטומטית בצילום

צילום יש לכבות מנוטרל ועל מנת להפסיק ה הפעל /כאשר מצב זה פעיל כפתור בחירה. )לפס

  .את המצלמה

OFF  ברירת מחדל(כבוי( 

ON 
כנס להגדרות יעל מנת לצאת ממצב זה יש לה(מופעל 

 .)S(הפעל /בחירהשניות על כפתור  2י לחיצה של "ע

 

 הפעלת מצב צילום בכפתור בודד

כפתור במידה ולא השתמש ב, וודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 .על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -5

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -6

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד אפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -7

 על מנת לבחור באפשרות המודגשת הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -8

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , על מנת לצאת מהתפריט -9

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 

בפעם הבאה שבה תדליק את המצלמה היא תחל לצלם מיידית במצב ברירת המחדל 

  -שניות על כפתור ה 2על מנת לעצור את ההקלטה לחץ והחזק במשך , שהוגדר לה
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 ניטרול מצב צילום בכפתור בודד

 הפעל את המצלמה -1

  -אייקון ה  LCD-עד אשר יופיע על מסך ה לחץ והחזק את כפתור  -2

 על מנת להיכנס לתפריט  -לחץ על כפתור ה -3

 OFFעד להגעה למצב  ברר בין המצבים באמצעות  -4

 OFF-על מנת לבחור ב  -לחץ על כפתור ה -5

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , על מנת לצאת מהתפריט -6

  ואז לחץ  לאפשרות נווט עד 

 

 

 

 בחירת שיטת הקלטה

שיטת ההקלטה על פי שיטת השידור הנהוגה  ות תפריט בחירה זה ניתן להתאים אתבאמצע

משפיעים ישירות על מספר הפריימים שינויים בהגדרות אלו , )PALבישראל (באיזור המגורים 

 .לשניה בצילומי וידאו ועל שיטת השידור

PAL NTSC 

1080p/25 fps 1080p/30fps 

1080p/24 fps 1080p/24 fps 

960p/50 fps  960p/48 fps 

960p/25 fps 960p/30 fps 

720p/50 fps 720p/60 fps 

או   WiFi-הפעלת מצב זה אינה מתאפשרת כאשר המצלמה מחוברת לשלט ה: הערה

 GoProלאפליקציית 
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720p/25 fps 720p/30 fps 

WVGA/120 fps WVGA/120 fps 

 מוניטורעל  תצוגת אייקונים 

על מסך לכבות את תצוגת הסמנים והמידע הנוגע להקלטה /באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל

 .וכל מוניטור חיצוני אחר כגון טלויזיה

OFF  ללא תצוגת סמני מידע 

ON ברירת מחדל( הפעל הצגת סמני מידע( 

 

 נורות לד

 אפשרויות הפעלה שונות של נורות הלד המותקנות במצלמהבאמצעות אפשרות זו ניתן לבחור בין 

 )ברירת מחדל(נורות לד פועלות  4 4

 )קדמית ואחורית(נורות לד פועלות  2 2

OFF כל הנורות הלד כבויות 

 

  זמזם המצלמה

 אפשרות זו ניתן לשלוט בעצמת אותות זמזם במצלמהבאמצעות 

 )ברירת מחדל(עצמה מלאה  100%

 עדינה יותרעצמה  70%

OFF זמזם כבוי 
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 כיבוי אוטומטי

כאשר (באמצעות אפשרות זו ניתן לתכנת את המצלמה להיכבות לאחר פרק זמן קבוע ללא שימוש 

 ).לא מבוצע שום צילום וידאו או סטילס ולא מבוצעת כל לחיצה על כפתורי המצלמה

MANUAL  מחדלברירת (כיבוי ידני של המצלמה( 

60sec כיבוי המצלמה לאחר דקה ללא כל פעילות 

120sec  דקות ללא כל פעילות 2כיבוי המצלמה לאחר 

300sec  דקות ללא כל פעילות 5כיבוי המצלמה לאחר 
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 הגדרת תאריך ושעה 

באפשרות זו ניתן לכוון את השעון הפנימי של המצלמה על מנת לוודא כי הצילומים אשר מבוצעים 

במידה והסוללה הוסרה מהמצלמה לאורך , נשמרים עם נתוני התאריך והשעה הנכונים על ידה

 .פרק זמן ארוך יהיה צורךלכוון את התאריך והשעה בשנית

כפתור במידה ולא השתמש ב, וודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 .על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל הפעל /את כפתור בחירהושחרר לחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -5

שדה , תפריט-זהו תת, -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -6

 החודש יודגש בתחילה

 )1-12(על מנת להיכנס לרשימת החודשים  הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -7

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -8

 על מנת לבחור בה הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -9

  -לאפשרות הבאה לחץ על כפתור ה על מנת להתקדם -10

דקות , )HH(שעה ,  )YY(שנה , )DD(על מנת לבצע בחירות עבור יום 7,8,9חזור על שלבים  -11

)MM( 

או , הפעל /שניות על כפתור בחירה 2לחץ והחזק במשך , על מנת לצאת מהתפריט -12

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 

 

 יציאה מהגדרות

על מנת לחזור למצב ברירת המחדל של  מצב /הדלקכפתור לחץ על , EXIT -במסך ה

 .המצלמה

 -שניות על כפתור ה 2י לחיצה במשך "ניתן לצאת מתפריט ההגדרות בכל שלב אחר ע

http://www.daa.co.il/�


 

31 
 www.daa.co.il 8656960-09: טל. נתניה 6035ד .שיווק ספורט ת  DAA:יבואן בלעדי

 שמורותכל הזכויות © 

 

 

 WIFI -) תפריט-תת( הגדרות מצב אלחוטי   

או  WiFi-מובנה המאפשר חיבור המצלמה לשלט ה WiFiישנו משדר   GoPro Hero 3-למצלמת ה

לד האינדיקציה יפעל , פועל WiFi-כאשר ה. GoProטאבלט באמצעות אפליקציית /לסמארטפון

 .בצבע כחול

, WiFi-לכבות את אפשרות ה/על מנת להפעיל לחץ על כפתור :  WiFi-ה כיבוי/הפעלת

 .האחרון שהופעל יהיה פעיל WiFi-מצב ה

  iFiW-באמצעות שלט ה GoPro hero 3שימוש במצלמת 

מצלמות ממרחק של  50השלט יכול לשלוט על עד , Wifi-המצלמה שברשותך לשלט הבצע צימוד 

 .מטרים 180עד 

 Wifi-ואת ה GoPro-הפעל את מצלמת ה -1

כפתור במידה ולא השתמש ב, וודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -2

 .על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל הפעל /בחירהושחרר את כפתור לחץ  -3

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -4

 -על מנת להיכנס ל הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -5

 : בשלב זה תראה את האייקון הבא -6

 על מנת להיכנס לתת התפריט הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -7

 WI-Fi RCעל מנת לנווט עד   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -8

 על מנת לבחור באפשרות זו הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -9

 NEWאו ) נוכחי(  CORRENTעל מנת לבחור בין   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -10

 )חדש(

 .על מנת לבחור באופציה הרצויה הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -11

 :ifiW -ה בשלט

 WiFi-הפעל את שלט ה -1
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 ושחרר לחץ גם על כפתור , בו זמנית עם לחיצה על כפתור  -2

 -ניתן לשחרר גם את כפתור ה : כאשר יופיע האייקון הבא -3

 על מנת לציין שהשלט והמצלמה צומדו בהצלחה האייקון הבא יופיע  -4

 LCD-מהוה תצוגת מראה למסך ה Wifi-שעל שלט ה  LCD-החל מעכשיו מסך ה -5

 מהמצלמה

 

 GoProאפליקציית באמצעות  ro hero 3GoPשימוש במצלמת 

. מאפשרת שליטה מרחוק במצלמה באמצעות סמארטפון או טאבלט GoPro אפליקציית

המאפיינים הניתנים לשליטה מרחוק הינם שליטה מלאה על כל הגדרות ומאפייני המצלמה  

 .ושידור ישיר של של וידאו מן המצלמה למטרת קביעת הפריים המושלם

 להורדה בחנות האפליקציות האפליקציה זמינה
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 SDכרטיס זיכרון מסוג ב אחסון

יגה בייט 'ג 64-ו 32, 16 ,8, 4, 2 -תאמת לכרטיסי זיכרון בנפחיםמו GoPro Hero 3-המצלמת 

חברת , בעוד שכרטיסים מכל סוגי המהירויות יעבדו.   MicroSD ,MicroSDHC, MicroSDXCמסוג 

GoPro  על מנת לקבל תוצאות , לפחות 4ממליצה להשתמש בכרטיסים בעלי דרגת מהירות

, PROTUNE -שימוש ב, ובקצב פריימים לשניה גבוהה )HD(בטוחות בצילום וידאו באבחנה גבוהה 

שימוש  תאפשרהממומלצת  10דרגת מהירות ( .שניות 0.5 לוצילום טיים לפס באינטרוול ש

התקבלו תוצאות בטוחות , עצמה ביצעה GoProבבדיקות שחברת   )מלא ביכולות המצלמה

בשימוש בכרטיסים של חברות ידועות מסוגים , בעת צילום בפעילות עתירת רעידות, ומשופרות

MicroSD ,MicroSDHC, MicroSDXC  

 

 

יש להפנות , )SD(את כרטיס הזיכרון על מנת להכניס  

את תווית הכרטיס לכיוון חזית המצלמה ולהחליקו 

הנמצא בצד המצלמה , אל החריץ המיועד לו, פנימה

יש ללחוץ את הכרטיס ).  כשהעדשה מלפנים(השמאלי 

.  אשר ינעל אותו במקומו' קליק'עד להישמע , פנימה

 .השתמש בציפורן האצבע על מנת לעשות זאת

 

לחץ את הכרטיס , על מנת להוציא את כרטיס הזיכרון 

! שים לב.  הכרטיס יצא החוצה.  פנימה במקומו והרפה

הוצא את , על מנת להימנע מנזק לכרטיס ולמצלמה

נוזלים או כל חומר , הכרטיס במקום בטוח ונקי מאבק

עלולים לגרום לכרטיס , לחיצה והרפיה מהירים.  אחר

 החוצה' עוף'ל
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 דרישות המערכת

 

 

 

 

 

  

אם הינך מתקשה להציג קטעי וידאו באופן שוטף וחלק על גבי מרקע המחשב שלך : טיפ

  HDMIהמצלמה יכולה להתחבר ישירות למרקע בעל חיבור 

 ).אינם כלולים(או באמצעות כבל קומפוזיט ) HDMI- micro HDMIבאמצעות כבל (
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 העברת קבצים

 :WINDOWSעם מערכת הפעלה של  PC-בשימוש ב

 .הכלול  USB-באמצעות כבל ה, חבר את המצלמה למחשב -1

 . מצב /הדלקעל ידי לחיצה על כפתור , הפעל את המצלמה -2

בשולחן העבודה ותבחין ") המחשב שלי(" MY COMPUTER""לחץ לחיצה כפולה על  -3

סגור את , במידה והסמל לא מופיע").  דיסק נשלף" ("Removable Disk "בסמל 

""MY COMPUTER ")הסמל אמור להופיע כעת.  ופתח אותו שוב") המחשב שלי. 

 "). דיסק נשלף" ("Removable Disk "לחץ לחיצה כפולה על  -4

 ".DCIM"ת לחץ לחיצה כפולה על תיקיי -5

 ". 100GOPRO"לחץ לחיצה כפולה על תיקיית  -6

 ". 100GOPRO" -יופיעו בתוך התיקיה , כל התמונות והוידאו שצולמו -7

מומלץ להעתיקו אל המחשב באמצעות .  לחיצה כפולה על תמונה או וידאו תנגן אותו -8

ה הניתן להורד VLCמש בנגן תשמומלץ לה, כמוכן.  לתיקייה רצויהאו העתקה ' גרירה'

 .ולשימוש חינם באינטרנט

 :MACבשימוש במחשבי 

 .הכלול  USB-באמצעות כבל ה, למקינטושחבר את המצלמה  -1

 . מצב /הדלקעל ידי לחיצה על כפתור , הפעל את המצלמה -2

לחיצה כפולה על אייקון הכונן , יזהה את המצלמה ככונן קשיח חיצוני Mac-המחשב  -3

 .הקשיח החיצוני יוביל אל התמונות וסרטוני הוידאו

מומלץ להעתיקו אל המחשב באמצעות .  לחיצה כפולה על תמונה או וידאו תנגן אותו -4

 .  או העתקה לתיקייה רצויה' גרירה'

 

חובה לרוקן את  , בעת מחיקת קבצים מכרטיס הזיכרון :'מקינטוש'הערה חשובה למשתמש 

במידה ולא תרוקן ראשית ! לפני ניתוק  המצלמה או הסרת כרטיס הזיכרון) TRASH(' סל המיחזור'

 .ימחקו לגמרי, כל קבצי התמונות והוידאו שעל כרטיס הזיכרון, )TRASH(' סל המיחזור'את 
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 טלוויזיהמסך תמונות ב/ידאובוצפייה 

 ).NTSCאו  PAL(וודא כי ישנה התאמה בשיטת השידור , לפני חיבור המצלמה לטלויזיה

 MiniUSBאו  MicroHDMIחבר את המצלמה ישירות למסך הטלויזיה באמצעות כבל  -1

 )אינם כלולים(אל כבל קומפוזיט 

 הפעל את המצלמה -2

ונווט עד לאייקון  במצלמה לחץ על כפתור  -3 ולחץ על כפתור 

תמונות מוקטנות של קבצי הוידאו והתמונות הנמצאות על כרטיס המצלמה תציג  -4

הבזק תמונות וסדרת תמונות , סטים של תמונות שנלכדו במצבי טיים לפס(הזיכרון 

 )יוצגו על פי התמונה הראשונה בלבד

ולבחור קובץ לתצוגה בתצוגת התמונות המוקטנות ניתן לנווט באמצעות כפתור  -5

 באמצעות כפתור 

על מנת לנווט קדימה ואחורה בין יתר הקבצים הנמצאים  ורי  השתמש בכפת -6

 בכרטיס הזיכרון

 בחר קובץ לתצוגה באמצעות כפתור  -7

, כפתורי שליטה שונים יופיעו על המסך) תמונות/וידאו(בהתאם לסוג המדיה הנצפית  -8

 על מנת לנווט  -והשתמש בכפתורי 

 .לולהכ  USB-באמצעות כבל ה, למקינטושחבר את המצלמה  -9

 . מצב /הדלקעל ידי לחיצה על כפתור , הפעל את המצלמה -10

לחיצה כפולה על אייקון הכונן , יזהה את המצלמה ככונן קשיח חיצוני Mac-מחשב ה -11

 .הקשיח החיצוני יוביל אל התמונות וסרטוני הוידאו
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 ות וטעינהסולל

כאשר טעינת , הקדמי מציגה את סמן חיי הסוללה בכל אחת מאפשרויות הצילום LCD-תצוגת ה

במידה והינך מקליט כאשר הסוללה  .סמן חיי הסוללה יהבהב 10%-הסוללה יורדת מתחת ל

 .המצלמה תשמור את הקובץ המצולם ותיכבה, )0%(נפרקה במלואה 

 

 הטענת הסוללה

-באמצעות כבל ה מטען/חבר את המצלמה אל המחשב -1

USB 

 כל עוד הסוללה נטענתנורת הלד תישאר דלוקה  -2

 ללה טעונה במלואה נורת הלד תיכבהכאשר הסו -3

 

בתוך שעתיים בעת שימוש במטען בהספק של  100% -בתוך שעה אחת ול 80% -הסוללה תיטען ל

1000mAh. זמני ההטענה במטענים אחרים יכולים להיות ארוכים יותר 

 שימוש במצלמה בזמן הטענה

אשר  USBעל מנת להטעין את הסוללה ולהשתמש בה בו זמנית יש לחבר את המצלמה לכבל 

 GoProכגון מטען קיר או מטען לרכב של  USBמחובר למטען 

 ניתוק הסוללה מן המצלמה

כננת כך שתתאים באופן הדוק למצלמה במצבי רטט מתו GoPro Hero 3-המצלמת סוללת 

 .לרוב אין סיבה להוציא את הסוללה מן המצלמה, וזעזועים

 

 

 

 

בדלת הסוללה ומשיכתה נתק את דלת הסוללה על ידי לחיצה קלה בשקע המתאים  -1

 .שמאלה
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 אחוז בסוללה ומשוך אותה החוצה, אפשר לדלת הסוללה להישלף -2

 הודעות אזהרה

 הודעות כרטיס זיכרון 

NO SD 

יש , הודעת אזהרה זו מציינת כי אין כרטיס זיכרון במצלמה

 MicroSD ,MicroSDHC, MicroSDXCמסוג להכניס כרטיס זיכרון 

 לשקע המתאים במצלמה )10מהירות (

 

SD FULL החלף כרטיס או מחק קבצים, הכרטיס מלא 

SD ERROR בדוק הכרטיס, גשת לכרטיס הזיכרוןהמצלמה לא מצליחה ל 

 

 

   פגום  תיקון קובץהודעת 

לחץ על כל כפתור במצלמה על , קובץ הוידאו שצולם הינו פגום , במידה ומוצג אייקון תיקון קובץ

 .מנת להפעיל את תיקון הקובץ

 

   גבוההטמפרטורה  אזהרת

יש . במידה וטמפרטורת המצלמה גבוהה ועליה להתקרר LCD-אזהרה זו תופיע על תצוגת ה

 .להפעלה חוזרת ניסיוןלכבות את המצלמה למספר דקות ולאפשר לה להתקרר לפני 

 .אין שום סכנה למצלמה –אל דאגה , המצלמה לא תאפשר לעצמה להתחמם יתר על המידה
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 תפעול המארז

קרבונט -מטרים ומורכב מפולי 60עמיד במים עד לעומק של  GoPro-המארז האטום של מצלמת ה

ישנו אבזם סגירה  GoPro Hero 3במארז בחדש של  .ופלדת אל חלד לעמידות גבוהה בזעזועים

 משודרג ומחוזק המאפשר פעולת פתיחת המארז וסגירתו באמצעות יד אחד בלבד

 

 הכנסת המצלמה למארז

 את המצלמה אל המארז הכנס -1

 מקם את דלת המארז במקומה -2

 )אפשר לזרוע המחוברת להיתלות כלפי מטה(הרם את אבזם הסגירה לעמדתו הפתוחה  -3

 מתחת לחריץ שבגב המארז הזרוע תפסנס את הכ -4

  על הדלת ועל התפס עד להישמע קליק נעילהבאמצעות אצבע אחת הפעל לחץ  -5

 

 הוצאת המצלמה מן המארז

 באמצעות יד שמאל אחוז את המארז -1

ואת האצבע המורה מתחת לזרוע , הנח את האגודל משמאל לחץ, השתמש ביד ימין -2

 הסגירה

 תוך החלקת החץ ימינה, האצבעות ביחד 2לחץ את  -3

 באמצעות קצות האצבעות משוך מעלה את הזרוע ואפשר לה להגיע לעמדתה הפתוחה -4

 ן המארזשחרר את תפז הזרוע מהחריץ שבגב המארז והסר את המצלמה מ -5

 

 . דלת אטומה למים ודלת שלד פתוחה, מארז המצלמה מגיע עם שני סוגים של דלתות סגירה

ועל מנת , על מנת לנתק את הדלת למטרת החלפה יש למשוך אותה החוצה מן הציר בזוית קלה

 .לחבר את הדלת החדשה יש לדחוף אל תוך הציר עד הישמע צליל הנעילה

 

                                      

 אטום גב      גב שלד          
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כמו כן הוא ממזער רעשי רוח , ומאפשר הקלטת סאונד באיכות גבוהה, אינו אטום למים גב השלד

. רכבים או כל כלי רכב נע, ש כאשר הוא ממותקן על קסדות אופנועים"קמ 160עד למהירות של 

 .ניתן להשתמש בגב זה בכל מצב שבו אין סכנה לרטיבות ולחות

 

טרים וממומלץ להשתמש בו כאשר יש צורך מ 60עמיד בצלילה עד לעומק של , גב אטום למים

 .להגן על המצלמה מרטיבות או ממצבים מסוכנים אחרים

  

 

 

 

 החלפת דלת המארז

 

 

 

 

 

 

 

  פתח את דלת המארז והטה אותה מטה -1

 משוך אותה מטה בזוית קלה עד שתנתק מציר המארז -2

 יישר את הגב החלופי אל ציר המארז -3

 )קליק(לחץ עד להישמע צליל החיבור  -4

 

 למניעת היקוות טיפות מים על עדשת המארז מומלץ להשתמש בנוזל דוחה טיפות: טיפ
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 מניעת נזקי רטיבות למצלמה

אטם הגומי המקיף את גב המארז יוצר מחסום המונע ממים לחדור אל המארז בעת צילום בתנאי 

שערה בודדת או גרגיר חול יכולים לאפשר חדירת מים , אטם זה ניקיוןיש לשמור על . לחות גבוהים

 .למארז

במידה ולא , עם מים מתוקים) חיצונית(לאחר כל שימוש במי מלח יש צורך לשטוף את המארז 

בוצע שטיפה במים מתוקים ייתכן ותיווצר קורוזיה והיערמות של מלח על האטם שיכול להוביל ת

 .בסופו של דבר לפגיעה באטימות המארז

והרכב בחזרה ) לא לייבש באמצעות בד(על מנת לנקות את אטם הגומי שטוף אותו ונער לייבוש 

 .על גב המארז

 

 

 

 

 חיבור המארז למיתקונים

על מנת לחבר את מארז המצלמה למיתקונים יש צורך לחבר את אבזם החיבור המהיר באמצעות 

 .הבורג הארוך למארז

 

אחריות היצרן . ק לאטם הגומי ולאטימות המארזאי ביצוע הוראות אלו יכול לגרום לנז: אזהרה

 .אינה תקפה במצבים בהם חדרו נוזלים למצלמה כתוצאה מתחזוקה לא נכונה של המשתמש
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 קעורות/שימוש במדבקות שטוחות

המדבקות השטוחות והקעורות מאפשרים את מיתקון המצלמה אל משטחים קמורים ושטוחים 

 מתנתק בקלות אל המדבקות/אבזם החיבור המהיר מתחבר. 'רכבים וכו, של קסדות

 

 

 

 

 

 גומי אבטחהשימוש ב

 .'סקי וכו, שימושים בעלי פוטנציאל זעזועים גבוה כגון גלישהגומי האבטחה עוצב במיוחד עבור 

 

גומי האבטחה סוגר את הרווח הנוצר בין אבזם החיבור המהיר למיתקון ומונע אפשרות הינתקות 

 .בנוסף הוא מונע זעזועים קלים כגון רטט, ספונטנית של המארז מהמיתקון

 :להדבקה נכונהטיפים 

 נקה את משטח ההדבקה -1

שעות לאחר ההדבקה  24מומלץ להמתין (הדבק את המדבקה בטמפרטורת החדר  -2

 )לשימוש ראשוני

 הדבק את המדבקה על משטח חלק -3
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