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טלוויזיה במעגל סגור ”MagniLink FHD 13”/17

תאורה לקרוב
סוללה פנימית
בסיס  /מגש XY
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 1לחצן הפעלה  /כיבוי
 2הגדלה  /הקטנה  /סקירה
 3צבע טבעי  /שחור לבן
 4תוספת צבעים והיפוכם
 5בהירות והגדרות המכשיר במצב מלא
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מצבי נורת ההפעלה  /כיבוי
לחצן ההפעלה כולל נורית חיווי  LEDהמעידה על מצב המכשיר  /הסוללה .מצבי נורית החיווי:
כבוי – מצב תקין והמכשיר כבוי.
ירוק מהבהב – המכשיר בתהליך הפעלה.
ירוק יציב – המכשיר פועל.
ירוק אדום מהבהב – המכשיר פועל כשהפוקוס האוטומטי אינו פעיל.
צהוב מהבהב בכל  5שניות – המכשיר פועל כשהספק החשמלי ) (12V / 7Aמחובר והסוללה פנימית נטענת.
אדום קבוע למשך  5שניות – הטען את הסוללה הפנימית ,חבר את הספק החשמלי.
הבהוב אדום צהוב – לחץ והחזק את לחצן ההפעלה/כיבוי למשך  6שניות ,המכשיר יבצע איתחול.

סוללה פנימית
טעינת הסוללה הפנימית – יש לטעון טעינה מלאה למשך  2.5שעות.
זמן שימוש עם הסוללה פנימית – ניתן להשתמש במכשיר עד כ 5 -שעות.
 ניתן לתזמן את כיבוי המסך וכיבוי המכשיר או להשאירו דולק באופן קבוע. התכונות שנשמרות בהזזת המצלמה ממצב קרוב למצב רחוק הם :צבע טבעי ,היפוך צבע ,רמת הגדלה ,בהירות,קו/מיסוך לקריאה ,תצוגת מראה של המצלמה ,הגדרת מיקוד.
 במידה ורמת המתח החשמלי שבסוללה יורדת מתחת ל  , 10%-5%יופיע אייקון אדום בצורת סוללה במסך ,חבראת הספק החשמלי על מנת לטעון את הסוללה הפנימית .לחיצה על בורר  5תסיר את האייקון מהמסך.
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הגדרת תכונות
לכניסה להגדרות המכשיר ,לחץ על בורר הפונקציה ( 5במצב מלא בלבד) וסובב את אותו בורר למעבר בין התכונות השונות.
שים לב ,לאחר  30שניות של חוסר פעילות ,יוצג במסך  PN-SETוהמערכת תחזור למצב רגיל.
 AF-ON/OFFמיקוד אוטומטי ,יוצג במסך  AF-ONאו  .AF-OFFלחץ על בורר  5לשינוי מצב .במצב  OFFנורת ההפעלה תחל
להבהב .ראה מצבי נורת ההפעלה/כיבוי .סובב בורר  5שמאלה ל  EXITולחץ ליציאה.
 MIRRORתצוגת מראה .יוצג במסך  .MIRRORלחיצה על בורר  5תשנה את אופי התצוגה לתצוגת מראה.
 FOCUSמיקוד .לחיצה על בורר  5תציג במסך  ,F-SETסובב את בורר  5לשינוי ושיפור המיקוד ,משמש בעיקר לבדיקה
וכיוונון מיקוד .לחץ שוב לחזרה לתפריט.
 REFLINEקו ומיסוך לקריאה .לחיצה על בורר  5תציג במסך  ,SELECTסובב את בורר  5לבחירת אופי התצוגה ,קו אופקי /
אנכי ,מיסוך אופקי  /אנכי .לחץ שוב על בורר  5יוצג במסך הודעה  ,R-SETסובב את בורר  5לשינוי מיקום קו
הקריאה או רוחב המיסוך .לחץ שוב לחזרה לתפריט.
 LAMPתאורה .לחץ על בורר  5לכניסה יוצג  ,L-SETסובב את בורר  5לשינוי עוצמת הארה .לחץ שוב לחזרה לתפריט.
 SLEEPתזמון כיבוי מסך ,לחץ על בורר  5לכניסה ,יוצג במסך  OFFאו הגדרת זמן .סובב את בורר  5לקביעת זמן.
לבחירה ,לחץ שוב .ההגדרה תיכנס לתוקף כשהמצלמה לא זיהתה תנועה .להדלקת המסך והתאורה ,העבר את היד
מתחת למצלמה.
 SH - OFFתזמון כיבוי המכשיר ,לחץ על בורר  5לכניסה ,יוצג במסך  OFFאו הגדרת זמן ,סובב לבחירת תיזמון כיבוי
המכשיר .המכשיר יכבה בחלוף הזמן שהוגדר כשהמצלמה לא זיהתה תנועה.
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 SCREENבהירות תצוגה .לכניסה לחץ על בורר  5יוצג במסך  ,B-SETסובב את הבורר לשינוי בהירות המסך ,ליציאה
לתפריט לחץ שוב על הבורר .5
מצב סוללה .יוצג במסך תמונת סוללה ורמת המתח של הסוללה באחוזים.
 OSDשפה .לכניסה לחץ על בורר  ,5סובב את הבורר לבחירת שפת תצוגת ממשק התצוגה ) .(ENGליציאה לחץ שוב.
 EXITיציאה למצב רגיל .לחץ על בורר  5ליציאה יוצג במסך  PN-SETוהמערכת תחזור למצב רגיל.

תפעול בסיסי  /מלא
מצב בסיסי ,מאפשר תפעול פשוט של המכשיר הכולל הפעלה/כיבוי ,הגדלה/הקטנה ,מצב תמונה ,חדות וניגודיות גבוהה .במצב
זה תפריט ההגדרות אינו מאופשר.
מצב מלא ,מאפשר כניסה להגדרות כפי שמתואר בסעיף הגדרת תכונות.
למעבר בין המצבים לחץ והחזק את לחצן  ,4הוסף את לחצן  3בזמן ששני הלחצנים לחוצים ,לחץ פעם אחת על בורר הפונקציה .5

פריסת המכשיר
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