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תיאור טמ"ס ONYX Portable HD
שליטה על  ONYX Portable HDממקלדת המחשב
מיקוד ופוקוס
 ,F12+F2הגדל תצוגה
 ,F12+F1הקטן תצוגה
 ,F12+Dנעילת מיקוד ,פעיל או לא פעיל
 ,F12+Enterהבא את תפריט  GEMלחזית התצוגה.
שינוי תצוגה
 ,F12+HOMEתצוגת מצלמה
 ,F12+ENDתצוגת מחשב
 ,F12+PAGE UPתצוגה חצוייה
 ,F12+Pמעבר ממצב אנכי לאופקי בתצוגה חצוייה
 ,F12+Fשינוי מיקום בתצוגה חצוייה
 F12+F5או  ,F12+F6שינוי שטח תצוגה חצוייה
 ,F12+F8גילגול תצוגה למעלה או שמאלה בתצוגה חצוייה
 ,F12+F7גילגול תצוגה למטה או ימינה בתצוגה חצוייה
 ,F12+Zהקפאת תמונה ,לחזרה למצב אמיתי לחץ שוב.
 ,F12+Bבהירות גבוהה ,הוסף מקש  Shiftלבהירות נמוכה.
שינוי צבעים
 ,F12+SHIFT+Aצבע טבעי
 ,F12+SHIFT+Dשחור לבן
 ,F12+SHIFT+Fלבן שחור
 ,F12+Eשינוי תבניות צבע נוספות (קדימה)
 ,F12+SHIFT+Eשינוי תבניות צבע נוספות (אחורה)
 ,F12+Cחדות גבוהה (הוסף מקש  Shiftלחדות נמוכה)
 ,F12+Tבהירות גבוהה (הוסף מקש  Shiftלבהירות נמוכה)
 ,F12+Hגיוון צבע גבוהה (הוסף מקש  Shiftלגוון נמוך)
 ,F12+Uרווית צבע גבוהה (הוסף מקש  Shiftלסאטורציה נמוכה)
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צילום תמונה
התמונות ישמרו בתיקיית  My Picturesבמחשב.
 .F12+Iצילום תמונה ושמירתה.
 ,F12+CONTROL+Sשמירת תמונה בשם.
 ,F12+TABצילום תמונה .לחזרה למבט אמיתי לחץ .F12+0
קו קריאה ומיסוך בחיבור למחשב
מתחת לתריס בתחתית השלט החוטי.

 ,F12+Kהגדרת קו קריאה.
 ,F12+Yהגדרת מיסוך אופקי.
 ,F12+Oמעבר מתצוגת מיסוך אופקית לתצוגת מיסוך אנכית.
 ,F12+Nהזזה למטה של קו קריאה ומיסוך אופקי ואנכי ימינה .להזזה
למעלה הוסף את מקש .SHIFT
 ,F12+F10הגדל מרווח בין קו קריאה ומיסוך אופקי.
 ,F12+F9הקטן מרווח בין קו קריאה ומיסוך אופקי.

מצבי נורת החיווי של המצלמה מאחור
במידה ואין תצוגה ,וודא שכבל  USB3מחובר וכבל USB2
ירוק מצלמה דולקת
מחובר למחשב או לרשת החשמל .לחץ F12+Page Up
בחיבור למסך עצמאי וודא שכבל  HDMIמחובר למסך.
צהוב מצלמה מחוברת לחץ על לחצן ירוק בשלט .במידה והמצלמה לא נדלקת ,וודא
למחשב ונמצאת שכבל ( USB2לבן) מחובר לספק החשמלי  USB2ולרשת
החשמל ואו לשקע  USBבמחשב.
במצב המתנה
אדום אין מספיק חשמל שנה את מיקום חיבורי ה( USB2 -לבן) ו( USB3 -כחול) ,וודא
ש USB3 -מחובר למחשב בשקע שמסומן עם האותיות SS
להפעלת
וחבר את כבל ה  USB2ולרשת החשמל עם ספק החשמלי.
המצלמה
לחץ על לחצן ירוק בשלט .במידה והמצלמה לא נדלקת ,וודא
כבוי מצלמה כבוייה
שכבל ה ( USB2לבן) מחובר למחשבך או שספק החשמלי
 USB2מחובר לרשת החשמל וכבל השלט מחובר כראוי.
 ONYX_Portable_HD_User_Guideמדריך מלא מאתר לטס-טוק .LTALK.NET

סדר פעולות בהפעלת המצלמה עם מחשב
 .1חבר כבל ( USB3כחול) למחשב וכבל ( USB2לבן) למחשב או לרשת החשמל.
 .2כשנורת החיווי דולקת בצבע צהוב ,לחץ על לחצן ירוק בשלט החוטי .הנורה תהבהב
פעמיים בצבע ירוק ותתייצב לירוק קבוע המציין שהמצלמה דולקת.
במידה והנורה דולקת בצבע אדום ,שנה את מיקום כבלי ה  USBבמחשב ,במקרים
חריגים חבר ספק חשמלי עם כבל ( USB2לבן) לרשת החשמל והפעל את תוכנת
 GEMבמחשב.
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