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 לחצן הפעלה / כיבוי 1             

 הגדלה / הקטנה / סקירה 2                 תאורה לקרוב

 צבע טבעי / שחור לבן 3             

 תוספת צבעים והיפוכם 4                  סוללה פנימית

 מלאהמכשיר במצב  בהירות והגדרות 5          

 XYבסיס / מגש 
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 מצבי נורת ההפעלה / כיבוי

 החיווי:הסוללה. מצבי נורית  / מצב המכשירעל  ההמעיד LEDלחצן ההפעלה כולל נורית חיווי 

 מכשיר כבוי.והמצב תקין  – כבוי

 .המכשיר בתהליך הפעלה – ירוק מהבהב

 .המכשיר פועל – ירוק יציב

 ל.יהמכשיר פועל כשהפוקוס האוטומטי אינו פע –מהבהב ירוק אדום 

 נטענת. סוללה פנימיתוה מחובר (12V / 7A)כשהספק החשמלי פועל  המכשיר – שניות 5כל בצהוב מהבהב 

 ., חבר את הספק החשמליסוללה הפנימיתה הטען את – שניות 5למשך קבוע אדום 

 איתחול. המכשיר יבצעשניות,  6ההפעלה/כיבוי למשך  לחץ והחזק את לחצן –הבהוב אדום צהוב 

 סוללה פנימית

 שעות. 2.5 יש לטעון טעינה מלאה למשך –טעינת הסוללה הפנימית 

 .שעות 5 -ניתן להשתמש במכשיר עד כ – סוללה פנימיתהזמן שימוש עם 

 ניתן לתזמן את כיבוי המסך וכיבוי המכשיר או להשאירו דולק באופן קבוע. -

, היפוך צבע, רמת הגדלה, בהירות, ממצב קרוב למצב רחוק הם: צבע טבעיהמצלמה  הזזתהתכונות שנשמרות ב -

 תצוגת מראה של המצלמה, הגדרת מיקוד. לקריאה,  קו/מיסוך

 חבר , יופיע אייקון אדום בצורת סוללה במסך, 10%-5%במידה ורמת המתח החשמלי שבסוללה יורדת מתחת ל  -

  האייקון מהמסך. תסיר את 5. לחיצה על בורר הפנימית החשמלי על מנת לטעון את הסוללה את הספק 
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 הגדרת תכונות

 .התכונות השונותלמעבר בין  בורראותו סובב את ו)במצב מלא בלבד(  5 הפונקציה בוררעל לכניסה להגדרות המכשיר, לחץ 

 למצב רגיל. חזורתוהמערכת  PN-SETיוצג במסך שניות של חוסר פעילות,  30לאחר  שים לב,

AF-ON/OFF יוצג במסך אוטומטי, מיקוד AF-ON  אוAF-OFF . במצב מצבלשינוי  5על בורר  ץלח .OFF  נורת ההפעלה תחל

 ולחץ ליציאה. EXITשמאלה ל  5בורר סובב  ראה מצבי נורת ההפעלה/כיבוי. להבהב.

MIRROR יוצג במסך  .תצוגת מראהMIRROR . לתצוגת מראה תשנה את אופי התצוגה 5לחיצה על בורר. 

FOCUS תציג במסך  5לחיצה על בורר . מיקודF-SET,  משמש בעיקר לבדיקהמיקודהושיפור לשינוי  5בורר  אתסובב , 

 לחץ שוב לחזרה לתפריט. .וכיוונון מיקוד

REFLINE תציג במסך  5לחיצה על בורר  .קו ומיסוך לקריאהSELECT , אופי התצוגה, קו אופקי לבחירת 5בורר  אתסובב / 

קו לשינוי מיקום  5בורר  אתסובב , R-SET הודעה ג במסךציו 5על בורר שוב ץ לח אנכי. / אנכי, מיסוך אופקי

 .לחץ שוב לחזרה לתפריט .רוחב המיסוךאו  הקריאה

LAMP יוצג  לכניסה 5על בורר  ץלח. תאורהL-SET , לחץ שוב לחזרה לתפריט. לשינוי עוצמת הארה. 5סובב את בורר 

SLEEP ,יוצג במסך  ,לכניסה 5על בורר לחץ  תזמון כיבוי מסךOFF זמןלקביעת  5סובב את בורר . או הגדרת זמן. 

העבר את היד , כשהמצלמה לא זיהתה תנועה. להדלקת המסך והתאורהיכנס לתוקף ת הגדרהה שוב. ץחבחירה, לל
 מתחת למצלמה.

SH - OFF ,יוצג במסך  ,לכניסה 5על בורר לחץ  תזמון כיבוי המכשירOFF תיזמון כיבוי  לבחירתסובב , או הגדרת זמן

 כשהמצלמה לא זיהתה תנועה.המכשיר יכבה בחלוף הזמן שהוגדר  .המכשיר
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SCREEN יוצג במסך  5לכניסה לחץ על בורר . בהירות תצוגהB-SET , סובב את הבורר לשינוי בהירות המסך, ליציאה

 .5 לחץ שוב על הבוררלתפריט 

 . באחוזים ורמת המתח של הסוללה תמונת סוללהוצג במסך י .מצב סוללה 

OSD את הבורר לבחירת שפת תצוגת ממשק התצוגה , סובב5לכניסה לחץ על בורר  .שפה (ENG). .ליציאה לחץ שוב 

EXIT יוצג במסך יציאה ל 5 לחץ על בורר .יציאה למצב רגילPN-SET  למצב רגיל חזורתוהמערכת. 

  בסיסי / מלאתפעול 

במצב  מאפשר תפעול פשוט של המכשיר הכולל הפעלה/כיבוי, הגדלה/הקטנה, מצב תמונה, חדות וניגודיות גבוהה. ,מצב בסיסי
 אינו מאופשר. הגדרותהזה תפריט 

  .הגדרת תכונותכפי שמתואר בסעיף להגדרות  כניסה, מאפשר מצב מלא

 .5הפונקציה לחץ פעם אחת על בורר , לחוצים הלחצנים ששניבזמן  3הוסף את לחצן , 4ן למעבר בין המצבים לחץ והחזק את לחצ

 פריסת המכשיר

 


