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 Transformerמצלמת  מקשי מקלדתקיצור 

 HD פעולה מקש מקלדת

 
  הגדל תצוגה

 
  הקטן תצוגה

F1 עזרה  

F5 שמור תמונה CTRL+S 

F6 הצג תמונה שמורה CTRL+O 

F7 
 חשיפה / הסתרת תצוגה

(HDתצוגה )  המסךעל כל 
 

F8 
 (חצי מסך )מחזורי

(HDתצוגה בחלון קטן ) 
 

 

Shift +  
  שינוי רוחב חצאי מסך

R )סיבוב תמונה )מחזורי  

M  צבעיםניגודיות C 

M צבע טבעי לחיצה ממושכת  

L תאורה  

F מקש רווח  הקפאת מסך 

 F חיפוש / זום החוצה רווחמקש 

H מיסוך קריאה אופקי קו /  

V מיסוך קריאה אנכי קו /  

 

Control +  

 שינוי רוחב פס / מיסוך קריאה

(HD ) תצוגה חצוייהמיקום 
 

 ALT+F4 יציאה 

 בתיקיית יםנשמרוהסרטונים התמונות 
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 Transformer HDפעולות נוספות ממקלדת למצלמת 

 Control+ALT+G עבור למיקוד המצלמה

 Control+M  מזער חלון המצלמה

 Control+B  סוללהרמת מצב 

 Control+A  מיקוד אוטומטי

 Control+P התחל / סיים הסרטה

     Control+M  עובי קו קריאה

 + / -  + Control  ו קריאהמיקום ק

 + / - מרווח בין קווי קריאה

 בגב המצלמה  LEDמצבי נורות

מצב  נורה ירוקה נורה כתומה אורית
 טמ"ס

 חשמלהזנת 

 רשת החשמל פועל דולק קבוע מהבהב טעינת סוללה

סוללה טעונה 
 במלואה

 רשת החשמל פועל דולק קבוע דולק קבוע

ת / ננטעסוללה 
  המתנה

 רשת החשמל המתנה מהבהב מהבהב

נה וטעסוללה 
 המתנה /במלואה 

 רשת החשמל המתנה מהבהב דולק קבוע

טעונה סוללה 
 תקיןבמלואה / 

 סוללה פועל כבוי בועקדולק 

 סוללה פועל כבוי מהבהב רמת סוללה נמוכה

 סוללה המתנה מהבהב דולק קבוע המתנה

 סוללה כבוי כבוי כבוי מלא כבוי

 
 / חיפוש מיקוד החוצה. 1
 טנההק. הגדלה / 2
 . ניגודיות צבעים3
 הקפאת תמונה. 4
 . סיבוב תמונה5
 במצב סוללה . איתחול המצלמה6

 כיבוי כשמחובר מתח חשמלי חיצוני    
 מצב המתנה/  הפעלה. 7
 . תאורה8
 . כיסוי סוללה9

 למחשב USB3. חיבור 10
 למסך עצמאי HDMI. חיבור 11
 . נורה ירוקה13.  . נורה כתומה12

 


