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 ZooMax M5 HD טמ"ס נייד

 שניות. 3לכיבוי הטמ"ס, לחץ והחזק לחצן ירוק כ  להפעלה או

     

 נורית              אינץ' 5מסך                                  
 חיווי          

 
 הגדלה
 לחצנים           

 סקירתל 
 תמונות 

 מוקפאות/
 במאגר 

 
 מיקום 

 קריאה קו 
 ומיסוך  

          
 

 
 שקע טעינה

 לחצן הפעלה

 למסך HDMIשקע 

 

 לשירות USBשקע 
 בטמ"ס

 
 

 הקפאת תצוגה

 צבעים

 הקטנה
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 מבט מאחור

 שקע לפתיחת  מצלמת קרוב 
 תושבת

 
 
 

 מצלמת רחוק
 שקע

 לידית              
 אחיזה           

 
 
 

 טעינת סוללה
ספק המתח  בעזרת שעות 4.5למשך  "סמלטטען מהלטעינה מלאה, חבר את 

5V / 2.5A שעות  4, ניתן יהיה להשתמש בטמ"ס למשך שסופק עם המכשיר
 רצופות.

 ?הטמ"סמתי צריך להטעין את 

 לצורך זיהוי מצב הסוללה ישנם שני חיוויים.
בפינה על גבי התצוגה  בצורת סוללה לסמיופיע  "סמטה פעלתבעת ה .1

 שניות. 5למשך  השמאלית למטה

 .מלאההסוללה  קווים 4כשמופיעים 

הטמ"ס תופיע ההודעה  5%במידה ורמת הסוללה ירדה מתחת ל  .2

Low Battery .באדום במרכז המסך וסימן הסוללה ריק  

 אפשרויות של תצוגת נורית החיווי:

 .מלאהרמת מתח בסוללה  – כבוי

 .דולקהמכשיר  ,מחוברלא מטען חשמלי  – ירוק קבוע

 מחובר והמכשיר בטעינה כשהוא דולק או כבוי.  המטען – אדום קבוע

 שים לב,
 אך לא לאורך זמן. ניתן לעבוד עם המכשיר כשהוא מחובר לחשמל .1

הדלקת  / הפעלת צפצוף מקשים, כיבוי / לכניסה להגדרות של ביטול .2

 תאורה, שינוי תדר עבודה, שינוי בהירות.

 .שניות 3 למשך  -+   לחצנים את לחץ והחזק 

 .בהמשך קרא את חוברת של היצרן נרחב תפעולל  .3
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 הפעלה כללית
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 שמירת תמונות
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 תפריט הגדרות
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 קריאההצבת קו 
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