
ZI-9644  הוראות הפעלה 

 יש להטעין את המכשיר לפני השימוש :הטענה

  המסופק עם המכשירUSBיש לחבר למטען כבל 

.לכבל פלג שונה בכל צד

הפלג הרחב יותר יש לחבר למטען 

.מתחת לכיסוי הגומי שחור - מצידו השמאלי-את הפלג הצר יותר יש לחבר למכשיר 

: חיבור מצלמה למכשיר 

.כדי למנוע נזק למוצר- חשוב ביותר
לפלג החיבור למכשיר הנמצא על צינור המצלמה יש  לשונית 

!!!!אזהרה -- אין לעקם או לשבור אותה

.הכנסת הפלג למכשיר יעשה בעדינות מירבית

.לקרב את פלג הצינור לשקע המיועד במכשיר 

.לסובב בצורה עדינה את המכשיר  עד שהפלג והלשונית יכנסו למגרעת 

.(לא בכוח  )להבריגו -עם כניסתו למגרעת יש לסובב את כובע הפלג הנמצא על המכשיר 

.יש לוודא תנועת הברגה קלה

. שניות רצופות על הלחצן האדום להפעלה או לכיבוי3יש ללחוץ :      הדלקה
עם ההדלקה יעבר המצב אוטומטי למצב צילום 

.על קצה צינור המצלמה יש נוריות לד להארת  מקומות חשוכים 

.להגביר או להנמיך -  Brightאו  +  Brightכוון עוצמת התאורה על ידי מקש 

 .10העוצמה יכולה להגיע עד לרמה 

 מעלות 70אין לכפוף את מוט המצלמה בזווית של יותר מ : אזהרה

 (לא באחריות )כיפוף יתר יגרום לנזק בלתי הפיף למוט המצלמה 

 OK  יש ללחוץ על לחצן Menuלהכנס למצב : הגדרות

 NO  או YESנפתח חלון  

 .YESלהכנס להגדרות יש להשיב 

 NOיש מסגרת נקודות מה שמראה שבררת המחדל  "  NO" מסביב ל 

 OK  על ידי מקש חץ שמאלה ו YESיש להעביר למצב 

.לחצני הפעלה - בידית המכשיר קיימים שני לחצנים מצבי עבודה 

 לביצוע תמונות SNAPלחצן האחד 

  למצב הקלטת וידאו RECORDלחצן שני 

. ישמור את התמונה שמעוניינים לשמורSNAPלחיצה על לחצן ה 

MENU  מחזירה אותנו למצב OKלחיצה על מצב 

.  מחזירה אותנו למצב תמונה ESCלחיצה על מצב 

.  תתחיל הקלטת וידאו RECORDלחיצה על מצב 

על המסך יראה איקון של מסרטה 

  יפסיק את ההקלטה RECORDלחיצה קבועה על לחצן ה 

 OKאם מעוניינים לשמור יש ללחוץ על מקש - האם לשמור - והשאלה

 ESCבמידה ולא מעוניינים לשמור יש ללחוץ על מקש 



 2עמוד 
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החץ אמור להיות בחלק העליון - על המצלמה יש חץ לבן המראה את כיוון המצלמה כיוון המצלמה 

התמונה לא תיהיה ישירה -במידה והחץ לא כלפי מעלה 

 קביעת שעה ותאריך 

 TIMEאחרי שנכנסנו למסך הגדרות  נכנס למצב 

  TIMEעל ידי לחיצה על חץ שמאלה או ימינה עד שנגיע למצב 

 TIME תכניס למצב OKלחיצה על 

.מקש חץ שמאלה או ימינה יעביר אותנו למיקום הרצוי לכיוון

.תמונה  יעזרו בכיוון התאריך והשעה /לחיצה על כפתורי ידית הקלטה

. לשמירת המידעOKתמיד בגמר הכיוון של תאריך או שעה יש ללחוץ 

TV OUTמתחת למכסה הגומי יש שקע -בצד שמאל של המכשיר -  חיבור למסך טלוויזיה

  לטלוויזיה TVמצורף כבל חיבור בין שקע 

 אביזרי מצלמה 3מצורפים אביזרי טלוויזיה 

.כל אביזר נתפס כתפסן על המגרעת ליד המצלמה 

אביזר מראה . א

אבזיר מגנט . ב

דחיפה - אביזר למשיכה . ג

MENUלצפייה  בסרט שהוקלט או התמונות יש לעבור למסך : אחרי הקלטה

  EXPLORERולאחר למסך 

במסך זה אופציה לראות או את הסרט המוקלט או את התמונות 

OKעוברים למצב הנבחר על ידי לחיצה על מקש חץ ימינה או שמאלה ו 

.במסך זה נראים כל הקבצים שצולמו

OKיש לבחור את הקובץ ולהקיש 

.  מחזירה אותנו למסך הקבצים ESCלחיצה על 

 +Brightלמחיקת הקובץ הנבחר יש ללחוץ על מקש 

 Cancelבררת המחדל היא 

 OK על ידי לחיצה על מקש חץ שמאלה ן OKכדי למחוק יש לעבור ל 

צפייה במסך חיצוני 

 TV OUTPUT  ל MENUיש לעבור למסך 

יש לבחור את היציאה הרצוייה 

LCD OUTPUT

NTSC OUTPUT

PAL OUTPUT 

PALבמדינה ישראל רוב המכשירים עובדים בשיטת 

 LCD OUTPUTלחיבור מחשב יש לבחור את 
. שמחובר בין המחשב למצלמה USBיש להוציא את פלג ה - להחזיר למצב מצלמה 
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