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 מבוא
הכולל , (High Definition)מוצר זה הינו מוצר וידיאו בהגדרה גבוהה 

נת וידיאו קרהמצלמה, הקלטת קול, , וידיאו דיגיטלי צילום פונקציית
, לשימוש בספורט הקלטותלהקרנת . המוצר מיועד בעיקר ופונקציות אחרות
נות אחרות וסצ , טיפוס סלעיםוגלישהים, צלילה פתוח תהמתבצע במקומו

לאות בכל במטרה לעמוד בדרישות שלכם לצלם תמונות יקרות ערך מופ
 מקום. 

 תרשים מצלמה

 
 USBמיקרו  .1

 מיקרופון .2

 ) SDכרטיס מיקרו ע שק .3
 כלול(הכרטיס אינו 

 סוללהה תאדלת ל .4

מקש  - לה/כיבויהפע לחצן .5
 מצבים

 עדשה .6

 יווי טעינהחלד  .7

 י עבודהווחילד  .8

 צג .9

 חיווי הקלטה .10

 OKצן חל .11

 WiFiמקש  / מקש למעלה .12

 מקש למטה .13

 רמקול .14

 



3 

 הוראות מפורטות
 

 SDהכניסו כרטיס מיקרו  .1

ממותג מוכר   32ג'יגה בנפח SD מיקרושימו לב: אנא השתמשו בכרטיס 
יח הבטלא ניתן ל. שימושאותו על המחשב טרם ה , פרמטוהידוע באיכותו

 .ות נמוכהכבאי SDכרטיס עבודה תקינה של 
 

 טעינת סוללה .2

 לטעינה. USBבאמצעות כבל  חחברו למחשב או לספק כו .א

 .הרכבמטען של מכונית בתוך אמצעות בניתן להטעין  .ב

בזמן טעינה, נורית החיווי האדומה תישאר דלוקה, ברגע שהסוללה  .ג
 טעונה במלואה, הנורית האדומה נכבית.

 

 המצלמה עלה וכיבויהפ .3

-במשך כ מקש מצבים - כיבוי / ההפעלהצן לחצו לחיצה ארוכה על לח .א
 .ופעלשניות, המצלמה ת 3

-במשך כ םמצבימקש  - כיבוי / ההפעלהלחצו לחיצה ארוכה על לחצן  .ב
 שניות, המצלמה תיכבה. 3

 

 מתג מצבים .4

 למעבר בין מצביםמקש  - כיבוי / ההפעלהצרה על לחצן לחצו לחיצה ק
 תפריט הגדרות. / הקרנה / תמונה / צלמה: וידיאוארבעה מצבי מ

 

 הקלטת וידיאו .5

 צלמה., ולאחר מכן הפעילו את המSDהכניסו כרטיס מיקרו  .א

, המצלמה תתחיל "OKלאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על לחצן " .ב
 להקליט ווידיאו.

 ".OKעל לחצן "הקלטת הווידיאו, לחצו פעם נוספת להפסקת  .ג
 

 צילום תמונה .6

צה על לחצן לחי צב צילום תמונות באמצעותצלמה לממצב המ שנו את .א
 .מצביםמקש  - כיבוי / ההפעלה
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 התמונה." לצילום OKלחצו לחיצה קצרה על לחצן " .ב

 מצב הקרנה .7

(, לאחר Playbackלמצב הקרנה ) מתג לחצן המצבים העברתבאמצעות 
קירה י למעלה ולמטה לבחירה בווידיאו או בתמונה לסמכן לחצו על מקש

 להקרנת הווידיאו. OKולחצו על לחצן 
 

 פריטהגדרות ת .8

 בעת מעבר למצב למעלה של הגדרת התפריט. .א

" OKחירה בתפריט, לחצו על לחצן "לחצו על לחצן למעלה ולמטה לב .ב
 לבחירה.

 

 חיבור למחשב .9

 אחסוןמצבי חיבור:  3שב, המסך יציג חברו מצלמה למח USBבעזרת כבל 
 / באפשרותכם ללחוץ על לחצן למעלה טען סוללה. / מצלמת מחשב /

 חירה במצב החיבור.למטה לב
 

 BTחיבור  .10

באמצעות ( טאבלט)למכשיר טלפון או למחשב לוח  המצלמהניתן לחבר את 
 השלבים הבאים:

-ת אנדרואיד מ", )הורדGoPlus Camליקציית "הורידו את אפ .א
Google Play , הורדתIOS  בחנותAPP Store.) 

" up/Wi-Fiלחצו לחיצה קצרה על לחצן " הפעילו את המצלמה, .ב
ולאחר מכן  WIFI, מסך המצלמה יציג את הלוגו של WIFI לתלהפע

)סיסמה ראשונית(:  PW -ו SSID -יופיע על גבי המסך ה
12345678. 

 זה. BTהשתמשו במכשיר הטלפון שלכם לחיבור  .ג

", להפעלת בקר האפליקציות GoPlus Camהפעילו את אפליקציית " .ד
 .מהנייד שלכם מהשל המצל
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 במים העמיד רזהמא כיצד לפתוח ולסגור את
 

 

 כיצד לפתוח:

  

 לחצו לחיצה ארוכה על 
 ( ולאחר מכן 1) תג מ

  (2 )השתמשו בחץ 
 (.3לפתיחת המהדק )

 

 

 

 

 

 

 

 כיצד לסגור:

  

לחצו על דלת התיבה 
( 1עד הסוף למטה )

ולאחר מכן נקשו את 
 (.2המהדק לציר )

כעת, פשוט לחצו את 
כלפי מטה המהדק 

 ( לסגירה.3)
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 סיסלהרכבת בגמא דו
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 דוגמא להרכבת קסדה
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 אופניים / הרכבת מוטדוגמא ל
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 מפרט טכני

 

 LCD 2.0LTPSמסך 

 מעלות 140 צילום מצלמהית וזו

 שפת תפריט
נגלית, סינית מסורתית, סינית עברית, א

מפושטת, יפנית, צרפתית, גרמנית, קוריאנית, 
 רוסית, ספרדית. זית,קית, פורטוגאיטל

 רזולוציית וידיאו
FHD (1920x1080P);   

FHD (1440x1080P); HD (1280x720P); 
WVGA (848x480P); VGA (640x480P) 

 AVI פורמט וידיאו

 MJPG פורמטים לדחיסת ווידיאו

 תמונה רזולוציית
16M, 12M, 10M ,8M, 5M, 3M, 2M, 

VGA, 1.3M 

 SDיס מיקרו כרט חסוןכרטיס א

USB USB2.0 

 900MAH בולת סוללהקי

 400mA@4.2V צריכת חשמל

 1080P זמן הקלטה

 שעות 3 -כ זמן טעינה

 59.27x41.13x29.28 מידות

 

 

 


