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 :סקירה כללית

 
 !הגוף המתקדמות ביותר בעולםממצלמות  - X8 מצלמת גוף בתקן צבאי מדגם

 
,נורות אינפרא אדום לראיית SONY  באיכות הקלטת וידאו ושמע שלא נראתה, עם עדשה של חברת

 .מובנה HDR-ו (EIS)  מייצב תמונה אלקטרוני לילה מושלמת,
מספקת איכות צילום של ראיות כמו שלא הכרתם עם אפשרות שמירת קובץ כ"קובץ  X8 מצלמת

 וע.האירחשוב" תוך כדי 
 מצלמה נוחה ופשוטה לתפעול, עם חיווי קולי בעברית.

 
 המצלמה:תכונות 

 
 מייצב תמונה אלקטרוני. -
- HDR .אוטומטי 
 )אינפרא אדום( לראיית לילה מושלמת. IRנורות  -
 חיווי קולי בעברית. -
 שניות כולל סאונד(. 30הקלטה מוקדמת ) -
ק את יידרש למחוהמשתמש לא , אחסון המצלמה מתמלאכאשר  -זוריתהקלטה מח -

נת לפנות מקום על מ יותרקבצים הישנים במחק את ה, המצלמה תבאופן ידניים הקבצ
 מבלי לפגוע במבצעיות המצלמה. , וזאתלחדשים

 " עם אפשרות צפייה בקבצים וניהול הגדרות.2מסך  -
 .AES-256הצפנת נתונים בתקן  -
 .H.265אפשרות קידוד קבצים בפורמט  -
 .IP68עמידות במים ואבק בתקן  -
 מעלות. 130זווית צילום רחבה:  -
  חותמת תאריך, שעה, מס' סריאלי, שם משתמש/מס' אישי. -
 .CE, RoHS, MIL-STD-810G, IEC 60529-2013עמידה בתקנים בינלאומיים:  -
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 כפתורים וחיבורים:
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 תפעול המצלמה:

 
 

 

 -הדלקהוכיבוי 
כפתור ההדלקה הממוקם על שניות  3במשך לחיצה ע"י כאשר נדליק את המצלמה 

מאשר כי ד להישמע צפצוף היש ללחוץ ע, ביי"-היא תעבור למצב "סטנד בחלקה העליון
 מצב זה מאפשר הקלטה מוקדמת., נדלקההמצלמה 

בחלקה הקדמי של המצלמה  נורת החיווי ביי"-"סטנדכאשר המצלמה נמצאת במצב 
 .וקתידלק בצבע יר

ם רצופים צפצופי 2מע ד להישצע את אותה הפעולה עביש ל לכבות את המצלמהעל מנת 
 כבוי.המאפשרים כי המצלמה במצב 

 

 

 -ת וידאוהקלט
תחילת כפתור ל ע קצרהיש ללחוץ לחיצה  -ביי"-טנדאשר המצלמה דולקת במצב "סכ

ורת החיווי בחלקה נו מצלמה מקליטה"הלחיצה על הכפתור יישמע החיווי ", עם ההקלטה
 הקדמי של המצלמה יהבהב בצבע אדום.

 30את  גם תשמורפועלת, המצלמה  Pre-Recording-וכאשר תכונת ה במצב זה* 
 .ההקלטה, כולל וידאו וסאונדתחילת כפתור ללחיצה על  ושקדמ השניות

 
, לת ההקלטהכפתור תחישניות על  3באורך ניתן ללחוץ  -יה לגמריהמצלמה כבו שרכא

 .להקליטוהמצלמה תתחיל  "מצלמה מקליטה"יישמע חיווי  שניות מהלחיצה 3בתוך 
 

 

 -ת סטילסצילום תמונ
חיצה יישמע עת הלבהכפתור,  עלחיצה קצרה לץ על מנת לצלם תמונה סטילס יש ללחו

 .צילום תמונה"החיווי הקולי "
 צוף דרך הגדרות המצלמה.צילום תמונות ר רלהגדיניתן 

 

 -נעול"קובץ " -כחשוב סימן קובץ
"לנעול" על מנת על כפתור זה  יצה קצרהלח נוכל ללחוץ וידאו,מקליטה כאשר המצלמה 

 הואחשוב, לכן קובץ פעולה זו מלמדת את המצלמה כי הקובץ המצולם הינו ץ, את הקוב
בתיקייה  ימההמקדבתצוגה נה כקובץ שו ופיעמצלמה, ויבעת שימוש שגרתי בלא יימחק 

 .תפריט המצלמהדרך ו המחשב
 נעול". החיווי "קובץ יישמע לחיצה על כפתור זהבעת 

 

 -הקלטה קולית
 על כפתור ההקלטה הקולית רהלחיצה קצ ץעל מנת להתחיל הקלטה קולית יש ללחו

ב ויישמע צבע צהובביי", במצב זה נורית החיווי תהבהב -"סטנדלמה במצב מצכאשר ה
 טה קולית".חילת הקלחיווי קולי "ת

 ."סיום הקלטה קולית" ויישמע החיווי בשנית על הכפתור לסיום ההקלטה יש ללחוץ
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 בחלק הקדמי: LEDחיווי נורות 
 

)וידאו(מצלמה מקליטה   בצבע אדום תמהבהבנורה   

)בלבד( הקלטה קולית  כתוםבצבע  מהבהבתנורה   

יי"ב-צב "סטנדצלמה בממ  בצבע ירוק דולקת קבוענורה   

טעינהמצלמה במצב     ואדום בצבע ירוק דולקת קבוענורה   

 
 -טעינה

לשקע הטעינה/פריקה, ניתן לחבר את  USB -על מנת להטעין את המצלמה, יש לחבר את כבל ה
ברכב ועוד(, לטעינה במהירות  USB)מחשב, מטען נייד, שקע  USBכבל הטעינה דרך כל שקע 

 ( הכלול בערכה.220Vרבית יש להשתמש במתאם הביתי )ימ
 

 -סיום טעינה וחזרה לשימוש
, זאת על מנת לוודא שהמצלמה USB-אחר סיום הטעינה יש לסגור את גומי ההגנה על שקע הל

 תהיה עמידה לחלוטין בפני מים ואבק בעת השימוש בה.
 
 -)esetRפתור איפוס )כ

ץ על לחול לנוכ הדלקהשיר כיבוי ות על המכצה לכפואו שנרהמצלמה מפסיקה להגיב במידה ו
 .ד שמאלמעל למסך בצ המצלמה הנמצא בחלקה האחורי של (Reset)ור האיפוס כפת

 

 
 

 -לגוףהמצלמה חיבור 
יש להכניס את  )קליפס מסתובב, מגנט, תושבת לרכב וכו'(,גוף על מנת להשתמש באביזרי חיבור ל

חלק החיבור באביזר אל תוך מסילת החיבור במצלמה עד להישמע "קליק" המאשר את חיבור 
 האביזר בצורה בטוחה.

 מעלה. יש לוודא שלשונית הברזל המשמשת לניתוק האביזר מכוונת כלפי
 
 

 
 

 מסילת החיבור במצלמה חלק החיבור באביזר

 לשונית
 הניתוק
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 :(amera AssistantCתוכנת ניהול המצלמה )
 

 .ניתן לשנות את הגדרות המצלמה דרך המחשב Camera Assistantבעזרת תוכנת הניהול 
 כאשר נחבר את המצלמה למחשב, התאריך והשעה יסונכרנו באופן אוטומטי.

 הרכיבים הדרושים: תקנתקישורים לה
  ניהול המצלמהתכונת קישור להורדת  .1
 265H (x64/x86). פורמטים בבצייה בקצפל קידודרדת קישור להו .2
 
 .ee911.co.ilwwwשורים גם באתר שלנו למצוא את הקי תןני*
 

 :המסך הראשי גשת אליש לופתיחתה התוכנה  לאחר התקנת
 

 
  

הגדרת איכות 
 הקלטת וידאו

שם הגדרת 
משתמש, מס' 
 אישי ומחלקה.

 רזולוציית תמונת סטילסהגדרת 

https://www.ee911.co.il/wp-content/uploads/2017/11/X8-Camera-Assistant.zip
https://www.ee911.co.il/wp-content/uploads/2017/11/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98-H265.zip
https://www.ee911.co.il/wp-content/uploads/2017/11/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98-H265.zip
http://www.ee911.co.il/
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 -למחשב קבצים שצולמוההורדת 
 Camera) , יש להשתמש בתוכנת הניהולאודיו למחשב/תמונות/על מנת להוריד את קבצי הוידאו

Assistant). 
 

 USB-לאחר התקנת התוכנה ופתיחתה במחשב יש לחבר את המצלמה באמצעות כבל ה -1שלב 
 .המסופק בערכה

 
נרצה להוריד את הקבצים, יש להקיש את סיסמת כאשר המצלמה מחוברת למחשב שאליו  -2שלב 

 .קבצים, לצפייה והורדת הלקבל גישה להגדרות המצלמה על מנתברירת המחדל 
 .000000סיסמת ברירת המחדל הינה 

 .״Confirm״סמא יש ללחוץ לאחר הקשת הסי
 .״Change Password״ניתן לשנות את הסיסמא באמצעות לחיצה על 

 
 ״.Removable Disk Modeעל מנת לפתוח את הגישה לתיקיית הקבצים יש ללחוץ על ״ -3שלב 

, בו ניתן לצפות בקבצים, להעביר למחשב או למחוק לאחר הלחיצה תיפתח התיקייה ככונן נייד
 אותם.

 

 
 

שמות הקבצים מורכבים מתאריך ושעת הצילום של הקובץ, בשם הקובץ יצוין גם האם קובץ זה 
 קבצים נעולים ניתן למחוק דרך התיקייה בלבד. .""IMPע"י סיומת  ״נעול״קובץ -הוגדר כ

 

 
 
 
 

 
  

 000000סיסמת ברירת מחדל 

יום חודש שנה מס' סריאלי של המצלמה
 שעת תחילת צילום תאריך00
 )שניות,דקות,שעות(

במידה והקובץ הוגדר כ"קובץ נעול" )חשוב( 
 IMP (Important.)תהיה לשם הקובץ סיומת 
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 -ותפריט מסך המצלמה
 

  ביי":-מסך המצלמה במצב "סטנד
 תאריך, שעה, מצב סוללה ואילו תכונות פועלות בהתאם להגדרות. -מציג לנו מידע כגון

 

 
 

 :הקלטהמסך המצלמה בזמן 

 
 
 

  

חיווי הקלטה 
 פעילהמוקדמת 

 חיווי מצב סוללה

 תאריך ושעה

חיווי הקלטה 
פעילה + נתוני 
 אורך ההקלטה
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 תפריט המצלמה:

 
 ( על מנת לעבור לתפריט.Mכאשר המצלמה דולקת, נלחץ על כפתור התפריט )

 

 
 

 לאחר הלחיצה ייפתח תפריט המצלמה:

 
 

ניתן לשנות את הגדרות האיכות, להפעיל ולכבות את  "System"-ו "General"דרך מסכי ההגדרות 
 תכונות המכשיר ועוד.

 
", נוכל לצפות בסרטונים ותמונות ולשמוע הקלטות קוליות מאחסון Playback"-כאשר נבחר ב

 המכשיר:
 

 
 

 

 הגדרות מערכת הגדרות תמונה ווידאו צפייה בקבצים


