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 T6מצלמת גוף 
 דריך למשתמשמ

השילוב המושלם בין תכונות מתקדמות, איכות צילום מושלמת, ראיית לילה וזמן 
 !סוללה ארוך במיוחד

 . HD 2K לילה, איכות צילוםעדשה מתקדמת עם אינפרא אדום אוטומטי לראיית 

 !שניות 40של עד  (Pre-record) הקלטה מוקדמת

 !שעות ברצף 8שתאפשר לכם צילום של עד   mAh 3000סוללה חזקה בנפח 

גרם בלבד, אפשרות לחיבור מכשיר קשר  165, משקל IP66עמידות במים ואבק 
 .PTTלשליטה 
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 תכללי סקירה

 

 (MODEכפתור מצב פעולה/תפריט ).1
 (UPלמעלה ).2
 (DOWNלמטה ).3
 (OKאישור ).4
 חריץ כניסת תופסן )קליפס(.5
 LCDמסך .6
 כפתור הקלטה קולית.7
 )סטילס(כפתור צילום תמונה .8
 USBכניסת חיבור .9
 HDMIכניסת חיבור .10

 נורות חיווי טעינה והקלטה.11
 מחברי טעינה לעריסה.12
 השתקת מיקרופון /SOSכפתור .13
 IRכפתור הפעלת ראיית לילה  .14
 כפתור הפעלה/כיבוי.15
 כפתור הפעלת הקלטה בנגיעה אחת.16
 IRנורות .17
 רמקול.18
 עדשת המצלמה.19
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 חיווי מסך

 
 

החיווי יהבהב בצבע  חיווי הקלטת וידאו, כאשר הקלטת הוידאו פועלת, .1
 אדום.

(, ניתן לשנות בהגדרות עד 720Pרזולוציית הקלטת וידאו נוכחית )לדוגמא  .2
2K. 

 , כאשר מחובר החיווי יהבהב בצבע ירוק.GPSחיווי  .3
 )ראיית לילה אינפרא אדום(, כאשר מופעל החיווי יופיע בירוק. IRחיווי  .4
יקרופון, האייקון מופיע כאשר ההקלטה הקולית פועלת, לחיצה על חיווי מ .5

 ( תבטל את ההקלטה הקולית והאייקון ישתנה.13) SOSכפתות 
 חיווי כרטיס זיכרון תקין. .6
 חיווי מצב סוללה. .7
חיווי משך זמן הקלטה שנותר ברזולוציית ההקלטה הנוכחית )בהתאם  .8

 למקום הפנוי בנפח האחסון(.
 תאריך. .9

 (.GPS)נקבע אוטומטית ע"פ אות שעה מדויקת  .10
 מספר סידורי של המצלמה.  .11
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 תפעול המצלמה
.2צלמה בעמוד המתורי כפרשימת   

 

 כיבוי/הדלקה

הדלקה: יש ללחוץ במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה/כיבוי )כפתור 15( עד 
.למצב "סטנד ביי" תכניס את המצלמה, פעולה זו הלהישמע צליל חיווי ההדלק  

כיבוי: יש ללחוץ במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה/כיבוי )כפתור 15( עד 
.כיבוילהישמע צליל חיווי ה  

 

ת וידאולת הקלטתחי  

-סטנד"דולקת )במצב כאשר היא  טת הוידאו במצלמהעל מנת להתחיל את הקל
 .(16הקלטת הוידאו )כפתור תחילת , יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ("ביי

הסרטוןקובץ מור בהמצלמה תש -"הקלטה המוקדמת" פועלתהגדרת האשר כ  
כפתור ההקלטה.הלחיצה על וידאו הצולם לפני של שניות  40-03   

ישתנה במסך ה ההקלטחיווי אייקון , יישמע חיווי קולי וכאשר מתחילים הקלטה

.  םאדוצבע ירוק לצבע מ  

וי וץ על אותו כפתור פעם נוספת עד להישמע חיויש ללח -קלטהלהפסקת ה

. רוק ילמאדום  בחזרה אייקוןשינוי הסיום הקלטה ו  
 

יהכבושר המצלמה כא בנגיעה""תחילת הקלטה   

, יש ללחוץ בויבמצב ככאשר היא  טת הוידאו במצלמהעל מנת להתחיל את הקל
את המצלמה  פעולה זו תדליק, (16כפתור על כפתור ההקלטה )שניות  3משך ב
תפעיל את הקלטת הוידאו.ו  
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 קוליתתחילת הקלטה 

( 7קולית, יש ללחוץ על כפתור הקלטה קולית )כפתור על מנת להפעיל הקלטה 
ום.לסיללחוץ שוב  יש, בחלק העליון של המצלמההממוקם   

 

 נת סטילסצילום תמו

, (8לס, יש ללחוץ על כפתור צילום תמונה )כפתור מונת סטילצלם תעל מנת 
בזיכרון   JPEG בפורמט התמונה תישמר"קליק"  בעת צילום תמונה, יישמע צליל

 המצלמה.
 

 "IRלילה אינפרא אדום "צילום 

צילום לחוץ על כפתור יש ל -ם לילה "ידני"מצב צילורת לדכאשר המצלמה מוג
ינפרא יכולת צילום "אלהפעיל את  לחיצה בודדת על מנת( 14ור כפתלילה )
 .במסך יהפוך מלבן לירוק אייקון החיווי ועלת, שר תכונה זו פ. כאאדום"

 .לבן  בעלהופיע בצתכונה זו, החיווי יחזור כאשר מכבים את 

בתנאי צילום הפעלה אוטומטית של תכונה זו בעת  תרישנה אפשרות להגד
אופן תפעל ב IR-נת התכו -תמופעלזו  אפשרותכאשר תאורה קשים/חושך, 

 בהפעלה ידנית.א צורך אוטומטי לל
 

 ופוןמיקרהשתקת  – "SOS" כפתור

לחיצה קצרה ץ ת הוידאו, יש ללחוקלטפון בעת ההשתיק את המיקרועל מנת ל
יש  להפעלת המיקרופון מחדש(, 13השתקת מיקרופון )כפתור /SOSתור כפעל 

 .פתורוב על אותו כללחוץ ש
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 לי( דיגיטZOOM)זום  / התקרבות

-תורי "למעלה" ועל כפלחיצה  ידיעל כאשר המצלמה דולקת ואפשרות זו זמינה 
 (.2,3"למטה" )כפתורים 

 
 תמונות והקלטות, לצפייה בסרטונים" Playback"מצב 

ב לשמוע הקלטות קוליות באמצעות מצ, תמונות או ניתן לצפות בסרטונים
“Playback” ה על כפתור הלמצב זה תתבצע ע"י לחיצ כניסה ,הקיים במצלמה-

"Mode "ט זה על ידי כפתורי י, יש לנווט בתפר(1ך )כפתור וקם מתחת למסהממ
 .("OKר )אישו", ולמטה"" ,"למעלה"

 

 Reset)כשיר )אתחול המ

כפתור הכיבוי/הדלקה על ע"י לחיצה  רילמכשחול לבצע אתיש  הבעת תקל
פעלתה הוכיבוי מלא של המצלמה ד לע תשניות ברציפו 20במשך ( 15)כפתור 
 מחדש.
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 ים למחשבת הקבצהורד / צפייה
ריד אותם למחשב, יש לחבר את המצלמה הו/ ל קבצי המצלמהעל מנת לצפות ב

 או לחבר לעריסת הטעינה. למחשב USBבכבל 
 :יותאפשרו 3עם מסך  יופיע למצלמהבעת החיבור 

CONNECT USB 
CHARGE 

SKIP 

לבחור ו ("OKר )אישו", ולמטה"" ,למעלה""רים כפתוהיש לנווט באמצעות 
 ."CONNECT USB" באפשרות

 ,ל חיבור למחשביש להקיש בכ החיבור מוגן באמצעות סיסמא אשר אותה
אשר באמצעות תה ול, יש להקיש או'000000ברירת המחדל הינה 'סיסמת 

 .OK-ה בבחיר

 
 

מונות ני, תהמכילה את סרטולאחר מכן תופיע במחשב תיקיית הקבצים 
 פות בתכנים.צול ויהיה ניתן לנהל המצלמהוהקלטות 
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 הגדרות

 מתבצעת ע"י לחיצה כפולהתפריט ההגדרות כניסת ל
 .(1" )כפתור MODE"כפתור  על

 הגנה על ידי סיסמא

שינוי ל יש להקיש בכ אשר אותה במכשיר מוגנות על ידי סיסמא כל ההגדרות
תה , יש להקיש או'000000ברירת המחדל הינה 'סיסמת , הגדרה/חיבור למחשב

 .OK-ה בבחיראשר באמצעות ול

 

 רזולוציה

ת האפשרות בחירניתן לבחור בין מספר רזולוציות צילום וידאו ע"י 
RESOLUTION  ולחיצה על( כפתור האישורOK.) 
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 PHOTO SIZE - גודל תמונה

 .לצילום תמונה ת שונותאיכויון מספר ניתן לבחור בי
 

 RECORD OVERWRITE -  הקלטה מחזורית

זיכרון אשר כ -"המצלמה למצב "הקלטה מחזוריתאת תגדיר  זו תכונה הפעלת
צולם "יידרס" על ידי קבצים )סרטונים( הקובץ הראשון שהמצלמה מתמלא, 

 זאת על מנת לשמור על שימוש רציף ומבצעי במצלמה.חדשים המצולמים, 
 

 RECORD FILE SIZE –ים בצאורך קבחירת 

 קובץ.כל דקות ל 1/3/5/10/15 -ל הקבצים אורךאת  הגדירניתן ל

' יתחלק קד 15 משךצילום בכל קובץ, ק' לד 5רות אפשנבחר בכאשר  -לדוגמא)
 ק' כל אחד(.ד 5קבצים באורך  3-ל

 

 IR CUT  - / ידני אינפרא אדום אוטומטי

 נה זו:כוה של תהפעל מצבי 2ניתן לבחור בין 

ידני על באופן רות זו, מצב ראיית לילה יופבאפשנבחר  כאשר -LMANUA ידני
 (.14)כפתור  IRמצב לילה ור על ידי לחיצה על כפת

אופן אוטומטי תפעל ב IR-נת התכו ,תמופעלזו  אפשרותכאשר  -AUTO אוטומטי
  בהפעלה ידנית.א צורך לל בתנאי תאורה קשים/חושךצילום בעת 
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 PRE RECORD –דמת הקלטה מוק

לחיצה ו לפני הוקלטהאשר של ראיות  שניות 30-40מאפשרת ללכוד ה זו תכונ
 תחילת ההקלטה.על כפתור 

 

 AUTO LCD OFF – כיבוי מסך אוטומטי

מסך ש ה, ניתן לבחורך בסוללועל מנת לחסו ביי"-טנד"סמה במצב כאשר המצל
 .דקות 3 / שניות 60 / שניות 30ן אוטומטי לאחר ייכבה באופ LCD-ה

 

 AUTO LCD OFF – כיבוי מסך אוטומטי

ניתן להגדיר כיבוי , שלא נעשה בה שימוו ביי"-טנד"סמה במצב כאשר המצל
 דקות. 3/5אוטומטי לאחר 

 

 

 

 

 ניתן לפנות למשרדנו / להשאיר פנייה דרך אתר האינטרנט: לתמיכה טכנית

 EE911 - "מא.א יבוא ושיווק בע

 ישוב קידר ,154קשת נו: כתובת

 info@ee911.co.ilמייל: 

 www.ee911.co.il : אתר

 02-5906222: משרד

 


