לחצן שליטה

שקע כרטיס זיכרון

מיקרופון

שקע USB

מצלמה קדמית

לחצן שליטה

חיווי WIFI
כחול

חיווי הקלטה
לבן

חיווי סוללה
ירוק
חיווי טעינה
אדום

מצלמה
אחורית

טעינת המצלמה
לטעינת המצלמה יש להשתמש עם כבל ה USB -המצורף לערכה ולחברו למטען USB
סטנדרטי  5Vאו משקע ה USB -במחשב.
נורית חיווי הטעינה (אדומה) תישאר דלוקה כאשר הסוללה בטעינה ותיכבה כאשר הסוללה
תיטען במלואה.
טעינה מלאה תארך בין  2ל 3-שעות
ניתן לחבר למצלמה מטען נייד ולהמשיך לצלם תוך כדי טעינה ולהאריך את זמן הצילום.
*המצלמה אינה מוגנת מים כאשר מכסה שקע הטעינה אינו סגור היטב.
הכנסת כרטיס הזיכרון
 .1פתח את מכסה שקע כרטיס הזיכרון
 .2יש להכניס את כרטיס הזיכרון לשקע המיועד
*השתמשו עם כרטיס זיכרון מסוג  MicroSD Class 10ומעלה.
*המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון בנפח של עד 128GB
 .3אין להוציא את כרטיס הזיכרון בזמן הקלטה.
 .4יש לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני השימוש הראשוני.
ניתן לפרמט את הכרטיס בדרכים הבאות:
אופציה ראשונה :כאשר המצלמה דלוקה (לאחר הכנסת כרטיס הזיכרון) יש ללחוץ על לחצן
השליטה  5לחיצות קצרות מהירות .כאשר פרמוט הכרטיס בוצע בהצלחה ,נורת החיווי הלבנה
תהבהב מספר פעמים והמצלמה תרטוט  3פעמים.
חשוב :לביצוע פעולת הפירמוט ,על המצלמה להיות במצב המתנה (לא במצב הקלטה) ומצב
 WIFIכבוי.
אופציה שנייה :כאשר המצלמה דלוקה ומחוברת באמצעות ה WIFI -לטלפון ,יש לפתוח את
האפליקציה ותחת הגדרות ללחוץ על “ .”Formatכאשר הפירמוט יסתיים בהצלחה ,תתקבל
הודעת “”Format Success
*המצלמה אינה מוגנת מים כאשר מכסה שקע כרטיס הזיכרון אינו סגור היטב.

שימוש במצלמה
 .1להפעלת המצלמה יש ללחץ על לחצן השליטה למשך  3שניות .המצלמה תרטוט פעם אחת.
 .2כאשר המצלמה פועלת ,נורת חיווי ההקלטה הלבנה תדלוק.
לאחר מספר שניות המצלמה תתחיל לצלם באופן אוטומטי ונורת חיווי ההקלטה הלבנה תהבהב.
 .3להפסקת ההקלטה ,יש ללחוץ לחיצה אחת קצרה על לחצן ההשליטה.
המצלמה תרטוט פעם אחת ונורת חיווי ההקלטה הלבנה ,תדלוק באופן קבוע.
להפעלת ההקלטה מחדש ,יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן השליטה והמצלמה תרטוט
פעם אחת ונורת חיווי ההקלטה הלבנה תהבהב.
 .4במידה ובמצלמה אין כרטיס זיכרון או שיש שגיאה בקריאת הכרטיס ,לאחר ההדלקה ,המצלמה
תרטוט  3פעמים ונורת החיווי הלבנה יחד עם נורת החיווי הירוקה ,יהבהבו הבהוב מהיר.
 .5לכיבוי המצלמה יש ללחוץ לחיצה ארוכה של  3שניות .בתהליך הכיבוי ,מצלמה תרטוט פעמיים.
שימוש בקישור  WIFIלטלפון
 .1לכיבוי/הפעלת מצב  WIFIיש ללחוץ שתי לחיצות קצרות מהירות על לחצן השליטה כאשר
המצלמה דלוקה .עם הפעלת מצב  WIFIבמצלמה ,נורת החיווי הכחולה תהבהב למשך דקה
אחת (מצב חיפוש) ,במידה ולא נוצר חיבור לטלפון במהלך החיפוש הנורה הכחולה תכבה.
כאשר נוצר חיבור בין המצלמה לטלפון באמצעות  ,WIFIנורת החיווי הכחולה תדלוק קבוע.
*אם יתבצע כיבוי למצלמה כאשר מצב  WIFIפעיל ,מצב  WIFIיידלק אוטומטית בהפעלת
המצלמה מחדש.
 .2לקישור המצלמה לטלפון באמצעות ה WIFI -יש תחילה להפעיל מצב  WIFIבמצלמה.
בטלפון יש לחפש את  MotoView2Goברשימת הרשתות הזמינות וללחוץ להתחברות.
סיסמת ברירת המחדל.12345678 :
כאשר חיבור ה WIFI -לטלפון בוצע בהצלחה ,ניתן לפתוח את האפליקציה ולהתחיל בשימוש.

אפליקציית לטלפון
ניתן להוריד את האפליקציה  VF CAMמחנות גוגל או אפל סטור.

האפליקציה מאפשרת הפעלה/הפסקת צילום וידאו ,צילום תמונות סטילס ,צפייה והורדה
לטלפון של סרטונים ותמונות וכמו כן לשנות את ההגדרות של המצלמה.
*בכדי לצפות או להוריד סרטונים/תמונות ,לשנות הגדרות או לפרמט את הכרטיס ,יש
תחילה להפסיק את הצילום על ידי לחיצה על הכפתור האדום באפליקציה.
*שימוש באפליקציה יגביר את צריכת הזרם ויקטין את משך זמן השימוש בסוללה.
סוללה מובנת
למצלמה סוללה מובנת מסוג  Li-ionבנפח של  1,600mAhהמאפשרת שימוש רציף
במצלמה למשך כשעתיים וחצי.
נורת חיווי סוללה
נורת החיווי הירוקה נותנת חיווי על מצב הסוללה
נורת החיווי דולקת קבוע :קיבולת הסוללה לפחות 50%
נורת החיווי מהבהבת איטי :קיבולת הסוללה בין  30%ל50% -
נורת החיווי מהבהבת מהיר :קיבולת הסוללה מתחת ל30% -

מערכת חכמה לחיסכון באנרגיה
למצלמה חיישן חכם .G-Sensor
כאשר המצלמה דלוקה והיא במצב סטאטי ללא תנועה ,היא תכבה באופן אוטומטי לאחר
 3דקות.
*בשימוש עם חיבור מקור מתח חיצוני למצלמה ,מצב חיסכון באנרגיה מושבת והיא לא
תכבה אוטומטית לאחר  3דקות.
שלט אלחוטי
למצלמה שלט אלחוטי המאפשר צילום תמונות סטילס וכן שמירת קבצים חשובים בספריית
הקבצים המוגנים אשר לא יימחקו אוטומטית בתהליך הקלטת ה”לופ” וניתנים למחיקה רק
באופן ידני.
לחצן צילום
לחיצה קצרה לצילום תמונה
(המצלמה תרטוט פעם אחת)

נורת חיווי אדומה
הנורה תדלק בזמן צילום תמונה

נורת חיווי ירוקה
הנורה תדלוק בזמן נעילת קובץ

לחצן נעילה
לחיצה קצרה תנעל את הקובץ הנוכחי
(המצלמה תרטוט פעם אחת)

חיבור המצלמה למחשב
יש לחבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה USB -המצורף לערכה.
עם הדלקת המצלמה ,המחשב יזהה את המצלמה כהתקן זיכרון חיצוני ויפתח את ספרית
הקבצים השמורים בכרטיס.
ניתן לצפות ,למחוק או להעתיק את הקבצים הרלוונטיים בקלות למחשב.

קיבוע המצלמה בקסדה
ניתן לבחור להתקין את המצלמה בצד הקסדה או בחלק העליון שלה.
התקנת המצלמה בחלק העליון של הקסדה תאפשר צילום מקיף
יותר של סביבת האופנוע מלפנים ומאחור.
מומלץ למצוא את המיקום הנכון לקיבוע המצלמה בקסדה עוד לפני
הדבקת התושבת לקסדה.
ניתן להיעזר באפליקציה בכדי למצוא את המיקום הטוב ביותר
וזאת על ידי צפיה בשידור החי מהמצלמה לטלפון.
מפרט טכני
סנסורSONY IMX307 :
צמצםF/1.9 :
זווית צילום :קדמי  ,1400אחורי 1400
תמונהJPG High Quality :
וידאוMP4 H.264 :
רזולוציהFHD 1920x1080P 30fps Dual channel :
סוללה1600mAh :
זמן פעולה 2.5 :שעות
גודל110x40x33mm :
משקל 104 :גרם
כרטיס זיכרוןMicro SD Max. 128GB :
 WIFIמובנה
מיקרופון מובנה
שלט רחוק לצילום תמונות ונעילת קבצים

הפעל אחריות דיגיטלית למכשירך

וקבל חודשיים אחריות נוספת מתנה*!

*מותנה בהפעלת אחריות דיגיטלית תוך  30יום מתאריך הרכישה
להפעלת האחריות הדיגיטאלית יש להיכנס לתמיכה באתר החברה www.gadgit.co.il
תקופת האחריות הינה למשך  12חודשים מיום הרכישה,
ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.
במידה והופעלה אחריות דיגיטלית תוקף האחריות יהיה  14חודשים מיום הרכישה
אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך  14ימי עבודה (מיום מסירת המוצר בתחנת שירות או החנות שבה
נרכש המוצר) ,כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ,או להחליף את המוצר או כל חלק
ממנו במידה ויידרש ,ללא תמורה .החברה רשאית לדרוש תמורה בעד התיקון ,במידה והקלקול במוצר
נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן :פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות,
תנאי מזג אוויר קשים ,לחות או רטיבות כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות .האחריות אינה מכסה
פגם כתוצאה מנפילה ו/או חלקי פלסטיק חיצוניים שנשרטו או ניזוקו לאחר הרכישה ,שימוש במוצר בניגוד
להוראות השימוש ,זדון או רשלנות של הצרכן ,שבר מכול סוג שהוא ,במקרה של תיקון שנעשה במוצר בידי
מי שלא הורשה לכך מטעמנו ,או כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
סוללה הינה מוצר מתכלה והאחריות לסוללה תקפה רק כאשר ביצועי הסוללה בתקופת האחריות נמוכים
מ 50% -הביצועים שצוינו בעת רכישת המוצר.
שימו לב! יש להקפיד ולוודא שכיסוי המגן של שקע הטעינה ושקע כרטיס הזיכרון סגורים היטב.
תיקון במקרה של חדירת מים כתוצאה מכך שהכיסויים לא נסגרו היטב לא יהיה במסגרת האחריות.
בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר ,ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר או בטלפון054-4938884 :
בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-17:00

