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כללי זהירות

במקומות  המצלמה  את  לאחסן  ואין  להניח  אין  להשתמש,  אין 
לוח  על  )כגון  קיצוניות  לטמפרטורות  או  לשמש  ישירות  החשופים 
לטמפרטורה  או  היום(. החשיפה לשמש  כל  למשך  ברכב  שעונים 
גבוהה עלולה לגרום לדליפה של הסוללות, לעיוות המארז החיצוני 
של המצלמה, לחימום יתר ואף להתלקחות. יש להקפיד על אוורור 

נאות של המטען בזמן טעינת הסוללות.
אחסון  אבק.  או  לחות  עם  במקומות  המצלמה  את  לאחסן  אין 

במקומות כאלה עלול לגרום נזק רב למצלמה.
היזהרו שמצלמתכם לא תיפול או תקבל חבטות ומכות על ידי דפנות 

קשות או חפצים קהים.
לפני השימוש במבזק יש לוודא שהמבזק נקי מלכלוך שיכול לגרום 

נזק רב לזכוכית המבזק.
זהירות מכוויות בזמן הצילום אין להסתיר את המבזק באצבעותיכם, 
ולגרום  לוהט  להיות  אמור  המבזק  ברצף,  צלמתם  אם  וחומר  קל 

לכוויות.
מניעת תקלות

שדות מגנטיים אין להניח את המצלמה בקרבת מנועים ומכשירים 
לגרום  עלולה  זה  מסוג  חשיפה  אלקטרו-מגנטיים  שדות  המייצרים 

לתקלות ולהשחית את הנתונים השמורים במצלמה.
בעיות הקשורות ללחות ועיבוי העברת המצלמה ממקום חם לקר 
עלולה לגרום להצטברות לחות )טיפות מים( על המשטח החיצוני 
ובתוך המצלמה. ניתן למנוע את הצטברות הלחות על ידי הכנסת 
המצלמה לתוך שקית אטומה לפני המעבר כדי לאפשר למצלמה 

להסתגל בהדרגה לטמפרטורה השונה.
לחות שהצטברה בתוך המצלמה במקרה של הצטברות הלחות 
מידי.  באופן  במצלמה  השימוש  את  להפסיק  יש  המצלמה  בתוך 
לרכיבים  נזק  לגרום  עלולה  כזה  במצב  במצלמה  השימוש  המשך 
יש לנתק באופן מידי את  כזה  האלקטרוניים של המצלמה. במצב 
הזנת החשמל במצלמה,בין אם מדובר במצלמה או בכבל חשמל, 

ולהמתין לסיום אידוי ויבוש.
אי שימוש במצלמה במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במצלמה 
לתקופת זמן ארוכה יש להוציא ממנה את הסוללות ולאכסן אותה 

במקום מוגן,יבש, קריר ומוצל.
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אביזרים מצורפים

שלט רחוק

סוללה

תחמת עגינה 

AV כבל

USB כבל

סוללה

AC מתאם
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הפעלת השלט רחוק בפעם הראשונה

בעת השימוש בפעם הראשונה בשלט, הסר את נייר הבידוד. 

תוך כדי לחיצה על הלשונית  הכנס את ציפורניך אל תוך החריץ 
ומשוך לבחוץ את מגש הסוללה.

הכנס את הסוללה החדשה שסימן ה + מופיע כלפי מעלה.

הכנס את מגש הסוללה כלפי פנים עד להשמעת צליל נקישה.

לשונית
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הטענת הסוללה

הצמד את הסוללה אל המצלמה וחבר אותה אל החריץ בכיוון 
החץ עד להשמעת 'קליק'.

.OFF העבר את מתג ההדלקה למצב
חבר את מתאם ה-AC אל תחנת הטעינה  )שים לב שהחץ על  

כבל ה-AC פונה כלפי מעלה(.  
 חבר את כבל ה-AC בצידו האחד אל אל המתאם ובצידו השני 

אל שקע החשמל.  
 חבר את המצלמה אל תחנת הטעינה.

נורת הטעינה תידלק. בסיום הטעינה הנורה תיכבה.  

הוצאת הסוללה
.OFF העבר את מתג ההדלקה למצב

לחץ על מתג שחרור הסוללה בכיוון החץ והוצא את הסוללה.

.1

.2

.3

.4

.5

כפתור שיחרור הסוללה
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הדלקת המצלמה והגדרת תאריך ושעה

תוך כדי לחיצה על הכפתור הירוק סובב את חוגת ההדלקה  
למצב ON.נורת ההפעלה תידלק בירוק.   

בזמן הקלטה או צפיה אחת מהנורות הבאות:   
   )סרט( להקליט סרט

   )תמונת סטילס( לצילום תמונת סטילס
בחר את האיזור הגיאוגרפי בעזרת כפתורי החיצים   /   

שנמצאים על מסך המגע.  
 כוון את התאריך והשעה )שנה \חודש\ יום, שעה\דקה(.

.1

.2

.3

נורת ההדלקה

 לתיקון הגדרות הזמן לחץ על: 
CLOCK SET   CLOCK/ LANG    SETTING HOME  

 על המסך תופיע האפשרות כיוון מחדש.

 הגדרת שפת התצוגה
תוכל לבחור את השפה שתופיע על המסך באמצעות הפעולות 

הבאות, לחץ על:
 LANGUAGE   CLOCK/ LANG    SETTING   HOME  
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הכנת המצלמה לצילום

 פתח את מסך ה-LCD ב-90O . תוכל לסובב את מפרק המסך
כדי לצפות או להקליט בצורה הנוחה ביותר.  

הדלק את המצלמה.
 בחר את גודל המסך בהקלטה :

מסך רחב-16:9   
מסך רגיל-4:3  

הדק את רצועת היד.והחזק את המצלמה נכון.

.1

.2

.3

.4
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צילום

 לפתיחת העדשה, החלק את מתג מכסה העדשה )בדגמים 
.)DCR-SR42/SR62/SR82   

בדגמים DCR-SR200/SR300 מכסה העדשה נפתח וניסגר אוטומטית.  
הדלק את המצלמה, נורת החיווי הירוקה תידלק בהתאם   

למצב הצילום.   
   סרט- לצילום סרטון.

  לצילום תמונת סטילס.
 התחל לצלם:

.1

.2

.3

צילום תמונת סטילס

צילום סרטון
 לחץ על START/STOP  או  כדי להתחיל לצלם.

.START/STOP לעצירת ההקלטה לחץ שוב על 

לחץ על PHOTO כדי למקד את המצלמה על האובייקט. )צליל ביפ 
 ישמע(, ואז לחץ על  )צליל הסגר ישמע(.

 כשעל המסך יופיע האייקון  התמונה מוקלטת.
כברירת מחדל תמונות הסטילס ישמרו על גבי הדיסק הקשיח.
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צילום על גבי כרטיס זיכרון

. "Memory Stick Duo " מצלמה זו תומכת בכרטיס מסוג
. אשר מסומן כ:  או 

הכנסת כרטיס הזיכרון
פתח את מסך ה-LCD, והכנס את הכרטיס זיכרון אל תוך חריץ 

"כרטיס הזיכרון, בכיוון החץ, עד להשמעת צליל נקישה.

להוצאת הכרטיס:
פתח את מסך ה-LCD. דחף בעדינות את הכרטיס כלפי פנים.

כדי לבדוק את השטח הפנוי שעל גבי הדיסק הקשיח  
. לחץ על       

הכנסת כרטיס זיכרון בכיוון הפוך עלולה לגרום נזק  
לכרטיס ולמצלמה.  

תוכל לצלם תמונות סטילס תוך כדי צילום סרטון ע"י  
.PHOTO לחיצה על כפתור  

)SP זמן צילום סרט מקסימלי: )בהקלטה מסוג 
   - כ- 10 שעות וחמישים דקות.

   - כ-21 שעות וארבעים דקות. 
   -כ-14 שעות ושלושים דקות.

•

•

•

•
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תוכל לצלם צילום אוטומטי או צילומי סצינות מיוחדת בהגדרות 
 האופטימליות שתוכנתו במצלמה. 

 כדי לבחור את אחד ממצבי הצילום המיוחדים לחץ על כפתור 
) (.OPTION MENU



מצבי צילום מיוחדים
AUTO

 בחר באפרות זו כדי לצלם בלי אפקטים מיוחדים של המצלמה.

במצב זה ניתן לצלם באור דמדומים או בלילה תוך הפחתת אפקט 
רעידות המצלמה.

שימוש זה נועד לצילום אנשים על רקע שקיעה או בלילה,  ולהוריד 
את האפקט של רעידת המצלמה גם ללא שימוש בחצובה.

השתמש במצב זה כדי לצם באור נרות מבלי לאבד את אפקט 
הלהבה.

לקבלת תמונה בעלת גוונים מרובים ועשירים.

צילום זיקוקים בחדות ובחשיפה אופטימלית.

מותאם לצילומי נוף המכילים הן אובייקטים קרובים והן רחוקים.

צילום בלי גוון כחול ומבלי לגרום לאנשים להראות כהים.

מטשטש את הרקע וגורם לדמות לבלוט.

לצילום עצמים הנעיםבמהירות גבוהה כגון מרוצי מכוניות וסצינות 
ספורט.

לצילום במקומות בהם יש תאורה חזקה כמו תאטרון או הופעה. 

בקרבת מקור מים או חול תחת אור שמש חזק.לצילום מבלי לגרום 
למצולמים להראות חשוכים
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, ובחר בסרטון  גע בחוצץ ה- 
 שברצונך לצפות.

צפיה 

חזור למסך ההקלטה.
חזור ל-6 תמונות הקודמות.

דלג ל-6 תמונות הבאות
חזור למסך ההקלטה.

הצג סרט.
הצג תמונות על גבי הדיסק הקשיח.

הצג את כל התמונות על גבי הכרטיס זיכרון.
חפש תמונה לפי תאריך.

 אפשרויות.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

הדלק את המצלמה
)VIEW IMAGES( לחץ על   לצפיה בתמונות 

INDEX- על המסך תופיע תצוגת תמונות קטנות   
  )לפעמים לוקח למצלמה כמה רגעים להציג כל התמונות(

 התחל לצפות

.1

.2

.3

צפיה בתמונות סטילס צפיה בסרטון

לחץ על חוצץ ה- או  ולחץ 
על התמונה הרצויה. 
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חלקי המצלמה
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חלקי המצלמה

הקלטת סרטון:
מתג הזום-השתמש במתג זה כדי לקבוע את מהירות הזום.       .1
צילום לילה+ 1 -לצילום במקומות חשוכים, לחץ על כפתור    .2

זה )אייקון  יופיע על המסך(.  
מיקרופון מובנה.  .6

חיישן לשלט רחוק.  .7
פלאש.  .8

מסך ה-LCD-  תוכל לסובב את מפרק המסך ב-90O כלפי    .9
חוץ, ו-180O לכיוון העדשה.  

כפתורי הזום- לחץ  כדי להתקרב \להתרחק מהאובייקט.  .10
כפתור קביעת חשיפת האור 4.  .11

כפתור צפיה במצב הסוללה- ע"י לחיצה על כפתור זה יופיע    .12
על המסך אינפורמציה על מצב הסוללה.  

EASY כפתור  .13
14.  כפתור הגדרות הפלאש.

רצועת הכתף.  .15
צילום לילה 2 -לצילום במקומות חשוכים, לחץ על כפתור    .16

זה )אייקון  יופיע על המסך(.  
שקע לחצובה  .18

כפתור האיתחול  .19

צפיה בתמונות
מתג הזום.  .1

כפתורי הזום-לחץ כדי להתקרב \להתרחק מהאובייקט.  .10
EASY כפתור  .13

דיבורית  .17
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חיבור למכשירים אחרים

A/V-יציאה ל  .3
שקע לחיבור אביזרים נוספים 3.  .4

5.  חיבור לפלאש חיצוני 3.
.DC-כניסה ל  .20

חיבורי ממשק.  .21
כפתור צריבת דיסק.  .22

 USB-כניסה ל  .23
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אייקונים על המסך

)HQ / SP / LP(סוג ההקלטה
HOME  כפתור
מצב הסוללה

.]REC[  או]STBY[ מצב ההקלטה
מונה )שעה\ דקה\ שניה(

כפתור האפשרויות
הקלטה כפולה

כפתור צפיה בתמונות
ch 5.1  הקלטת סראונד

]FINE[ / ]STD[ איכות
גודל התמונה

 מופיע בזמן שתמונת סטליס נשמרת.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
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מופיע כאשר נשמרת תמונת סטילס על הכרטיס זיכרון
כפתור חזרה

מצב צפיה
מספר סידורי של התמונה \סרט

כפתור הקודם \הבא
כפתורי הצפייה בוידאו

נתוני הקובץ
מספר התמונות שהוקלטו

כפתור צפיה בתמונות כמצגת
כפתור הבא \הקודם

נתוני הקובץ
כפתור אינדקס ויזואלי

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24
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מחיקת תמונות וסרטים מהדיסק הקשיח

שים לב: לא ניתן לשחזר תמונות וסרטים שנמחקו!

תוכל למחוק את הסרטים והתמונות באמצעות הפעולות הבאות:

.]DELETE[       לחץ על
לחץ על   .

 בחר :
 -מחיקת סרטים

 -מחיקת תמונות סטילס
התמונה שמסומנת ב-  תימחק.

לחץ על       .

מחיקת כל התמונות או הסרטים

.]DELETE[       לחץ על
לחץ על   .

 בחר :
 למחיקת כל הסרטים
 למחיקת כל התמונות

. ולחץ על     

מחיקת תמונות סטילס מהכרטיס זיכרון
.]DELETE[       לחץ על

לחץ על  .
לחץ על  , התמונה שמסומנת ב- תימחק.

.  לחץ על     

 למחיקת כל התמונות שעל הכרטיס זיכרון:
. בסעיף 2 לחץ על       

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.1

.2

.3

.4
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צפיה באמצעות הטלויזיה

חבר את המצלמה אל הטלויזיה או אל מכשיר הוידאו.
חבר את כבל ה-AV המצורף לפי התרשים.

 S-VIDEO לקבלת תמונה באיכות גבוהה יותר השתמש בכבל
)ניתן לרכוש בנפרד(.

.1

.2

שים לב :
אל תחבר את המצלמה אל שקע החשמל בזמן החיבור לטלויזייה!
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העברת הקבצים אל המחשב

תוכל לבצע את הפעולות  הבאות באמצעות המחשב:
.DVD יצירת דיסק

הורדת התמונות למחשב
מחיקת תמונות מהדיסק הקשיח

. DVD עריכת תמונות ויצירת
DVD העתקת דיסק

"Picture Motion Browser " דרישות מערכת לתוכנת
מערכת הפעלה:

•
•
•
•
•

  Microsoft Windows 2000 Professional
 Windows XP Home Edition

 Windows XP 2000 Professiona
Windows XP Media Center Edition

מעבד:
Intel Pentium III 1 GHz or faster.או מהיר יותר 

זיכרון:
 256 MB          לפחות

שטח פנוי בדיסק הקשיח:

600 MB
   5 GBDVD ליצירת דיסק
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התקנת התוכנה

התקן את התוכנה לפני חיבור המצלמה למחשב!

 הדלק את המחשב.
סגור את כל התוכניות שפועלות על המחשב.  

 הכנס את הדיסק המצורף אל כונן התקליטורים.
מסך ההתקנה יופיע.  

.1

.2

.NEXT בחר את שפת ההתקנה ולחץ על
.NEXT בחר את מיקומך הגיאוגרפי ולחץ על

.NEXT קרא ואשר את תנאי השימוש ולחץ על
חבר את המצלמה אל תחנת העגינה והדלק את המצלמה.

 USB-חבר את תחנת העגינה אל המחשב באמצעות כבל ה
המצורף.

לחץ על NEXT כאשר המחשב מזהה את המצלמה.

.3

.4

.5

.6

.7

.8

עקוב אחר ההוראות שעל המסך להתקנת התוכנה. .9
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הצילום  חנות  להתפתחות  כהמשך  הוקמה  בע''מ  בינלאומי  סחר   4H קבוצת 
היום צמחה  ועד  1952 מאז  בשנת  שנוסדה  בירושלים  ניסים"  "פוטו  המיתולוגית 

החנות והפכה למספר חברות:
באופן  מייבאת  החברה  הצילום.  בתחום  בישראל  הגדולות  מהחברות  אחת   -4H
ישיר את מיטב היצרנים והדגמים בתחום המצלמות הדיגיטאליות, מצלמות וידאו 

וציוד מקצועי.
SONY, PANASONIC, NIKON, CANON, OLYMPUS, JVC אלו הם רק 

חלק מהמותגים הרבים אותה מייבאת החברה לישראל.
אותם  -והתוצאה  תיווך  פערי  ללא  ללקוח,  ישירה  בצורה  משווקות  המצלמות 
יותר  יותר( במחירים הרבה  )ובדרך כלל טובה ומקיפה  הדגמים, אותה האחריות 

נמוכים.

 AEG תקשורת- חברת תקשורת בינלאומית, זכיינית של הקונצרן העולמי H&H
בתחום הטלפוניה, האלקטרוניקה הבידורית והציוד הרפואי בישראל. בנוסף זכינית 

של חברת Hagenuk, יצרנית ענק בתחום הטלפונים הדיגיטלים.

מוצרינו  משווקים במספר ערוצי שיווק ישירים:
אתרי מסחר מקוונים מהגדולים והאמינים בישראל.

אתר שירות  
קצרים  זמן  בפרקי  ואמין  יעיל  שירות  ומתן  לתיקון  מקצועיות  מעבדות  לחברה  
וממושקים  בארץ  מהמתקדמים  הם  )מיחשוב(  בחברה  המידע  מערכות  ביותר. 

ישירות למחשבי אתר השירות, מעבדת התיקונים וחברת השליחים.
מדיניות הקבוצה רואה בלקוח כבורג מרכזי בחברה, מנהליה ועובדים ערים לעובדה 
כי מקור פרנסתם הם הלקוחות ולא הפריטים הנמכרים בה. מדיניות השירות של 
החברה מכוונת לרווחת הלקוח תוך שימת דגש על מתן שירות מקצועי ,אמין ובפרקי 

זמן קצרים ביותר.

ולסיום צוות העובדים ומנהלי החברה רוצים להודות לכם באופן אישי על כי נתתם 
בנו אמון ורכשתם מצלמה זו.

ברכה קטנה מאיתנו לסיום,

שתצלמו רק שמחות!






