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 עברית
  ,ברוך הבא

היא מצלמת קטעי וידאו ותמונות כדוריות מלאות בתלת ממד  - VR 360היא מצלמת תלת ממד  Humaneyes VRמצלמת 
 קניינית שפותחה לשימוש עם המצלמה.סטריאוסקופי. השוטים תפורים בפורמט כדורי באמצעות טכנולוגיה תפירה 

 

 .Humeyesשל  VR Studio -ו Vuze Camera המצלמה מסופקת יחד עם יישום 

 פנימי. SDנועד לשלוט על המצלמה מרחוק ולנהל מדיה השמורה בכרטיס  Vuze Cameraיישום 

VR Studio  שלHumaneyes  את המדיה באמצעות טכנולוגיה עורך מדיה שצולמה באמצעות כלי עריכה כדורית ומעבד ותופר
 תפירה קניינית.

 תמיכה ומידע ליצירת קשר

 במידה ותיתקל בבעיות טכניות עם המצלמה אנא צור קשר ישירות:

 

 

 

Humaneyes Technologies 

Email to: support@vuze.camera 

www.vuze.camera 

 Humaneyes Technologiesזכויות קניין: 

  

http://www.vuze.camera/
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 בטיחות
אנא קרא את מידע הבטיחות הבא לפני השימוש במצלמה. תשומת לב לאזהרות אלה תסייע במניעת פגיעות אישיות ופגיעה 

 במוצר.

לא תישא באחריות  Humaneyes Technologiesיש להשתמש במצלמה זו באופן אחראי למטרה שלה היא מיועדת. חברת 
 לנזקים שנגרמו עקב התעלמות נהוראות בטיחות אלה.

לפני השימוש, יש לבדוק אם אין סימנים לנזק במצלמה. אם המצלמה נראית פגומה, אל תפעיל אותה ופנה לשירות הלקוחות 
  /www.vuze.camera/contactבכתובת 

 ור את הוראות הבטיחות הבסיסיות ומסמכי המוצר במקום בטוח ולהעבירם למשתמשים הבאים.יש לשמ

 סימני הבטיחות והסמלים הבאים משמשים במדריך:

 אחסון, שירות טיפולים, ניקוי וטיפול
 .95% -( ולחות יחסית מתחת ל F°  140עד  -5מעלות צלזיוס ) 60עד  20יש לאחסן את המצלמה בטמפרטורת סביבה בין 

 

 

 .מצביע על מצב מסוכן אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה

 

 .מציין את האפשרות של פעולה שגויה העלולה לגרום נזק למוצר

 

 .מידע הקשור לבטיחות או לשימוש נכון במערכת מציין

 

או חוט הכרוך המצלמה צריכה להישמר מחוץ להישג ידם של ילדים, תינוקות וחיות מחמד. רצועה  •
 סביב צוואר הילד עלול לגרום לחנק.

 לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש יש להקפיד  •

יש להיזהר מחלקים משוחררים או שבורים שעלולים לגרום לפציעה. אם רכיבים פנימיים נחשפים  •
 כתוצאה מפגיעה במצלמה, אל תיגע בהם ופנה אל תמיכת הלקוחות באופן מיידי.

 

http://www.vuze.camera/contact/
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 בטיחות חשמלית של המטען
( בזמן שהמצלמה כבויה. אנו ממליצים F°  85עד  30)C°  30עד °  0אנו ממליצים שתטעין את המצלמה בטמפרטורת סביבה של 

 להשתמש במטען המצלמה המקורי בתנאי ההפעלה המומלצים למשך זמן הטעינה האופטימלי.

 

 

במקומות הבאים או בתנאים כאשר המצלמה אינה בשימוש, הימנע מלהניח או לאחסן אותה  •
 הבאים:

o .חשופה לשמש ישירה 
o .בתוך המכונית 
o .בסביבה לחה או חשופה לאבק 

לפני ניקוי המצלמה, נתק אותה לחלוטין מהחשמל וודא שהכיסוי של לוח הממשק סגור. לניקוי  •
המוצר, השתמש במטלית רכה ללא מוך. לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי כימיים כגון אלכוהול, 

 ון או מדללי שומן.אצט

מצלמה זו אינה מכילה חלקים הניתנים להחלפה או חלקים הניתנים לטיפול על ידי המשתמש.  •
אל תפרק או תנסה לטפל במצלמה בעצמך. הסוללה הפנימית לא ניתנת להחלפה על ידי 
המשתמש. לעולם אל תסיר את הכיסוי או כל חלק של כיסוי של המצלמה. במקרה של תקלה 

או על ידי סוכן  Humaneyes Technologiesהתיקונים חייבים להתבצע על ידי  בציוד, כל
 Humaneyes Technologiesמורשה. לקבלת מידע על שירות פנה אל תמיכת הלקוחות של 

 www.vuze.camera/contactבכתובת 

המצלמה נפלה או קיבלה זעזוע מסוג אחר, בדוק  היזהר שלא לגרום למלצלמה זעזועים. אם •
 היטב אם נגרם נזק למצלמה. אם יש נזק כלשהו, יש להפסיק את השימוש במצלמה באופן מיידי.

 

 סוללת ליתיום יון פולימרית שאינה ניתנת להחלפה. מוצר זה מכיל  •

 

עלול לגרום יש לשים לב וליישם את מידע הבא לגבי בטיחות חשמל, אי ביצוע הוראות אלה  •
 להתחשמלות, שריפה ו / או פגיעה גופנית חמורה או מוות.

לעולם אל תשתמש במטען אם כבל החשמל פגום. בדוק את כבל החשמל על בסיס קבוע כדי לוודא  •
 שהוא במצב הפעלה תקין.

לפני טעינת המצלמה וחיבור המטען לאספקת החשמל הראשית, ודא תמיד כי הגדרת המתח הנומינלי  •
 תואמת את המתח הנומינלי של רשת אספקת החשמל.במטען 

אל תכניס את תקע המטען לשקעי חשמל מאובקים או מלוכלכים. הכנס את התקע בחוזקה ועד הסוף.  •
 אחרת, ניצוצות עלולים לגרום לאש ו / או לפציעות.

אל תכניס חפצים מתכתיים או רטובים לתוך ממשקי המצלמה. יש להכניס לממשקי המצלמה רק את  •
 הכבל המיועד וכרטיסי הזיכרון.

http://www.vuze.camera/contact
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 הפעלה
 .95%( ולחות יחסית מתחת ל F°  100עד  30) C°  40עד  0טמפרטורת הסביבה להפעלת המצלמה היא 

. אין להפעיל את Humaneyes Technologiesהמצלמה יכולה להיות מופעלת רק בתנאי ההפעלה כפי שאלו הוגדרו על ידי 
 ה בתנאים קיצוניים.המצלמ

 אין להשתמש במצלמה ליד גזים מסוכנים או דליקים או בכל מקום שבו יש הוראה לא להשתמש במצלמות או בהתקני חיבור.

זה נורמלי שגוף המצלמה יהיה חם, כאשר המצלמה משמשת לתקופה ממושכת ו / או בטמפרטורת סביבה גבוהה ו / או חשופה 
 בת המצלמה על משטחים מוגבהים והימנע מלהניח אותו על משטחים לא יציבים.לאור שמש ישיר. היזהר בעת הצ

 

אל תיצור עומס יתר על שקעים, כבלים מאריכים או רצועות מחבר; הדבר עלול לגרום לשריפה או לשוק  •
 חשמלי.

 אל תכניס או תוציא את השקע בידיים רטובות. •

ויכולה לעולם אל תסיר את הכיסוי או חלק כלשהו של כיסוי המטען, פעולה זו תחשוף מעגלים ורכיבים  •
 לגרום להתחשמלות, לפציעות, לשריפה או לנזק למוצר.

 

 הפסק להשתמש במצלמב מיד אם היא פולטת עשן או ריח מוזר או פועלת באופן לא נורמלי אחר. •

 

יתר של המצלמה. אין לכסות או לחסום את זרימת האוויר סביב המצלמה בזמן ההפעלה.  הימנע מחימון •
 השתמש במצלמה בטמפרטורות הסביבה בהתאם למפרטים בלבד.

אל תניח את המצלמה על משטחים הפולטים, או בסמוך להתקני פליטת חום או להבה ישירה. ודא  •
 ה אחרת.שיש מספיק מרחב בין המוצר לבין כל פליטת אוויר חמ

 התעלמות מהנחיות אלו עלול להוביל להתחממות יתר, ולגרום לכוויות או נזק למצלמה. •

ולכן היא לא חדירה לאבק ועמידה להתזות. הגנה  IP64המצלמה עומדת בקריטריונים של תקן ההגנה  •
זו לא תחזיק אם מכסה לוח הממשק פתוח. אם הכיסוי של לוח הממשק פתוח, יש לנקוט במשנה 

על מנת למנוע סביבה לחה או חדירת נוזלים אפשרית ולהימנע מאבק או מרכיבים אחרים  זהירות
 שעלולים לחדור למצלמה.

 גם כאשר הכיסוי סגור, מומלץ להימנע מלהשתמש במצלמה בסביבות רטובות מאד. •

אם לא יינקטו אמצעי הזהירות הדרושים, אתה עלול לסבול מהלם חשמלי או שהמצלמה עצמה עלולה  •
 זק, דבר שעלול לגרום גם לפציעה גופנית.להינ



האריזה תכולת   
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 תכולת האריזה

 
 

 

בדוק את תוכן החבילה שאין נזקים או פגמים. אם פריט כלשהו פגום, אל תשתמש במצלמה וצור קשר 
  www.vuze.camera/contact עם התמיכה בכתובת 

  

3  360          

                                         

                                             

                   

 3D 360 VRמצלמת 

 ידית קטנה נרתיק קשיח VRמשקפי מיני 

 מטלית לניקוי העדשה

 USBמטען עם כניסת  מתאם מטען USBכבל 



 תיאור 
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 תיאור

 360מצלמת תלת ממד 

 

 לוח ממשקים
בלוח הממשק של המצלמה, המוסתר מאחורי הכיסוי, יש ממשקים שונים ונוריות חיווי שונות. ממשקים אלה מיועדים לחיבור מגוון 

 התקנים חיצוניים.

 .פתח את המכסה כדי לחשוף את לוח הממשק

 

 

 

 

 

שקע לחצובה 
  20-”¼ סטנדרטית

 כפתור צילום

 כפתור הפעלה

 לוח ממשקים

 x8 עדשה 
 x4 מיקרופון 



  תיאור
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 ידית
 קפל את הידית למצב פתוח. .1
הברג את הידית אל שקע החצובה, ההנח יחו את תומך האצבע ממתכת מול לוח הממשק. חזק את הבורג השחור כדי  .2

 ליצור את היציבות הטובה ביותר.
 וכאשר לא בשימוש, קפל את הידית כך שתיצמד אל המצלמה.לאחסון  .3

 

  

 WiFiכפתור הפעלת  

 SDחריץ לכרטיס מיני 
לטעינה/  חיבור  USBממשק מיקרו 

 למחשב
 נורית לד לחיווי מצב טעינת סוללה

 לוח ממשק

 WiFiנורית לד לחיווי מצב 



 הפעלה 
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 הפעלה
 לפני שאתה משתמש במצלמה שלך

. פעל לפי ההמלצות Vuze Cameraלפני שתשתמש במצלמה, ודא שהיא טעונה במלואה ושהשעון הפנימי מסונכרן עם היישום 
 הבאות:

 שעות. 3שאתה מטעין אותה בערך יש לטעון את המצלמה במלואה לפני השימוש. ודא  •

למצלמה יש שעון פנימי. שעון זה משפיע על חותמת הזמן על הסרט שצולם. אזור הזמן שלך מעודכן באופן אוטומטי כאשר  •
. כדי להבטיח את אזור הזמן הנכון, חבר את Vuze Cameraהמצלמה מחוברת למכשיר הנייד שלך באמצעות היישום 

 לפי ההוראות בהמשך. meraVuze Caהמצלמה שלך ליישום 

 הפעלה / כיבוי
 לחץ על כפתור ההפעלה. אתה תשמע שלושה צפצופים ונורית החיווי תהבהב. –להפעלה  •

 צפצופים ונורית החיווי תהבהב. 3שניות. אתה תשמע  3לחץ על כפתור ההפעלה למשך  –לכיבוי  •
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 מצבי הפעלה
 תמונות.תוכל להשתמש במצלמה כדי להקליט סרטונים ולצלם 

 של לחצן ההפעלה / כיבוי מציין את מצב הפעולה, באופן הבא: LED -צבע ה

 

 מצב וידיאו

 
 מצב צילום תמונות

 Streamingמצב  

כדי לעבור בין המצבים לחץ על לחצן הפעלה / כיבוי. שני צפצופים יאשרו את השינוי ולחצן ההפעלה / כיבוי יהבהב פעמיים וישנה 
 צבע.

 צילום

לחץ על לחצן הצילום )במצב וידאו(. יישמע צפצוף יחיד בעת ההתחלה ושני צפצופים בעת סיום  -התחל / עצור וידאו  •
 הקלטה.

 תהבהב פעם אחת.לחץ על לחצן צילום )במצב צילום(. יישמע צפצוף אחד לפני ואחר כך ונורית ההבהוב  -צילום תמונה  •
 

 

 

 .עדשות המצלמה נקיות לפני הקלטת סרטונים או צילום תמונותאנא ודא ש

 .USBבעת חיבור למחשב באמצעות כבל  Streamingהמצלמה תעבור באופן אוטומטי למצב 

 

 

 .בין מצבי פעולה המצלמה חייבת להיות במצב המתנה בעת מעבר

 

  



 הפעלה 
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 הטענת המצלמה
 כבה את המצלמה. .1
 של המצלמה. USBאל ממשק המיקרו  USB -חבר את כבל ה .2
 השני של הכבל אל המטען.חבר את הקצה  .3
 שעות. 3 -חבר את המטען לשקע החשמל. הטענת המצלמה לוקחת כ .4

5.  
 

 שימוש במצלמה עם מקור חשמל חיצוני
כדי להאריך את חיי הסוללה, באפשרותך להשתמש במקור מתח חיצוני בעת צילום עם המצלמה. שים לב שאתה צריך להסתיר 

 למנוע ממנו לחסום את שדה הראיה של המצלמה.את מקור החשמל תחת המצלמה שלך, כדי 
 
 של המצלמה. USBלממשק המיקרו  USB -חבר את כבל ה  .1
 חבר את הקצה השני של הכבל למקור החשמל החיצוני. .2
 הדלק את המצלמה. .3

 

 .מיוחד עם צוואר מקופל כדי למנוע הפרעה להקלטה USB השתמש במחבר

 למהירות גבוה לטעינה וחיבור בזמן אמת USBהשתמש בנתב 

 

  



  הפעלה
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 SDהחלפת כרטיס 
 ודחוף אותו למקומו. SDאל חריץ המיקרו  SD -הכנס את כרטיס ה •

 חדש אל החריץ ודחוף אותו פנימה. SDכדי להוציא את הכרטיס, לחץ עליו ואז הוצא אותו. הכנס כרטיס  •

 

 

 ומעלה. UHS-I (Ultra High Speed) רמת מהירות  עם SDהמצלמה תתמוך בכרטיסי מיקרו 

)הגדר דרך האפליקציה  80MBו  120MB -המצלמה מאפשרת שתי הגדרות קצב ביט עבור הקלטה 
 UHS-I (U3) - Ultra High, אנו ממליצים להשתמש ברמת מהירות 120MBלנייד(. בעת ההקלטה ב 

Speed  עם סימן מהירותU380 -. בעת הקלטה בMB טיסי כר ב אנו ממליצים להשתמשSD UHS-I 
(U1) (Ultra High Speed סימן מהירות עם U1. 

 
המומלצת באתר  SD -מסוגים שונים. תוכל למצוא את רשימת כרטיס ה SDבדקנו ואמתנו כרטיסי 

 www.vuze.camera/supportהאינטרנט שלנו 

 

  

 

 .בזמן צילום המצלמה, או בזמן שהמצלמה מחוברת למחשב SD -אל תסיר את כרטיס ה
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 דולק / כבוי Vuze Camera – WiFiהתחברות ליישום 
מאפשר לך לשלוט במצלמה שלך מרחוק על ידי שימוש במכשיר הנייד שלך. אתה יכול להוריד את היישום  Vuze Cameraיישום 

Vuze Camera  מחנותGoogle Play או מ- Apple Store :ולעקוב אחר השלבים הבאים כדי לחבר את המצלמה שלך 

 ק את המצלמה.הדל .1
 . נורית לד כחולה תתחיל להבהב.Wi-Fi -לחץ על כפתור ה .2
של המצלמה שלך הוא המספר הסידורי שלה, כפי  WiFi SSID -של המצלמה. ה WiFi -חבר את המכשיר הנייד שלך ל .3

 WiFi -. השם והסיסמה של ה12345678שלך היא  WiFi -שמופיע בתחתית המצלמה. סיסמת ברירת המחדל עבור ה
 ניתנים לשינוי באמצעות ההגדרות של היישום לאחר החיבור הראשון. לאחר החיבור, נורית הלד הכחולה נדלקת.

 .Vuze Cameraהפעל את המצלמה באמצעות יישום  .4

5.  

 

 ב ולסטודיוהתחברות למחש
Humaneyes VR Studio מאפשר לך לערוך את המדיה שצילמת ומייצר את תוכן ה- VR  שלך. ניתן להתקין אותו באתר
חברת את המצלמה באופן  Humeyes VR Studio. לאחר התקנת www.vuze.camera/vr-softwareהאינטרנט שלנו בכתובת 

 הבא:

 של המצלמה. USBלממשק המיקרו  USB -חבר את כבל ה  .1
  חבר את הקצה השני של הכבל אל המחשב. .2
 הדלק את המצלמה. .3
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מהמצלמה שלך  SD -על ידי הסרת כרטיס ה Humaneyes של VR Studio אתה יכול גם להשתמש
 .במחשב SD -והכנסתו ישירות לתוך חריץ ה

 

 Wi-Fi -איפוס מצלמה ו
שניות כאשר המצלמה מופעלת. ניתן להשתמש בפונקציה זו במצב שבו המצלמה  16לחץ והחזק את לחצן ההפעלה / כיבוי למשך 

 .אינה מגיבה

 .שניות 3למשך  WiFi -לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ה SSID -של המצלמה לסיסמת ברירת המחדל ו WiFi -כדי לאפס את ה

 שדרוג חומרה

See our support page for updates regarding Firmware updates. www.vuze.camera/support. 

 כבה את המצלמה. .1
  software-www.vuze.camera/vrהורד קושחה מ .2
 SD -לתיקיית השורש של כרטיס ה firmware.bin. העתק את הקובץ 5 .3
 של המצלמה ודחוף אותו אל המקום. SD-אל חריץ המיקרו  SD-הכנס את כרטיס ה .4
 הדלק את המצלמה. .5
 המצלמה תעלה באופן רגיל. .6
 הכתומה מתחילה להבהב. שדרוג החומרה יתחיל כאשר נורית הלד .7
 כאשר שדרוג החומרה יושלם, המצלמה תאותחל מחדש ותיכנס למצב המתנה. .8
 .Vuze Camera -אתה יכול לבדוק את גרסת החומרה של המצלמה שלך באמצעות הגדרות יישום ה .9

  

http://www.vuze.camera/vr-software
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 נוריות החיווי ומה הן אומרות

 

  
 המצלמה לא מקליטה
 

  
המצלמה מקליטה –מהבהב   

צילום תמונה –הבהוב בודד   

 המצלמה כבויה  

 מצב ווידיאו / המתנה, מהבהב בזמן שעולה  

  מצב צילום תמונות / המתנה   

 Streaming מצב   

   
 טעות קריטית!

הסוללה התרוקנה –הבהובים וצפצופים  4  

הזיכרון מלא / אין כרטיס זיכרון –צפצופים  4הבהוב,      

 
  טמפרטורה גבוהה מדי-צפצופים  3מתחלפים לסירוגין,    

 
  אין הרבה זיכרון –מתחלפים    

 
  סוללה חלשה –מתחלפים    

    

 

 

 הסוללה נטענת או מחוברת לחשמל
שגיאת טעינה –מהבהב   

 
 הסוללה מוטענת

אינטרנט אלחוטי מחובר –דולק   
אינטרנט אלחוטי עובד, אך לא מחובר –מהבהב   



באמצעות המצלמה שלך צילום   
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 צילום באמצעות המצלמה שלך

 

 

 חזית
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 טכני מפרט
 אופטיקה

 FHD imx408חיישני תמונה  8 חיישנים

 fisheyeעדשות  8x F / 2.4 עדשות )מודולים עדשה(

 )כדורי מלא(  FOV 360⁰x180⁰  מדיית

ISO 100-1600 
 הפעלה
 Ambarella A9שני מעבדי ווידיאו  מעבדים

 הפעלה בכפתור אחד, אפליקציית שליטה מרחוק מהנייד שליטה

 ניריות חיווי לד צבעוניות נוריות חיווי

 )אבק דחוס, עמיד במים( IP IP65דירוג 

 40⁰C - 0 טמפרטורת הפעלה

 RH 95%  -מתחת ל לחות הפעלה

 Li-ion 3,700 mAh (3.8V) סוג סוללה

 שעתיים של הפעלה –כ  סוללהחיי 

 (: מאיץ, מצפן, ג'ירוסקופIMUיחידות מדידה אינרציאליות ) מעקב תנועה

WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHZ 

Bluetooth  2.1גרסה  +EDR 2.4(, 1)רמהGHz 

 )להטענה וחיבור נתונים( USB USB 2יציאות 

 ומעלה. UHSנשלף וניתן להחלפה, תואם  SDכרטיס מיקרו  זיכרון
 סרטונים/תמונות
 )לכל עין(  4K רזולוציה כדורית

 fps 3D – 60 fps 2D 30 קצב פריים

 )ניתן להגדרה על ידי היישום( MB/sec or 80MB/sec 120 קצב ביט

 mp4 360פורמט וידיאו 

  H.264 דחיסת וידיאו

 JPEG 360פורמט תמונה 
 שמע

Microphones  ארבעה מיקרופונים MEMS 48Hz  

 בהתאם לגרסה הקשחה PCMאו   AACארבעה ערוצי אודיו   פורמט
 כללי

 g 450 ~ משקל מצלמה

 120x120x30 mm ~ ממדי מצלמה

 240x160x60 mm ממדי אריזה

 שחור, צהוב, אדום, כחול צבעי מצלמה

 HETVZ-P דגם מצלמה

 אביזרים כלולים
, מתאם חשמל )דגם USBמשקפיים, כבל  –ידית, מיני  –נרתיק קשיח, מיני 

KSA29B0500200D5.מטלית לניקוי העדשה ,) 
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 אחריות

 אחריות מוגבלת לצרכן
. )להלן Humaneyes Technologies Ltd"( ניתנת על ידי האחריותאחריות מוגבלת זו לצרכן )להלן "מי מספק את האחריות? 

 "(.אנחנו" או "אותנו", "החברה"

מתייחס לכל התקני חומרה חדשים שנרכשו מאיתנו, ישירות או באמצעות מהם המוצרים המוגדרים באחריות זו? המוצר / ים 
 ערוצי ההפצה המורשים שלנו.

? אחריות זו ניתנת לך כקונה מקורי )להלן "אתה"( של מוצר חדש מהחברה או ממפיץ מורשה. אחריות מי הוא מקבל האחריות
 ה או להקצאה מחדש לאף משתמש אחר.זו לא ניתנת להעבר

אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות במקרה שיש בעיה עם המוצר. ייתכן שיהיו לך זכויות מה עושה אחריות זו? 
נוספות על סמך מיקום מגוריך. אחריות זו אינה משפיעה על זכויות כלשהן שיש לך במסגרת החוקים שבתחום שיפוטך בנוגע 

מוצרי צריכה. על ידי שימוש במוצר שלך, אתה מסכים לתנאים של אחריות זו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש למכירת 
 .במוצר

אחריות זו מכסה את המוצרים במקרה של פגמים בחומרים ובעבודה כאשר המוצרים משמשים באופן מה מכסה אחריות זו? 
רסמו על ידי החברה. הנחיות החברה שפורסמו כוללות אך אינן מוגבלות נורמלי ועבור שימושם המיועד בהתאם להנחיות שפו

 .למידע הכלול במפרטים טכניים, מדריכי המשתמש והודעות שירות

"(. תקופת האחריות( ממועד הרכישה המקורי )"1אחריות זו נמשכת לתקופה של שנה אחת )כמה זמן נמשכת אחריות הזו ? 
 הגנה ארוכה יותר.מיקום מגוריך עשוי לספק לך תקופת 

? אם במהלך תקופת האחריות, תגיש תביעה לחברה, החברה רשאית, לפי מה נעשה אם יש בעיה המכוסה תחת אחריות זו
)לתקן את המוצר באמצעות חלקים חדשים או חלקים שהיו בשימוש בעבר, שווים לחלקים  1בחירתה, בכפוף לחוק החל, או:( 

יף את המוצר באותו דגם )או בהסכמתך עם מוצר בעל פונקציונליות דומה( שנוצר מחלקים ( להחל2חדשים בביצועים ובאמינות; )
( להחליף את המוצר בהחזר של המחיר iiiחדשים ו / או שהיו בשימוש בעבר, שווים לחלקים חדשים בביצועים ובאמינות; או )

 "(.שירות האחריותעבורו רכשת את המוצר )להלן ביחד "

 ?תבקש שירות אחריותמה עליך לעשות לפני ש

, לאחר הרכישה של מוצרים מסוימים, /http://vuze.camera/terms-of-useבכפוף לתנאי השימוש במוצר, הזמינים בכתובת 
אתה נדרש לרשום את המוצר במערכת שלנו )להלן "רישום"(. יש להשלים רישום זה לפני שתוכל להגיש תביעה בנושא אחריות 

בנוסף, שים לב שמספר ההזמנה שלך משמש גם כמספר האחריות של המוצר, ואחריותך היא לשמור ולקבל את שירות האחריות. 
 על מספר זה.

לפני הגשת תביעה אחריות הדבר הראשון שאתה צריך לעשות,, אם אתה חושד בעיה, היא לפנות אלינו באמצעות צוות תמיכת 

 .אנחנו יכולים לעזור לךכדי לראות אם  /http://vuze.camera/contact הלקוחות שלנו ב
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 ?כיצד תוכל לתבוע אחריות זו וכיצד תספק החברה את שירות האחריות

לאחר שמתבצעת תביעת אחריות, החברה תספק את שירות האחריות, בכפוף לחוק החל ולמדיניות החברה, באופןהבא: צוות 
רשאית לשלוח לך שטרי מטען, ואם רלוונטי, חומרי תמיכת הלקוחות שלנו ינחה אותך כיצד והיכן להחזיר את המוצר שלך. החברה 

אריזה והוראות כיצד לארוז נכון את המוצר ולטפל בו, כך שתוכל לשלוח את המוצר למיקום של ספק שירות מורשה. הוראות 
צר עשויות להישלח בדוא"ל או בדואר רגיל עם חומר האריזה. עם השלמת שירות האחריות, ספק השירות המורשה יחזיר לך מו

 .מתוקן או חלופי, או יעניק החזר כספי עבורו

הערה: לפני שתחזיר או תחליף מוצר או חלק של מוצר לשירות אחריות, הקפד לגבות את כל הנתונים ולהסיר כל מידע סודי, 
של נתונים, קנייני מזיכרון המוצר. סביר להניח שבתהליך התיקון יימחק לחלוטין תוכן המוצר ואין אנו אחראים לנזק או אובדן 

 תמונות ו / או פרטים אישיים אשר עשויים להיות מאוחסנים במוצר.

 ?כמה זמן נמשכת האחריות לאחר תיקון או החלפה של מוצר

( יום ממועד ההחלפה או התיקון, 90חלק חלופי שהותקן על ידי החברה, יקבל את יתרת תקופת האחריות המוגבלת או תשעים )
חלק או ניתן החזר כספי, כל פריט חלופי הופך לנכס הלקוח והפריט שהוחלף או הוחזר הופך לנכס הארוך מביניהם. כאשר מוחלף 

 החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שבאמצעותה אנו עשויים לספק את שירות האחריות. שירות האחריות 
בה מתבקש השירות. חלופות שירות האחריות, זמינות יוגבל, יהיה כפוף ויותאם לכל האופציות הקיימות על פי דין במדינה ש

החלקים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם למדינה. אם לא ניתן לספק שירות במדינה שבה נמצא המוצר, אתה עשוי 
לשאת את דמי המשלוח והטיפול. אם אתה מחפש שירות אחריות במדינה שאינה מדינת הרכישה המקורית,עליך לעמוד בכל 

היבוא והיצוא החלים וכן בתקנות החלות ,ותהיה אחראי לכל חובות המכס, מע"מ והמסים הקשורים וחיובים אחרים. כאשר חוקי 
 שירות בינלאומי זמין, החברה רשאית לתקן או להחליף חלקים עם חלקים דומים העומדים בתקנים המקומיים.

אחריות זו אינה חלה:( א )על תוכנות )לרבות, אך לא רק, תוכנות מה אחריות זו אינה מכסה? במידה בה מותר על פי החוק החל, 
מקוונות ויישומים לטלפון נייד( ואביזרים )ב( לחלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן המעוצבים להתכלות עם הזמן, אלא אם 

יטות, שקעים ופלסטיק שבור ביציאות, כן אירעה תקלה בשל פגם בחומרים או בייצור; )ג( לנזקים קוסמטיים, לרבות אך לא רק, שר
אלא אם כן אירעה תקלה בשל פגם בחומרים או בייצור; ( ד )לנזק שנגרם כתוצאה משימוש במרכיב של צד שלישי או במוצר 
שאינו עומד בדרישות המפרט של המוצר; )ה( נזק שנגרם עקב תאונה, התעללות, שימוש לרעה, הזנחה, משלוח או התקנה לא 

, רעידת אדמה או סיבה חיצונית אחרת; ( ו )לנזק שנגרם כתוצאה מהפעלת המוצר באמצעות שימוש בלתי אחראי או נאותים, אש
בלתי הולם, לרבות שימוש לא בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי החברה או לכל נהלים שאינם מומלצים; )ז( נזק שנגרם עקב 

נו נציג החברה או ספק שירות מורשה; )ח( למוצר שעבר שינוי המיועד שירות )לרבות שדרוגים והרחבות( שבוצעו על ידי מי שאי
לשנות פונקציונליות או יכולת ללא אישור בכתב מאת החברה; )ט( לליקויים הנגרמים על ידי בלאי רגיל או בכל דרך אחרת עקב 

החברה מקבלת מידע מרשויות  ההתיישנות הנורמלית של המוצר; )י( אם המספר הסידורי הוסר או הושחת מהמוצר; או )יא( אם
 ציבוריות רלוונטיות כי המוצר נגנב.

 

  



 אחריות 
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הגבלת אחריות. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות ביחס לסעדים שנקבעו בה, לרבות אך לא רק אחריות כלשהי 
שירותים ותמיכה.  למוצר שלא ניתן להשתמש בו, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן נתונים או תוכנה פגומים או אספקה של

למעט אם צוין במפורש במסמך זה, החברה לא תהיה אחראית לנזקים תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים או עונשיים, גם אם 
יודעה על האפשרות לנזקים אלה, או לכל תביעה על ידי צד שלישי כלשהו. הלקוח מסכים כי לגבי כל חבות הקשורה לרכישת 

ה לאף סכום נזקים מעל סכום החשבונית עבור המוצר הרלוונטי. סמכויות שיפוט מוצר, החברה אינה אחראית או ערב
מסוימות אינן יכולות לאכוף את כל ההגבלות הללו, ורק הגבלות החלות באופן בלתי חוקי על הלקוח בסמכות השיפוט שלו 

 .שלה יחולו /

 ?אילו תנאים נוספים קובעים אחריות זו

 .EULA -כולל בתנאי השירות שלנו, תנאי המכירה ו ,vuze.camera נו בכתובתתנאים נוספים ניתן למצוא באתר של

במידה המותרת על פי החוק החל, תנאי האחריות יפורשו וייקבעו, לכל מטרה, בהתאם לחוקים אילו חוקים קובעים אחריות זו? 
 .המהותיים של מדינת ישראל ללא התייחסות להוראות סותרות

 ?לבקש תמיכה כיצד ניתן לפנות אלינו כדי

תוכל גם לפנות לצוות התמיכה בלקוחות שלנו  ,www.vuze.camera/contact בנוסף לטופס התמיכה המקוונת שלנו בכתובת
 support@vuze.camera.בכתובת: 
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 תקנות והשלכת פסולת
המצלמה כוללת רכיבים שאין להתייחס אליהם כפסולת ביתית. לקבלת מידע מפורט יותר אודות מיחזור מוצר זה ראה: 

www.vuze.camera/support  

 הצהרת תאימות של ועדת התקשורת הפדרלית
. מגבלות אלה נועדו FCC -של כללי ה 15, בהתאם לסעיף Class Bלי ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר דיגיט

לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו 
לא תתרחש הפרעה מותקן ומשמש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה ש

ידי כיבוי הציוד והפעלתו, -בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על
 מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

 לכוון או למקם מחדש את אנטנת הקליטה. •

 בין הציוד לבין המקלט.להגדיל את טווח ההפרדה  •

 לחבר את הציוד לשקע חשמל המחובר למעכל חשמלי אחר מזה אליו מחובר המקלט. •

 להתייעץ עם המפיץ או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה. •

  אזהרה:

 וד.כל שינוי או המרה שלא אושרו במפורש על ידי ספק מכשיר זה, עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הצי

  :הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים .FCC -של כללי ה 15מכשיר זה עומד תנאים של חלק 

 על מכשיר זה לא לגרום להפרעות מזיקות (1)

 מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. (2)

 (SAR)                  מידע על חשיפה לתדר רדיו 
עונה על דרישות הממשלה לגבי חשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יעלה על מגבלות הפליטה לחשיפה מכשיר זה 

 ( שנקבעה על ידי ועדת התקשורת הפדרלית של ממשלת ארה"ב.RFלאנרגיית תדר רדיו )

 FCC -ידי ה-קבעה עלשנ SAR -. מגבלת הSARתקן החשיפה משתמש ביחידת מדידה הנקראת "שיעור ספיגה ספציפי" או 
המשדר  EUTעם  FCC -מתבצעות באמצעות עמדות תפעול תקניות המקובלות על ידי ה  SAR. הבדיקות עבור W / kg 1.6היא 

 ברמת הספק שנקבעה בערוצים שונים.

 RF המדווחות כפי שהוערכו בהתאם להנחיות החשיפה של SAR -העניק הרשאת ציוד עבור מכשיר זה עם כל רמות ה FCC -ה
FCCמידע ה .- SAR לגבי מכשיר זה נמצא בקובץ עם ה- FCC  וניתן למצוא אותו בסעיף 'מענק תצוגה' בכתובת

www.fcc.gov/eot/ea/fccid לאחר חיפוש ב- FCC ID :2AKDRHETVZ-P 
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  (ICהודעות קנדה, משרד התעשייה קנדה )
 פטורות מרישיון של משרד התעשייה הקנדי. הפעלת המוצר תויה בשני בתנאים הבאים: RSSמכשיר זה עומד בתקנות 

 .על מכשיר זה לא לגרום להפרעות מזיקות (1)

 מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. (2)

Radio Frequency (RF) Exposure Information  

המכשיר האלחוטי נמצאת מתחת למגבלות החשיפה לתדרי רדיו המוגדרות על ידי משרד התעשייה עוצמת פלט הקרינה של 

 יש להשתמש במכשיר האלחוטי באופן כזה, שהפוטנציאל למגע אנושי במהלך פעולה רגילה ימוזער.(. IC) ) הקנדי

 .חשיפה ניידיםכאשר הוא מופעל בתנאי  (SAR) התקן זה הוערך ונראה תואם למגבלות הקליטה הספציפיות
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