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 הפעלה     הוראות 
מיני  אינסטקס תלמצלמ

EVO

נקודות  קיימת רשימת  לב! בסוף חוברת זו מודפסת תעודת אחריות למוצר וכן   מושי
 שירות למסירת המצלמה למעבדה במקרה של תקלה.



 ~2 ~ 
 

 קדמהה
הנאה והפקת    כםיבואנית מורשת בישראל למצלמות פוג'י מאחלת לקבוצת חברות שמעוני  

 לרשותכם:    .זומתקדמת   תמונות איכות משלל האפשרויות המוטמעות במצלמה
  20   תקלה.  כל מקרה שלל צלמהלמסירת המ איסוףנקודות 
  .מעבדה מרכזית המצוידת בטכנאים בעלי הכשרה 
   בדוא"ל  תמיכה טכנית לכל שאלה ובעיה support@shimone.com 

  טרם פנייה או מסירת המצלמה , אנא קראו בקפידה מדריך זה.
 

 תכונות המצלמה:    
 משולבת במשדר  קומפקטית אינסטקס היברידית תמצלמBT   להעברת תמונות

 ) 1#מהנייד.( , או צילום תמונה במצלמה לטלפון נייד מהמצלמה 
  .כרטיס זיכרון לשמירת התמונות 
 5.2 מיליון פיקסלים לתמונה . 
  .מראת סלפי 
  ) מ"מ). 28גוף מעוצב הכולל עדשה רחבת זווית 
 64כרטיסי זיכרון עד נפח תמיכה בGB  . 
  מסךLCD  פיקסלים.  250,000עם   2.7 "בגודל 
  בכל מצב. כמעט  יכולת צילום מעולה 
  אלחוטיים (העברת תמונות באמצעיםBTה) מובנ . 
 אפשרות לתוספת איורים ורקע לתמונה קיימת  . 
  .אפשרות לתוספת פילטרים על תמונה 
 (השמורה בזיכרון בלבד) תוספת קול לתמונה ואפשרות להשמעתו בתמונה . 
 

 

 
 

 הוראות בטיחות 
  על הגנת המצלמה מפני פגיעה פיסית. בכלל זה יש להיזהר שלא להפעיל כוח    יש להקפיד

 מדי על לחצני המצלמה. רב 
    .מומלץ לשאת תמיד את המצלמה בתוך תיק מרופד 
 או נמוכות  אין לחשוף את המצלמה לטמפרטורות גבוהות   . 
 למים.  אין להכניס או להיכנס עם המצלמה 
  לחות הגבוהים מהנחיות היצרן. לאין לחשוף את המצלמה 
  .אין להשתמש במצלמה בתנאי אבק וחול 
  ת את השמש או כל מקור אור חזק כגון לייזר. אין לנסות לצלם ישירו 
  .אין לנסות להתעסק  בחלקיה הפנימיים של המצלמה 
 אין לנקות את המצלמה, צג ה-  LCD    או את העדשה באמצעות כל חומר ניקוי, מומלץ לנקות

 אך ורק באמצעות מטלית יבשה ורכה.  
  :הקפידו לבצע כיבוי של המצלמה בטרם ביצוע הפעולות הבאות 

o ה או הכנסה של כרטיס הזיכרון. הוצא 
o   חיבור או ניתוק כבלUSB  /AV 
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 שימו לב ! 

  , אפילו ראשוניטרם השימוש הבמצלמה  לכרטיס הזיכרון    (Format)בצע אתחול  חובה ל
חדשה מאריזה  מוצא  הזיכרון  כרטיס  האתחול  !. אם  פעולת  את  ,  במהלך  לכבות  אין 

 .  םהמצלמה או כרטיס הזיכרון ממקומ
 

 ספק כוח   / במטען חשמלי    הוראות בטיחות לשימוש 
 שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.   וודא 
  .אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות 
  .לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל 
  .יש להרחיק את המטען מנוזלים 
 מיידית מרשת    את המטען  במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען , יש לנתק

 החשמל ולפנות למעבדת שירות. 
   המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד! לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה

 לחה.
  או כבל ה אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל-  USB . 
  מתח החשמל. מיש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזנה 

 יון -ת ליתיום הוראות בטיחות בשימוש בסולל
 מוטמעת במצלמה ואין אפשרות להוציאההמסופקת סוללה ה . 
 אינה מאוחסנת לפי הוראות יצרן. והמצלמה סוללה עלולה להתלקח במידה ה 
   הסוללה נטענת באמצעות כבלUSB .המסופק עם המצלמה 
 במקום יבש ומאוורר.מצלמה  יש לשמור את ה 

 
 

 תכולת האריזה 
 
 

 
 
   USB.כבל תקשורת/טעינה .    3   נשיאהרצועת . 2        מצלמה. 1

  סופו כולל ב ו לעברית    ם מתורג מדריך הפעלה זה ה+  הוראות הפעלה באנגלית 
 . חודשים   12  - תעודת האחריות ל 
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   הכרת המצלמה 
 

 . פתח יציאת התמונה   ) 1  
י  )  2-3   ו מבזק/ נורית חיו

 צילום עצמי מושהה 
 לחצן צילום. )  4
 סלפי מראת    ) 5  
 עדשה ) 6  
 תבריג לחצובה    ) 7  
   מתג הפעלה    ) 8  
 סט - לחצן רי )  9  

 USBחיבור  )  10
 בית כרטיס זיכרון ) 11
 טבעת אפקטים  לעדשה ) 12
 חיבור לרצועה )  13

 
 

 לחצן פתיחת בית הקסטה )  14
 LCD) מסך  15
ון   4  ) 16 מעלה/מטה;  - לחצני כיו

 ימין/שמאל 
 OKלחצן תפריט/ ) 17
 לחצן חזור )  18
 צפייה לחצן  )  19
 לחצן פונקציות   ) 20
                                                                   מנוף הדפסה )  21

   סט לאפקטים   - רי לחצן  )  22
   מנעל מבזק/פרוז'קטור ) 23
   טבעת בורר צבע לתמונות )  24
 מכסה בית קסטה   ) 25
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במרכז    .הוא שליטה בתפקוד המצלמהלחצני הפיקוד סביבו  זה ו  מרכזי  תפקידו של לחצן
בעזרתו ניתן לאשר כל פעילות או לחילופין להיכנס ולשנות כל תפקוד.     Menu /OKלחצןה

כיוונים שונים .כל כיוון וכיוון מבצע    4ללחיצה ל    ים הניתנ  לחצני פיקוד  ארבעה  סביב לחצן זה 
   בהמשך.פעילות שונה כפי שיוסבר 

 ) LCD(  מסך המצלמה  
לאחר הפעלת המצלמה על גבי המסך תראו את התמונה המשתקפת דרך   

 העדשה. 
כדי לעבור ממצב זה למצב צפייה בתמונות שצולמו במצלמה, יש ללחוץ על  

), כדי לעבור ממצב צפייה למצב צילום, יש ללחוץ על לחצן  19לחצן צפייה ( 
ללחוץ לחיצה  לחיצה קצרה (להגיע למצב צילום) וכדי לצלם יש   הצילום 

 נוספת על לחצן הצילום). 
 אייקונים על גבי המסך במצב צילום 

 תאריך ושעה  )1
 מצבים)   10מצב העדשה (   )2
 סוג/צבע התמונה  )3
 איכויות)   2איכות התמונה (  )4
י בכרטיס  )5  מס התמונות הפנו
 מס התמונות הפנוי בקסטה  )6
 פיצוי חשיפה  )7
 צילום מושהה  )8
 תפעול מבזק   )9

 מצב מאקרו  )10
 איזון לובן   )11
 מצב סוללה  )12
 בלוטוס  )13

 
 
 

 אייקונים על המסך במצב צפייה 
 

 מס התמונה שצולם   ) 14
 תאריך ושעת צילום התמונה   ) 15
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  וטבעת הניווט   OK  לחצן האישור תפקוד  
 למעלה    )1
 שמאלה    )2
 למטה  )3
 ימינה  )4
 תפריט / OKלחצן   )5

   
לחיצה על אחד החיצים היא לצורך ניווט  

 בתפריט. 
תפריט היא כדי להיכנס  / OKלחיצה על  

לתפריט ( להציגו על המסך) או כדי לאשר  
 פעולה שנבחרה ע"י אחד החיצים. 

 

 
 

 חיבור הרצועה למצלמה 
הכניסו את קצה החוט המחובר לרצועה לחיבור המצלמה   )1

ן).   המיועד לרצועה ( לפי המתואר באיור מימי
לאחר חיבור החוט   )2

, חברו את חלק   למצלמה
קצה הרצועה להתקן  

המחובר לחוט לפי  
 איור משמאל. המתואר ב 

בצעו את אותן   )3
פעולות גם בצידה השני  

, כך   של המצלמה
שהרצועה תהיה  

מחוברת בשני הצדדים  
 של המצלמה. 
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 טעינת הסוללה 
 מתאם החשמל למטען כמתואר באיור הבא: חברו תחילה את 

 

 
 
 
 
 

    , חשמלו לכמתואר באיור וחברמצלמה  ול  ( כמו של טלפון סלולרי)    הכבל לספק כוח את    וס יהכנ
  ! תחילה למטען ורק אחר כך אל שקע הקיר 

 . מהשקע החשמלי המטען אתהטעינה הוציאו בסיום 
 דקות.   180מעלות) :  20זמן טעינת הסוללה (בטמפרטורת החדר 

 הטעינהחיווי נורית 
 . סוללה נטענת  –  מושהה דולקת צילוםשל נורית החיווי   •
 . (100%)טעינת הסוללה הושלמה  –  צילום מושהה כבויהנורית חיווי  •
תקלה אפשרית במטען /כבל  נתקו את המטען משקע החשמל,    –נורית חיווי מהבהבת  •

 .מורשה למעבדה יש לגשת  ,המובניתאו בסוללה 

 LCDחיווי רמת טעינה על הצג 
 . סוללה טעונה במלואה - 

 מהסוללה כבר בשימוש.  50%  - 

 בהקדם !   לטעינה ורמת זרם הסוללה נמוך דאגאדום) ( 

 תוכלו לראות את ההפעלה.  על גבי המסך
כדי לעבור ממסך צילום למסך צפייה   הערה: 

 ) יש ללחוץ על לחצן חזור  (  
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 הגדרות בסיסיות

יוצג על המסך  -1 , מיד לאחר ההפעלה הראשונית של המצלמה,  אם רכשתם מצלמה חדשה 
 אפשרות בחירת שפה:

בחרו בשפה הדרושה ע"י שימוש בחיצים מעלה /מטה, ולאישור לחצו  
OK . 

 
 
 
 
 
 
 

 לאחר מכן יפתח המסך הבא:   -2
 בחרו בעזרת החיצים מעלה/מטה 

 מבנה התאריך הרצוי לכם,  את 
 OKוהקישו 

 
 
 
 
 
השנה   -3 את  להקליד  תדרשו  התאריך  מבנה  בחינת  לאחר 

 לשינוי לחצו על  OKוהשעה לאישור  הקישו   החודש  היום
 לחצן חזור      
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 שיוך טלפון למצלמה

 BLUETHOOTH SETTINGS -, כנסו ל במסך המצלמה לאחר קביעת התאריך
  ) למצלמה  הטלפון  את  ה  PAIRINGושייכו  כי  וודאו   ,  (-  BT    בנייד

 שלרשותכם פועל,  
 הפעילו את האפליקציה ( לאחר הורדתה לנייד )   -1

INSTAX MINI EVO     
 ( ראו בתמונה משמאל) ולאחר מכן  SETTINGSחצו על ל -2
 ( ראו בתמונה למטה ) Bluethooth Settingsלחצו על  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המצלמה לטלפון  ך  בצע שיוואז ית  ’Connectלאחר מכן לחצו באפליקציה ( לאחר זיהוי המצלמה )   -4

  .של המצלמה מופיע לאחר זיהוי המצלמה ע"י האפליקציה  הסריאליודאו כי המספר , הנייד
 :  ( משמאל) בתום התהליך, תראו את המסך הבא  -5

 הוא למעשה המספר הסריאלי של המצלמה ) XXXX-XXXX -( ה
 והמסך לאחר מכן יחזור למצב צילום. 
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 טעינת ופריקת סרט צילום ( קסטה ) במצלמה
 הסיטו את מתג הפתיחה ימינה לפתיחת בית הקסטה-1
 משכו לאחור את מכסה בית הקסטה-2
יש לוודא כי מכסה בית הקסטה מופנה כלפי מטה , כדי  -3

 על פתיחת המכסה להקל  
 
 
 
 

 
 

הכניסו את הקסטה לאחר הסרת כיסוי נייר הכסף לתוך המסגרת  -1
 בבית הקסטה שבמצלמה.

שעל גבי הקסטה בחלקה העליון  הצהוב הקפידו על התאמת הפס  -2
הנמצא בבית הקסטה,  ודחפו בעדינות את הקסטה  הצהוב עם הפס

 למקומה.  
 
 
 

 
 הקסטה.סיגרו את מכסה בית  - 1

 
 
 
 
 
עם סגירת    הסירו את מכסה ההגנה לאור היוצא באופן אוטומטי,  -1

 מפתח יציאת התמונה. מכסה בית הקסטה
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 תפעול המצלמה

) ניתן לצלם     mini Instaxתמונות (  10והטענת קסטת של   המצלמהסוללת לאחר טעינה מליאה של 
 במצלמה. 

 : מיקוד וחדות התמונה

תפעיל את המצלמה והמסך יראה את מה שהעדשה קולטת,   ONלמצב ההפעלה    העברת לחצן  -1
 .התמקדו באובייקט אותו ברצונכם לצלם

לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום שבחזית, כאשר התמונה ממוקדת יופיע ריבוע ירוק במרכז    -2
( סימן למיקוד). אם הריבוע יהיה בצבע אדום התמונה אינה ממוקדת, נסו שוב ( אחרת   המסך

   התמונה עלולה לצאת מטושטשת ).
 התמונה צולמה.לאחר הופעת הריבוע הירוק  השלימו את הלחיצה על לחצן הצילום , כעת  -3

ישמרו על גבי כרטיס הזיכרון, אם דאגתם להתקנתו  התמונות באפשרותכם לצלם מספר רב של תמונות (
 במצלמה).

 צפייה בתמונות 

 כאשר ברצונכם להסתכל בתמונות אותן צילמתם,  

 . , לחיצה ראשונה תציג את התמונה האחרונה שצולמהלחצו על לחצן צפייה  -1
 .תמונות אחרונות על המסך) 4התמונה האחרונה ( כך שיראו לחיצה נוספת תקטין את  -2
 .תמונות על המסך 9לחיצה נוספת תקטין יותר את הצפייה ויוצגו  -3
מעבר מתמונה לתמונה ( כך שתוגדל מעט על המסך ) מתאפשר באמצעות לחיצה על הגלגלת   -4

 למעלה.   -למטה  -שמאל -, ימין   MENUשסביב לחצן  
ה ( כאשר התמונה מעט מוגדלת) תציג את התמונה בגודל מסך  לחיצה נוספת על לחצן הצפיי  -5

 מלא. 

 אפשרויות עיבוד בתפריט בתמונות שצולמו

  תפתח תפריט, באפשרותכם לבצע: MENUתמונה המוצגת על המסך, לחיצה על לחצן  עבור 

1-   ZOOM   שמסביב לבגלגל  מטה  -ך ובאמצעות הגלגל (חץ מעלהשל התמונה על המסMENU    (
 . ניתן להגדיל או להקטין 

ולוודא שהיא תקינה ( הערה: אין אפשרות לשמור את  שמאל למרכז את התמונה   -באמצעות ימין  -2
 .התמונה מוגדלת או מוקטנת)

את  שימו לב כי ניתן להדפיס  -3
 התמונות המוגדלות או המוקטנות.
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 תמונות שצולמודפסת ה

 הפעילו את המצלמה -1
) בחרו את התמונה ( ע"י <לחצו על לחצן צפייה (  -2

שמסביב    לחיצה על צידה הימני או השמאלי של הגלגלת
כדי לדפדף בין התמנות, או להקטין    MENU/OKללחצן 

את התמונות ע"י לחיצה נוספת על לחצן צפיה ולעבור 
בצידה   MENU-שמסביב ל ע"י לחיצה על הגלגלת ןביניה

 .)הימני או השמאלי
( איור  הפעילו את מנוף ההדפסה תם תמונה,  בחר -3

של  , באפשרותכם בשלב זה לבחור הדפסה  משמאל)
  -באמצעות אחד הלחצנים שמסביב לתמונה מוגדלת 

MENU  ,(התמונה תודפס.ו הסיטו את מנוף ההדפסה    
 -כלפי מעלה והוציאו אותה מהמצלמה, כעבור כ את התמונה משכוכאשר רעש ההדפסה הסתיים,   -4

 שניות התמונה תופיעה על הנייר. 20-30
 
 
 
 

 כמה תמונות נשארו בקסטה  –תצוגת מסך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10  תמונות פנויות 

 
 2  תמונות פנויות 

 
  אין תמונות 

 
 

 



 ~13 ~ 
 

 
 

 הוספת אפקטים לתמונות 
   NORMAL -סיבוב הגלגלת שעל העדשה מעט ימינה  ישנה את אפקט העדשה מ -1

אפקטים שונים, כל סיבוב של הטבעת ישנה את האפקט   10למצב הבא .קיימים 
 האחרון.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 סובבו את הגלגלת של סוגי הצבעים השונים כמופיע באיור שלהלן -2
 
 
 
 
 

 
 
 

 כלומר הצבעים הרגילים)  -הראשון הוא הנורמליקט צבע אחר ( ותקבלו בכל סיבוב אפ
 .מובן שניתן להשתמש בשילוב של שתי הגלגלות ביחד כדי לקבל אפקטים מועשרים
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 שימוש בצילום מושהה 

השתמשו בחיצים ימינה /שמאלה עד שתגיעו למצב צילום  
 ובחיצים למעלה / למטה  כדי לבחור את   ) (Self- Timerמושהה 

 זמן ההשהיה הרצוי.  
לאחר הבחירה, בחרו את האובייקט לצילום, לחיצה על לחצן  

תפעיל את ההשהיה, הנורה שליד המבזק תהבהב, הצילום, 
 וברגע שהמונה סיים את ההשהיה, התמונה תצולם.

 כדי לבטל את הצילום המושהה, יש ללחוץ על לחצן חזור.

 
 

 במבזק  שימוש 
 עד שתגיעו  הסיטו את החיצים ימין/שמאל כדי להשתמש במבזק  

), ובעזרת החיצים מעלה /מטה בחרו FLASHלאייקון מבזק ( 
 באפשרות הדרושה. שימו לב: 

AUTO FLASH-  תנאי התאורה יהיו  המבזק יופעל רק כאשר 
 נחותים/קשים.                      
FORCED FLASH-  הצילום  יופעל עם כל לחיצה על לחצןהמבזק 

SUPPRESSED FLASH -  המבזק מבוטל 
 

 כרטיס זיכרון 
  128עד   SDהמצלמה מותאמת לשימוש בכרטיס מיקרו 

 גיגה. 
(   הכניסו את הכרטיספתחו את מכסה בית הכרטיס, -1

כפי שמתואר  בערכה, יש לרכוש כרטיס),  אינו כלול 
סיגרו את    שייתפס.ולחצו אותו עד  משמאל,  ותבתמונ

   המכסה ולחצו עליו כדי שלא  יפתח.
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