Painel de Controle Topaz PHD - Funções básicas

(1)
(2)

Brilho

Girar para a direita para aumentar o brilho da tela.

(botão amarelo)

Girar para a esquerda para diminuir o brilho da tela.

Congelar quadro

Pressione para congelar a imagem que é exibida na tela.

(botão vermelho)

Pressione de
simultânea.

novo

para

retornar

a

visualização

Pressione e segura por aproximadamente seis segundos
para entrar ou sair no modo de revisualização.
(3)
(4)

(5)

Ampliação

Amplie girando para o lado direito.

(botão preto central)

Diminuir a ampliação girando para o lado esquerdo.

Encontrar
(botão laranja)

Pressione e segure o botão para diminuir o zoom e
aparecer um alvo na tela, posicione o centro do alvo
movimentando o objeto embaixo da câmera. Solte o
botão para retornar no nível de ampliação anterior.

Modo de Cor

Gire o botão através dos modos de cor.

(botão azul)
(A) Avançado
(botão preto lado esquerdo)
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Use em combinação com outros controles para acessar e
realizar outros recursos.
Veja Funções Avançadas para mais informações.
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Painel de Controle Topaz PHD - Funções Avançadas

O botão AVANÇADO preto (A) é usado com outros botões do painel de controle para
acessar e realizar mais recursos e operações.
Sempre pressione e segure o botão AVANÇADO (A) primeiro, e depois pressione ou
gire os outros botões para realizar tarefas avançadas.
Por exemplo, para diminuir ou aumentar o brilho da luz do LED, primeiro pressione e
segure o botão AVANÇADO (A), e depois gire o botão amarelo BRILHO (1).
(A+1) Brilho
(botão amarelo)
(A+2) Congelar quadro
(botão vermelho)

Gire para direita e esquerda para aumentar ou
diminuir a luz do LED.
Pressione e segure para salvar a imagem atual a um
cartão SD.
Solte o botão quando o ícone Salvo aparecer na tela.
Imagens podem somente ser salvas quando um
cartão SD estiver inserido no leitor de cartão SD.

(A+3) Ampliação
(botão preto central)
(A+4) Encontrar
(botão laranja)
(A+5) Modo de Cor
(botão azul)
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Gire para selecionar um dos quadro modos de
máscaras e linhas horizontais e verticais na tela.
Pressione e seguro por aproximadamente
segundos para entrar no Modo de Configurações.

10

Gire para direita ou esquerda para aumentar ou
diminuir o espaçamento entre as máscaras e linhas.
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