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A termékekről és szolgáltatásokról szóló nyilatkozat
A használati útmutatóban található információk csak tájékoztató jellegűek. A Datavideo Technologies mindenkor igyekszik 
pontos, teljes és megfelelő információkat adni. A Datavideo Technologies azonban nem zárhatja ki, hogy a kézikönyvben 
szereplő információk időről időre helytelenek vagy hiányosak lehetnek. Ez a kézikönyv gépelési hibákat, kihagyásokat 
vagy helytelen információkat tartalmazhat. A Datavideo Technologies mindig azt javasolja, hogy vásárlás előtt vagy a 
termék használata előtt ellenőrizze a dokumentumban szereplő adatok pontosságát. A Datavideo Technologies nem vállal 
felelősséget semmilyen mulasztásért vagy hibáért, illetve az ezen kézikönyvben szereplő információk felhasználásából 
eredő későbbi veszteségekért vagy károkért..
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FCC megfelelőségi nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:
1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia a kapott interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést 
okozhatnak.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

1. Olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket, és őrizze meg későbbi használatra.
2. Kövesse a készüléken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz használjon 

nedves ruhát.
4. Ne használja a készüléket vízben vagy víz közelében.

5. Ne helyezze ezt a készüléket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, ami súlyos károkat okozhat.
6. A szekrény tetején, hátulján és alján lévő rések és nyílások biztosítják a szellőzést. A készülék biztonságos és 

megbízható működésének biztosítása, valamint a túlmelegedés elleni védelem érdekében ne zárja el és ne takarja el 
ezeket a nyílásokat. Ne helyezze a készüléket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületre, mert a szekrény 
alján lévő szellőzőnyílások elzáródnak. Ezt a készüléket soha ne tegye hőrekesz vagy radiátor közelébe vagy fölé. Ezt a 
készüléket nem szabad beépített berendezésbe helyezni, hacsak nincs megfelelő szellőzés.

7. Ezt a terméket csak a hálózati adapter címkéjén feltüntetett típusú áramforrásból szabad üzemeltetni. Ha nem biztos az 
elérhető áramellátásban, forduljon a Datavideo kereskedőjéhez vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.

8. Ne hagyja, hogy bármi is a tápkábelre támaszkodjon. Ne helyezze ezt a készüléket olyan helyre, ahol a tápkábelre rálép, 
felborul vagy más módon feszül.

9. Ha hosszabbító kábelt kell használni ezzel a készülékkel, győződjön meg arról, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott termékek 
teljes amper -értéke nem haladja meg a hosszabbító vezeték névleges értékét.

10. Győződjön meg arról, hogy az egy fali konnektorba csatlakoztatott egységek összesített amperje nem haladja meg a 15 
ampert.
11. Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül, mert veszélyes feszültségpontokhoz 

érhetnek, vagy rövidre zárhatják az alkatrészeket, amelyek tűz- vagy áramütésveszélyt okozhatnak. Soha ne öntsön 
folyadékot a készülékre vagy a készülékbe.

12. A kézikönyv más részeiben leírtak kivételével ne kísérelje meg saját maga szervizelni ezt a terméket.
A „Ne távolítsa el” feliratú fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek teheti ki magát
pontokat vagy más kockázatokat, és érvényteleníti a garanciát. Az összes szervizkérdést bízza szakképzett szervizszemélyzetre.

13. Húzza ki a terméket a konnektorból, és forduljon szakképzett szervizszemélyzethez az alábbi feltételek mellett:

a. Ha a tápkábel sérült vagy kopott;
b. Ha folyadék ömlött az egységbe;
c. Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki;
d. Ha a termék normál működési körülmények között nem működik megfelelően. Csak azokat a kezelőszerveket 

állítsa be, amelyekre a jelen kézikönyv kezelési útmutatója vonatkozik; más kezelőszervek szakszerűtlen beállítása 
károsíthatja az egységet, és gyakran szükség lehet szakképzett technikus kiterjedt munkájára, hogy visszaállítsa 
az egységet normál üzemmódba;

e. Ha a terméket leejtették vagy a szekrény megsérült;
f. Ha a termék teljesítményében egyértelmű változás mutatkozik, jelezve a szervizszükségletet.

ÜVEG - Óvatosan kezelje

Ez a termék 60/40 tükörüveget tartalmaz, kérjük, óvatosan bánjon vele.

A sérülések és sérülések elkerülése érdekében kérjük, kövesse ezt a használati útmutatót, és legyen 
óvatos a termék ezen részének szállításakor, kicsomagolásakor, tisztításakor, összeszerelésénél vagy 
szétszerelésénél.
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Garancia
számítógépes rendszereinkre nem vonatkozik a 
garancia.

  Minden postai vagy szállítási költség, beleértve a biztosítást 
is, a tulajdonos költségét terheli.

Standard garancia   Minden egyéb, bármilyen jellegű állítás nem terjed ki.

  A Datavideo berendezésekre a vásárlástól 
számított egy év garancia vonatkozik a gyártási 
hibákra.

  A garancia nem vonatkozik minden tartozékra, beleértve a 
fejhallgatót, a kábeleket és az akkumulátorokat.

  A garancia csak a vásárlás országában vagy régiójában 
érvényes.  A garanciális javítás iránti kérelem benyújtásakor 

az eredeti vásárlási számlát vagy egyéb 
dokumentumokat kell benyújtani.   Törvényi jogait ez nem érinti.

  A termék jótállási ideje a vásárlás napján kezdődik. Ha 
a vásárlás dátuma ismeretlen, a termék jótállási ideje a 
Datavideo irodából történő szállítást követő 
harmincadik napon kezdődik.

Regisztráljon 3 év garanciára
  A 2017. július 1 -je után vásárolt összes Datavideo termék 

jogosult a kétéves ingyenes garancia 
meghosszabbítására, feltéve, hogy a terméket a 
vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálják a 
Datavideo -nál.

  Minden nem Datavideo gyártmányú termékre (a Datavideo 
logó nélküli termékre) csak egy év garancia vonatkozik a 
vásárlás időpontjától számítva.   Bizonyos korlátozott élettartamú alkatrészek, például LCD 

panelek, DVD -meghajtók, merevlemez, szilárdtestalapú 
meghajtó, SD -kártya, USB -meghajtó, világítás, 
fényképezőgép -modul, PCIe -kártya 1 évre érvényesek.

  A balesetből, helytelen használatból, jogosulatlan javításból, homokból, 
szemcséből vagy vízből származó károkra nem vonatkozik a garancia.

  A számítógépes rendszereken található vírusokra és 
rosszindulatú programokra nem vonatkozik a garancia.

  A hároméves garanciát a vásárlástól számított 30 napon 
belül regisztrálni kell a Datavideo hivatalos weboldalán, 
vagy a helyi Datavideo irodában vagy valamelyik hivatalos 
forgalmazójánál.  Bármilyen hiba, amelyet jogosulatlan harmadik féltől származó 

szoftvertelepítések okoznak, és amelyekre nincs szükség

Ártalmatlanítás

Csak EU -beli ügyfelek számára - WEEE jelölés
Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy a hulladékkészülékét úgy helyezze el, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen átadja azokat. 
A hulladékberendezések szelektív gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a 
természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy azokat újrahasznosítsák az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hol adhatja le hulladék berendezéseit 
újrahasznosítás céljából, lépjen kapcsolatba a helyi városi hivatallal, a háztartási hulladékkezelő szolgálattal 
vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

CE jelölés az oldal bal oldalán látható szimbólum. A levelek "CE " a francia "Conformité Européene" 
kifejezés rövidítése, amely szó szerint "európai megfelelőséget" jelent. A kezdetben használt kifejezés az 
"EK -jelölés" volt, és 1993 -ban hivatalosan a "CE -jelöléssel" helyettesítették.
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Csomagolási lista

Tétel

A

B

C

D1

D2

E

F

G

H

én

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

plusz

Leírás

Fő TP-650 ENG sugaras sín

Kisebb sín távtartóval a szerelőkonzolhoz

Mennyiség

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1 szett

¼ ”Csavarok A 27 mm hosszúság biztosítja a B elemet A -hoz

Hatlapfejű szerszám (fekete) a süllyesztett hatlapfejű 

csavarokhoz Hatlapfejű szerszám (ezüst) üvegkerethez 

Hatlapfejű csavarokhoz ¼ ”A csavar hossza 8 mm rögzíti az F 

-B elemet Állítható rögzítő konzol reteszelőkarral Üvegkeret 

4 tépőzáras hevederrel

Szárnyas csavarok ¼ ”A 16 mm hosszúság biztosítja a G elemet A -ig

Szövet Snood/Hood tépőzáras pántokkal

60/40 Üveglap zöld és piros matricákkal Snood/

Hood tartó huzal

¼ ”Kamera rögzítő csavarok hossza 16 mm” 

Kamera rögzítő csavarok hossza 31 mm 

Kameraállvány 15 mm vastag

Ruhatok Snood, Mirror Glass és Glass kerethez

Adaptercsavar a 3/8 ”furat átalakításához ¼” furatra 

¼ ”A süllyesztett hatlapfejű csavar hossza 16 mm ¼” 

A süllyesztett hatlapfejű csavar hossza 31 mm

Kiskereskedelmi karton védőhab -csomagolással

JEGYZET:A megrendelésétől függően a TP-650 készlet tartozéka lehet egy sor vezetékes vagy
Bluetooth távirányítók - a távirányítókkal kapcsolatos további információkért forduljon a Datavideo helyi 
beszállítójához, vagy keresse fel weboldalunkat www.datavideo.infoa részletekért.

JEGYZET:A habcsomagolás ezen termékek kiskereskedelmi dobozában úgy lett kialakítva, hogy könnyen átvihető legyen
an választható nehéz ügy, hívott HC-600, ehhez a készlethez. További információért lásd a 16. oldalt.

Kérjük, beszéljen szállítójával, ha opcionális távirányítót vagy kemény tokot szeretne vásárolni
sugaras készlet.
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A Panasonic AG-HPX371E és a SHAN-TM700 típusokkal látható

Termék áttekintés Jellemzők

Miért kell küzdeni drága újrafelvételekkel, színpadi tehetségekkel   Az egyszerű szoftver és a távvezérlő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

professzionális eredményeket érjenek el alacsony költséggel.

elcsúszik a forgatókönyv, vagy a műsorvezetők elveszítik a szemkontaktust
  A speciális 60/40 üveg lehetővé teszi a műsorvezető számára, hogy 

elolvassa a forgatókönyvet, és a kamera láthassa a témát.a néző közönség? Ez a Datavideo Prompter készlet célja, 

hogy segítsen leküzdeni ezeket a problémákat egy 

táblagép átalakításával (nem tartozék) olcsó és hatékony 

előhívóvá.

  Az erős és merev sugaras keret biztonságosan rögzíthető 
minden szabványos állvány gyorskioldó lemezhez.

  A sugaras keretet úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a kamera 
lencséje előtti figyelmeztetést.

A fekete fényképezőgép burkolata/burkolata a 
kamerák széles választékához igazítható.A Datavideo Prompter Kit, TP-650, színházi környezetben vagy videostúdióban 

egyaránt használható. Az előkészített szkriptek vagy jelzőlapok egyszerűen 

másolhatók és beilleszthetők a DV -gyorsító alkalmazás szoftverébe e 

-mailből, és beállított automatikus sebességgel görgethetők, vagy a 

felhasználó az opcionális vezetékes / vezeték nélküli távirányítóval vezérelheti 

a természetesebb eredmény érdekében. Számos áttekinthető betűtípus, szín 

és szövegméret áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik az olvasást 

különböző távolságokból.

 

  Gyors és egyszerű összeszerelés, amely nem igényel speciális 
szerszámokat.

  A bővíthető tartókonzol rendszer lehetővé teszi a 
táblagép egyszerű, de biztonságos telepítését.

  An választható távirányító áll rendelkezésre.

Ez a Datavideo, megosztva az értéket!
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Szerelés-TP-650

1. Csatlakoztassa/csavarja az állvány saját gyorskioldó lemezét
a csavarfuratokhoz a TP-650 ENG prompter sínen, 
A. tétel.

A hosszú nyílás a kamera pozíció hátulján lesz, a 
sínben lévő négy lyuk pedig a kamera lencséje 
felé mutat.

Tipp:Helyezzen be egy második csavart (nem tartozék) a 
gyorskioldó lemezen keresztül. Ezzel 
megakadályozhatja, hogy a prospektorkeret a 
gyorskioldó lemez tetején forogjon.

2. Most csúsztassa el és rögzítse az állványlemezt 
sugaras sínnel, A tétel, az állvány vagy a baba 
fejére.

3. Használja a kézi csavarokat C tétel, hogy rögzítse 
az ENG Prompter keret alsó részét B. tétel a 
keret fő részében található süllyesztett lyukak 
segítségével A. tétel.

Jegyzet: Két üreget kell hagyni szabadon az 
üvegkeret ezen rögzítési helyzete előtt.

4. A Snood/Hood belsejében négy tapadó tépőzáras 
pánt található, I. tétel. Húzza le a fehér papír 
hátlapját, mielőtt ezeket a hevedereket az 
üvegkeretre helyezi, G. tétel.

Vigye fel a két hosszú tépőzárat az üvegkeret bal 
és jobb oldalán lévő széleire. Ezután vigye fel a 
két kisebb tépőzárat az üvegkeret szélének bal 
alsó és jobb oldalára.

Ügyeljen arra, hogy ne takarja le a csavarokat, és tartsa 
egyenesen.
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5. Csúsztassa el az üvegkeretet, G tétel, a TP-650 ENG 
sugaras sín elejére, A. tétel. Győződjön meg 
arról, hogy az üvegkeret felső része G tétel, 
elhajol a kamera pozíciójától és rögzíti a két 
szárnyas csavarral, tétel H.

6. A bal és a jobb oldalon két nyílás található
az üveg keret, G. tétel Útmutató/dia 60/40 tükör 
üveglap, J tétel, felülről ezekbe a résekbe.

Az Piros kör matrica a Tükörüveg, tétel
J, a fényképezőgép pozíciójával / lencsével kell szembenéznie.

Az Zöld kör matrica tovább tétel J szembe kell 
néznie a képernyőn megjelenő tehetség felé /
kommentátor.

7. Rögzítse az üveglapot a keretben az egyes 
keretrések tetején lévő keresztfejű csavarokkal.

8. Szerelje fel az állítható rögzítőkeretet a reteszelőkarral, F tétel, az alsó sugaras sínhez B. tétel.
Húzza be a rögzítő kampókat B. tétel alján lévő lyukakban F tétel az F -B elem rögzítéséhez. 
Csúsznia kell, és a helyére kell kattannia.

9. Döntse el, hogy a TP-650 ENG kameraállványt kell-e 
használni vagy sem.

Ideális esetben a fényképezőgép lencséjét a 
lehető legközelebb kell elhelyezni a 60/40 tükrös 
üveg közepéhez.

Bizonyos esetekben a fényképezőgéptől és annak ENG 
kameralemezétől függően a kamera lencséje már elég 
magas lehet.
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10. Rögzítse az ENG állvány adapter lemezt (nem
mellékelve) és felszálló blokk tétel N (ha 
szükséges) a sugaras sínhez tétel A. a mellékelt 
két csavar segítségével, L vagy M. tétel. Ezek a 
csavarok átmennek a felszálló blokk és a 
sugaras sín hosszú résén, és az állvány 
adapterlemezének aljába.

Két csavarkészletet mellékelünk, a hosszú készletet (M. 
tétel 31 mm hosszú) a felszálló blokk használatakor. A 
rövid szett (L. tétel 16 mm hosszú), ha csak a 
kameralemezt használja önmagában.

A SHAN-TM700 állvány adapterlemez látható
felszálló blokk nélkül

Q és R tételek abban az esetben, ha az állvány 
adapterlemezt és a felszálló blokkot az állványfej 
fölé kell helyezni.

11. Most csatlakoztathatja az ENG kamerát a
állvány adapterlemez. Vigyázz magadra hogy 
megvédje a kamera lencséjét és a 60/40 
tükörüveget. Ha szükséges, csúsztasson mindent 
tovább a sugaras keret mentén.

A lencse hegyének 1-2 cm távolságra kell lennie 
a 60/40 tükörüveg közepétől.

Érdemes lehet eltávolítani a napellenzőt, 
ha ez lehetséges.

12. Szerelje fel a Snood / Hood támasztóhuzalt, tétel K .. 
Ez megakadályozza, hogy a Snood / Hood kendő 
lemerüljön a kamera lencséje előtt. Ennek az 
Snood / Hood tartóhuzalnak két ürege van az 
üvegkeretben.

13. Helyezze fel a ruhát Snood / Hood, I. tétel, az 
objektív körül és az üvegkeret széleinél, G. tétel. A 
tépőzáras csíkok a Snood/Hoodot az üvegkerethez 
kötik.
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14. Húzza meg a húzózsinórt, hogy rögzítse a ruhát Snood / 
Hood, I. tétel, a fényképezőgép lencséje körül, és 
elzárja a fényt a kamera oldaláról.

15. Kapcsolja be a használt táblagépet, telepítse és indítsa el a DV Prompter szoftver előkészíti a használni kívánt felszólító 
szöveget. Ezután állítsa be aválasztható távirányító. Külön kézikönyv áll rendelkezésre a DV Prompter és a választott 
távirányító számára.

16. Helyezze a konfigurált táblagépet a tartókonzolba, és 
győződjön meg arról, hogy biztonságosan tartja, 
állítsa be a konzoltartók méretét a szoros illeszkedés 
érdekében, és rögzítse őket a helyükön. Használja az 
alján található reteszelő kartF tétel.

17. Ha szükséges, állítsa be a táblagép tartó helyzetét a 17. 
oldalon található információk alapján.

18. Szükség esetén módosítsa a felszólító beállításokat.

19. Szükség szerint módosítsa a fényképezőgép expozíciós beállításait. LátKamera expozíció lent.

20. Olvassa el a szakasza választott távirányítóval kapcsolatban.

Kamera expozíció és a 60/40 tükörüveg

A fényképezőgép beállítása után az objektív előtti 60/40 üveggel állítsa be a kamera beállítását és a fehéregyensúlyt. Ennek az az oka, 

hogy a 60/40 üveg körülbelül 1 lépéssel befolyásolja a fényképezőgép expozícióját, mint a semleges sűrűségű szűrő hatása. Az expozíció 

és a fehéregyensúly beállításaival kapcsolatban további segítséget és tanácsokat a fényképezőgép kézikönyvében talál.
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A 60/40 üveg tisztítása

Ez a termék 60/40 üveglapot tartalmaz, kérjük, óvatosan bánjon vele.

A sérülések és sérülések elkerülése érdekében kérjük, kövesse ezt a használati útmutatót, és legyen óvatos a 

termék ezen részének szállításakor, kicsomagolásakor, tisztításakor, összeszerelésénél vagy szétszerelésénél.

A Datavideo javasolja az üveg rendszeres tisztítását a por és az ujjlenyomat eltávolítása érdekében

jelek. Ez biztosítja a legjobb képminőséget, amikor a fényképezőgép az üvegen keresztül néz.

Soha ne próbálja meg tisztítani az üveget, amíg az a sugarasba van szerelve ehelyett óvatosan távolítsa el a sugarat, 

tisztítsa meg az üveget, majd helyezze vissza a sugaras keretbe. Óvatosan kezelje az üveget, mindig az üveg ruhával 

borított éleivel.

Annak érdekében, hogy megőrizze az üveg szükséges tulajdonságait, és ne karcolja meg az üveget a tisztítás során.

 
 

Soha ne használja csiszolóruha, betét vagy csiszolóanyag -alapú tisztítófolyadék az üvegen.

Soha ne használja tisztító folyadékok savas vagy ecetes oldat alapján.

Helyezze az üveget egy puha, stabil, szennyeződés- és szöszmentes 

munkafelületre, például egy asztalra, egy tiszta ruhával. Ezután 

használjon egy második tiszta, szöszmentes, puha ruhát az üveg 

tisztításához.

Ne tegyen tisztítófolyadékot közvetlenül az üvegre, hanem 

vigyen fel vagy permetezzen kis mennyiségű tisztítófolyadékot 

a ruhára. Folytassa az üveg tisztítását és dolgozzon fényben

körkörös mozdulatok a ruhával. Győződjön meg arról, hogy minden ujjlenyomat és csík eltűnt, mielőtt megfordítja az üveget, és 

megismétli a másik oldallal.

Miután befejezte, helyezze vissza az üveget a szagelszívó burkolatába, ismét csak a ruhával borított élekkel.

Győződjön meg róla, hogy az üvegen lévő zöld kör matrica felfelé néz és a piros kör matrica a kamera lencséje felé néz. Szükség 

esetén helyezze vissza/rögzítse a fényképezőgép burkolatát.
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Ingyenes alkalmazásletöltés az App 
Store ™ -ból

Ingyenes Android -alkalmazás letölthető a 

Google Play ™ szolgáltatásból
Győződjön meg arról, hogy táblagépe rendelkezik internet -hozzáféréssel a 

mobilszolgáltatón keresztül, vagy biztonságos vezeték nélküli kapcsolattal.

Győződjön meg arról, hogy táblagépe rendelkezik internet -hozzáféréssel a 

mobilszolgáltatón keresztül, vagy biztonságos vezeték nélküli kapcsolattal.

Koppintson a App Store ™ ikonra a készülék Kezdőképernyőjén

alkalmazás letöltése bárhol.

Böngészés az üzlet azon része, amely kifejezetten 

ezekre az eszközökre tervezett alkalmazásokat 

tartalmaz, vagy érintse meg a gombot Kereső sáv

a képernyő tetején/alján, és írja be dv Prompter Plus. Ezután 

hajtsa végre a keresést a jobb oldalon található Keresés ikonra 

koppintva. Látni fogja az alkalmazást,dvPrompter Plus. 

Egyszerűen érintse meg a gombot Ingyenes ikont a 

dvPrompter Plus mellett, majd Telepítés.

A készüléken található App Store ikon 

megmutatja, hogy a már meglévő 

alkalmazásokhoz elérhető -e frissítés.

Érintse meg a Játék
Bolt™ ikonra a készülék 

Kezdőképernyőjén

hogy megnézze a legújabbat vagy a népszerűt Kb letöltések. Koppintson a

Kereső sáv a képernyő tetején, és írja be dv Prompter 
Plus. Ezután hajtsa végre a keresést a jobb oldalon 

található nagyító ikonra koppintva.

Látni fogja az alkalmazást, dvPrompter Plus. Egyszerűen érintse meg a 

dvPrompter Plus elemet, és válassza ki telepítés.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.

Telepítse a frissítéseket egy érintéssel, és kész

mindig legyen a legújabb verziója

kedvenc alkalmazások, mint pl DV Prompter Plus.

Opcionális kézikönyv a távirányítóhoz

Lásd a következő részt, Opcionális Bluetooth távprompter távvezérlő, amely a távirányító használatát ismerteti. A 
távirányítóhoz külön kézikönyv is tartozik, és letölthető PDF dokumentumként is a helyi Datavideo iroda webhelyéről.
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Opcionális Bluetooth távprompter távvezérlő
Ez WR-500 a távirányítót a Datavideo teleprompter termékeivel való használatra tervezték, DV Prompter
és DVP-100.

A DV Prompter Plus alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store -ból iOS -eszközökhöz, valamint a Google 
Play -ből Android -eszközökhöz. DVP-100 egy szinkronizált, több tabletta / kamera, teleprompting termék.

Külön kézikönyv tartozik a DVP-100 és a DV Prompter Plus alkalmazáshoz. További részletekért kérjük, látogasson el 
weboldalunkra www.datavideo.com

A távvezérlő vezetékes módban indul

Amikor először eltávolította a kiskereskedelmi csomagból, a WR-500 távirányító már benne van vezetékes mód. Amikor 
megnyom egy gombot a PIROS LED villogni fog. A WR-500 szükség esetén Bluetooth módba kapcsolható.

Vezetékes módban a távirányítót fizikailag csatlakoztatni kell az általa vezérelt táblagéphez. A távirányítóhoz négypólusú 
jack -jack dugókábel tartozik.

A kábel egyik vége illeszkedik a táblagép fejhallgató -foglalatába. A másik vége a csatlakozóaljzatba csatlakozik
WR-500 távirányító.

JEGYZET:Ha ezt a távirányítót vezetékes módban használja, a DV Prompter Plus alkalmazás -ra is kell állítani Vezetékes - WR500 
ban,-ben Távoli menüopció.

Bluetooth mód - Párosítás táblagépéhez

Kapcsolja a Bluetooth funkció TOVÁBB belül táblagép beállításai.

Nyissa meg a DV Prompter Plus alkalmazást ugyanazon a táblagépen, és válassza a lehetőséget Bluetooth-WR-500 ban,-ben 
Távirányító menü.

Válassza ki és indítsa el a kívánt szkriptet a DV Prompter Plus alkalmazásban.
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A távvezérlő Bluetooth párosítási módba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a középső Lejátszás / Szünet gombot 3-4 
másodpercig.

Az ZÖLD LED most ismételten be / ki villog, jelezve, hogy készen áll a Bluetooth -eszközzel való párosításra.

A párosítás után a Bluetooth ikon megjelenik az alkalmazás fő képernyőjének jobb felső sarkában és a szkript jobb alsó 
sarkában.

Jegyzet: A távirányító 5 perc tétlenség után alszik az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében. Nyomja meg a lejátszás / szünet gombot a 
távirányító felébresztéséhez, és automatikusan megpróbálja újra párosítani a korábban használt táblagépet.

RESET - A távirányító visszaállítása vezetékes módba

Ha egyszerűen vissza szeretné állítani a WR-500 távirányítót vezetékes módba Bluetooth módból nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Lejátszás / Szünet gombot, amíg a ZÖLD A LED abbahagyja a villogást és állandó ZÖLD fénysé válik.

Amikor a PIROS A LED a gombok megnyomásakor látható, a távirányító vezetékes módban van.
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Vezérlőgombok

Gomb Míg
görgető szöveg

Míg
a szöveg szünetel

Gyorsítsa fel a szöveg görgetését Következő szünetjelző

Lassítsa le a szöveg görgetését Előző szünetjelző

Szüneteltesse a szöveget Szöveg lejátszása

Csökkentse a betűméretet Töltse be az előző szkriptet

Növelje a betűméretet Töltse be a következő szkriptet

LED visszajelzők
PIROS LED

ZÖLD LED

Vezetékes mód

Bluetooth 4

Távoli tartozékok

Nyaklánc nyaklánc

Dugja be a nyakláncot a jack dugó aljzatába.
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SÚGÓ 50

CR2032 akkumulátor

A CR2032 gombelem 3 évig tart átlag 
alatt

ted

Ezt a gombelemet a felhasználó kicserélheti, ha elhal. Kérjük, óvatosan távolítsa el a hátsó burkolatot
hogy elkerülje a felhasználó kárt a NYÁK -ban vagy a tokban. Ezután csúsztassa ki a régi elemet.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az új gombelemet úgy helyezte be, hogy a cella pozitív (+) oldala a (+) jel felé nézzen
PCB akkumulátor nyílás.
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dvPrompter Plus alkalmazás

Dokumentumok képernyő

Amikor először indítja el az alkalmazást, megjelenik az alábbi képernyő.

A bal felső sarokban található menüsor hozzáférést biztosít a különböző beállítási menükhöz.
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Szkriptek létrehozása és 

szerkesztése a készüléken

Új szkript létrehozásához a készüléken egyszerűen érintse meg a "+" gombot, írja be a címet, majd írja be a szkript törzsét a

a gazdag szövegszerkesztő. A szkript automatikusan mentésre kerül, amikor bezárja a gazdag szövegszerkesztőt a kék megérintésével

'X'.

A szkript szerkesztéséhez egyszerűen érintse meg a „Szerkesztés” gombot, a szkript automatikusan mentésre kerül, amikor bezárja a gazdag 

szövegszerkesztőt a kék „X” megérintésével.

Kérjük, vegye figyelembe: A főbeállítások menüben az alapértelmezett beállítás felülírható szkriptenként a

szerkesztő.
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A webes felületen keresztül (webui alkalmazáson belüli vásárlás szükséges)

Kérjük, olvassa el ennek az útmutatónak a „Hálózat” szakaszát, hogy megértse, hogyan érheti el a távirányító webui -ját

kb.

Új szkript létrehozásához egyszerűen koppintson a „+” gombra, írja be a címet, majd írja be a szkript törzsét a gazdag 

szövegszerkesztőbe. A szkript automatikusan mentésre kerül, amikor bezárja a gazdag szövegszerkesztőt az „X” gomb megnyomásával.

A szkript szerkesztéséhez az eszközön egyszerűen érintse meg a "Szerkesztés" gombot, a szkript automatikusan mentésre kerül, amikor bezárja

a gazdag szövegszerkesztőt az „X” gomb megnyomásával.
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Lejátszási listák (Webui alkalmazáson belüli vásárlás szükséges) 

Szkript hozzáadása a lejátszási listához

Ha a „Lejátszási listában” opciót választja, amikor szkriptet hoz létre vagy szerkeszt a webui -n keresztül, az alkalmazás lehetővé teszi

automatikusan betölti a következő szkriptet a listában, ezenkívül lehetővé teszi a gyors átugrást a szkriptek között a 

hardveres távirányító segítségével (további információért lásd az útmutató vezérlő részét).

A lejátszási lista sorrendjének megváltoztatása

A lejátszási lista futási sorrendjének megváltoztatásához egyszerűen kattintson a szkript nevétől jobbra található vízszintes sávokra és

húzza a kívánt pozícióba.
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Ellenőrzés

A készüléken keresztül (a képernyőn)

A képernyő megérintésekor egy szkript betöltésekor megjelenik az alábbi menüsor.

V: Csökkentse a szöveg méretét görgetéskor / ugrás az előző szkriptre a lejátszási listában szüneteltetéskor B: 

Görgetés indítása / szüneteltetése

C: A görgetés indítása / szüneteltetése

D: Növelje a szövegméretet görgetéskor / ugorjon a lejátszási lista következő szkriptjére szüneteltetéskor E: Töltse 

ki a szkriptet, és térjen vissza a dokumentumok képernyőre
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A webes felületen keresztül (webui alkalmazáson belüli vásárlás szükséges)

Kérjük, olvassa el ennek az útmutatónak a „Hálózat” szakaszát, hogy megértse, hogyan érheti el a távirányító webui -ját

kb.

A hálózati vezérlő interfész alább látható.

V: Csökkentse a szöveg méretét görgetéskor / ugrás az előző szkriptre a lejátszási listában szüneteltetéskor B: 

Görgetés indítása / szüneteltetése

C: A görgetés indítása / szüneteltetése

D: Növelje a szövegméretet görgetéskor / ugorjon a lejátszási lista következő szkriptjére szüneteltetéskor E: Töltse 

ki a szkriptet, és térjen vissza a dokumentumok képernyőre

F: Növelje a sebességet görgetéskor / ugrás az előző szünetjelzőre szüneteltetéskor G: 

Csökkentse a sebességet görgetéskor / ugorjon a következő szünetjelzőre szüneteltetéskor
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A WR-500 használata

Vezetékes mód

Amikor először eltávolította a kiskereskedelmi csomagból, a WR-500 távirányító már vezetékes módban van. Amikor megnyom 

egy gombot, egy PIROS LED villog. A WR-500 szükség esetén Bluetooth módba kapcsolható. Vezetékes módban a távirányítót 

fizikailag csatlakoztatni kell az általa vezérelt táblagéphez. Négypólusú jack-jack dugó kábel van

ehhez a távirányítóhoz. A kábel egyik vége illeszkedik a táblagép fejhallgató -foglalatába. A másik vége be van dugva

a WR-500 távirányító jack aljzatát.

MEGJEGYZÉS: Ha ezt a távirányítót vezetékes módban használja, a DV Prompter Plus alkalmazást szintén a Vezetékes - WR500 értékre 

kell állítani a Távirányító menüpontban

Bluetooth mód

Kapcsolja BE a Bluetooth funkciót a készülék beállításainál. Nyissa meg a DV Prompter Plus alkalmazást ugyanazon a 

táblagépen, és válassza a Bluetooth-WR-500 lehetőséget a Távirányító menüben. Válassza ki és indítsa el a kívánt szkriptet a DV 

Prompter Plus alkalmazásban. A távvezérlő Bluetooth párosítási módba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 

középső Lejátszás / Szünet gombot 3-4 másodpercig. A ZÖLD LED ismételten villogni kezd, jelezve, hogy készen áll a Bluetooth 

-eszközzel való párosításra.

A párosítás után a Bluetooth ikon megjelenik a fő dokumentum képernyőn.

Megjegyzés: A távirányító 5 perc tétlenség után alvó állapotba kerül az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében. Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot 

a távirányító felébresztéséhez, és automatikusan megpróbálja újra párosítani a korábban használt táblagépet.
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Menüsor

A menüsor megérintésével (a dokumentumok képernyő bal felső sarkában található, megjelenik az alábbi menü, három 

lehetőség látható:

Kezdőlap - Vissza a dokumentumok képernyőre Beállítások 

- Az összes alkalmazásbeállítás megjelenítése

Hálózat-Jelenítse meg azt a címet, amely szükséges ahhoz, hogy az alkalmazás bármely webböngészővel rendelkező eszközről hozzáférhessen a 

helyi Wi-Fi vagy Ethernet hálózaton (az eszközt Wi-Fi-hez kell csatlakoztatni) vagy Etherneten keresztül.
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Beállítások
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Slave mód: Ha engedélyezve van, az eszköz egy másik dvPrompter alkalmazás slave képernyőjeként fog működni, további 
információkért tekintse meg a "Több eszköz szinkronizálása" részt.

Alapértelmezett betűtípus: Válassza ki a szerkesztő által használt alapértelmezett betűtípust (ez felülírható szkriptenként a szerkesztő 
használatával).

Betűméret: Beállítja az alapértelmezett betűméretet, ez minden olyan szövegre vonatkozik, amelyhez nincs beállítva betűméret a 
szerkesztőben.

Vonal magassága: Beállítja a sorok közötti távolságot görgetéskor, az 1 alatti értékek átfedést eredményezhetnek.

Betűtípus színe: Beállítja az alapértelmezett betűtípust (ezt felül lehet írni szkriptenként a szerkesztő használatával).

Háttér színe: Beállítja a háttérszínt.

Irányultság: Válassza ki, hogy készüléke „fekvő” vagy „álló” lesz.
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Tükrözött kijelző: Állítsa „Ki” értékre, ha a szöveget közvetlenül a készülékről olvassa, állítsa „Be” értékre, ha a szöveget a
tükör.

Hurok: Állítsa az „On” értékre, hogy a ciklus befejezése után folyamatosan ciklusba lépjen (csak akkor érvényes, ha a lejátszási listák nincsenek használatban).

Görgetési sebesség: Állítsa be azt a sebességet, amelyen a szöveg görgetni kezd, ezt a hardver vagy a hálózati távirányító segítségével 
lehet beállítani.

Cue marker: Opcionálisan válasszon egy jelzőt, hogy meghatározza a tehetség által olvasandó szövegsort.

Cue háttér: Állítsa be a cue marker háttérszínét (csak akkor használható, ha sima vagy kombinált cue markereket 
használ).

Külső kijelző: Ha letiltja a HDMI -n vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott bármely második kijelzőt, akkor ez tükrözi 
a fő kijelzőt, ha az engedélyezett szöveg csak a második kijelzőn görget, a főképernyő használható szkriptek létrehozására és 
szerkesztésére, valamint a szöveg vezérlésére.

Határ: Szegély hozzáadására szolgál a görgető szöveg körül, ez akkor hasznos, ha a szöveg túl közel van a monitor széléhez vagy 
a fénysugár-osztó üveghez.

Időzítő: Jelenítsen meg egy időzítőt, amely megmutatja a szöveg görgetési idejét a képernyőn, az időzítő alaphelyzetbe áll, amikor új 
szkript betöltődik, és szünetel, amikor a szkript szünetel.

Automatikus indítás: Ha a beállítás be van kapcsolva, a szkript automatikusan elkezdi a görgetést, ha a beállítás ki van kapcsolva
elkezdte használni a képernyőn megjelenő menüt, hardvert vagy hálózati távirányítót.

Indítási késleltetés: Opcionálisan állítson be késleltetést (másodpercben) a start parancs kiadása és a szöveg görgetése között 
(manuális indítás és automatikus indítás).

Képernyőkép engedélyezve: Engedélyezi vagy letiltja a webes felületen keresztül történő távfelügyelethez használt képernyőképeket.

Képernyőkép késleltetése (ms): Ha ezredmásodperc alatt elkészül egy képernyőkép, és elküldi a hálózati webes felületre távoli 
felügyelet céljából, az alacsonyabb érték kevesebb késleltetést, de nagyobb CPU- és hálózati használatot eredményez. Az 
alacsonyabb értékek gyorsabb hardvert igényelnek.

Törésjelző: Beállíthat olyan szöveges karaktereket is, mint a *#, amelyek szünetet jeleznek a görgetett szövegben, 
úgynevezett szünetjelzők. Ezekkel a jelölőkkel lehet gyorsan előre vagy hátra ugrani a szöveg pontjai között, amikor a 
hardver vagy a hálózati távirányítót használják, ha a gyártási sorrend megváltozik.

Távirányító: Az opcionális Datavideo WR-500 vezérlő használható a forgatókönyv vezérlésére, kérjük, válassza a 
Bluetooth vagy a vezetékes módot.

Webui hozzáférés: Vásároljon webui hozzáférést a következő funkciók feloldásához:
  Korlátlan számú szkript létrehozása, szerkesztése és kezelése helyi hálózaton keresztül

Irányítsa a sugallót helyi hálózaton keresztül bármilyen eszközzel HTML5 -kompatibilis webböngészővel Valós idejű 

szkriptszerkesztés (a használt szkriptek szerkesztése)

Lejátszási lista támogatás

Szkriptek betöltése, újratöltése és vezérlése helyi hálózaton keresztül

 

 

 

 

  A Master/slave mód lehetővé teszi egy második eszköz használatát slave képernyőként WiFi vagy Ethernet hálózaton 
keresztül
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Hálózat (webui alkalmazáson belüli vásárlás szükséges)

Ha készüléke Wi-Fi vagy Ethernet hálózathoz csatlakozik, akkor teljes mértékben irányíthatja az alkalmazást a hálózaton keresztül, 

egyszerűen írja be a webui címet egy másik, ugyanazon a hálózaton lévő eszköz webböngészőjébe.

Az alábbiakban láthat egy példát a távirányító interfészére.
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Több eszköz szinkronizálása (webui alkalmazáson belüli vásárlás szükséges)

Ez a funkció lehetővé teszi a görgető szöveg szinkronizálását két vagy több eszközön WiFi vagy Ethernet hálózaton keresztül.

Követelmények
  A fő eszközön fel kell oldani a webui-t az alkalmazáson belüli vásárláson keresztül.

  A szinkronizálás működéséhez minden eszköznek azonosnak kell lennie (az azonos képernyőmagasságú 
eszközök működhetnek, de ez nem garantálható).

  A szolgaberendezések további terhelést jelentenek a master eszközön, a csatlakoztatható slave eszközök száma 
a master eszköz teljesítményétől függ.

  Minden slave eszközt ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoztatni, mint a master eszközt.

Beállítási utasítások

1. A hálózati eszközhöz navigálva szerezze be a fő eszköz IP -címét.

2. Nyissa meg a beállítások menüt a slave eszközön, engedélyezze a slave módot, és írja be a master IP 
címét.
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3. Érintse meg az otthoni gombot a menüsoron, az alábbi képernyőt fogja látni, miközben a slave 
kapcsolatot létesít a masterrel.

4. A csatlakoztatás után a képernyő fehérre, majd feketére vált, a szolga most a mestert tükrözi.

5. A slave módból való kilépéshez érintse meg a képernyőt, majd nyomja meg a kék kilépés gombot, az alkalmazás bezáródik.
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Külső kijelző csatlakoztatása

Csatlakoztathat külső kijelzőt HDMI segítségével (a készülékhez megfelelő HDMI-adapter segítségével) vagy vezeték nélküli 

képernyő-tükrözés, például Airplay és Mirror-cast használatával.

A külső kijelző beállítása letiltva

Ebben az üzemmódban a külső kijelző tükrözi az eszközök képernyőjét.

Külső kijelző beállítás engedélyezve

Ebben az üzemmódban a szöveg csak a külső kijelzőn gördül, így az eszköz képernyője szabadon marad a parancsfájlok vezérléséhez és 

szerkesztéséhez. A parancsfájl -vezérlési beállítások az alábbi menüsoron keresztül érhetők el.
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Opcionális HC-600 kemény tok
A TP-650 készlet habcsomagolását úgy tervezték, hogy az opcionális kemény tokot vásárló ügyfelek egyszerűen ki tudják emelni a habot a 
kiskereskedelmi kartondobozból, és közvetlenül behelyezhetik az opcionális HC-600 kemény tokba.

Alapkivitelben a HC-600 kemény tokot a szokásos kockára vágott, pick & penny habszivaccsal szállítjuk, így ezek a tokok opcionális 
hordtáskákként is használhatók különféle felszerelésekhez-nem csak a TP-650 készlethez.

A HC-600 jellemzői

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyomja meg és húzza ki a reteszeket

Biztonságos ütésálló csuklópántok beépített lábakkal A 
tok függőlegesen és vízszintesen állhat a csuklópánton. 
A szilárd fogantyú kényelmes és tartós Ütésálló, 
rezgésálló, por- és rozsdaálló Alacsony hőmérsékletű 
(-25C / -13F) ellenállás tesztelve Lezárható nedvesség 
elleni védelemmel
Nyomásmentesítő szelep
Halmozható

Kérjük, beszéljen szállítójával vagy kereskedőjével, ha opcionális HC-600 kemény tokot szeretne vásárolni.

HC-600 specifikációk

Méretek: külső M 410 mm x Sz 515 mm x 200 mm

Méretek: belső talp M: 352 mm x Sz 481 mm x M 100 mm hab nélkül

Méretek: Belső fedél M: 352 mm x Sz 481 mm x M 70 mm hab nélkül

Súly: 4,15 kg (9,15 font) csak habszedővel és pengetővel

Súly: 7,70 kg (16,98 font) TP-650 készlettel és habbal
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Állítható tablettartó sín - B tétel
Ennek a készletnek a B eleme két ellensüllyesztett hatlapfejű csavarral rendelkezik. Ha ezeket a csavarokat eltávolítja, a 
vízszintes sín mozgatható, és különböző lyukakkal rögzíthető a függőleges blokkhoz. Ez megváltoztatja a táblagép tartó 
helyzetét, és azt, hogy a szöveg hogyan tükröződik a 60/40 tükörüvegen. Ily módon beállíthatja a visszavert leolvasást
pozícióban (felfelé vagy lefelé) a kívánt tabletta számára.

Normál pozíció Beállított

Gyakran Ismételt Kérdések
K: A Bluetooth-távvezérlőm (WR-500) nem párosul a mobiltelefonommal, ha 
rosszul működik?

vagy tabletta. Van valami, ami vagyok

A távirányító teljesen fel van töltve? Ha igen, akkor próbálja meg alaphelyzetbe állítani a Bluetooth távvezérlőt. Ezután próbálja meg párosítani az eszközt és

ismét távirányító. Még mindig nem működik? Törölje vagy törölje a táblagép vagy a mobiltelefon Bluetooth -listáján már szereplő elemeket.

Apple iOS eszközökön a jobbra mutató nyíl ikon látható minden korábban csatlakoztatott Bluetooth elem mellett. Koppintson a 

nyílra, majd használja az eltávolítás vagy elfelejtés lehetőséget. Az Android -eszközök majdnem ugyanúgy működnek a beállítási 

ikonnal helyett. Android -eszközökön a lehetőség a párosítás megszüntetése vagy törlése. Miután az összes korábbi Bluetooth 

elemet eltávolította a listáról, próbálja meg újra párosítani az eszközt a Bluetooth távvezérlővel. Próbálja ki a fenti lépéseket, 

mielőtt kapcsolatba lép a szállítójával.

Kérdés: A távirányítóm (WR-500) Bluetooth-on keresztül párosult a táblagépemmel, de még mindig nem tudom 
irányítani a DV Prompter Plus alkalmazást. Van valami, amit rosszul csinálok?
Ellenőrizze, hogy a DV Prompter Plus alkalmazás legújabb verzióját használja -e. Ha kétségei vannak, törölje az alkalmazást az 

eszközről, majd töltse le újra az App Store -ból vagy a Google Playről. AzA DV Prompter Plus alkalmazás beállításai is fontosak. 

AzA távoli beállítást Bluetooth -ra kell módosítani mielőtt megpróbálná irányítani a szkript görgetését stb. Próbálja ki a fenti 

lépéseket, mielőtt kapcsolatba lép a szállítójával.
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Specifikációk
Prompter mérete (max)

Szélesség:

Magasság:

Hossz:

415 mm (16,34 hüvelyk) 

290 mm (11,42 hüvelyk) 

750 mm (29,53 hüvelyk)

Bővíthető rögzítő konzol
Méretek: 145 mm (minimális tabletta szélesség) 

265 mm (maximális tabletta szélesség)

Nettó súly: Készlet: 3,28 kg (7,23 font)

Csomag súlya: (Bruttó) Készlet: 4,45 kg (9,81 font)
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Megjegyzések
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Megjegyzések
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Megjegyzések
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