
וראות לצילום באמצעות הקיט ה                     

 

  
 

iChameleon  
CAPTURE REALITY  

 צילום פנורמות )צילום היקפי בכל חלל בנכס(   שלב שני: 

 

 אתה כבר מחובר לחשבונך  -  VR MAKERפתח את אפליקציית  •

 ככל שניתן החללבמרכז   חצובההמקם את ככלל  •

o  מיקום החצובה/מצלמה 

 את התמונה! "ישרוף"חשוב לא לצלם  מול חלון שנכנס ממנו אור שמש ישירה זה  ▪

 לא קרוב מידי מול מראות או זכוכיות היכולות לייצר השתקפות למקם השתדל  ▪

 הגיוני כך שתוודא כי אכן כיסית את כלל הנכס, כמו בדוגמא מטה:למען הסדר שלך, קבע לך מסלול   ▪

 

ס:חלל בנכ הבא בכל בצע את השלב  
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כל שנותר כעת הוא להעלות את הפנורמות למערכת שלנו ולקבל  –סיימת ללכוד את כל החללים בנכס 

LiveTour .מושלם ומוכן לפרסום 

 

 תוכל לעזוב כעת את הנכס. –מבחינתך תהליך הצילום הסתיים 

 

 פרק את הקיט על פי סדר הפעולות המומלץ הבא:

 לעדשה והחזר לנרתיק.כיסוי ההגנה  תא שיםהסר את עדשת המהדק מהטלפון שלך,  .1

 Rotatorשחרר את הטלפון מאחיזת ה  .2

 מהחצובה  Rotatorשחרר את ה  .3

 עד לנכס הבא :( –לתיק הנשיאה  מרכיבי הקיטקפל חזרה את החצובה והחזר את כל  .4

 

 :יםטובסבירים/חיבור אינטרנט  בתנאיו נך החופשיבזמ

 

 :לחץ על לחצן הצילום( 1)

(A ) היכנס לAlbum –  תחת תגיתJoint Recently   אוHistory: או  סמן ובחר את הפנורמות אותם תרצה לכלול

 למערכת שלנו. י)אייקון ענן למטה( להעלאת הסיור הווירטואל Uploadולחץ  סיורמה להחריג

(B )המערכת תפתח LiveTour  חדש בשם חד ערכי )על בסיס תאריך ושעה(. לחץSave .לשמירה 

 

 

                

מספר עיבוד התמונות והעלאה למערכת )יכול לקחת  – לרוץ ברקע VR MAKERהשאר את אפליקציית  •

 תלוי כמות תמונות ואיכות החיבור לאינטרנט(.  –דקות לנכס 
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   איחולינו !   
מוכן   LiveTourשעות יישלח אליך חזרה  24בתוך בהתאם לבחירות שלך לתכונות בסיור הווירטואלי לנכס, 

להרשים את שיאפשרו לך  לפרסום + תמונה ייעודית ללוחות המודעות שאינם תומכים בשילוב היפר קישור

 ! לשדרג את העסק שלךהלקוחות ו

 

   הנכס: כל מה שנדרש היא כתובת הנכס מדויקת ככל שתבחר. חשוב ! לסיום שלח אלינו מייל לעריכת  
 


