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frmAudioEngine.frmAudioEngine Audio Engine מנוע שמע 
frmAudioEngine.lbl קצב סיביות של BitRate: קצב סיביות ： 
frmAudioEngine.lbl קצב דגימה לדוגמא: קצב דגימה ： 
frmAudioEngine.lblLastError שגיאה אחרונה: שגיאה אחרונה ： 
frmAudioEngine.lblMixingErrors שגיאות ערבוב: שגיאה מעורבת ： 
frmAudioEngine.lbl סטטוס סטטוס: סטטוס ： 
frmmain.cmdRestartM הפעל מחדש את איתחול 
frmmain.cmdFTB FTB של FTB 
frmmain.cmdQuickPlay הפעלה מהירה משחק מהיר 
frmmain.cmdCut Cut גזירה 
frmmain.cmdFade Fade עמעום 
frmmain.cmd השפעה זום להגדיל 
frmmain.cmdFade2 נגב לנגב 
frmmain.cmdFade4 שקופית שקופית 
frmmain.cmd הפעל מחדש את איתחול 
frmmain.cmd לאשר כן כן 
frmmain.lbl אישור סגור קלט? לכבות את הקלט? 
frmmain.cmd רשימת רשימות 
frmmain.cmd השמעה מיידית של משחק תגובה תגובה מיידית 
frmmain.cmdAudioMixer Audio Mixer מיקסר 
frmmain.cmd פלייליסט רשימת השמעה רשימת השמעה 
frmmain.cmdMultiCorderStartStop MultiCorder MultiCorder 
frmmain.cmd זרם זרימה זרימה 
frmmain.cmdDeckLinkRender חיצוני חיצוני 
frmmain.cmdRecStartStop הקלטה הקלטה 
frmmain.cmdAddInput הוסף קלט הוסף קלט 
frmmain.cmdOverlaySettings כיסוי כיסוי 
frmmain.lbl הגדרה מוגדרת מראש מוגדרת מראש 
frmmain.cmd פתח פתוח לפתוח 
frmmain.cmd שמור שמור לשמור 
frmmain.cmd סגור חדש חדש 
frmmain.cmdLastPreset אחרון לבסוף 
frmmain.cmd מסך מלא מסך מלא 
frmmain.pctRec REC REC 
frmmain.pctExt EXT EXT 
frmmain.pctStream STREAM 1 1 זרם 
frmmain.pct סולו סולו בלבד 
frmmain.cmd הגדרות הגדרות להכין 
frmmain.cmd השהה קלט השהיה השהה קלט 
frmmain.cmd מתקדם מתקדם מתקדם 
frmAudioSettings.frmAudioSettings הגדרות שמע הגדרות אודיו 
frmAudioSettings.lbl מילי-שניות אלפית השנייה 
frmAudioSettings.lbl עיכוב עיכוב השהיה 
frmAudioSettings.cmdReset אפס את אתחול 
frmAudioSettings.cmdResetGain2 אפס איפוס 
frmAudioSettings.lblGain2 2 רווח 2 קבל 
frmAudioSettings.chkAGC בקרת רווחים אוטומטית 自动 增益 控制 
frmAudioSettings.lbl רווח רווח 获得 
frmAudioSettings.cmdResetGain איפוס 复位 
frmAudioSettings.lbl נפח מכשיר חומרה נפח 设备 音量 
frmAudioSettings.lblAudioChannel Channel 渠道 
frmAudioSettings.lbl פורמט AudioFormat 格式 
frmAudioSettings.mtx תווית UiMatrixLabel1 UiMatrixLabel1 
frmAudioSettings.mtxChannelMatrix UiMatrix1 UiMatrix1 
frmAudioSettings.lblBR אוטובוס BR 巴士 BR 
frmAudioSettings.lblBL אוטובוס BL 巴士 BL 
frmAudioSettings.lblAR אוטובוס AR 或 将 
frmAudioSettings.lblAL אוטובוס AL 总线 AL 
frmAudioSettings.lblMasterR Master R 法师 - [R 
frmAudioSettings.lbl אוזניות HR R 耳机 R 
frmAudioSettings.lbl אוזניות HL L 耳机 L 
frmAudioSettings.lbl MasterL Master L 大师 
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frmAudioSettings.cmdShowEditor עורך התצוגה 显示 编辑 器 
frmAudioSettings.cmdResetEQ איפוס 重置 
frmAudioSettings.chk EnableEQ אפשר EQ 启用 EQ 
frmAudioSettings.chkEnableGate אפשר שער רעש 启用 噪声 门 
frmAudioSettings.lbl סף סף שער 门槛 
frmAudioSettings.cmdGateReset אפס 重置 
frmAudioSettings.lblDB dBFS dBFS 的 
frmAudioSettings.lblPost הודעה 岗位 
frmAudioSettings.UiMeterLabel1 UiMeterLabel1 UiMeterLabel1 
frmAudioSettings.lblRightPeak -Inf -Inf 
frmAudioSettings.lblLeftPeak -Inf -Inf 
frmAudioSettings.v נכון VuMeterVertical1 VuMeterVertical1 
frmAudioSettings.v שמאל VuMeterVertical1 VuMeterVertical1 
frmAudioSettings.lblPre Pre 为 
frmAudioSettings.lblPreRightPeak -Inf -Inf 
frmAudioSettings.lblPreLeftPeak -Inf -Inf 
frmAudioSettings.vRightPre VuMeterVertical1 VuMeterVertical1 
frmAudioSettings.vLeftPre VuMeterVertical1 VuMeterVertical1 
frmAudioSettings.chkEnableCompressor Enable Compressor 启用 压缩机 
frmAudioSettings.cmdResetCompressorRatio Reset 复位 
frmAudioSettings.lbl יחס מדחס 比 
frmAudioSettings.lbl מדחס סף סף 门槛 
frmAudioSettings.cmdResetThreshold אפס 重置 
frmAudioSettings.chk גלוי לעין במיקסר 在 混音 器 中 可见 
frmAudioSettings.cmd סגור 关闭 
frmAudioSettings.tMenu. כללי כללי 一般 
frmAudioSettings.tMenu.Plugins תוספים 插件 
frmAudioSettings.tMenu. מדחס מדחס 压缩机 
frmAudioSettings.tMenu. שער רעש שער רעש 噪声 门 
frmAudioSettings.tMenu.Channel Mixer Channel Channel Mixer Channel 混合器 
frmAudioSettings.tMenu. מטריקס ערוץ מטריקס ערוץ 频道 矩阵 
frmAudioSettings.cmd ResetDynamics Reset 重启 
frmAudioSettings.lblDynAttack התקפה אלפיות שניות 攻击 毫秒 
frmAudioSettings.lblDynLowThreshold סף נמוך 低 阈 值 
frmAudioSettings.lblDynLow Low 低 
frmAudioSettings.lblDynHigh High 高 
frmAudioSettings.chkEnableDynamics אפשר Dynamics amics 动态 
frmBlockedFilterList.frmBlockedFilterList DirectShow רשימת מסננים חסומה DirectShow 的 阻止 筛选 器 列表 
frmBlockedFilterList.cmd ביטול ביטול 取消 
frmBlockedFilterList.lblInfo כל הפילטרים המסומנים ברשימה שלהלן לא ישמשו את vMix. 在 下面 的 列表 中 选中 的 
任何 过滤 器 将 无法 使用 vMix。 
frmColourSelect.frmColourSelect בחר צבע 颜色 选择 
frmColourSelect.lblInfo לחץ על צבע ניטרלי מהתמונה למטה. צבע ניטרלי אמור לשקף את כל האור באופן שווה (גיליון אפור של 
 点击 从 下面 .(קרטון, למשל
frmError.frmError vMix שגיאה vMix 错误 
frmError.lbl הודעת שגיאה הודעה 错误 信息 
frmError.cmdSendErrorReport שלח דוח שגיאה 发送 错误 报告
frmError.cmd סגור 关闭 
frmfull.frmfull מסך מלא 全屏 
frmInput.frm קלט קלט בחר 输入 选择 
frmInput.chkRTMPInstanceURL URL כולל כתובת אתר של מופע אפליקציה 
frmInput.chkInterlaced Video is Interlaced 视频 是 隔行 扫描 
frmInput.chkImageSquence רצף תמונות 图像 序列 
frmInput.chk וידאו אלפא מכיל ערוץ אלפא 包含 包含 אלפא 通道 
frmInput.lblRTMP מילי-שניות אלפיות השנייה 
frmInput.lblRTMP מאגר RTMP מאגר: RTMP 的 缓冲区 ： 
frmInput.lbl רזולוציית רזולוציה: 决议 ： 
frmInput.cmd נקה ניקוי 清除 
frmInput.cmd עיון בעיון 浏览 
frmInput.tAudio Aud AUD 
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frmInput.tImage Img 图 
frmInput.tPhotos Phot 辐 透 
frmInput.t Powerpoint PPT PPT 
frmInput.tDVD DVD DVD 
frmInput.t כובע לכידה 帽 
frmInput.chkCameraAudioEnabled שמע מופעל 启用 音频 
frmInput.chkCaptureInterlaced Interlaced 隔行 扫描 
frmInput.lbl קלט שמע AudioInput: 音频 输入 ： 
frmInput.lbl פורמט וידאו פורמט וידאו: 视频 格式 ： 
frmInput.lblAudioFormat שמע פורמט: 音频 格式 ： 
frmInput.lblAudioDevice התקן שמע: 音频 设备 ： 
frmInput.chkVMR השתמש ב- VMR 使用 VMR 
frmInput.lbl מצלמת לכידה: 摄像 头 ： 
frmInput.lbl קצב פריימים של המערכת: 帧 速率 ： 
frmInput.lbl קלט קלט: 输入 ： 
frmInput.lbl רזולוציית רזולוציה: 决议 ： 
frmInput.t שולחן עבודה 办公桌 
frmInput.cmdLocalDesktopTab לכידת שולחן עבודה מקומי 本地 桌面 捕捉 
frmInput.cmdNDITab NDI NDI 
frmInput.chkNDIBuffer הגדל את גודל המאגר 增加 缓冲区 大小 
frmInput.chkNDIPSF PsF 在 PsF 
frmInput.chkAudioOnly Audio Only 仅 音频
frmInput.lnkNDI http://NDI.NewTek.com/ http://NDI.NewTek.com/ 
frmInput.chkNDILow רוחב פס רוחב פס נמוך מצב 低 带宽 模式 
frmInput.tAudioInput AUI AUI 
frmInput.chk השתק אוזניות השתקה באוזניות 在 耳机 中 静音 
frmInput.lblAudioChannels ערוצי שמע: 音频 通道 ： 
frmInput.lblAudioAudio פורמט שמע פורמט: 音频 格式 ： 
frmInput.lblAudioAudioDevice התקן שמע: 音频 设备 ： 
frmInput.tFlash Fsh FSH 
frmInput.tVideoDelay Del 该 
frmInput.lblSaveCodec שמור קודק: 保存 编 解码 器 ： 
frmInput.lbl מקור המקור: 来源 ： 
frmInput.lbl שניות שניות: 秒 ： 
frmInput.lbl רזולוציית רזולוציה של VideoDelay: 决议 ： 
frmInput.t כותרת Ttl TTL 
frmInput.t צבע Col 同 
frmInput.r שקוף שקוף 透明 
frmInput.rColourBars סרגלי צבע 彩 条 
frmInput.r צבע צבע 颜色 
frmInput.tVideoList Lst LST 
frmInput.chkListInterlaced הסרטון שנבחר משולב 所选 的 视频 是 隔行 扫描 
frmInput.cmdClearVideoList נקה 清除 
frmInput.cmd הסר הסר 清除 
frmInput.cmd אקראי ערבוב uff 
frmInput.cmd הוסף הוסף 加 
frmInput.tVirtualSet Virt 尊重 
frmInput.tRTSP Strm 陡 
frmInput.lblStreamType סוג זרם 码 流 类型 
frmInput.lbl כתובת URL של StreamURL 网址 
frmInput.lbl יציאת StreamPort 端口 
frmInput.chkStreamLowLatency מצב חביון נמוך 低 延时 模式 
 frmInput.lblStreamBuffer 缓冲区 חיץ
frmInput.lblStreamMilliseconds אלפיות השנייה 
frmInput.cmdClearStream נקה 清除 
frmInput.lbl גרסת דפדפן BrowserVersion 浏览 器 版本 
frmInput.cmdWBC Clear Clear 明确 
frmInput.lblWBH גובה גובה 高度 
frmInput.lbl רוחב רוחב 宽度 
frmInput.lbl כתובת אתר WURL 网址 
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frmInput.cmdVideoCallCopyLink העתקת קישור 复制 链接 
frmInput.lblLowLatencyNote (לחיבורי רוחב פס בלבד) （仅 适用 于 高 带宽 连接） 
frmInput.chkVideoCallLowLatency מצב חביון נמוך 低延迟 模式 
frmInput.lbl שם VideoCallName 名称 
frmInput.lblReturnVideoSource מקור וידאו 视频 源 
frmInput.cmdVideoCallCopy העתק 复制 
frmInput.lblReturnAudio מקור שמע 音源 
frmInput.cmdVideoCallConnect התחבר לשיחה 连接 到 呼叫
frmInput.cmdVideoCallHost מארח שיחה 主机 呼叫 
frmInput.cmdVideoCallGenerateKey איפוס סיסמה 重 设 密码 
frmInput.lblReturnBandwidth Video Width {newline} 视频 带宽 
frmInput.lbl Feed Feed Return Return (לאורח) 返回 饲料 （客串） 
frmInput.lbl סיסמת מפתח 密码 
frmInput.lblInputNumber מספר 数 
frmInput.cmd ביטול ביטול 取消 
frmInput.cmdStressTest מבחן לחץ 压力 测试 
frmInput.cmdSignalGenerator מחולל אותות 信号 发生器 
frmInput.tMenu.Video Video 视频 
frmInput.tMenu.DVD DVD DVD 
frmInput.tMenu.List List 表 
frmInput.tMenu.Camera מצלמה 相机 
frmInput.tMenu.NDI / לכידת שולחן עבודה NDI / לכידת שולחן עבודה NDI / 桌面 捕捉 
frmInput.tMenu.Stream Stream 流 
frmInput.tMenu.Instant Replay Replay מיידי 即时 回放 
frmInput.tMenu.Image Sequence / Stinger Image Sequence / Stinger 图像 序列 / 毒刺 
frmInput.tMenu.Video Delay Video Delay 视频 延迟 
frmInput.tMenu.Image Image 图像 
frmInput.tMenu.Photos Photos 照片 
frmInput.tMenu.PowerPoint PowerPoint PowerPoint 中 
frmInput.tMenu.Colour צבע 颜色 
frmInput.tMenu.Audio Audio 音频 
frmInput.tMenu.Audio קלט אודיו קלט 音频 输入 
frmInput.tMenu.Title / כותרת XAML / XAML 标题 / XAML 
frmInput.tMenu.Flash Flash 闪 
frmInput.tMenu.Virtual סט סט וירטואלי 虚拟 集
frmInput.tMenu.Web דפדפן האינטרנט 网页 浏览 器 
frmInput.tMenu.Video שיחת וידאו 视频 电话 
frmInputSettings.frmInputSettings הגדרות קלט 输入 设置 
frmInputSettings.lblInfoDeinterlacing Deinterlacing 去 隔行 
frmInputSettings.lblClickAction לחיצה על עכבר פעולה 鼠标 单击 操作 
frmInputSettings.cmd שינוי שינוי 变化 
frmInputSettings.lbl המקור ריק 空白 
frmInputSettings.lbl קטגוריית קטגוריה 类别 
frmInputSettings.cmdAudioSettings הגדרות שמע 音频 设置 
frmInputSettings.cmdCreateVirtualInput צור קלט וירטואלי 创建 虚拟 输入 
frmInputSettings.chk מראה מראה 镜子 
frmInputSettings.lbl שם שם 名 
frmInputSettings.chkPlayActive משחק אוטומטית עם מעבר 自动 播放 与 转型 
frmInputSettings.lbl יחס יחס רוחב-רוחב 长宽比
frmInputSettings.chkPausePreview אוטומטית השהה לאחר המעבר 自动 暂停 后 过渡 
frmInputSettings.chk הפעל מחדש אוטומטית עם מעבר 自动 重新 启动 与 过渡 
frmInputSettings.chk Deinterlace Deinterlace Blend 隔行 扫描 混合 
frmInputSettings.chkAutoMixAudio מערבבים אוטומטית אודיו 自动 混合 音频 
frmInputSettings.chk לחדד לחדד 锐化 
frmInputSettings.lblInfo רזולוציית רזולוציה 决议 
frmInputSettings.lblInfoSourceAspectRatio יחס רוחב-רוחב 来源 长宽比 
frmInputSettings.lblInfoFrameRate Rate Rate 帧 速率 
frmInputSettings.cb שבת שבת 星期六 
frmInputSettings.cb גוון גוון 色调 



21.3.2021 https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1616342919291-zh.txt

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1616342919291-zh.txt 5/21

frmInputSettings.cmdCCA אוטומטי תיקון אוטומטי בסיסי 基本 自动 校正 
frmInputSettings.cmdCCPresets Presets Pres 
frmInputSettings.cw רווח רווח 获得 
frmInputSettings.cmdColorWheels תצוגת תצוגה: גלגלי צבע 显示 ： 彩色 轮子 
frmInputSettings.cw הרמת הרמה 电梯 
frmInputSettings.cw גמא גמא 伽玛 
frmInputSettings.chkPTZInputThumbnail הראה תמיד תמונה ממוזערת בתצוגה מקדימה של קלט 始终 在 输入 预览 中 显
示 缩略图 
frmInputSettings.lblPTZ שליטת מצלמת PTZ (Pan Tilt Zoom) 4 זמינה במהדורותK ו- Pro של vMix. בקר באתר 
www.vmix.com למידע נוסף, PTZ （云台 变焦） 摄像机 在 4K 和 vMix 的 专业 版 提供。 访问 www.vmix.com 了解 
更多 信息 ， 
frmInputSettings.chk מיקוד פוקוס 焦点 
frmInputSettings.lbl זום זום 放大 
frmInputSettings.lblPositionSpeed   מהירות מיקום 位置 速度 
frmInputSettings.lblPTS מהירות מהירות 速度 
frmInputSettings.cmdPTZ Connect Connect 接 
frmInputSettings.lbl כתובת אתר של ConnectionName 网址 
frmInputSettings.lblPTZ סוג התקן ספק 设备 类型 
frmInputSettings.chkRec601 תיקון Rec. 601 709 עד 建议 601 至 709 
frmInputSettings.lbl כחול כחול 蓝色 
frmInputSettings.chk ריבוי אלפא ריבוי אלפא 预 乘 אלפא 
frmInputSettings.lbl ירוק ירוק 绿色 
frmInputSettings.lbl רוויה רוויה 饱和 
frmInputSettings.lbl אדום אדום 红色 
frmInputSettings.lblAlpha Alpha 阿尔法 
frmInputSettings.cmd אוטומטי אוטומטי 汽车 
frmInputSettings.cmdAutoWhiteBalance איזון לבן אוטומטי 自动 白平衡 
frmInputSettings.cmd Reset Reset et 
frmInputSettings.lblWhiteStretch מתיחה לבנה 白色 加长 
frmInputSettings.lblBlackStretch מתיחה שחורה 黑色 弹力 
frmInputSettings.chkColorCorrectionSource השתמש בהגדרות המקור 使用 源 设置 
frmInputSettings.cmd סגור 关闭 
frmInputSettings.cmdRemoveMultiView הסר 消除 
frmInputSettings.cmdAddMultiView הוסף 补充 
frmInputSettings.cmdResetRotate אפס 重置 
frmInputSettings.cmdResetZoomY אפס 复位 
frmInputSettings.cmdResetZoomX אפס 复位 
frmInputSettings.lblZoomY זום Y: 缩放 Y ： 
frmInputSettings.lblRotateZ סובב: 旋转 ： 
frmInputSettings.lblZoomX זום X: 放大 X ： 
frmInputSettings.cmdResetPanY אפס 复位 
frmInputSettings.cmdResetPanX אפס 复位 
frmInputSettings.cmdResetZoom אפס 复位 
frmInputSettings.lblPanY פאן Y: 潘 Y ： 
frmInputSettings.lblPanX Pan X: X 先生 ： 
frmInputSettings.lbl זום זום: 放大 ： 
frmInputSettings.chkEnable חיתוך חיתוך 裁剪 
frmInputSettings.lblCropX1 יבול X1: 作物 X1 ： 
frmInputSettings.lblCropY1 יבול Y1: 作物 Y1 ： 
frmInputSettings.lblCropX2 יבול X2: 作物 X2 ： 
frmInputSettings.lblCropY2 יבול Y2: 作物 Y2 ： 
frmInputSettings.cmdResetPosition איפוס הכל 全部 重置 
frmInputSettings.cmdDeleteTrigger מחק 删除 
frmInputSettings.cmdEditTrigger ערוך 编辑 
frmInputSettings.cmdAddTrigger הוסף 加 
frmInputSettings.cmd החל החל 申请 
frmInputSettings.lbl מסנני מסננים 过滤 器 
frmInputSettings.lblDelayFrames frames 帧 
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frmInputSettings.lbl Delay Delay 延迟 
frmInputSettings.cmd נכסי נכסים 属性 
frmInputSettings.lblOtherTallyInfo למידע על אפשרויות אחרות של Tally Light, עיין בכרטיסייה Tally Lights 
 有关 其它 Tally 灯 选项 的 信息 ， 请 参阅 设置 理货 灯 标签 בהגדרות
frmInputSettings.lbl אחרת אורות טלי אחרים 其他 理货 灯 
frmInputSettings.lbl Arduino Arduino Tally Lights Arduino 的 理货 灯 
frmInputSettings.lblTallyStatusLabel Status 状态 
frmInputSettings.lbl יציאת COM COM COM 端口 
frmInputSettings.lblTallyNumber מספר טאלי ally 号码 
frmInputSettings.chk צבע מפתח מפתח צבע 彩色 钥匙 
frmInputSettings.Label1 קביעות הגדרות קבועות מראש של Chroma Key אוטומטיות 自动 色度 键 预设 
frmInputSettings.chkAntiAliasing Anti Aliasing 反锯齿 
frmInputSettings.chkGreenFilter מסנן מפתח Chroma 色度 键 过滤 器 
frmInputSettings.cmdResetTolerance Reset 复位 
frmInputSettings.lblChroma Key Chroma Key 色度 键 
frmInputSettings.lblRedKey אדום 红色 
frmInputSettings.lblBlueKey כחול 蓝色 
frmInputSettings.lblGreenKey Green 绿色 
frmInputSettings.lblLuma Key Key Luma 咬 关键 
frmInputSettings.lbl מפתח Key / Fill קלט 键 / 填充 输入 
frmInputSettings.cmd העתק העתק מ ... 复制 自 ...... 
frmInputSettings.tMenu. כללי כללי 一般 
frmInputSettings.tMenu.Colour להתאים צבע להתאים 「颜色 调整」 
frmInputSettings.tMenu.Colour מפתח צבע מפתח 彩色 钥匙 
frmInputSettings.tMenu. תיקון צבע תיקון צבע 色彩 校正 
frmInputSettings.tMenu. מיקום מיקום 位置 
frmInputSettings.tMenu.Multi View Multi View 多 视图 
frmInputSettings.tMenu.Triggers טריגרים 触发器 
frmInputSettings.tMenu.Tally Lights Tally Lights 理货 灯 
frmInputSettings.tMenu.PTZ PTZ 云台 
frmInputSettings.tMenu. מתקדם מתקדם 先进 
frmOverlay.frm הגדרות שכבת-על שכבת-על 叠加 设置 
frmOverlay.r מסגרות מסגרות 帧 
frmOverlay.rMilliseconds Milliseconds 毫秒 
frmOverlay.r מסגרות מסגרות 帧 
frmOverlay.rMilliseconds Milliseconds 毫秒 
frmOverlay.lblStinger קלט סטינגר קלט: 毒刺 输入 ： 
frmOverlay.lblStingerMilliseconds (0 0） (כדי להשבית 代表 停用） 
frmOverlay.lblStingerCut סטינגר נקודת חיתוך: 毒刺 切 点 ： 
frmOverlay.lbl אלפא אלפא: 阿尔法 ： 
frmOverlay.cmd ביטול ביטול 取消 
frmOverlay.lblMilliseconds2 (0 0） (כדי להשבית 代表 停用） 
frmOverlay.lbl משך זמן Overlay: 时间 ： 
frmOverlay.lbl מילי-שניות מילי-שניות 毫秒 
frmOverlay.lbl משך אפקט משך: 效果 持续 时间 ： 
frmOverlay.lbl אפקט אפקט השפעה: 效果 ： 
frmOverlay.lblOverlay מספר מספר: 编号 ： 
frmOverlay.lblDragTip כדי להתאים את המיקום, גרור את התיבה האדומה או החזק את מקש Shift לחוץ כדי לשנות את הגודל 若
要 调整 位置 ， 拖动 红色 或 或 按住 shift 键 来 调整 
frmOverlay.lbl רדיוס רדיוס: 半径 ： 
frmOverlay.lbl עובי עובי: 厚度 ： 
frmOverlay.lbl צבע צבע: 颜色 ： 
frmOverlay.lbl גבול הגבול 边境 
frmOverlay.cmdResetRotate אפס 重置 
frmOverlay.cmdResetZoomY אפס 重置 
frmOverlay.cmdResetZoomX אפס 重置 
frmOverlay.lblZoomY זום Y: 变焦 Ÿ ： 
frmOverlay.lblRotateZ סובב: 旋转 ： 
frmOverlay.lblZoomX זום X: 变焦 X ： 
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frmOverlay.cmdResetPanY איפוס 重置 
frmOverlay.cmdResetPanX אפס 重置 
frmOverlay.cmdResetZoom אפס 重置 
frmOverlay.lblPanY Pan Y: 潘 Ÿ ： 
frmOverlay.lblPanX Pan X: 潘 贤 章 ： 
frmOverlay.lbl זום זום: 变焦 ： 
frmOverlay.lblPIP מיקום תמונה בתמונה מיקום 图片 在 图片 位置 
frmOverlay.lblOverlay סוג סוג: 类型 ： 
frmPlaylist.frmPlaylist רשימת השמעה 播放 列表 
frmPlaylist.chk מצב ידני ידני 手动 模式 
frmPlaylist.chk ClearOverlay נקה שכבות שכבה 清除 覆盖 
frmPlaylist.cmd הקודם הקודם 前 
frmPlaylist.chkBegin נבחר התחל מהפריט שנבחר 从 选择 项目 开始 
frmPlaylist.cmd הבא הבא 未来 
frmPlaylist.chk לולאת לולאה 环路 
frmPlaylist.lblAvailableInputs תשומות זמינות 可用 的 输入 
frmPlaylist.lbl רשימת השמעה פלייליסט 播放 
frmPlaylist.cmdCreatePlayList רשימת השמעה חדשה 新 的 播放 列表 
frmPlaylist.cmdDeletePlayList מחק רשימת השמעה 删除 播放 列表 
frmPlaylist.cmd סגור 关闭 
frmPlaylist.cmdStartStop התחל 开始 
frmPlayListItem.frmPlayListItem רשימת השמעה 播放 列表 
frmPlayListItem.lblDisplayType סוג תצוגה: 显示 类型 ： 
frmPlayListItem.lbl וידיאו וידאו: 视频 ： 
frmPlayListItem.lbl התחלה מיקום התחלה של מיקום: 起始 位置 ： 
frmPlayListItem.lblTransitionDuration מעבר משך (באלפיות השנייה): 过渡 的 持续 时间 （以 毫秒 为 单位） ： 
frmPlayListItem.lbl מעבר מעבר: 过渡 ： 
frmPlayListItem.Cancel_Button בטל 取消 
frmPlayListItem.lbl משך זמן: 时间 ： 
frmPlayListSave.frmPlayListSave צור פלייליסט 创建 播放 列表 
frmPlayListSave.chk העתק העתק רשימת השמעה נוכחית 复制 当前 播放 列表 
frmPlayListSave.lblSavePlaylist בחר שם לפלייליסט החדש. כל רשימת השמעה תתווסף להגדרה הקדימה הפתוחה 选择 的 新 
的 播放 列表 的 名称。 每个 播放 列表 将 被 添加 到 打开 预置 
frmPlayListSave.cmd ביטול ביטול 取消 
frmRecordingInfo.frmRecordingInfo הקלטת מידע 记录 信息 
frmRecordingInfo.lbl גודל גודל: 大小 ： 
frmRecordingInfo.g מאגר מאגר 缓冲区 
frmRecordingInfo.lbl Read קרא: 阅读 ： 
frmRecordingInfo.lbl כתוב כתוב: 写 ：
frmRecordingInfo.gDroppedFrames Dropped Frames 丢帧 
frmRecordingInfo.lblTotalThisSession סך הכל מושב זה: 总 此 此 ： 
frmRecordingInfo.lblHardDiskCpu עקב הדיסק הקשיח / מעבד: 由于 硬盘 / CPU ： 
frmRecordingInfo.lblSourceFrameRate עקב קצב פריימים של המקור: 由于 源 帧率 ： 
frmRecordingInfo.lblTotalThisRecording סך הכל הקלטה זו: 共有 这段 录音 ： 
frmRecordingInfo.lbl מכשיר שמע AudioDevice: 音频 设备 ： 
frmRecordingInfo.lbl מערכת מערכת: 系统 ： 
frmRecordingInfo.lbl קוד codec: 编 解码 器 ： 
frmRecordingInfo.lbl משך זמן: 时间 ： 
frmRecordingInfo.lbl שם קובץ שם: 文件 名 ： 
frmRecordingInfo.cmd סגור 关闭 
frmRecordingSetup.frmRecordingSetup הגדרת הקלטה 录制 设置 
frmRecordingSetup.lblKbps Kbps Kbps 的 
frmRecordingSetup.lblAudioBitRate קצב סיביות אודיו: 音频 比特 率 ： 
frmRecordingSetup.lbl דקות דקות 会议 纪要 
frmRecordingSetup.lbl הפעל מחדש את הקובץ החדש Every: 新 的 文件 ， 每隔 ： 
frmRecordingSetup.lbl גודל גודל: 大小 ： 
frmRecordingSetup.cmd עיון בעיון 浏览 
frmRecordingSetup.lbl שם הקובץ שם: 文件 名 ： 
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frmRecordingSetup.lbl קצב פריימים של המערכת: 帧 速率 ： 
frmRecordingSetup.lbl קוד codec: 编 解码 器 ： 
frmRecordingSetup.lbl Milliseconds Milliseconds 毫秒 
frmRecordingSetup.lbl עיכוב שמע שמע: 音频 延迟 ： 
frmRecordingSetup.lbl שמע שמע: 音频 ： 
frmRecordingSetup.chk סובלנות תקלה מקוטעת 容错 
frmRecordingSetup.lblMp4 פורמט פרופיל: 简介 ： 
frmRecordingSetup.chk חומרה תאוצה השתמש במקודד חומרה 使用 硬件 编码 器 
frmRecordingSetup.cmd ביטול ביטול 取消 
frmRecordingSetup.lblMbps Mbps Mbps 的 
frmRecordingSetup.lblMPEGBitRate קצב סיביות: 比特 率 ： 
frmRecordingSetup.lblFileFormat פורמט קובץ: 文件 格式 ： 
frmRecordingSetup.lblMpegFileFormat TS (זרם תחבורה) מומלץ לעריכה. TS （传输 流） 建议 进行 编辑。 
frmRecordingSetup.lblHttpPort יציאת HTTP: HTTP 端口 ： 
frmRecordingSetup.lbl AudioCodec Audio Codec: 音频 编 解 码 器 ： 
frmRecordingSetup.lblWMVCodec Codec: 编 解码 器 ： 
frmRecordingSetup.lbl איכות האיכות: 质量 ： 
frmRecordingSetup.lbl FPS FPS: FPS ： 
frmRecordingSetup.lbl קצב סיביות BitRate: 比特 率 ： 
frmRecordingSetup.lblFFMPEGAB איכות שמע איכותי: 音频 质量 ： 
frmRecordingSetup.lblFFMPEGV איכות וידאו ביטראט: 视频 质量 ： 
frmRecordingSetup.lblFFMPEGExt פורמט: 格式 ： 
frmRecordingSetup.lblFFMPEG פורמט קודק: 编 解码 器 ： 
frmRecordingSetup.cmdAudioRecording WAV File Record WAV Record 记录 
frmRecordingSetup.tMenu.AVI AVI AVI AVI 
frmRecordingSetup.tMenu.MPEG-2 MPEG-2 的 MPEG-2 
frmRecordingSetup.tMenu.WMV WMV 对 WMV 
frmRecordingSetup.tMenu.WMV סטרימינג WMV סטרימינג WMV 流 媒体 
frmRecordingSetup.tMenu.FFMPEG FFMPEG FFMPEG 
frmRecordingSetup.tMenu.vMix AVI vMix AVI vMix AVI 
frmRecordingSetup.chk מופעל מופעל 启用 
frmRegistration.frmRegistration vMix רישום vMix 注册 
frmRegistration.lnkBasic בקר בכתובת https://register.vmix.com/ כדי להירשם למהדורה הבסיסית בחינם 访问 
https://register.vmix.com/ 注册 免费 的 基本 版 
frmRegistration.cmd ביטול ביטול 取消 
frmRegistration.lblInternet גישה לאינטרנט נדרשת להשלמת ההרשמה 互联网 接入 要求 完成 注册 
frmRegistration.lbl רישום רישום 注册 
frmRegistration.lblEmailAddressB כתובת דוא"ל 电邮 地址 
frmRegistration.rTrial הירשם למשפט 60 יום פונקציונלי לחלוטין 注册 一个 全 功能 的 60 天 试用 
frmRegistration.lnkvMix בקר בכתובת http://www.vmix.com/ לרכישת מפתח רישום 访问 http://www.vmix.com/ 购
买 注册码 
frmRegistration.lblEmailAddress כתובת דוא"ל 电邮 地址 
frmRegistration.lbl מפתח מפתח 重点 
frmRegistration.r הרשמה חינם למהדורה הבסיסית בחינם 注册 为 免费 的 基本 版 
frmRegistration.r מפתח יש לי מפתח רישום 我 有 一个 注册码 
frmSettings.frm הגדרות הגדרה 设置 
frmSettings.chkPerfReadLock תפוקת מצב ביצועים גבוהים 高 输出 性能 模式 
frmSettings.chk PerformanceAlerts הצג התראות GPU / CPU 显示 GPU / CPU 警报 
frmSettings.lblDisplayMethod שיטת תצוגה: 显示 方法 ： 
frmSettings.chkDisableWindowsUpdate השבת את Windows Update כאשר vMix מריץ את vMix 运行 时 禁用 
Windows 更新 
frmSettings.lblHighPerformanceMode 3 לכרטיסי מסך עם זיכרוןGB + בלבד 对于 只有 3GB + 内存 的 显卡 
frmSettings.chkHighPerformanceMode מצב ביצועי קלט גבוה 高 输入 性能 模式 
frmSettings.chkOptimus אפשר תאימות של Optimus Graphics 启用 Optimus 显卡 兼容性 
frmSettings.lbl תצוגה מקדימה דלג על תצוגה מקדימה של דלג: 预览 跳过 ： 
frmSettings.chkDirect3D9Ex תצוגה מקדימה אפשר FlipEx בתצוגה מקדימה 在 预览 启用 FlipEx 
frmSettings.lbl יישום עדיפות ליישום עדיפות: 申请 的 优先权 ： 
frmSettings.chkDirect3D9Ex הפעל את FlipEx במסך מלא 启用 FlipEx 上 全屏 
frmSettings.lbl פורמט פלט פורמט פלט: 输出 格式 ： 
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frmSettings.lbl VideoRenderer Video Renderer: 视频 渲染 器 ： 
frmSettings.chkLockBackBuffer פלט סינכרון עם קצב רענון 与 刷新率 同步 输出 
frmSettings.chkYUVFix להמיר אוטומטית 16-235 ל- 0-255 עבור כניסות YUV 自动 转换 16-235 用于 YUV 输入 到 0-
255 
frmSettings.chk זיכרון נעילת זיכרון 内存 锁 
frmSettings.chkDisableInputEffects השבת השפעות על תצוגות מקדימות קלט 禁用 对 输入 预览 的 影响 
frmSettings.lblActiveAdapter בשימוש: אין 在 用途 ： 无 
frmSettings.lbl מתאם גרפי למתאם: 图形 适配器 ： 
frmSettings.chkCaptureLowLatency אחזור נמוך לכידת 低 延时 捕获 
frmSettings.chkTBarTriggers אפשר טריגרים על סרגל T- סרגל סרגל 上 启用 触发器 
frmSettings.chk Controller הודעות בקר Plug and Play מופעל 控制器 即插即用 启用 
frmSettings.chkInputClose אישור תצוגת כפתור סגור קלט 显示 输入 关闭 按钮 的 确认 
frmSettings.chk הצג הפקה שעוני ייצור שעונים 生产 时钟 
frmSettings.chkShowFTB FTB FTB 
frmSettings.chkShowTBar T-Bar T- 酒吧 
frmSettings.chkShowTransition24 2-4 מעברים 过渡 2-4 
frmSettings.chkShowQuickPlay QuickPlay 快 玩 
frmSettings.lblTransition תצוגת מעבר מעבר: 过渡 显示 ： 
frmSettings.chk שכבת על שכבות-על l 
frmSettings.chkControlSurfaceEnabled vMix Control Surface Enabled vMix 控制 界面 启用 
frmSettings.chkMultiInstance אפשר מופעים מרובים 启用 多个 实例 
frmSettings.chkRememberWindowPosition זכור מיקום חלון 记住 窗口 位置 
frmSettings.chk הקלטה אשר את תצוגת האישור של לחצני הקלטה, חיצוני, זרם ומולטי-קומר 显示 确认 的 记录 ， 外部 ， 
流 和 MultiCorder 按钮 
frmSettings.chk תצוגה מקדימה לחץ על הפעל את QuickPlay על ידי לחיצה על חלון תצוגה מקדימה 通过 点击 预览 窗口 激
活 的 QuickPlay 
frmSettings.lbl שפת השפה: 语言 ： 
frmSettings.chk התחל חיצוני פלט חיצוני 启动 外部 输出 
frmSettings.chkPausePreview השהה אוטומטית קלט תצוגה מקדימה לאחר המעבר 过渡 期 后 自动 暂停 预览 输入 
frmSettings.chk התחלה מקסימלית מקסימלית 开始 מקסימלית 
frmSettings.chk התחל מתקדם במצב מתקדם 以 高级 模式 启动 
frmSettings.chk RestartActive הפעל מחדש אוטומטית את קלט הפלט עם מעבר 自动 重 启动 输出 输入 与 转换 
frmSettings.chk מסך מלא התחל תצוגה במסך מלא 开始 全屏 显示 
frmSettings.chkPlayActive הפעל אוטומטית קלט פלט עם מעבר 自动 播放 输出 输入 与 转型 
frmSettings.lbl מילי-שניות מילי-שניות 毫秒 
frmSettings.lbl QuickPlayTransition QuickPlay Transition: QuickPlay 的 过渡 ： 
frmSettings.lblQuickPlayDuration משך ההפעלה המהיר: QuickPlay 的 时间 ： 
frmSettings.cmdTestVoice מבחן 测试 
frmSettings.lblVoiceShortcuts קיצורי דרך קוליים 语音 快捷 方式 
frmSettings.chk קול מופעל 启用 
frmSettings.lblVoiceAudio מקור שמע: 音频 来源 ： 
frmSettings.lbl קול ביטחון ביטחון: 置信 度 ： 
frmSettings.lblAudioSource הקלטת שמע: 录制 音频 ： 
frmSettings.lblAudioSourceDescription התקן השמע שנבחר ישמש להקלטה, סטרימינג ופלט חיצוני 选定 的 音频 设备 ， 
将 用于 ， 流 媒体 和 外部 外部 
frmSettings.lblAudioSourceFormat פורמט: 格式 ： 
frmSettings.lbl קצב סיביות מאסטר MasterBitRate: 主 比特 率 ： 
frmSettings.lbl קצב דגימה של מאסטר דירוג: 主 采样 率 ：
frmSettings.lblAudioDelayMilliseconds אלפיות השנייה
frmSettings.lblDefaultAudioDelay ברירת מחדל עיכוב שמע: 默认 默认 音频 延迟 ： 
frmSettings.chkFTBA Audio Fade To Black כולל אודיו 淡入 淡出 的 包括 音频 
frmSettings.chkInputAudioMeter הראה מד שמע ליד כניסות 显示 音频 指示器 旁边 的 输入 
frmSettings.chkAutoAudioMixing מערבבים אוטומטית אודיו 自动 混合 音频 
frmSettings.chkMasterAudioMeter הראה מד אודיו ראשי בחלון הראשי 在 主 窗口 显示 主 音频 仪表 
frmSettings.cmd מצא מצא 找 
frmSettings.cmdSC ג'ויסטיק ג'ויסטיק 操纵杆 
frmSettings.cmdSC שאטל הסעות PRO 班车 PRO 
frmSettings.cmdSCXKeys Surface 表面 
frmSettings.cmdSCKB מקלדת 键盘 
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frmSettings.cmdSCMIDI MIDI 下午 
frmSettings.cmdSCAll הכל 所有 
frmSettings.cmdCloneShortcut Clone 克隆 
frmSettings.cmd הגדרות MIDI MIDI MIDI 设置 
frmSettings.cmd תבניות תבניות 模板 
frmSettings.cmdEditShortcut ערוך 编辑 
frmSettings.cmd הסר קיצור דרך הסר 删除 
frmSettings.cmdAddShortcut הוסף 添加 
frmSettings.lblDefaultAudioBus ברירת מחדל עבור כניסות חדשות 新 输入 默认 巴士 
frmSettings.lblDefaultAudioRenderer פלט מאסטר 主 输出 
frmSettings.lbl אוזניות Audio אוזניות 头戴 耳机 
frmSettings.cmdMV קלט התאמה אישית של פריסה 自 定义 布局 
frmSettings.lbl תפוקות תיאור תיאור 描述 
frmSettings.lblNDI תפוקות NDI נוספות נוספות 其他 具有 输出 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl תפוקות שכבות-על שכבות 叠加 
frmSettings.lbl מוצא מקור המקור 资源 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.lbl פלט שם 产量 
frmSettings.cmdNDI NDI OFF 带 关闭 
frmSettings.cmdMVStandard Legacy 遗产 
frmSettings.lblMultiViewLayout פריסת MultiView 多 视图 布局 
frmSettings.chkExternalUseDisplaySettings השתמש בהגדרות התצוגה 使用 显示 设置 
frmSettings.chkExternalUseStreamingSettings השתמש בהגדרות הזרמה 使用 流 设置 
frmSettings.cmdAux2 2 חיצוני 外部 2 
frmSettings.cmdAux1 חיצוני 外部 
frmSettings.cVirtual vMix Video / Streaming vMix 视频 / 流 
frmSettings.cDeckLink מעבד חיצוני 外部 渲染 
frmSettings.lbl קצב פריימים של המערכת: 帧 速率 ： 
frmSettings.lblExtAlpha ערוץ אלפא: אלפא 频道 
frmSettings.lblExtAudioChannels ערוצי שמע: 音频 通道 ： 
frmSettings.lbl יציאת היציאה: 港口 ： 
frmSettings.lblEx התקן התקן: 设备 ： 
frmSettings.lblExAudioDevice התקן שמע: 音频 设备 ： 
frmSettings.lblDelayInfo 200 זה מגדיר עיכוב בקלט השמע באלפיות השנייה. לדוגמא אם השמע מוקדם יותר מהווידיאו ב ms, 
这 台 音频 输入 以 毫秒 为 的 的 延迟。 例如 ， 如果 音频 比 视频 早 在 20 0 这里 是 200 毫 הקלד 200 כאן
秒 ， 键入 
frmSettings.lbl עיכוב שמע AudioDelay: 音频 延迟 ： 
frmSettings.lblExOutputSize גודל פלט: 输出 尺寸 ： 
 מכל מכשיר באותה רשת כולל אנדרואיד, אייפד, משטח וטלפונים vMix -עצה לתיאור: כתובת האתר שלמעלה יכולה לשמש לשליטה ב
 提示 ： 上面 的 网站 地址 可以 被 用来 从 任何 控制 .ניידים. כל שעליך לעשות הוא להקליד אותו בדפדפן במכשיר זה
vMix 同一 网络 包括 包括 Android ， iPad 的 ， 表面 和 移动 电话 上。 将 将 输入 到 该 设备 上 上 的 浏
览 器。 
frmSettings.txt WebServerLink לא מופעל 未 启用 
frmSettings.chk WebServerEnabled מופעל 启用 
frmSettings.lbl WebServerAddress כתובת אתר האינטרנט: 网站 地址 ： 
frmSettings.lbl נמל נמל: 港口 ： 
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frmSettings.chkAdvancedSettings הצג הגדרות מתקדמות 显示 高级 设置 
frmSettings.cmd ביטול ביטול 取消 
frmSettings.chk הקלטת Interlaced Interlaced 隔行 记录 
frmSettings.lblDefaultFolder תיקיית ברירת מחדל להקלטות 录音 的 默认 文件 夹 
frmSettings.lbl הקלטהקובץ פורמט פורמט שם קובץ 文件 名 格式 
frmSettings.cmd עיון בעיון 浏览 
frmSettings.chkRecordingSetup הגדרת הקלטה אוטומטית עם הגדרות קודמות 自动 设置 的 录制 与 以前 的 设置 
frmSettings.lblRecordingMemoryBuffer הקלטת מאגר זיכרון 录音 内存 缓冲区 
frmSettings.lbl 1080 באגר 5 מסגרות (בין 20 מגה-בתים לבין 40 מגה-בתים עבורp) 5 帧 （20 ,מגה-בייט, 40 מגה-בייט 
1080p 之间） 
frmSettings.lblFFMpegFormats הפעל את סוגי הקבצים שלמטה באמצעות מפענח FFMPEG (דוגמה: * .mov, *. qt, *. mxf) 
播放 的 文件 类型 下 使用 FFmpeg 的 解码 器 （例如 ： *。 MOV ， QT * ， * MXF） 
frmSettings.lblFFMPEG FFMPEG: FFMPEG ： 
frmSettings.lblDirectShow DirectShow: DirectShow 的 ： 
frmSettings.lbl מצלמת מצלמה: 摄像 头 ： 
frmSettings.lbl השמעת וידיאו: 视频 视频 ： 
frmSettings.lbl Deinterlacing מיקום עדיף: inter 逐行 扫描 ： 
frmSettings.cmdBlockedFilterList רשימת מסננים חסומים 被 阻止 的 筛选 器 列表 
frmSettings.lblDirectShowFilters מסננים: 过滤 器 ： 
frmSettings.lblMPEG2 וידאו MPEG 2 וידאו: MPEG - 2 视频 ： 
frmSettings.cmd264 נכסי נכסים 属性 
frmSettings.cmd נכסי נכסים 属性 
frmSettings.lblMPEG שמע   שמע MPEG: MPEG 音频 ： 
frmSettings.lblx264 וידאו x264 וידאו: X264 视频 ： 
frmSettings.chk Deinterlace השתמש ב- vMix Deinterlacing 使用 vMix 逐行 扫描 
frmSettings.cmdAudioProperties Properties 属性 
frmSettings.cmdStopAllScripts עצור הכל 全部 停止 
frmSettings.cmdStartStopScript התחל 开始 
frmSettings.cmdRemoveScript הסר 拆除 
frmSettings.cmdEditScript עריכה 编辑 
frmSettings.cmdAddScript הוסף 添加 
frmSettings.chkInputNumbers הצג מספרי קלט 显示 输入 号码 
frmSettings.lbl מסך מלא מסך מלא: 全屏 ： 
frmSettings.cmd 2 תצוגה 2 תצוגה 显示 2 
frmSettings.cmdDisplay1 1 תצוגה 显示 1 
frmSettings.lbl צבע פעיל פלט צבע: 输出 颜色 ： 
frmSettings.lbl תצוגה מקדימה צבע תצוגה מקדימה של צבע: 预览 颜色 ： 
frmSettings.lbl פלט גודל פלט גודל: 输出 尺寸 ： 
frmSettings.lblOutputAspectRatio יחס היבט פלט: 输出 的 宽高比 ： 
frmSettings.lbl גודל קלט InputSize: 输入 大小 ： 
frmSettings.lbl תצוגת מסך פלט: 显示 方式 ： 
frmSettings.lbl ערכת נושא: 主题 ： 
frmSettings.lbl קצב פריימים של מערכת: 主 帧 速率 ： 
frmSettings.chk OutputMinimise Minimize 最大限度 地 减少 
frmSettings.chk OutputAlwaysOnTop למעלה Top 
frmSettings.lbl פלט מיקום מיקום: 您 的 位置 ： 
frmSettings.chk OutputHideCursor Hide Cursor 隐藏 光标 
frmSettings.lblProductName vMix vMix 
frmSettings.cmdSendReport שלח דוח תמיכה 发送 报告 的 支持 
frmSettings.chkUpdateCheck בדוק אם קיימים עדכונים בהפעלה 在 启动 时 检查 更新 
frmSettings.lbl תכונות תכונות: 特点 ： 
frmSettings.lbl כניסות לכידת כניסה לכניסה: 捕捉 输入 ： 
frmSettings.lbl כניסות קלט: 输入 ： 
frmSettings.lblMaximumSize גודל מקסימלי: 最大 尺寸 ： 
frmSettings.lbl תאריך תפוגה תאריך תפוגה: 截止 日期 ： 
frmSettings.lbl גרסת גרסה: 版本 ： 
frmSettings.cmdChangeRegistration שינוי רישום מפתח 更改 注册码 
frmSettings.chkRadioFarEnabled מופעל 启用 
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frmSettings.lblRadioFar Radio-Far Tally Lights 无线电 远 泰丽 灯 
frmSettings.lblTallyLightsLLCDescription צלילים אלה מופעלים אוטומטית כאשר הם מחוברים לחשמל ומוקצים למספר הקלט 
插上 电源 并 分配 到 输入 号码 ， 这些 ally tallys 会 自动 启用 
frmSettings.lblTallyLightsLLC Tally Lights LLC / metaSETZ 灯 灯 LLC / metaSETZ 
frmSettings.lblWebTallyLights עזרה דפדף לדף למטה בכל מכשיר מחובר ל- WiFi כדי להפוך אותו לטאלי אור מיידי 浏览 以
下 网页 上 的 任何 WiFi 连接 的 设备 把 它 变成 一个 即时 Tally 灯 
frmSettings.lblWebTallyLights Web Tally Lights 网络 理货 灯 
frmSettings.lblArduino Arduino Tally Lights Arduino 的 理货 灯 
frmSettings.cmdSwapPreviewActive Swap Preview Active 交换 预览 活动 
frmSettings.cmdTallyReset אפס לברירת מחדל 重置 为 默认 值 
frmSettings.cmdTallyLightsLegacy אפס למצב Legacy 复位 到 传统 模式 
frmSettings.lblDevicesNotice עדיין לא הופעלו התקנים. לחץ על אפשר התקנים כדי להגדיר אותם. 没有 设备 已 被 尚未 
启用。 单击 启用 设备 对 它们 进行 设置 
frmSettings.cmd התקנים אפשר התקנים 让 设备 
frmSettings.cmd ייצוא ייצוא 出口 
frmSettings.cmd יבוא יבוא 进口 
frmSettings.cmd הסר הסר 去掉 
frmSettings.cmdClone Clone 克隆 
frmSettings.cmd עריכה עריכה 编辑 
frmSettings.cmd הוסף הוסף 加 
frmSettings.tMenu.Display Display 显示
frmSettings.tMenu.Outputs / NDI Outputs / NDI 输出 / A 
frmSettings.tMenu.Options אפשרויות 选项 
frmSettings.tMenu. ביצועי ביצועים 性能 
frmSettings.tMenu.Decoders Decoders 解码 器 
frmSettings.tMenu. הקלטת הקלטה 录音 
frmSettings.tMenu. פלט חיצוני פלט חיצוני 外部 输出 
frmSettings.tMenu.Audio Audio 音频 
frmSettings.tMenu.Audio פלט יציאות שמע 音频 输出 
frmSettings.tMenu.Web בקר בקר האינטרנט 网络 控制器 
frmSettings.tMenu.Tally Lights Tally Lights 理货 灯 
frmSettings.tMenu. קיצורי דרך קיצורי דרך 快捷 键 
frmSettings.tMenu.Activators Activators 激活 剂 
frmSettings.tMenu.Scripting Scripting 脚本 
frmSettings.tMenu.About About 关于 
frmSettings.cmd יבוא יבוא 进口 
frmSettings.cmd ברירת מחדל 默认 
frmSettings.cmd ייצוא ייצוא 出口 
frmWizard.frmWizard תצורת vMix vMix 配置 
frmWizard.lblConfigureDescription בחר תצורה מתחילה עבור vMix למטה. ניתן להתאים הגדרות אלה מאוחר יותר על ידי 
 。选择 vMix 低于 起始 配置。 这些 设置 可以 在 以后 通过 点击 按钮 进行 自 定义 .לחיצה על כפתור ההגדרות
frmLanguage.frmLanguage vMix שפה vMix 语言 
frmLanguage.lbl תרגומי תרגום המסופקים על ידי Google Translate 谷 歌 翻译 提供 的 翻译 
frmLanguage.cboLanguage אנגלית 英语 
frmTextEditor.frmTextEditor עורך כותרות 标题 编辑 
frmTextEditor.t עורך כותרות פונט 标题 编辑 
frmTextEditor.cmd שעונים שעונים 钟 
frmTextEditor.cmd עיון בעיון 浏览 
frmTextEditor.lbl ספירת ספירה לאחור 倒计时 
frmTextEditor.cmdCountdownSettings הגדרות 设置 
frmTextEditor.cmd ייצוא ייצוא 出口 
frmTextEditor.cmd יבוא יבוא 进口 
frmTextEditor.cmd נקה ניקוי 清除 
frmTextEditor.lbl הגדרות קבועות מראש מוגדרות מראש 预设 
frmTextEditor.cmdLiveEdit Live 住 
frmDuration.frm משך זמן 时间 
frmDuration.g אנימציה אנימציה 动画 
frmDuration.lbl משך זמן 为期 
frmDuration.cmd ביטול ביטול 取消 
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frmMultiCorder.frmMultiCorder MultiCorder MultiCorder 
frmMultiCorder.cmdvMix vMix AVI vMix AVI 
frmMultiCorder.cmdAudioRecording WAV File Record WAV 文件 记录 
frmMultiCorder.chk סובלנות תקלה מקוטעת 容错 
frmMultiCorder.lblAudioBitRate קצב סיביות אודיו: 音频 比特 率 ： 
frmMultiCorder.chk חומרת מקודד השתמש במקודד חומרה 使用 硬件 编码 器 
frmMultiCorder.lbl קצב סיביות של וידאו BitRate: 视频 比特 率 ： 
frmMultiCorder.lblFFMPEGAB איכות שמע איכותי: 音频 质量 ： 
frmMultiCorder.lblFFMPEGV איכות וידאו ביטראטית: 视频 质量 ： 
frmMultiCorder.lblFFMPEGExt פורמט: 格式 ： 
frmMultiCorder.lblFFMPEG פורמט קודק: 编 解码 器 ： 
frmMultiCorder.cmdFFMPEG FFMPEG FFMPEG 
frmMultiCorder.lbl דקות דקות 会议 纪要 
frmMultiCorder.lblRestartInterval קובץ חדש כל: 新 的 文件 ， 每隔 ： 
frmMultiCorder.lbl Audio Audio מקור: 音频 ： 
frmMultiCorder.cmdRecStartStop התחל 开始 
frmMultiCorder.cmdTS MPEG-2 TS MPEG-2 TS 
frmMultiCorder.cmdMKV MKV MKV 
frmMultiCorder.cmd AVI AVI AVI 
frmMultiCorder.lbl קוד codec: 编 解码 器 ： 
frmMultiCorder.cmd עיין בתיקיית הקלטת שינוי 更改 拍摄 文件 夹 
frmTallyLight.frmTallyLight ערוך את Tally Light 编辑 理货 灯 
frmTallyLight.lblActivePin פין פעיל: 积极 引脚 ： 
frmTallyLight.lblPreviewPin Pin Preview: 预览 pin ： 
frmTallyLight.Cancel_Button בטל 取消 
 捷径 קיצורי דרך frmShortcuts.frm קיצורי דרך
frmShortcuts.cmdWebInterface בקר אינטרנט 网络 控制器 
frmShortcuts.cmd עריכה עריכה 编辑 
frmShortCut.frmShortCut הוסף קיצור דרך 新增 捷径 
frmShortCut.cmd ביטול ביטול 取消 
frmShortCut.lbl ביטוי קול 短语 
frmShortCut.lblStreamDeck StreamDeck StreamDeck 
frmShortCut.cmdDisplayBrowse Browse 浏览 
frmShortCut.lbl תצוגה מסוג תצוגה: 显示 ： 
frmShortCut.chk לחץ לחץ מופעל 压力 已 启用 
frmShortCut.lblJSIndex אינדקס 指数 
 frmShortCut.lblJS 按键 לחצן כפתור
frmShortCut.chkControllerShow Show in Controller Web 显示 在 网络 控制器 
frmShortCut.tab הכל הכל 所有 
frmShortCut.chkInputNumber הקצה קיצור דרך למספר קלט 分配 快捷 方式 输入 号码 
frmShortCut.lblMidiValueType סוג 类型 
 frmShortCut.chkMidiValue 值 ערך
frmShortCut.lblMidiNote הערה 注意 
frmShortCut.lbl ערוץ ערוצים 通道 
frmShortCut.lbl Milliseconds Milliseconds 毫秒 
frmShortCut.cmdFindKey מצא ... 发现 ... 
frmShortCut.lbl כותרת CustomTitle: 标题 ： 
frmShortCut.chk קיצור דרך מקומי מקומי (קביעה מוגדרת מראש זו בלבד) 本地 快捷 方式 （此 预设 只有） 
 ： frmShortCut.lbl: 价值 ערך
frmShortCut.lbl קלט קלט: 输入 ： 
frmShortCut.lbl 1 תיאור 1 תיאור: 说明 1 ： 
frmShortCut.lbl מפתח / בקרה: 键 / 控制 ： 
frmShortCut.lbl וידאו נבחר: 视频 ： 
frmShortCut.lbl משך זמן: 时间 ： 
frmShortCut.lbl פונקציית פונק: 功能 ： 
frmShortCut.lbl 2 תיאור 2 תיאור 2: תיאור ： 
frmShortCut.tMenu. כללי כללי 一般 
frmShortCut.tMenu. מתקדם מתקדם 先进 
frmShortCut.cmd הסר והסר 和 删除 
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frmShortCut.lblTrigger מפעילים את המקשים הבאים בנוסף לקיצור הדרך הזה: 除了 这 条 捷径 ， 引发 下面 的 键 ： 
frmShortCut.cmd הוסף והוסף 与 添加 
frmPowerPoint.frmPowerPoint PowerPoint PowerPoint 中 
frmPowerPoint.lblMilliseconds Milliseconds 毫秒 
frmPowerPoint.lbl מעבר מעבר: 过渡 ： 
frmPowerPoint.lbl אפקט אפקט: 效果 ： 
frmPowerPoint.lbl משך זמן: 时间 ： 
frmPowerPoint.lbl שניות שניות 秒 
frmVirtualSet.frmVirtualSet עורך זום להגדיר וירטואלי 虚拟 设置 缩放 编辑 器 
frmVirtualSet.Cancel_Button בטל 取消 
frmVirtualSet.cmdResetRotate אפס 重置 
frmVirtualSet.cmdResetZoomY אפס 重置 
frmVirtualSet.cmdResetZoomX אפס 重置 
frmVirtualSet.lblZoomY זום Y: 变焦 Ÿ ： 
frmVirtualSet.lblRotateZ סובב: 旋转 ： 
frmVirtualSet.lblZoomX זום X: 变焦 X ： 
frmVirtualSet.cmdResetPanY אפס 重置 
frmVirtualSet.cmdResetPanX אפס 重置 
frmVirtualSet.cmdResetZoom אפס 重置 
frmVirtualSet.lblPanY Pan Y: 潘 Ÿ ： 
frmVirtualSet.lblPanX Pan X: 潘 贤 章 ： 
frmVirtualSet.lbl זום זום: 变焦 ： 
frmCountdown.frm הגדרות ספירה לאחור של ספירה לאחור 倒计时 设置 
frmCountdown.lblCurrentTime זמן נוכחי 当前 时间 
frmCountdown.chk תצוגת תצוגת Reverse (00:00:00) כשעצרה 显示 （00:00:00） 停止 时 
frmCountdown.cmd ביטול ביטול 取消 
frmCountdown.chk Countdown הפוך הפוך 逆转 
frmCountdown.lbl פורמט תצוגה תצוגה פורמט 显示 格式 
frmCountdown.lbl משך זמן 为期 
frmCountdown.lbl זמן עצירה של זמן התחלה 停止 时间 
frmStreaming.frm הגדרות הזרמת סטרימינג 流 媒体 设置 
frmStreaming.lbl יעד הספק 目的地 
frmStreaming.chkUseStream1Quality השתמש בזרם 1 איכות 使用 流 1 质量 
frmStreaming.lbl שם הזרם או מפתח הזרם ream 名称 或 关键 
frmStreaming.lbl כתובת אתר של URL 
frmStreaming.cmd מתקדם מתקדם 先进 
frmStreaming.chkHWE קידוד השתמש במקודד חומרה 使用 硬件 编码 器 
frmStreaming.cmdInfo הרשמה 报名 
frmStreaming.lbl ערוץ ערוצים 渠道 
frmStreaming.cmd התחברות ועדכונים של ערוצים 登录 和 更新 通道 
frmStreaming.lbl סיסמת סיסמה 密码 
frmStreaming.lbl שם משתמש שם משתמש 用户 名 
frmStreaming.lbl איכות האיכות 质量 
frmStreaming.lbl יישום StreamingType 应用 
frmStreaming.cmd מחק מחק 删除 
frmStreaming.cmd הוסף הוסף 加 
frmStreaming.lbl פרופיל פרופיל 轮廓 
frmStreaming.cmdStartStop הכל התחל הכל 全部 开始 
frmStreaming.cmdLog צפה בסטטוס 查看 状态 
frmStreaming.cmd סגור שמור וסגור 保存 并 关闭 “ 
frmStreaming.cmdStartStop התחל 开始 
frmActivate.frm הפעל vMix הפעלה vMix 激活 
frmActivate.lblActivationInformation מפתח הרישום שלך vMix צריך להיות מופעל שוב עקב שינוי מערכת לאחרונה או 
 。您 vMix 注册码 需要 再次 由于 最近 的 的 变化 或 软件 升级 激活 .שדרוג תוכנה. לחץ על הפעל למטה כדי להמשיך
点击 下面 启动 继续。 
frmActivate.cmd צא ביציאה 出口 
frmActivate.cmd הפעל הפעל 激活 
frmActivate.lblInternet גישה לגישה לאינטרנט נדרשת להשלמת ההפעלה 完成 激活 所需 的 互联网 接入 
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frmActivate.lbl הפעלת רישום 激活 
frmOpenPreset.frmOpenPreset פתח קבוע מראש 开启 预设 
frmOpenPreset.cmd ביטול ביטול 取消 
frmOpenPreset.cmd הוסף הוסף 附加 
frmOpenPreset.cmd פתח פתוח 开 
frmEditCapture.frmEditCapture ערוך לכידת 编辑 拍摄 
frmEditCapture.cmd שינוי שם עריכה 编辑 
frmEditCapture.cmd Reset Reset et 
frmEditCapture.cmd ביטול ביטול 取消 
frmEditScript.frmEditScript עריכת סקריפט 编辑 脚本 
frmEditScript.cmd יבוא ייבוא   进口 
frmEditScript.cmd ייצוא ייצוא 出口 
frmEditScript.OK_Button שמור 保存 
frmEditScript.Cancel_Button סגור 关闭 
frmEditScript.lbl שם שם 名字 
frmKeyFinder.frmKeyFinder מצא שליטה 找到 控制 
frmKeyFinder.lblMidi הערה: אם ברצונך להשתמש בבקר MIDI, לחץ כאן כדי לאפשר זאת תחילה 注 ： 如果 您 想 使用 一
个 MIDI 控制器 ， 点击 此处 先 启用 
frmKeyFinder.cmd ביטול ביטול 取消 
frmKeyFinder.lblMessage לחץ על כפתור במקלדת או בבקר controller 键盘 或 控制器 上 的 一个 按钮 
frmShortcutTemplates.frmShortcutTemplates תבניות קיצור דרך 快捷 键 模板 
frmShortcutTemplates.lblDiagramType הצג כ- 显示 为 
frmShortcutTemplates.cmd החל החל Apply 
frmShortcutTemplates.cmd סגור 关闭 
frmShortcutTemplates.cmdSaveGraphic שמור גרפיקה 保存 图形 
frmShortcutTemplates.cmd ייצוא ייצוא 出口 
frmShortcutTemplates.cmd יבוא יבוא 进口 
frmNewPreset.frmNewPreset הגדרה מוגדרת מראש מראש 预设 预设 
frmNewPreset.lbl חדש צור הגדרה קבועה מראש ריקה חדשה בפורמט הווידאו הבא 创建 具有 以下 视频 格式 一个 新 的 空
白 预设 
frmNewPreset.cmd ביטול ביטול 取消 
UNDEFINED_ERROR UNDEFINED_ERROR UNDEFINED_ERROR 
 录制 尚未 配置 לא הוגדרה RECORDING_NOT_READY הקלטת
EMPTY_FILENAME לא ניתן להשאיר את שם הקובץ ריק 文件 名 不能 留空 
DIRECT3D_SYSTEM_COPY_NOT_SUPPORTED הקלטה אינה נתמכת על ידי חומרת הגרפיקה המותקנת. {newline} הביצועים יושפעו 
 录制 不 支持 所 安装 的 图形 硬件。 性能 将 受到 不利 影响 לרעה
DIRECT3D_HARDWARE_NOT_SUPPORTED חומרת גרפיקה אינה נתמכת. נדרשת חומרה תואמת ל- {newline} DirectX 9. 图形 硬
件 不 支持。 DirectX 9 兼容 的 硬件 要求。 
DIRECT3D_NOT_INSTALLED Direct3D לא נמצא. אנא התקן את הגרסה האחרונה של DirectX 9. Direct3D 的 找不到。 请 
安装 最新 版本 的 DirectX 9。 
DIRECT3D_DEVICE_LOST מנהל ההתקן הגרפי דיווח על שגיאה. vMix יתאפס כעת למצב הטוב הידוע האחרון. 图形 驱动 程序 报告 
了 一个。 vMix 现在 恢复 的 最后 一个 已知 的 良好 状态。 
CROSSBAR_NOT_FOUND מכשיר מוטות לא ניתן היה למצוא 找不到 交叉 开关 设备 
CAPTURE_NOT_FOUND התקן לכידה לא נמצא found 设备 不能 被 发现 
WINDOWS_7_REQUIRED Windows 7 7 ומעלה נדרש. חלונות 或 更高 版本。 
POWERPOINT_LOAD_SLIDE_ERROR לא ניתן לטעון את השקופית, אנא וודא ש- PowerPoint סגור ונסה שוב. 无法 载入 幻灯片 
， 请 确保 PowerPoint 是 关闭 ， 然后 再试 一次。 
EXTERNAL_RENDERER_NOT_FOUND מעבד חיצוני לא נמצא 外部 渲染 未 找到 
AUDIO_DEVICE_NOT_FOUND AUDIO_DEVICE_NOT_FOUND AUDIO_DEVICE_NOT_FOUND 
AUDIO_FORMAT_NOT_FOUND AUDIO_FORMAT_NOT_FOUND AUDIO_FORMAT_NOT_FOUND 
 该 计划 已 过期 ， 请 访问 .לקבלת גרסה מעודכנת /http://www.vmix.com פג תוקף תוכנית זו פג, אנא בקר בכתובת
http://www.vmix.com/ 的 更新 版本。 
WIDTH_NOT_NUMBER רוחב חייב להיות מספר. 宽度 必须 为 数字。 
HEIGHT_NOT_NUMBER גובה חייב להיות מספר. 高度 必须 为 数字。 
BITRATE_NOT_NUMBER BitRate חייב להיות מספר. 比特 率 必须 是 数字。 
FPS_NOT_NUMBER FPS חייב להיות מספר. 新鲜 粮食 店 必须 是 数字。 
PORT_NOT_NUMBER יציאה חייבת להיות מספר. 端口 必须 是 数字。 
QUALITY_NOT_NUMBER האיכות חייבת להיות מספר. 质量 必须 是 数字。 
 。WMV 格式 是 无效 的 .אינו חוקי WMV_FORMAT_INVALID WMV פורמט
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WMV_PORT_IN_USE נמל הזרמה נמצא בשימוש כרגע. 流 端口 正在 使用 中。 
DELAY_NOT_NUMBER עיכוב חייב להיות מספר. 延迟 必须 是 数字。 
CAPTURE_RESOLUTION_NOT_SUPPORTED רזולוציית לכידה אינה נתמכת על ידי מכשיר זה. 此 设备 不 支持 拍摄 分辨率。 
CAPTURE_PIN_NOT_FOUND פין לכידה לא נמצא. 捕捉 引脚 上 无法 找到。 
CAPTURE_CONFIGURE_CROSSBAR לא הצליח להגדיר את הקורה. 无法 配置 交叉 开关。 
CAPTURE_CONNECT_AUDIO לא הצליח לחבר אודיו. 无法 连接 音频。 
CAPTURE_ANALOG_FORMAT לא ניתן היה להגדיר פורמט אנלוגי. 无法 设置 模拟 格式。 
CAPTURE_PIN_FORMAT CAPTURE_PIN_FORMAT CAPTURE_PIN_FORMAT 
 。RENDER_PIN. 无法 渲染 输出 לא ניתן היה להעביר את הפלט
 。VMR9_INIT. 无法 配置 VMR לא ניתן היה להגדיר את התצורה של
TRANSITION_DURATION_NOT_NUMBER משך הזמן אינו מספר או אינו חוקי. 时间 不是 一个 数字 ， 或者 是 的。 
STINGER_CUT_POINT_NOT_NUMBER נקודת החיתוך של סטינגר חייבת להיות מספר באלפיות השנייה. "毒刺" 切 点 必须 是 一个 
数字 ， 单位 为 毫秒。 
STINGER_CUT_POINT_GREATER_DURATION נקודת החיתוך של סטינגר לא יכולה להיות גדולה יותר מהמשך. "毒刺" 切 点 不能 
大于 持续 时间。 
ASF_WRITER_NOT_FOUND ASF Writer לא נמצא. 业余 作家 可以 不 被 发现。 
WINDOWS_MEDIA_SERVICE_INTERFACE_NOT_FOUND ממשק שירות המדיה של Windows לא נמצא. חלונות 媒体 服务 接口 可能 
不会 被 发现。 
WINDOWS_MEDIA_PROFILE_MANAGER_NOT_FOUND Windows Media Profile Profile לא נמצא. Windows Media 配置 
文件 管理 器 无法 找到。 
ASF_WRITER_CONFIG_NOT_FOUND תצורת הכותב של ASF לא נמצאה. ASF 作家 配置 没有 找到。 
WINDOWS_MEDIA_PROFILE_SETTINGS_NOT_COMPATIBLE הגדרות פרופיל המדיה של Windows אינן תואמות. Windows Media 
配置 文件 设置 不 兼容。 
REGISTRATION_EXPIRED פג תוקף מפתח הרישום הנוכחי. 当前 注册 密钥 已 过期。 
REGISTRATION_INVALID הרישום הנוכחי אינו חוקי. 目前 的 注册 是 无效 的。 
REGISTRATION_DIFFERENTMACHINE החומרה השתנתה. הפעל את המפתח שלך בכתובת {newline} 
http://www.vmix.com/activate 硬件 已经 改变。 激活 你 的 关键 在 http://www.vmix.com/activate 
REGISTRATION_CORRUPT הרישום הנוכחי פגום, נסה להירשם שוב. 当前 注册 已 损坏 ， 请 尝试 重新 注册 
REGISTRATION_INVALIDDATE תאריך המערכת אינו חוקי. 系统 日期 是 无效 的。 
INPUT_LIMIT_REACHED מגבלת הקלט במהדורה זו הושגה. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות נוספות. {newline} 
http://www.vmix.com/upgrade 在 这个 版本 中 输入 已经 达到 达到 升级 vMix ， 使 更多 的 功能。 http: 
//www.vmix. com / שדרוג 
CAPTURE_LIMIT_REACHED הושגה מגבלת קלט לכידת המהדורה הזו. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות נוספות. 
{newline} http://www.vmix.com/upgrade 在 这个 版本 中 捕获 已 达到 限制。 升级 vMix ， 使 更多 的 功
能。 http: //www.vmix .com / שדרוג 
RESOLUTION_LIMIT_EXCEEDED הרזולוציה שנבחרה אינה נתמכת במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר 
http://www.vmix.com/upgrade 是 不是 在 这个 版本 vMix 支持 所 的 的 分辨率。 升 {newline} .תכונות נוספות
级 vMix ， 使 的 的 功能。 http: // www.vmix.com/upgrade 
AVI_RECORDING_NOT_SUPPORTED הקלטת AVI אינה נתמכת במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר 
 http://www.vmix.com/upgrade AVI 录制 不在 此 版 vMix 的 支持。 升级 vMix ， 使 {newline} .תכונות נוספות
更多 的 功能。 http: //www.vmix. com / שדרוג 
WMV_RECORDING_NOT_SUPPORTED WMV הקלטה וסטרימינג אינו נתמך במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי 
 http://www.vmix.com/upgrade WMV 录制 和 流 媒体 不是 在 这个 版本 vMix 的 {newline} .לאפשר תכונות נוספות
支持。 升级 vMix ， 使 更多 的 功能。 http: / /www.vmix.com/upgrade 
OVERLAY_LIMIT_REACHED שכבות-על מרובות אינן נתמכות במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות 
 http://www.vmix.com/upgrade 多个 覆盖 层 未 在 版 vMix 的 的。 升级 vMix ， 使 更多 {newline} .נוספות
的 功能。 http: // www .vmix.com / שדרוג 
FEATURE_NOT_SUPPORTED תכונה זו אינה זמינה במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות נוספות. 
{newline} http://www.vmix.com/upgrade 此 功能 不可 用 此 vMix 的 的 升级 vMix ， 使 更多 的 功能。 
http: //www.vmix. com / שדרוג 
MPG_RECORDING_NOT_SUPPORTED הקלטת MPEG אינה נתמכת במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר 
 http://www.vmix.com/upgrade MPEG 记录 不在 此 版 vMix 的 支持。 升级 vMix ， 使 {newline} .תכונות נוספות
更多 的 功能。 http: //www.vmix. com / שדרוג 
MULTICORDER_NOT_SUPPORTED MultiCorder אינו זמין במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות 
 http://www.vmix.com/upgrade MultiCorder 不可 在 此 版 vMix 的。 升级 vMix ， 使 更多 {newline} .נוספות
的 功能。 http://www.vmix.com / שדרוג 
INVALID_RECORDING_FILENAME_FORMAT פורמט שם קובץ לא חוקי. חסר אפשרות אחת או יותר הנדרשות או מכיל תווים לא חוקיים. 
记录 文件 名 格式 无效。 一个 或 多个 所需 的 选项 ， 或 包含 无效 字符。 
MULTICORDER_SELECT_INPUT הדגש תחילה קלט. 首先 突出 显示 一个 输入。 
LIST_NOT_AVAILABLE קלט הרשימה אינו זמין במהדורה זו של vMix. {Newline} שדרג את vMix כדי להפעיל תכונה זו. 
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{Newline} http://www.vmix.com/upgrade 该 列表 输入 不可 在 此 vMix 的。 升级 vMix 启用此 功能。 
http://www.vmix.com/upgrade 
MULTICORDER_NOT_CONFIGURED MultiCorder לא הוגדר. MultiCorder 尚未 配置。 
REPLAY_NOT_SUPPORTED הפעלה חוזרת מיידית אינה זמינה במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות 
 http://www.vmix.com/upgrade 即时 回放 不可 在 此 vMix 的 的 升级 vMix ， 使 更多 的 {newline} .נוספות
功能。 http: //www.vmix. com / שדרוג 
SCRIPTING_NOT_SUPPORTED סקריפטים אינם זמינים במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות 
http://www.vmix.com/upgrade 脚本 是 不可 用 此 vMix 的 的 升级 vMix ， 使 更多 的 功 {newline} .נוספות
能。 http: //www.vmix. com / שדרוג 
PTZ_NOT_SUPPORTED PTZ אינו זמין במהדורה זו של vMix. {Newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות נוספות. {Newline} 
http://www.vmix.com/upgrade 云台 无法 使用 这个 版本 vMix 的。 升级 vMix 使 更多 的功能。 
http://www.vmix.com/upgrade 
INPUT_TYPE_NOT_SUPPORTED סוג הקלט שנבחר אינו נתמך. 所 选择 的 输入 类型 不 支持。 
INPUT_FORMAT_NOT_SUPPORTED פורמט הקובץ אינו נתמך. 文件 格式 不 支持。 
INPUT_LOAD_ERROR שגיאה בטעינת קלט. 错误 载入 输入。 
INPUT_NOT_FOUND לא נמצא קלט. 无法 找到 输入。 
DIRECT3D_SHADERS_NOT_SUPPORTED vMix דורש כרטיס גרפי התומך ב- Pixel Shader 2.0 ומעלה. vMix 支持 支持 支持 
Pixel Shader 2.0 或 更高 版本 的 图形 卡。 
 设备 未 就绪 לא מוכן DEVICE_NOT_READY מכשיר
NET_FRAMEWORK_35_REQUIRED. NET Framework 3.5 SP1 נדרש להפעלת תוכנה זו. NET Framework 3.5 SP1 的。 需要 
运行 该 软件 
CAPTURE_DEVICE_IN_USE מכשיר הצילום עדיין נמצא בשימוש, סגור את כל התוכניות הפתוחות ונסה שוב. 捕获 设备 仍然 在 使
用 中 ， 所有 打开 的 程序 ， 然后 再试 一次。 
 捕获 设备 无法 加载 .אנא בדוק את המכשיר ונסה שוב ,CAPTURE_DEVICE_LOAD_ERROR לא ניתן היה לטעון את מכשיר הצילום
， 请 检查 设备 ， 并 再试。 
INVALID_HANDLE ידית לא חוקית. 无效 处理。 
INVALID_LENGTH אורך לא חוקי. 长度 无效。 
VIDEO_SYSTEM_NOT_COMPATIBLE_WITH_FORMAT קצב המסגרות שנבחר אינו תואם לפורמט הקלטה זה. 选定 的 帧 速率 是 不 
符合 这个 记录 格式 兼容。 
CODEC_NOT_SUPPORTED קודק לא נתמך. נסה פורמט פלט אחר תחת הגדרות, ביצועים. 不 支持 的 编 解码 器。 尝试 下 设置 
不同 的 输出 格式 ， 性能。 
CODEC_NOT_FOUND קוד וידאו לא הוגדר. 视频 编 解码 器 尚未 配置。 
DV_DOES_NOT_SUPPORT_HD מקודד DV DV אינו תומך בהקלטה ל- HD. בחר קודק אחר או בחר באפשרויות ההקלטה MPEG-2 או 
MP4. DV 视频 编码 器 不 支持 刻录 高清。 其他 的 codec 或者 选择 MPEG-2 或 MP4 录制 选项。 
WEB_BROWSER_NOT_FOUND דפדפן האינטרנט לא נמצא. אינטרנט 浏览 器 不能 被 发现。 
DVD_FILES_MISSING קבצי DVD חסרים. DVD 文件 丢失。 
 。视频 无法 连接 .הסרטון. אנא וודא שמותקן קודק וידאו מתאים לפורמט זה RENDERER_NOT_CONNECTED לא ניתן היה לחבר את
请 确保 安装 了 一个 的 视频 编 解码 器 ， 这种 格式 是。 
INVALID_RENDERER מעבד לא חוקי. 无效 渲染。 
DVD_NOT_FOUND DVD לא נמצא. DVD 无法 被 发现。 
DVD_NAVIGATOR_NOT_FOUND DVD Navigator לא נמצא. DVD 导航 不能 被 发现。 
DESKTOP_CAPTURE_SOURCE_NOT_AVAILABLE מקור לכידת שולחן העבודה אינו זמין יותר. 桌面 捕获 源 不再 可用。 
AAC_AUDIO_FORMAT_NOT_SUPPORTED קצב הדגימה והשמע הנבחרים של האודיו אינם נתמכים על ידי מקודד זה. 选定 的 音频 采样 
率 和 通道 不 支持 这个 编码 器。 
PRESET_NOT_FOUND הגדרה מוגדרת מראש לא נמצאה. 预设 未 找到。 
PRESET_LOAD_ERROR שגיאה בטעינת הגדרה מוגדרת מראש. 错误 载入 预设。 
 。播放 列表 无法 被 载入 .פלייליסט PLAYLIST_LOAD_ERROR לא ניתן היה לטעון את
PLAYLIST_NOT_FOUND פלייליסט לא נמצא. 播放 列表 无法 被 发现。 
PLAYLIST_RUNNING פלייליסט פועל כרגע, אנא הפסק את פלייליסט ונסה שוב. 播放 列表 是 当前 正在 运行 ， 请 停止 列表 
， 然后 再试 一次。 
PLAYLIST_INPUT_NOT_FOUND קלט פלייליסט לא נמצא. 没有 找到 播放 列表 输入。
PLAYLIST_ALREADY_EXISTS שם פלייליסט כבר קיים. 播放 列表 的 名称 已经 存在。 
PLAYLIST_EMPTY פלייליסט לא הוגדר. 播放 列表 尚未 配置。 
OUTPUT_POSITION_NOT_NUMERIC ערכי מיקום פלט חייבים להיות מספריים. 输出 位置 值 必须 为 数字。 
OUTPUT_POSITION_WIDTH_HEIGHT_ZERO רוחב וגובה מיקום הפלט חייבים להיות גדולים מאפס. 输出 位置 的 宽度 和 高度 必
须 大于 零。 
INVALID_MEDIA_TYPE סוג מדיה לא חוקי. 无效 的 媒体 类型。 
INVALID_RESOLUTION רזולוציה לא חוקית. 无效 的 决议 
SELECT_CAPTURE_DEVICE בחר מכשיר לכידה. 选择 捕获 设备。 
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SELECT_AUDIO_DEVICE בחר התקן שמע. 选择 音频 设备。 
QUICKTIME_INIT_ERROR שגיאה באתחול QuickTime. 初始化 QuickTime 的 错误。 
QUICKTIME_NOT_INSTALLED QuickTime 7.6 ומעלה אינו מותקן. 没有 安装 QuickTime 7.6 或 更高。 
QUICKTIME_CONTEXT_ERROR שגיאת הקשר QuickTime. QuickTime 的 上下文 错误。 
QUICKTIME_UNDEFINED_ERROR שגיאת QuickTime לא מוגדרת. Quick 的 QuickTime 错误。 
FLASH_NOT_INSTALLED אנא התקן את Adobe Flash Player עבור Internet Explorer כדי להשתמש בתכונה זו. 安装 安装 
Adobe Flash Player 的 Internet Explorer 才能 使用 此 功能。 
INVALID_PORT יציאה לא חוקית. 无效 的 端口 
FILE_FORMAT_NOT_RECOGNISED פורמט הקובץ לא מזוהה. 文件 格式 不 认可。 
FILE_FORMAT_NEEDS_SOURCE_FILTER Windows זקוק לרכיב נוסף המותקן כדי להשמיע פורמט קובץ זה. חלונות 需要 一个 额外 
的 组件 安装 到 播放 此 文件 格式。 
FILE_FORMAT_NEEDS_HAALI_FILTER אנא התקן את ספליטר המדיה של האלי כדי להפעיל את תבנית הקובץ הזו. 播放 此 文件 格
式 ， 请 aal האלי 的 媒体 分配器。 
 。目录 是 空 的 .ריק EMPTY_DIRECTORY מדריך
RECORDING_UNEXPECTED_ERROR ההקלטה הופסקה באופן בלתי צפוי. 意外 停止 录制。 
RECORDING_START_TIMED_OUT תם זמן ההקלטה בהמתנה למסגרת הראשונה. 记录 超时 等待 第一 帧。 
DVPIN_NOT_FOUND פין DV לא נמצא. 无法 找到 的 DV 引脚。 
DVSPLITTERPIN_NOT_FOUND פין ספליטר DV לא נמצא. DV 分配器 引脚 不能 被 发现。 
HDVPIN_NOT_FOUND פין HDV לא נמצא. HDV 引脚 不能 被 发现。 
DVSPLITTER_NOT_FOUND ספליטר DV לא נמצא. 无法 找到 的 DV 分配器。 
MPEG2DEMULTIPLEXER_NOT_FOUND MPEG-2 Demultiplexer לא נמצא. MPEG - 2 解 复用器 可以 不 被 发现。 
POWERPOINT_OPEN_ERROR לא ניתן לפתוח את מצגת PowerPoint, וודא שהמצגת היא בפורמט הנכון ו- PowerPoint מותקן. 无法 
打开 PowerPoint 演示 文稿 ， 确保 文稿 是 正确 的 格式 和 PowerPoint 安装。 
VIDEO_DELAY_MEMORY_LIMIT תומך בגרסה זו של vMix 1 מקסימוםGB 32) של זיכרון חוצץGB תחת x64). 最多 GB 1GB 缓冲 
存储器 （32GB） 下 64 这 vMix 版本。 
VIDEO_DELAY_NOT_ENOUGH_MEMORY אין מספיק זיכרון פנוי לתמיכה בגודל המאגר הזה. 没有 足够 的 可用 内存 来 支持 这个 
缓冲区 的 大小。 
VIDEO_DELAY_IN_USE ניתן להשתמש בכל פעם בעיכוב וידאו אחד לכל מקור. 只有 每 一个 源 视频 延迟 可以 使用 一次 
VIDEO_DELAY_SOURCE_NOT_FOUND קלט מקור עיכוב וידאו לא נמצא. 视频 延迟 源 输入 找不到。 
MPEG2_ENCODER_NOT_FOUND Windows 7 ומעלה נדרש לתמיכה ב- MPEG-2. MPEG-2 支持 Windows 7 或 更高 的 要求。 
MPEG2_BITRATE_NOT_COMPATIBLE_WITH_SIZE BitRate MPEG2 שנבחר אינו תואם לרזולוציה זו. 选定 MPEG2 比特 率 是 
不 兼容 的 这项 决议。 
MPEG2_ENCODER_NOT_AVAILABLE מקודד MPEG-2 דורש התקנת Windows Media Center בגירסה זו של Windows. MPEG-2 
编码 器 需要 安装 此 的 的 Windows Windows 媒体 中心。 
SHORTCUT_ALREADY_EXISTS קיצור הדרך כבר קיים. 快捷 键 已经 存在。 
 。快捷 方式 是 无效 的 格式 .הוא בפורמט לא חוקי SHORTCUT_INVALID_FORMAT קיצור הדרך
SHORTCUT_SELECT_FUNCTION אנא בחר פונקציה. 请 选择 功能。 
WEB_COULD_NOT_START בקר האינטרנט לא יכול היה להתחיל. ייתכן שהנמל כבר נמצא בשימוש. 网络 控制器 无法 启动。 端口 
可能 已 被 使用 
WEB_NOT_STARTED בקר האינטרנט לא הופעל. אנא הפעל בהגדרות והפעל מחדש את vMix. 该 网络 控制器 尚未 启用。 请 设
置 并 M vMix。 
STOP_RECORDING עצור הקלטה, פלט חיצוני וסטרימינג לפני פתיחת הגדרה מוגדרת מראש. 打开 一个 预置 之前 停止 录制 ， 外
部 输出 和 流。 
NOT_SUPPORTED_UNDER_X64 תכונה זו אינה תומכת ב 64 ביט. 此 功能 不 支持 64 位。 
COULD_NOT_IMPORT_SETTINGS לא ניתן היה לייבא הגדרות. בדוק שפורמט הקובץ תקין. 无法 导入 设置。 检查 文件 的 格式 
是 正确 的。 
COULD_NOT_EXPORT_SETTINGS לא ניתן היה לייצא את ההגדרות. 不能 导出 设置。 
WASAPI_RECORDER_NOT_SUPPORTED מנוע שמע דורש Windows 7 ואילך. 音频 引擎 ， Windows 7 或 更高 的 要求。 
WASAPI_RECORDER_COULD_NOT_START מנוע האודיו לא יכול היה להפעיל. אנא וודא שהותקן התקן קול. 音频 引擎 无法 启动。 
请 确保 已 安装 声音 设备 
WASAPI_REQUIRED כרטיס קול מחובר נדרש במחשב זה כדי להשתמש בכניסה זו. 一个 连接 声卡 需要 在 这 台 电脑 上 使用 
此。
 理货 灯 无法 加载。 COM 端口 .אינה זמינה COM אורות תאורה. יציאת TALLY_COM_PORT_NOT_AVAILABLE לא ניתן היה לטעון
不可 用。 
TALLY_PREVIEW_NOT_NUMBER תצוגה מקדימה של סיכה אינה מספר. 预览 סיכה 不是 一个 数字。 
TALLY_ACTIVE_NOT_NUMBER סיכה פעילה אינה מספר. 主动 针 是 不是 一个 数字。 
UI_THREAD חוט ממשק משתמש לא חוקי. 无效 的 UI 线程。 
INPUT_KEY_IN_USE מפתח הקלט כבר נמצא בשימוש. 输入 键 已 在 使用 中。 
TIMED_OUT זמן קצוב ממתין לתגובה. 超时 等待 响应。 
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INVALID_PARAMETERS פרמטרים לא חוקיים. 无效 的 参数 
CAPTURE_INTERLACED_SOURCE_REQUIRED קצב פריימים משולב נדרש לשיטת Deinterlacing זו. 需要 这种 隔行 扫描 方
式 隔行 的 的 帧 速率。 
CAPTURE_VIRTUALGENLOCK_REQUIRED GenLock וירטואלי נדרש לשיטת Deinterlacing זו. 虚拟 锁相 需要 这种 隔行 扫
描 方法。 
CAPTURE_VMR_NOT_SUPPORTED VMR אינו נתמך בשיטת interinteracing זו. VMR 不 支持 隔行 扫描 的 方法 与 此。 
CAPTURE_DOUBLE_FRAME_RATE_REQUIRED Bob Deinterlace דורש קצב פריימים של המערכת שהוא כפול מקצב ה- Capture 
Interlaced. 鲍勃 · 隔行 扫描 需要 一个 的 的 帧 速率 是 双重 的 隔行 扫描 捕获 帧率。 
CORRUPT תוכנית זו שונתה והיא תצא כעת. 此 程序 已 被 修改 ， 将 立即 退出 
CORRUPT_CONFIGURATION vMix תיקן קובץ תצורה פגום. אנא הפעל מחדש את vMix כדי להשלים את התיקון. vMix 已 修复 损
坏 的 配置 文件。 请 重新 启动 vMix 完成 修复。 
AUDIO_DEVICE_IN_USE_INPUT התקן האודיו שנבחר כבר נמצא בשימוש על ידי קלט. בחר במקום זאת מכשיר vMix Audio. 选定 
的 音频 设备 已 在 的 的 输入。 选择 一个 vMix 音频 设备。 
AUDIO_DELAY_NOT_SUPPORTED עיכוב שמע תומך בערך בין -2000 ל -2000 אלפיות השנייה. 音频 延迟 支持 - 2000 年 和 
2000 年 ， 单位 为 毫秒 之间 的 一个 值。 
INVALID_IMAGE_FORMAT פורמט תמונה לא חוקי. 无效 的 图像 格式。 
VIDEO_DELAY_SOURCE_NOT_READY מקור וידאו אינו מוכן. 视频 源 尚未 就绪。 
NAME_CANNOT_BE_EMPTY השם לא יכול להיות ריק. 名称 不能 为 空。 
RECORDING_NOT_ENOUGH_DISK_SPACE אין מספיק מקום בדיסק כדי להמשיך בהקלטה זו. 没有 足够 的 磁盘 空间 来 继续 这
个 记录。 
RECORDING_DIRECTORY_NOT_FOUND ספריית הקלטה לא נמצאה. אנא בדוק שהוא קיים ונסה שוב. 录制 目录 无法 找到。 请 检
查 它 是否 存在 ， 然后 再试 一次 
RECORDING_INVALID_FILENAME שם קובץ ההקלטה אינו חוקי. אנא בדוק את שם הקובץ ונסה שוב. 录音 文件 名 无效。 请 检
查 文件 名 ， 然后 再试 一次。 
LIST_REQUIRES_ONE_ITEM לרשימה נדרש לפחות פריט אחד. 名单 要求 至少 有 一个 项目。 
MP4_SIZE_LIMIT להקלטת MP4 3.7 יש גודל קובץ מרבי שלGB תחת Windows 7, Windows 7, MP4, 3.7GB 
EXTERNAL_RENDERER_IN_USE_OR_NOT_COMPATIBLE .התקן העיבוד החיצוני שנבחר נמצא בשימוש או שאינו תומך בפורמט שנבחר 
 选择 的 外部 渲染 设备 在 使用 或 不 支持 选定 的 格式。 请 检查 .אנא בדוק את הגדרות הפלט החיצוני שלך ונסה שוב
您 的 外部 输出 设置 ， 然后 再试 一次。 
SELECT_ITEM בחר תחילה פריט ברשימה. 在 列表 中 先 选择 一个 项目。 
 。输出 格式 必须 设置 Y UYVY 此 设备 .עבור מכשיר זה UYVY -ל UYVY_REQUIRED יש להגדיר את פורמט הפלט
OUTPUT_FRAMERATE_MISMATCH קצב הפלט החיצוני של הפלט חייב להתאים לקצב המסגרות של vMix. 外部 输出 帧 速率 必须 
vMix 帧 速率。 
STREAMING_AUDIO_BITRATE_NOT_SUPPORTED קצב סיביות ה- Audio Master 32) שנבחר אינו תומךbit), אנא שנה את זה ל- 
PCM של 16 סיביות בהגדרות vMix בכרטיסיית Audio. 所 选择 的 音频 主控 比特 率 是 不 支持 （32 位） ， 请 在 音
频 选项 卡 下 更改 为 16 位   PCM 在 vMix 设置。 
 FFMPEG 录制 失败。 检查 日志 文件 .נכשלה. עיין בקובץ היומן למידע נוסף FFMPEG_RECORDING_FAILED FFMPEG הקלטת
以 获取 更多 信息。 
REPLAY_ALREADY_IN_USE הפעלה חוזרת מיידית כבר בשימוש. רק מפגש אחד יכול להיות פתוח בכל פעם. 即时 回放 已 在 使
用。 只有 一个 会话 可以 同时。 
REPLAY_ERROR_SOURCE_CONFIGURATION לא ניתן היה להגדיר מצלמה אחת או יותר עבור הפעלה חוזרת מיידית. 一个 或 多个 摄
像机 无法 配置 为 即时 重放 
REPLAY_MARK_VALUE_INVALID ערך הסימן צריך להיות בשניות שבין 1 ל -30 שניות. 标记 值 必须 在 1 秒 和 30 秒 之
间。
REPLAY_EVENT_NOT_FOUND אירוע של הפעלה חוזרת מיידית לא נמצא. 即时 回放 事件 可能 不会 被 发现。 
REPLAY_SHORTCUT_VALUE_NOT_NEGATIVE קיצור הדרך להפעלה חוזרת לא יכול להיות שלילי. 重播 快捷 值 不能 为 负数。 
REPLAY_ONE_CHANNEL גרסה זו של הפעלה חוזרת מיידית תומכת במצלמה אחת בלבד. שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות נוספות. 
{Newline} http://www.vmix.com/upgrade 此 版本 的 即时 回放 仅 支持 一个 摄像 头。 升级 vMix ， 使 更多 
的 功能。 http://www.vmix.com/ שדרוג 
REPLAY_SOURCE_ALREADY_IN_USE המקור כבר בשימוש. 源 已 被 使用。 
 即时 回放 和 MultiCorder .בו זמנית orderהפעלה חוזרת מיידית ומולטי-ק REPLAY_MULTICORDER_ERROR לא ניתן להשתמש ב
不能 用于 在 同一 时间。 
REPLAY_64BIT_REQUIRED 64 -הפעלה חוזרת מיידית מחייבת את גרסת הbit של vMix. 即时 回放 要求 vMix 的 64 位 版
本。
FEATURE_64BIT_REQUIRED תכונה זו דורשת גרסת 64 ביט (x64) של vMix. 此 功能 需要 vMix 的 64 位 （x64） 的 
版本。
VIDEOCALL_NOT_SUPPORTED vMix Call אינו זמין במהדורה זו של vMix. {newline} שדרג את vMix כדי לאפשר תכונות 
 http://www.vmix.com/upgrade vMix 电话 无法 使用 这个 M vMix 的。 升级 vMix 使 更多 {newline} .נוספות
的 功能。 http://www.vmix.com / שדרוג 
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VIDEOCALL_SERVER_CONNECT_ERROR אין אפשרות להתחבר לשרת vMix Call, בדוק את חיבור האינטרנט שלך ונסה שוב. 无法 
连接 到 vMix 呼叫 服务器 ， 请 检查 的 的 网络 连接 ， 然后 再试 一次。 
VIDEOCALL_MAXIMUM_CALLS_REACHED המספר המרבי של שיחות vMix עבור מהדורה זו הושג. {newline} שדרג את vMix כדי 
 。http://www.vmix.com/upgrade vMix 的 最大 数量 呼唤 这个 版本 已经 达到 {newline} .לאפשר שיחות נוספות
升级 vMix 使 更多 的 电话。 http: //www.vmix .com / שדרוג 
VIDEOCALL_48_SAMPLE_RATE_REQUIRED vMix Call דורש שקצב הדגימה של Audio Audio יהיה 48000, ניתן לשנות זאת 
 vMix 调用 需要 音频 主 采样 率 是 48000 ， 这 可以 音频 选项 卡 设置 下 改变 תחת הגדרות Audio בכרטיסיית
VIDEOCALL_PASSWORD_NOT_FOUND סיסמת השיחה vMix שגויה. vMix 呼叫 密码 不 正确。 
VIDEOCALL_INVALID_PASSWORD הסיסמה צריכה להיות באורך של 8 תווים לפחות. 密码 长度 必须 至少 为 8 个 字符。 
VIDEOCALL_INVALID_NAME אנא הזן שם כדי להזדהות בשיחה זו. 请 输入 一个 名称 来 标识 自己 在 这个 电话 
PRODUCTION_CLOCK_ALREADY_ADDED קלט שעוני ייצור כבר נוצר. רק אחד יכול להיות פעיל בכל פעם. 生产 时钟 输入 已经 创
建。 一次 只能 有 一个 活动 
AUDIO_BUS_NOT_ENABLED אוטובוס האודיו הזה צריך להיות מופעל בהגדרות -> יציאות שמע תחילה. 首先 需要 在 设置 -> 音频 
输出 中 启用 此 音频 总线。 
WINDOWS_ACCESS_DENIED Windows חסם את הגישה למכשיר זה. בדוק את הגדרות הפרטיות של Windows כדי לוודא שהגישה 
已 阻止 访问 此 设备。 检查 Windows 隐私 设置 以 确保 启用 了 摄像 头 和 麦克 למצלמה ומיקרופון מופעלת. חלונות
风 访问。 
SELECT_INPUT אנא בחר קלט. 请 选择 一个 输入。 
SELECT_COPY_SOURCE אנא בחר פריט אחד או יותר להעתקה. 请 选择 一个 或 多个 要 的 项目。 
 开始 התחל התחל
 停止 עצור עצור
 基本法 בסיסי בסיסי
 高级 מתקדם מתקדם
 暂停 渲染 השהה טיוח השהה טיוח
 继续 渲染 קורות חיים טיוח קורות חיים טיוח
 Google Translate 谷 歌 翻译 提供 的 翻译 תרגומים הניתנים על ידי Google Translate תרגומים הניתנים על ידי
ToolTip.frmmain.cmdAudioMixer הצג או הסתר את חלונית מיקסר השמע 显示 或 隐藏 音频 混合器 面板 
ToolTip.frmmain.cmd השהה השהה את כל כניסות הווידאו המופעלות כרגע 暂停 当前 播放 的 所有 视频 输入 
ToolTip.frmmain.UiFader1 דהייה ידנית באמצעות אפקט המעבר הראשון. (T-Bar) 手动 淡出 先 使用 过渡 效果。 T- 酒
吧）
ToolTip.frmmain.cmdFTB החלף דהייה לשחור על פלט 切换 黑 渐变 的 输出 
ToolTip.frmmain.cmdRecSetup הגדר הקלטה 配置 记录 
ToolTip.frmmain.cmdRecStartStop התחל או עצור את ההקלטה 开始 或 停止 记录 
ToolTip.frmmain.cmd הגדרת תצורה חיצונית מקור פלט חיצוני 配置 配置 输出 源 
ToolTip.frmmain.cmdDeckLinkRender הפעל או עצור פלט חיצוני 启动 或 停止 外部 输出 
ToolTip.frmmain.cmdDeckLinkInfo הצג נתונים סטטיסטיים של פלט חיצוני 查看 外部 输出 统计 
ToolTip.frmmain.cmdRecInfo הצג סטטיסטיקות הקלטה 查看 记录 统计 
ToolTip.frmmain.cmdStreamingSetup הגדר הגדרות סטרימינג 配置 流 媒体 设置 
ToolTip.frmmain.cmdStreaming התחל או הפסק את השידור 启动 或 停止 流 
ToolTip.frmmain.cmdPlayListSetup הגדר רשימת השמעה של תשומות 配置 输入 的 播放 列表 
ToolTip.frmmain.cmd רשימת השמעה התחל או עצור רשימת השמעה של כניסות 启动 或 停止 输入 的 播放 列表 
ToolTip.frmmain.cmdMultiCorderSetup הגדר הקלטה של   כניסות מצלמה מרובות 配置 记录 多 路 摄像机 输入 
ToolTip.frmmain.cmdMultiCorderStartStop הפעל או עצור MultiCorder 停止 或 停止 MultiCorder
ToolTip.frmmain.cmdOverlaySettings הגדר הגדרות שכבת-על 配置 覆盖 设置 
ToolTip.frmmain.cmdStatistics צפה בסטטיסטיקה של ביצועים 查看 性能 统计 信息 
ToolTip.frmmain.cmd קיצורי דרך הצגת קיצורי דרך 查看 快捷 键 
ToolTip.frmmain.cmdPhoto צלם תמונת מצב של פלט 以 输出 图像 快照 
ToolTip.frmmain.cmd נעילת כפתורי נעילה או נעילה כגון סגירה והתחלה / עצירה של הקלטה ording 或 解锁 ， 如 关闭 和 
和 / 停止 录制 按钮 
ToolTip.frmmain.cmdInputs הכל הצג את כל הקלטים 显示 所有 输入 
ToolTip.frmmain.cmdInputs כניסות תצוגה ירוקה שהוקצו לקטגוריה ירוקה 分配 给 绿色 类别 显示 输入 
ToolTip.frmmain.cmdInputs כניסות להצגה אדומה שהוקצו לקטגוריה האדומה 分配 给 红 类别 显示 输入 
ToolTip.frmmain.cmdInputs כניסות תצוגה סגולות שהוקצו לקטגוריה סגולה 分配 给 紫 类别 显示 输入 
ToolTip.frmmain.cmdInputsOrange Show Inputs שהוקצו לקטגוריית כתום 分配 给 橙 类 节目 输入 
ToolTip.frmmain.cmdInputs כניסות כחול להראות שהוקצו לקטגוריה כחולה 分配 给 蓝 类别 显示 输入 
ToolTip.frmmain.cmdInputsAqua הצג תשומות שהוקצו לקטגוריית Aqua 分配 给 水族 类 节目 输入 
ToolTip.frmmain.cmdScreen הפעל או כבה את תצוגת הפלט במסך מלא 打开 或 关闭 全屏 显示 输出 
ToolTip.frmmain.cmdQuickPlay מעבר מתצוגה מקדימה לפלט באמצעות אפקט המעבר שהוגדר בהגדרות 使用 过渡 效果 过渡 ， 
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从 输出 配置 设置 
ToolTip.frmmain.cmd מתקדם החלף את תצוגת הכפתורים המתקדמים בחלון הראשי של vMix 在 vMix 主 窗口 中 切换 先进 
的 按钮 的 显示 
ToolTip.frmmain.cmd עזרה בעיון מקוון עזרה 浏览 在线 帮助 
ToolTip.frmmain.cmd הפעלה מחדש הפעל את הקלט שנבחר 重新 启动 所 选择 的 输入 
ToolTip.frmmain.cmdRestartM הפעל מחדש את הקלט שנבחר 重新 启动 所 选择 的 输入 
ToolTip.frmmain.cmdPlayM הפעל או השהה את הקלט שנבחר 播放 或 暂停 选定 的 输入 
ToolTip.frmmain.cmd הפעל או השהה את הקלט שנבחר 播放 或 暂停 选定 的 输入 
ToolTip.frmmain.cmdAddInput הוסף קלט חדש כגון וידאו, מצלמה או תמונה 添加 一个 新 的 输入 ， 如 摄像机 ， 照
相机 或 图片 
ToolTip.frmmain.Input.cmd בחר הפעל או כבה את האודיו עבור קלט זה 打开 或 关闭 音频 输入 这个 
ToolTip.frmmain.Output.cmd בחר הפעל או כבה אודיו עבור פלט זה 打开 或 关闭 音频 输出 本 
ToolTip.frmmain.Input.cmdFollow החלף ערבוב שמע אוטומטי עבור קלט זה 切换 自动 混音 此 输入 
ToolTip.frmmain.Output.cmd עקוב הצג סטטיסטיקה של ביצועים עבור מיקסר שמע Audio 性能 统计 数据 的 音频 混合器 
ToolTip.frmmain.cmd סולו סולו קלט זה לניטור באוזניות 这 独奏 的 输入 耳机 监控 
ToolTip.frmmain.cmdSettings הגדר הגדרות שמע כגון רווח ודחיסה 配置 音频 设置 ， 例如 增益 压缩 和 
ToolTip.frmmain.cmdBusA שלח אודיו זה קלט אל this 该 输入 音频 
ToolTip.frmmain.cmdBusB שלח אודיו זה קלט אל to 该 输入 音频 
ToolTip.frmmain.cmdBusM שלח אודיו זה קלט אל to 该 输入 音频 
ToolTip.frmmain.i סגור את קלט זה 关闭 此 输入 
ToolTip.frmmain.iQuickPlay העברת קלט זה ישירות לפלט באמצעות אפקט QuickPlay 直接 过渡 这个 输入 到 的 的 使
用 效果 的 QuickPlay 
ToolTip.frmmain.iCut החלף קלט זה ישירות לפלט 直接 切换 这个 输入 到 输出 
ToolTip.frmmain.iLoop אפשר לולאה של קלט זה כאשר הוא סיים לשחק 启用 循环 该 输入 时 ， 它 已经 播放 完毕 
ToolTip.frmmain.iPlayPause הפעל או השהה את הקלט הזה 播放 或 暂停 该 输入 
ToolTip.frmmain.iOverlay1 הפעל או כבה את הקלט הזה כשכבת-על באמצעות אפקט המעבר Overlay1 打开 或 关闭 此 输
入 为 lay 1 שכבת-על 过渡 效果 的 叠加 
ToolTip.frmmain.iOverlay2 הפעל או כבה את הקלט הזה כשכבת-על באמצעות אפקט המעבר Overlay2 打开 或 关闭 此 输
入 为 lay Overlay2 过渡 效果 的 叠加 
ToolTip.frmmain.iOverlay3 הפעל או כבה את קלט זה כשכבת-על באמצעות אפקט המעבר Overlay3 打开 或 关闭 此 输入 
为 lay Overlay3 过渡 效果 的 叠加 
ToolTip.frmmain.iOverlay4 הפעל או כבה את הקלט הזה כשכבת-על באמצעות אפקט המעבר Overlay4 打开 或 关闭 此 输
入 为 lay Overlay4 过渡 效果 的 叠加 
ToolTip.frmmain.iAudio הפעל או כבה את השמע בכניסה זו 打开 或 关闭 上 此 输入 音频 
ToolTip.frmmain.iPreview הצג תצוגה מקדימה גדולה של קלט זה. לחץ על התצוגה המקדימה כדי לסגור בסיום 显示 此 输入 大 
预览。 点击 预览 关闭 时 完成 
ToolTip.frmmain.iConfigure הגדר הגדרות קלט שונות 配置 各种 输入 法 设置 


