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סרטון יום הולדת- שאלות נפוצות
מהו סרטון יום ההולדת של לולי?

סרטון יום ההולדת של ערוץ לולי הוא סרטון אנימציה מקסים המותאם אישית 
לכל ילד. לאחר העלאת תמונה של ילדכם, תמונתו תשולב בסרטון בו דמויות לולי 

האהובות חוגגות עימו יום הולדת. הקישור לסרטון נשלח להורה עם תום הכנתו. כ-20 
סרטונים נבחרים בכל חודש לשידור בטלוויזיה.

כיצד מכינים את הסרטון?
את הסרטון מכינים דרך המחשב, כרגע אין אפשרות להכין אותו דרך המכשיר 

הסלולרי. יש להיכנס לקישור הבא: http://yomhuledet.luli.tv, לאחר לחיצה על "העלו 
תמונה", עליכם לבחור תמונה פרונטאלית וברורה של הילד/ה שכבר קיימת במחשב. 

מתאימים את התמונה ע"י גרירה, הגדלה וסיבוב, כך שהפנים של הילד/ה יכנסו 
לתוך העיגול הריק. לאחר הקלדת שם וגיל הילד/ה מומלץ לבדוק בתצוגה מקדימה 

שהסרטון יצא לשביעות רצונכם. לתיקון, יש להתחיל את התהליך מחדש, על ידי 
לחיצה על כפתור X. להמשך, מלאו את השדות הנדרשים. הסרטון המוכן יישלח 

כקישור לכתובת האלקטרונית אותה הזנתם בעת הכנת הסרטון. את הקישור תוכלו 
לשתף עם המשפחה והחברים.

מה עושים כדי שהסרטון שלי ישודר בטלוויזיה?
כדי להשתתף, יש להכין את הסרטון לפחות חודש וחצי לפני חודש יום הולדת של 

ילדיכם ולסמן שאתם מסכימים לשידור הסרטון בטלוויזיה.

האם כל הסרטונים שאושרו לשידור בטלוויזיה ישודרו בערוץ?
אנו לא יכולים להתחייב לשידור הסרטון בטלוויזיה. מתוך כל הפניות אנו יכולים לשבץ 

בכל חודש רק 20 סרטוני יום הולדת. הסרטונים נבחרים על ידי  עורכי התוכן של 
הערוץ לפי פרמטרים שונים, לרבות חלוקה צודקת של בנים ובנות, חלוקה לגילאים 

שונים, והאיכות הטכנית של התמונות.

איך אדע אם הסרטון שלי נבחר לשידור? ומתי מועד השידור?
אם הסרטון שלכם נבחר לשידור בטלוויזיה, תקבלו הודעה לדואר האלקטרוני 

שהזנתם במערכת כשבוע לפני השידור עם תאריך ושעת שידור הסרטון.
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כיצד אדע שהסרטון שהכנתי נקלט במערכת וכי קיבלתם את 
הסרטון?

במערכת נקלטים אך ורק סרטונים שבהם הוזנה כתובת דואר אלקטרוני. אם אכן 
הזנתם כתובת במערכת, תקבלו הודעה אוטומטית לדואר האלקטרוני עם קישור 

לסרטון שיצרתם.

ישנה בעיה\טעות בסרטון שלי, שם, חודש או גיל. כיצד אני משנה 
אותם?

יש אפשרות לבדוק שהנתונים נכונים דרך כפתור ה"תצוגה מקדימה" לפני שליחת 
הסרטון. אם בכל זאת טעיתם ואישרתם לשידור על המסך, הכינו סרטון חדש ויידעו 

אותנו במייל )info@hoptv.co.il( כדי למחוק את הסרטון הלא נכון מהמערכת. אם לא 
אישרתם את הסרטון לשידור על המסך, אין כל בעיה והסרטון לא יוצג בשום מקום.

מה עושים כדי להוריד את הסרטון כקובץ?
כרגע, אין אפשרות להוריד את הסרטון כקובץ למחשב. הסרטון ישלח אליכם לדואר 

האלקטרוני כקישור לאחר שהזנתם את פרטיכם במערכת. תוכלו לשתף את חבריכם 
בעזרת שליחת בקישור אליהם.

אני רואה דף כחול והממשק לא נפתח. מה לעשות?
הכנת סרטון יום ההולדת אפשרית במחשב בלבד, ולא במכשיר סלולרי. ייתכן שזו 

הבעיה במקרה שכזה, ולכן יש לעבור להכין את הסרטון במחשב.

מדוע אינני מצליח להכין את הסרטון\להיכנס למערכת הכנת 
הסרטון?

אם ניסיתם לעבוד במחשב ובכל זאת נתקלתם בבעיה, אנא נסו להחליף את הדפדפן 
בו אתם גולשים לדפדפן אחר, כגון: כרום/אקספלורר/פיירפוקס.

אני לא מצליח/ה להעלות תמונה. מה לעשות?
אנא שימרו את התמונה כ-JPEG או PNG ונסו להעלות אותה שוב. רצוי ששם התמונה 

לא יעלה על ארבע מילים.


