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Τηλεχειριστήριο Live-View
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 Αυτό το τηλεχειριστήριο Live-View RM-LVR1 (εφεξής «η μονάδα») μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία φωτογραφικών μηχανών Sony που διαθέτουν
λειτουργία Wi-Fi. Η μονάδα αυτή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλες
τις φωτογραφικές μηχανές που διαθέτουν λειτουργία Wi-Fi. Επισκεφθείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία της Sony για να βρείτε συμβατά μοντέλα και λειτουργίες.
 Αυτή η μονάδα διαθέτει βασικές λειτουργίες εγγραφής (εγγραφή ταινιών, λήψη
φωτογραφιών και ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής).
 Αυτή η μονάδα διαθέτει προδιαγραφές αδιάβροχης προστασίας, που επιτρέπουν
τη χρήση της υπό βροχή ή στην παραλία.
 Αυτή η μονάδα μπορεί να φορτιστεί μέσω του υπολογιστή σας ή ενός φορτιστή
AC-UD20 (πωλείται χωριστά), μέσω του παρεχόμενου καλωδίου micro USB.



RM-LVR1




Ελληνικά


Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε
τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς
τους αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης προϊόντων
της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.
Αρ. μοντέλου RM-LVR1
Αρ. σειράς

Προφυλάξεις
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής.
Εάν χρειαστεί να την ελέγξετε, αποσυνδέστε τον ιμάντα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως,
φωτιά κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Τηρείτε τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης,
πυρκαγιάς ή έκρηξης.
* Η μπαταρία λιθίου-ιόντος είναι ενσωματωμένη στη συσκευή.
 Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο φόρτισης.
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή μέσα στη φωτιά, ούτε μέσα σε φούρνο
μικροκυμάτων.
 Μην αφήνετε τη συσκευή μέσα σε αυτοκίνητο, όταν κάνει πολλή ζέστη.
 Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με υπερβολική ζέστη και
υγρασία, όπως μέσα σε σάουνα.
 Μην αποσυναρμολογείτε, διαλύετε ή τρυπάτε τη συσκευή.
 Μην μεταχειρίζεστε με βίαιο τρόπο τη συσκευή, όπως να την πετάτε από μεγάλο
ύψος.
 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
 Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο φόρτισης που
αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
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Με το παρόν, η Sony Corporation, δηλώνει ότι το παρόν τηλεχειριστήριο RMLVR1 Live-View συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη
διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/

AM
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Για τους πελάτες στην Ευρώπη
< Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ >
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Γερμανία




Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με τον τύπο που καθορίζεται. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυματισμός.
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Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που προβλέπονται
από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) σχετικά με
τη χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά
απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του
προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την
ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές
αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με
αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν
από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης
ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των
μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν
την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.





Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή (αστοχία) της
μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή
ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Σημειώσεις για την εγγραφή μεγάλης διάρκειας
 Αν η τροφοδοσία να έχει διακοπεί, αφήστε τη μονάδα για 10 λεπτά ή περισσότερο,
ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό της να μειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.
 Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία της μονάδας αυξάνεται
γρήγορα.
 Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της μονάδας, μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα
της εικόνας.
 Σας συνιστούμε να περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της μονάδας πριν
συνεχίσετε τη λήψη.
 Η επιφάνεια της μονάδας μπορεί να ζεσταθεί. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών (βλ. εικόνα )

 Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα

Το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών είναι ανακυκλώσιμο.
Κατά την απόρριψη της μονάδας, αφαιρέστε το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών και
δώστε το στον αντιπρόσωπό σας.

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πολυτερματικού της μονάδας είναι κλειστό.
Κλείστε καλά το κάλυμμα του πολυτερματικού έως ότου ακούσετε τον
χαρακτηριστικό ήχο κλειδώματος και το κίτρινο σημάδι κάτω από το κάλυμμα
ολίσθησης δεν είναι πια ορατό.
 Αν κάποιο ξένο σώμα, όπως άμμος, εισέλθει στο κάλυμμα του πολυτερματικού,
το παρέμβυσμα στεγανοποίησης μπορεί να γρατζουνιστεί και να μπει νερό στη
μονάδα.

 Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
 Φορτίστε το πακέτο μπαταριών.
 Η τροφοδοσία ρεύματος της μονάδας διακόπτεται ξαφνικά.
 Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ
είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα για να μην
αποφορτιστεί το πακέτο μπαταριών. Ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
 Αν η ρύθμιση
Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση) έχει τεθεί
OFF], η τροφοδοσία δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
στο [
 Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη μονάδα.
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα και συνδέστε την μέσω USB.
 Αποσυνδέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά το καλώδιο micro USB
(παρέχεται).
 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
 Φορτίστε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 30 °C.
 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και μετά συνδέστε τη μονάδα.
 Βγάλτε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας
ή αναμονής.
 Συνδέστε τη μονάδα απευθείας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας
το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
 Η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου είναι λανθασμένη.
 Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε
εξαιρετικά ζεστό ή κρύο χώρο.
 Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ένδειξης υπολειπόμενου φορτίου και του
πραγματικού υπολειπόμενου φορτίου της μπαταρίας. Αποφορτίστε πλήρως
τη μονάδα μία φορά και μετά ξαναφορτίστε την για να διορθωθεί η ένδειξη.
 Ξαναφορτίστε πλήρως τη μονάδα. Αν το πρόβλημα επιμένει, το πακέτο
μπαταριών είναι εξαντλημένο. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της Sony
ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της.
 Η μονάδα δεν μπορεί να συνδεθεί στη φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi.
 Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Sony για να ελέγξετε αν
η φωτογραφική μηχανή είναι συμβατή με τη μονάδα.

Σημειώσεις
Όταν αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών, έχετε το νου σας στα εξής:
 Αφαιρέστε τις βίδες, κ.λπ. ώστε να μην τα καταπιούν μικρά παιδιά.
 Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα νύχια ή τα δάκτυλά σας.

Σημαντική πληροφορία
Μην αφαιρείτε τις βίδες παρά μόνο στην περίπτωση απόρριψης της μονάδας.
Δεν θα δεχτούμε να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε τη μονάδα εάν
κρίνουμε ότι η αποσυναρμολόγηση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 Σε εξαιρετικά ζεστό χώρο
Σε χώρους όπως σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα της μονάδας
μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 Στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικό σώμα
Αν αποθηκεύσετε αυτήν τη μονάδα στο άμεσο ηλιακό φως, μπορεί αποχρωματιστεί
ή να παραμμορφωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 Σε μέρη όπου ασκούνται ισχυρές δονήσεις
 Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία

Θερμοκρασία λειτουργίας

 Φορτίστε τη μονάδα πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
 Συνιστούμε να φορτίζετε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C
και 30 °C έως ότου η λυχνία CHG (Φόρτιση) απενεργοποιηθεί. Η μονάδα μπορεί
να μην φορτιστεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους.
 Η λυχνία CHG (Φόρτιση) μπορεί να ανάψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Το πακέτο μπαταριών είναι κατεστραμμένο
 Αν η θερμοκρασία της μονάδας είναι χαμηλή, τοποθετήστε την σε ένα ζεστό μέρος.
 Αν η θερμοκρασία της μονάδας είναι υψηλή, τοποθετήστε την σε ένα κρύο μέρος.

Συμπύκνωση υγρασίας



Αντιμετώπιση προβλημάτων

1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε
τη μονάδα.
2 Αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια.
3 Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι κεφαλής Phillips. (4 βίδες)
4 Αφαιρέστε το κάλυμμα.
5 Ωθήστε το άγκιστρο προς τα έξω και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για χρήση υπό τις θερμοκρασίες μεταξύ -10 °C και
+40 °C. Η χρήση της σε εξαιρετικά κρύους ή ζεστούς χώρους εκτός αυτού του εύρους
δεν συνιστάται.
 Η οθόνη LCD και το περίβλημα θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. Δεν πρόκειται
για δυσλειτουργία.

© 2013 Sony Corporation

Χρήση της μονάδας

 Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών πριν απορρίψετε τη μονάδα.

Σημειώσεις για τη χρήση
Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε αυτή τη μονάδα στα
ακόλουθα μέρη

Οδηγίες χρήσης

Απόρριψη

Εάν αυτή η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο, ενδέχεται να
υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.

Πακέτο μπαταριών
Σχετικά με τη φόρτιση της μονάδας

Διάρκεια λειτουργίας του πακέτου μπαταριών
Κατάσταση της μονάδας

Οθόνη

Διάρκεια λειτουργίας

Εάν προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας

REC

Live-View

Περίπου 240 λεπτά

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε περίπου 1 ώρα μέχρι να εξατμιστεί
η υγρασία.

Wi-Fi ON

Οθόνη ρολογιού

Περίπου 280 λεπτά

Σημειώσεις για τη συμπύκνωση υγρασίας

Wi-Fi OFF

Οθόνη ρολογιού

Περίπου 340 λεπτά

Υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί όταν μεταφέρετε τη μονάδα από ένα κρύο σε ένα
ζεστό μέρος (ή το αντίστροφο) ή όταν τη χρησιμοποιείτε σε ένα μέρος με υγρασία,
όπως επισημαίνεται παρακάτω.
Όταν μεταφέρετε τη μονάδα από μια χιονισμένη πλαγιά σε ένα ζεστό μέρος
Όταν μεταφέρετε τη μονάδα από ένα αυτοκίνητο ή δωμάτιο με κλιματισμό σε έναν
θερμό εξωτερικό χώρο
Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα μετά από καταιγίδα ή δυνατή βροχή
Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ζεστό και υγρό μέρος

Σημειώσεις
 Αυτοί είναι οι κατά προσέγγιση χρόνοι λειτουργίας χρήσης της μονάδας με ένα
πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταριών, με το
Panel Brightness (Φωτεινότητα
οθόνης) ρυθμισμένο στο HI και με θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.

Έλεγχος υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας
Στην οθόνη LCD της μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου.
Υψηλό
Χαμηλό

Λειτουργία Wi-Fi
 Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην
περιοχή χρήσης.
 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi αυτής της μονάδας κάτω
από το νερό.

Απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται
με το Wi-Fi
Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο κ.λπ., μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά
όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Wi-Fi.
 Όταν το [Airplane Mode] (Λειτουργία πτήσης) έχει τεθεί στο [On] (Ενεργό),
εμφανίζεται το εικονίδιο
στην οθόνη LCD.
 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα « Αλλαγή
των ρυθμίσεων» του κεφαλαίου «Χρήση αυτής της μονάδας».

Χειρισμός της οθόνης LCD
 Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε τη μονάδα
δίπλα στο παράθυρο.
 Αν η μονάδα χρησιμοποιείται σε ψυχρό μέρος, μπορεί να εμφανιστούν οριζόντιες
γραμμές ή μια υπολειπόμενη εικόνα στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία. Η οθόνη LCD επανέρχεται μόλις η μονάδα θερμανθει.
 Αν μια στατική εικόνα ή μια σταθερή εικόνα, όπως ένα καρέ μιας διαχωρισμένης
εικόνας ή ένας κωδικός ώρας εμφανίζεται για μεγάλο διάστημα στην οθόνη,
η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται θολά στην οθόνη LCD.
 Το πάνελ LCD της μονάδας είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία υψηλής
ακρίβειας, ωστόσο ένα πολύ μικρό ποσοστό εικονοστοιχείων μπορεί να
«κολλήσουν» και να εμφανίζονται είτε πάντα ανενεργά (μαύρα) ή πάντα ενεργά
(κόκκινα, πράσινα ή μπλε), ή να αναβοσβήνουν. Επιπλέον, λόγω των φυσικών
χαρακτηριστικών της οθόνης υγρών κρυστάλλων, ενδέχεται να εμφανίζονται
στιγμιαία τέτοιου είδους «κολλημένα» εικονοστοιχεία έπειτα από παρατεταμένη
λειτουργία. Αυτά τα προβλήματα δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία της μονάδας.

Καθαρισμός
Καθαρισμός της οθόνης LCD
Η επιφάνεια της οθόνης LCD είναι ειδικά επεξεργασμένη ώστε να περιορίζει την
αντανάκλαση φωτός.
Η λανθασμένη συντήρηση μπορεί να αλλοιώσει την απόδοση της οθόνης LCD,
επομένως φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες συντήρησης:
 Καθαρίζετε απαλά την οθόνη LCD με ένα απαλό πανί, όπως πανάκι καθαρισμού
ή πανάκι για των καθαρισμό των γυαλιών.
 Οι επίμονοι λεκέδες αφαιρύνται με ένα απαλό πανί, όπως πανάκι καθαρισμού
ή πανάκι για των καθαρισμό των γυαλιών, το οποίο θα έχετε υγράνει ελαφρώς
με νερό.
 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, αλκαλικά
ή αποξυστικά απορρυπαντικά ή πανί καθαρισμού εμποτισμένο με χημικές ουσίες,
καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της οθόνης LCD.

Καθαρισμός της επιφάνειας αυτής της μονάδας
 Καθαρίζετε την επιφάνεια της μονάδας με απαλό πανί ελαφρώς εμποτισμένο με
νερό. Στη συνέχεια, σκουπίζετε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε τις εξής ουσίες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φινίρισμα
του περιβλήματος.
Χημικά προϊόντα όπως διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα, πανάκια καθαρισμού μίας
χρήσης, εντομοαπωθητικό, αντιηλιακό, εντομοκτόνο κ.λπ.
Μην αγγίζετε τη μονάδα εάν στα χέρια σας έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.
Μην αφήνετε τη μονάδα σε επαφή με αντικείμενα από καουτσούκ ή βινύλιο για
μεγάλα διαστήματα.

Σχετικά με την αδιάβροχη απόδοση της μονάδας
Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αδιάβροχη προστασία.
Οι ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, κατάχρηση ή ακατάλληλη
συντήρηση δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.
 Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό υπό πίεση, όπως κάτω από μια βρύση.
 Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε πηγές θερμού νερού.
 Χρησιμοποιείτε τη μονάδα στο συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας νερού
(0 °C έως 40 °C).

Σημειώσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας πριν τη χρήση της
μονάδας κάτω/κοντά σε νερό
 Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στο κάλυμμα πολυτερματικού της μονάδας ξένες
ύλες, όπως άμμος, τρίχες ή ρύποι. Ακόμα και μια μικρή ποσότητα ξένων σωμάτων
μπορεί να επιτρέψει την εισροή νερού στη μονάδα.
 Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα στεγανοποίησης  και οι επιφάνειες που έρχονται
σε επαφή με αυτό  δεν έχουν γρατζουνιστεί (Βλ. εικόνα ). Ακόμα και μια
μικρή γρατζουνιά μπορεί να επιτρέψει την εισροή νερού στη μονάδα. Εάν το το
παρέμβυσμα στεγανοποίησης και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό
γρατζουνιστούν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
 Αν εισέλθουν ρύποι ή άμμος στο παρέμβυσμα στεγανοποίησης ή τις επιφάνειες που
έρχονται σε επαφή με αυτό, σκουπίστε την περιοχή με ένα μαλακό πανί που δεν
αφήνει χνούδια.
 Μην ανοίγετε/κλείνετε το κάλυμμα πολυτερματικού αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα
ή καλυμμένα με άμμο ή αν βρίσκεστε κοντά σε νερό. Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει
άμμος ή νερό. Πριν ανοίξετε το κάλυμμα πολυτερματικού, εκτελέστε τη διαδικασία
που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός μετά τη χρήση της μονάδας κάτω/
κοντά σε νερό».
 Ανοίξτε το κάλυμμα κάρτας πολυτερματικού αφού η μονάδα είναι εντελώς στεγνή.
 Ελέγχετε πάντα ότι το κάλυμμα πολυτερματικού έχει ασφαλίσει σωστά.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της μονάδας κάτω/κοντά σε νερό
 Μην εκθέτετε τη μονάδα σε οποιουδήποτε είδους πίεση, όπως πέφτοντας απότομα
στο νερό.
 Μην ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα πολυτερματικού ενώ βρίσκεστε κάτω/κοντα
σε νερό.
 Η μονάδα βυθίζεται στο νερό. Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα που παρέχεται με
τη μονάδα για να μην βυθιστεί στο νερό.

Καθαρισμός μετά τη χρήση της μονάδας κάτω/κοντά σε νερό
 Καθαρίζετε πάντα τη μονάδα με νερό εντός 60 λεπτών από τη χρήση και μην
ανοίγετε το κάλυμμα πολυτερματικού πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού.
Μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα άμμος ή νερό, σε σημείο όπου δεν είναι ορατά.
Αυτό θα αλλοιώσει την αδιάβροχη απόδοση της μονάδας, σε περίπτωση που
δεν αφαιρεθούν.
 Αφήστε για 5 λεπτά περίπου τη μονάδα σε ένα μπολ με καθαρό νερό. Στη συνέχεια,
τινάξτε τη μονάδα απαλά και πατήστε όλα τα κουμπιά της κάτω από το νερό για
να τα καθαρίσετε από αλάτια, άμμους και άλλους ρύπους που ενδέχεται να έχουν
συσσωρευτεί γύρω από τα κουμπιά (βλ. εικόνα ).
 Μετά τον καθαρισμό, σκουπίζετε όσες σταγόνες νερού απέμειναν με ένα απαλό
πανί. Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος με καλό αερισμό.
Μη στεγνώνετε με σεουάρι μαλλιών, καθώς υπάρχζει κίνδυνος παραμόρφωσης της
μονάδας ή/και αλλοίωσης της αδιάβροχης απόδοσής της.
 Σκουπίζετε όσες σταγόνες νερού ή σκόνες απέμειναν στο κάλυμμα πολυτερματικού
με ένα απαλό, στεγνό πανί.
 Μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες όταν βουτάτε τη μονάδα κάτω από το νερό.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
 Το σώμα της μονάδας μπορεί να αποχρωματιστεί αν έρθει σε επαφή με
αντιηλιακό ή λάδι μαυρίσματος. Αν η μονάδα έρθει σε επαφή με αντιηλιακό ή λάδι
μαυρίσματος, σκουπίστε την αμέσως.
 Μην αφήνετε τη μονάδα με θαλασσινό νερό μέσα ή στην επιφάνειά της. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή αποχρωματισμό και υποβάθμιση της αδιάβροχης
απόδοσής της.

Σημειώσεις
 Απαιτούνται περίπου 30 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η σωστή ένδειξη
υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας.
 Η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου που εμφανίζεται μπορεί να μην είναι σωστή υπό
ορισμένες συνθήκες.

Αποτελεσματική χρήση του πακέτου μπαταριών
 Η απόδοση του πακέτου μπαταριών μειώνεται σε περιβάλλοντα με χαμηλή
θερμοκρασία. Επομένως, σε κρύα μέρη ο χρόνος λειτουργίας του πακέτου
μπαταριών είναι μικρότερος.

Υπολειπόμενο φορτίο μπαταρίας
 Αν το πακέτο μπαταριών εξαντληθεί γρήγορα παρόλο που η ένδειξη υπολειπόμενου
φορτίου είναι υψηλή, φορτίστε ξανά πλήρως τη μονάδα. Η ένδειξη υπολειπόμενου
φορτίου θα εμφανιστεί σωστά. Έχετε υπόψη ότι η ένδειξη μπορεί να μην
εμφανίζεται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος
Η μονάδα έχει παραμείνει για μεγάλο διάστημα αχρησιμοποίητη ενώ ήταν
πλήρως φορτισμένη
Η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα

Σχετικά με την προστασία από υπερθέρμανση

 Ενεργοποίηση της μονάδας
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία) ενώ η μονάδα είναι φορτισμένη.
 Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη μονάδα, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης
της ημερομηνίας και της ώρας.
Βλ. « Clock Setting» (Ρύθμιση ρολογιού) στο « Αλλαγή των ρυθμίσεων».
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία) ξανά, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

 Σύνδεση της μονάδας με φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi
1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα και τη φωτογραφική μηχανή.
2 Η οθόνη επιλογής συσκευής Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη LCD της
μονάδας. Επιλέξτε το SSID της φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να
συνδέσετε με το κουμπί UP ή το DOWN και μετά πατήστε το κουμπί
REC/ENTER για επιβεβαίωση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το SSID της φωτογραφικής μηχανής σας, ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή.
Σημειώσεις
Το SSID της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται στη μονάδα χωρίς την ένδειξη
«Direct-» (Άμεσο-).

3 Αν στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να συνδέσετε
εμφανίζεται η ένδειξη [ACPT?], πατήστε το κουμπί ENTER για να
επιτρέψετε την άμεση σύνδεση. (μόνο για μοντέλα HDR-AS30V)
Στην οθόνη LCD της μονάδας προβάλλεται πλέον η οθόνη Live-View και η
λυχνία REC/Wi-Fi ανάβει με μπλε χρώμα.
Σημειώσεις
Ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή, η ένδειξη που εμφανίζεται και το κουμπί
που πρέπει να πατήσετε για να επιτρέψετε την άμεση σύνδεση διαφέρουν. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας και τις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή.
Η μονάδα είναι πλέον συνδεδεμένη με τη φωτογραφική μηχανή σας μέσω Wi-Fi.
Κατά τη σύνδεση της μονάδας με μια φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi,
η λυχνία REC/Wi-Fi ανάβει με μπλε χρώμα.
Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε τα βήματα 2 και 3 την επόμενη φορά που θα συνδέσετε
την ίδια φωτογραφική μηχανή. Η μονάδα συνδέεται αυτόματα με τη φωτογραφική
μηχανή.
Σημειώσεις
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη ή έχει ακυρωθεί η λειτουργία
Airplane
Mode (Λειτουργία πτήσης), η μονάδα συνδέεται αυτόματα με τη φωτογραφική
μηχανή.
Αν η σύνδεση έχει διακοπεί λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών ή έχει επιλεγεί το
στοιχείο
Disconnect (Αποσύνδεση) από το μενού, η μονάδα δεν συνδέεται
αυτόματα με τη φωτογραφική μηχανή. Για να τη συνδέσετε, εφαρμόστε τα βήματα 2
και 3 της ενότητας « Σύνδεση της μονάδας με φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi».
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας πατώντας το κουμπί MENU.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας πατώντας το κουμπί MENU,
ενώ η μονάδα είναι συνδεδεμένη με φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi.

1
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Κάλυμμα πολυτερματικού
Κουμπί MENU
Κουμπί DISP
Τερματικό Multi/Micro USB
Κουμπί RESET (Επαναφορά)
Λυχνία CHG (Φόρτιση)
Κουμπί REC/ENTER

8
9
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2 Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε το στοιχείο που
θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
3 Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε τη ρύθμιση που
θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER για επιβεβαίωση.

 Οθόνη ρολογιού
 Οθόνη Live-View
1 Εικονίδιο Airplane mode (Λειτουργία πτήσης)
Εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι ρυθμισμένη σε Airplane Mode
(Λειτουργία πτήσης).
2 Ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας
3 Οθόνη ρολογιού
4 Ένδειξη λειτουργίας λήψης
Κατα την εγγραφή ταινιών, εμφανίζεται το εικονίδιο . Κατα τη λήψη
φωτογραφιών, εμφανίζεται το εικονίδιο
. Κατα την εγγραφή φωτογραφιών
ανά τακτά διαστήματα, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Shooting Mode (Λειτουργία λήψης)

Movie Setting
(Ρύθμιση
ταινίας)

Recording Mode
(Λειτουργία
εγγραφής)

Display
Settings
(Ρυθμίσεις
οθόνης)

Main Settings
(Βασικές
ρυθμίσεις)

 Σύνδεση ιμάντα στη μονάδα
Τοποθετήστε τη μονάδα στη βάση της και περάστε τον ιμάντα από τη θηλιά
του ιμάντα και από τη βάση, όπως φαίνεται στην εικόνα -1.
Για να δέσετε τη μονάδα στο χέρι σας, τοποθετήστε τη θηλιά του ιμάντα στον καρπό
σας και περάστε τον ιμάντα μέσα από το  όπως φαίνεται στην εικόνα -2.
Περάστε το τμήμα του ιμάντα  που περισσεύει μέσα από το .
Αν δεν περάσετε σωστά τον ιμάντα μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα περασμένη στον καρπό σας, να συνδέετε πάντα
σωστά την παρεχόμενη βάση και τον ιμάντα.
Σημειώσεις
Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα όταν αποσυνδέετε τον ιμάντα.

Clock Setting
(Ρύθμιση
ρολογιού)
Auto Power
Off (Αυτόματη
απενεργοποίηση)

Resetting the
Settings
(Επαναφορά των
ρυθμίσεων)

 Φόρτιση της μονάδας

Η λυχνία CHG (Φόρτιση) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.
Η λυχνία CHG (Φόρτιση) σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
Σημειώσεις
 Μπορείτε να φορτίζετε τη μονάδα ακόμα κι αν δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως.
Επίσης, ακόμα κι αν η μονάδα δεν έχει φορτιστεί πλήρως, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη χωρητικότητα του μερικώς φορτισμένου πακέτου μπαταριών.
 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, τροφοδοτείται με ρεύμα, αλλά δεν
φορτίζεται.

Display Rotate
(Περιστροφή
οθόνης)

Panel Brightness
(Φωτεινότητα
οθόνης)

Προετοιμασία
1 Ελέγξτε ότι η ένδειξη λετουργίας της μονάδας έχει τεθεί στο OFF.
2 Συνδέστε το καλώδιο micro USB (παρέχεται) στο τερματικό Multi/
Micro USB της μονάδας.
3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου micro USB στον υπολογιστή
ή σε έναν φορτιστή AC-UD20 (παρέχεται χωριστά).

Σύμπτωμα

Version (Έκδοση)
Network
Setting
(Ρύθμιση
δικτύου)

Airplane Mode
(Λειτουργία
πτήσης)

Αποσυνδέει τη φωτογραφική μηχανή
από το Wi-Fi. Η οθόνη LCD της
μονάδας επιστρέφει στην οθόνη
επιλογής συσκευής Wi-Fi.
Γίνεται εναλλαγή μεταξύ
των λειτουργιών λήψης της
φωτογραφικής μηχανής.
Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην
οθόνη LCD της μονάδας διαφέρουν
ανάλογα με τη συνδεδεμένη
φωτογραφική μηχανή.
Αλλάζει την ποιότητα ταινίας
της συνδεδεμένης φωτογραφικής
μηχανής.
Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην
οθόνη LCD της μονάδας διαφέρουν
ανάλογα με τη συνδεδεμένη
φωτογραφική μηχανή.
Αλλάζει τον προσανατολισμό της
οθόνης LCD και των κουμπιών
UP/DOWN της μονάδας.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση
όταν συνδέετε τον ιμάντα στο δεξί
σας χέρι, κ.λπ.
ON: περιστροφή 180°
OFF: Χωρίς περιστροφή
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης
LCD.
HI: Φωτεινή
LO: Σκοτεινή
Ορίζει το έτος/μήνα/ημέρα/ώρα.

Ορίζει το χρονικό διάστημα
έως τη μετάβαση της μονάδας
στη λειτουργία Auto Power Off
(Αυτόματη απενεργοποίηση).
30min: Η μονάδα απενεργοποιείται
έπειτα από περίπου 30 λεπτά.
5min: Η μονάδα απενεργοποιείται
έπειτα από περίπου 5 λεπτά.
1min: Η μονάδα απενεργοποιείται
έπειτα από περίπου 1 λεπτό.
OFF: Η μονάδα δεν απενεργοποιείται
αυτόματα.
Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις δικτύου.

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού
της μονάδας.
Απενεργοποιεί προσωρινά όλες
τις λειτουργίες που σχετίζονται
με το Wi-Fi, όταν επιβιβάζεστε σε
αεροπλάνο, κ.λπ.
ON: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν
επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο.
OFF: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για
κανονική χρήση.

Σημειώσεις
 Ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή, ορισμένα στοιχεία ρύθμισης και ρυθμίσεις
μπορεί να μην είναι συμβατά.
 Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στη φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.
για να επιστρέψετε από την οθόνη επιλογής ρυθμίσεων στην οθόνη
 Επιλέξτε
επιλογής στοιχείων ρύθμισης.
για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο στοιχείο ρύθμισης ή ρύθμιση
 Επιλέξτε
από την οθόνη επιλογής.

 Λήψη
Εγγραφή ταινίας/Εγγραφή φωτογραφιών ανά τακτά διαστήματα
1 Πατήστε το κουμπί REC/ENTER για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Η μπλε λυχνία REC/Wi-Fi αλλάζει σε κόκκινο.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί REC/ENTER για να σταματήσει η εγγραφή.
Η κόκκινη λυχνία REC/Wi-Fi αλλάζει σε μπλε.

Λήψη φωτογραφιών
Πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

Οθόνη ρολογιού
Πατήστε το κουμπί DISP της μονάδας για να εμφανίσετε την οθόνη ρολογιού
στην οθόνη LCD, όταν η οθόνη Live-View εμφανίζεται στην οθόνη LCD ή κατά τη
διάρκεια εγγραφής ταινιών.
Πιέστε ξανά το κουμπί DISP για να θέσετε την οθόνη LCD στη λειτουργία OFF. Στη
λειτουργία OFF, πατήστε ξανά το κουμπί DISP για να εμφανίσετε ξανά την οθόνη
Live-View στην οθόνη LCD.

Αιτία

01 – 01
02 – 02

Μπορεί να υπάρχει συμφόρηση
σήματος. Εναλλακτικά, η μονάδα
μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά από
το σημείο πρόσβασης.

01 – 02

Οι πληροφορίες για τη συσκευή
διαφέρουν από τα πραγματικά
χαρακτηριστικά της συσκευής.
Main Settings (Βασικές
Επιλέξτε
ρυθμίσεις) 
Resetting the
Settings (Επαναφορά των ρυθμίσεων)
και εκτελέστε τη λειτουργία. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα
στην ενότητα « Σύνδεση της
μονάδας με φωτογραφική μηχανή
μέσω Wi-Fi».

Αδυναμία σύνδεσης
01 – 03
01 – 04

Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι
συμβατή.

03 – 01
03 – 02

 Η φωτογραφική μηχανή δεν
αναγνωρίζεται. Πρέπει να
εκτελέσετε ορισμένους χειρισμούς
στην κάμερα, για να μπορέσετε να
τη συνδέσετε.
 Μπορεί να υπάρχει συμφόρηση
σήματος. Εναλλακτικά, η μονάδα
μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά
από το σημείο πρόσβασης.

Στοιχείο ρύθμισης
Disconnect (Αποσύνδεση)

Κουμπί UP
Κουμπί DOWN
Οθόνη LCD
Λυχνία REC/Wi-Fi
Θηλιά ιμάντα
Κουμπί ON/OFF (Λειτουργία)

 Ενδείξεις επί της οθόνης LCD

Αριθμός
σφάλματος

Το στοιχείο ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη LCD της μονάδας.

Διάρκεια ζωής πακέτου μπαταριών

 Παρουσίαση των εξαρτημάτων

Οι ακόλουθοι αριθμοί σφάλματος, οι οποίοι σας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το
σφάλμα μιας λειτουργίας, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη LCD της μονάδας.

1 Πατήστε το κουμπί MENU.

Τρόπος αποθήκευσης του πακέτου μπαταριών

 Η διάρκεια ζωής του πακέτου μπαταριών είναι περιορισμένη. Η χωρητικότητα της
μπαταρίας μειώνεται με το χρόνο και τη χρήση. Αν ο χρόνος χρήσης μεταξύ των
φορτίσεων μειωθεί σημαντικά, πιθανώς θα πρέπει να αντικαταστήσετε το πακέτο
μπαταριών. Πηγαίνετέ το στην αντιπροσωπεία της Sony.
 Η διάρκεια ζωής του πακέτου μπαταριών διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του.

Εμφάνιση σφαλμάτων

 Αλλαγή των ρυθμίσεων

 Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μονάδας και της μπαταρίας, η λειτουργία της
μονάδας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους αυτοπροστασίας.
Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD πριν από την απενεργοποίηση.
 Αποφορτίστε πλήρως τη μονάδα πριν την αποθήκευση και αποθηκεύστε την σε
δροσερό και ξηρό μέρος. Για να διατηρήσετε την καλή λειτουργία της μονάδας,
φορτίζετε κι αποφορτίζετέ την πλήρως τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πριν
την αποθήκευση.

Αν το πρόβλημα επιμένει, πατήστε το κουμπί RESET της μονάδας.

02 – 01

Σφάλμα φωτογραφικής
μηχανής

04 – 03

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση

05 – 01

Δεν είναι δυνατή η λήψη
φωτογραφιών

05 – 02

Δεν είναι δυνατή ή έναρξη
της εγγραφής

05 – 03

Δεν είναι δυνατή η διακοπή
της εγγραφής

04 – 04

Δεν υπάρχει απόκριση από
τη φωτογραφική μηχανή

Επιβεβαιώστε την προσβασιμότητα
με τη φωτογραφική μηχανή ή την
κάρτα μνήμης.

Ελέγξτε τη φωτογραφική μηχανή.

 Ελέγξτε τη φωτογραφική μηχανή.
 Μπορεί να υπάρχει συμφόρηση
σήματος. Εναλλακτικά, η μονάδα
μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά
από το σημείο πρόσβασης.

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Αν στην οθόνη LCD της μονάδας εμφανιστεί μια ένδειξη που ξεκινάει με έναν
αλφαβητικό χαρακτήρα, η λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου λειτουργεί.
Η μονάδα μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της Sony και αναφέρετέ του όλους τους αριθμούς που ξεκινούν με Ε ή C.

Σχετικά με το εφαρμοσμένο λογισμικό GNU GPL/LGPL
Το λογισμικό που είναι επιλέξιμο για την ακόλουθη Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU
(εφεξής καλούμενης «GPL») ή Άδεια Περιορισμένης Δημόσιας Χρήσης GNU (εφεξής
καλούμενης «LGPL») περιέχεται στη μονάδα.
Αυτό σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και αναδιανομής
του πηγαίου κώδικα γι' αυτά τα προγράμματα λογισμικού υπό τις προϋποθέσεις της
παρεχόμενης GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο διαδίκτυο. Για να κάνετε λήψη του πηγαίου κώδικα,
μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL. Κατά τη λήψη του πηγαίου κώδικα,
επιλέξτε το RM-LVR1 ως το μοντέλο της μονάδας σας.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Παρακαλείσθε να μην επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με το περιεχόμενο του πηγαίου
κώδικα.
Αντίγραφα των αδειών χρήσης (στα αγγλικά) είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική
μνήμη της μονάδας σας.
Συνδέστε ένα μέσο μαζικής αποθήκευσης ανάμεσα στη μονάδα και έναν υπολογιστή
για να διαβάσετε τα αρχεία που περιέχονται στον «LICENSE» φάκελο στον
«PMHOME».

Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Τερματικό εισόδου για φόρτιση]
micro-B/USB
Τερματικό Multi/Micro USB:
[Τροφοδοσία, γενικά]
Απαιτήσεις ισχύος:
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 3,6 V
USB: 5,0 V
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Φόρτιση USB:
Χρόνος φόρτισης:
Μέσω υπολογιστή: Περίπου 245 λεπτά
Μέσω φορτιστή AC-UD20 (πωλείται χωριστά):
Περίπου 175 λεπτά
1,0 W
Κατανάλωση ισχύος:
(όταν είναι συνδεδεμένο με Wi-Fi και κατά
τη διάρκεια της προβολής Live-View)
Αδιάβροχη απόδοση:
Θερμοκρασία λειτουργίας:
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
Διαστάσεις (κατά
προσέγγιση):
Βάρος:

Συνολικό βάρος
(κατά τη χρήση):
Στοιχεία που
περιλαμβάνονται:

Βάθος νερού 3 m, 30 λεπτά συνεχόμενα
-10 °C έως +40 °C
-20 °C έως +60 °C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Π/Υ/Β, χωρίς τις προεκτάσεις)
Περίπου 63 g
(μόνο το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανομένου του
πακέτου μπαταριών)
Περίπου 93 g
(συμπεριλαμβανομένου του παρεχόμενου ιμάντα
και της βάσης)
Η μονάδα (1), καλώδιο Micro USB (1), ιμάντας (1),
βάση (1), σετ τυπωμένης τεκμηρίωσης

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.

