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Paigutage kaabel soone sisse.
soon

Kaamera- ja mikrofoniseade
Kasutusjuhend
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Ühendage teleriga.
Ühendage USB-kaabel teleriga või ühendatud seadme
USB-pordiga.

Toote paigaldamine teleri ette
Võite paigutada toote teleri ette.

Märkus
ˎˎÄrge paigutage toodet teleri kõlaritele liiga lähedale.

Nõuanne
ˎˎSeda toodet on võimalik paika seada pildil näidatud
kalletega.

Skype-i kasutamine
See funktsioon võimaldab teil teha video- ja häälkõnesid.

Märkus

http://www.sony.net/
4-452-966-31(1)
© 2013 Sony Corporation

CMU-BR200

See toode on valmistatud Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote
vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse
garantii korral pöörduge vastavates hoolduse
või garantii dokumentides märgitud aadressil.

Ettevaatust
Palun lugege neid ettevaatusabinõusid, et tagada
oma isiklik ohutus.

Hoiatus
ˎˎÄrge demonteerige kaamera- ja mikrofoniseadet.
ˎˎVältige vee ja võõrkehade sattumist kaamera- ja
mikrofoniseadmesse.

Ettevaatusabinõud
ˎˎÄrge puudutage kaamera objektiivi.
ˎˎSelle toote kasutamisel ärge eraldage USB-kaablit
teleri küljest.
ˎˎÄrge raputage toodet ega laske sel maha kukkuda.
ˎˎÄrge kasutage seda toodet väga kõrgetel
temperatuuridel ega tugevate magnetväljade
läheduses.
ˎˎÄrge kasutage seda toodet tolmustes, niisketes,
märgades ega suitsustes kohtades.

ˎˎKui kasutate seda toodet pikema aja jooksul, võib
teler või see toode muutuda kuumaks. See pole
talitlushäire.

Kaamera- ja mikrofoniseadme
hooldamine
ˎˎPühkige kaamera- ja mikrofoniseadet õrnalt
pehme riidelapiga.
ˎˎTugevamaid plekke võite eemaldada kerges seebi
ja sooja vee lahuses niisutatud riidelapiga.
ˎˎKui kasutate keemiliselt eeltöödeldud riidelappi,
järgige kindlasti pakendil olevaid juhiseid.
ˎˎÄrge kunagi kasutage puhastamiseks tugevaid
lahuseid, nt vedeldi, alkohol või bensiin.

Kaamera- ja mikrofoniseadme kasutuselt
kõrvaldamine
Elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega
Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades
toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära
käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet
selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Kaamera- ja mikrofoniseadme paigaldamine
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ˎˎSkype’iga hädaabikõnesid teha ei saa. Skype pole tavatelefoni asendus ning seda ei saa
kasutada hädaabikõnede tegemiseks.
ˎˎSelle funktsiooni kasutamiseks peab olema teler lairibaühendusega internetti ühendatud.
ˎˎHääl- ja videokõnede kvaliteeti mõjutab teie internetiühenduse kiirus. Juhtmevaba ühenduse
kasutamine võib põhjustada pildi ja heli halvenemist.
ˎˎSkype’i toimingud ei pruugi olla saadaval, kui kasutate muid rakendusi.
ˎˎSkype’iga liitumine ning Skype’i sisselogimine ja hääl- ning videokõned teistele Skype’i kasutajatele on
tasuta. Teiste Skype’i teenuste, nagu soodsad kõned mobiil- ja tavatelefonidele, kasutamisel on vajalik Skype’i
krediit või tellimus.
ˎˎLisateavet Skype’i kohta leiate veebisaidilt
http://www.skype.com/
ˎˎProbleemi korral lugege teleri kasutusjuhendit.
ˎˎKui teil esineb teleri kaudu oma Skype’i kontoga Skype’i sisselogimisel probleeme, külastage abi ja teabe
saamiseks veebisaiti www.skype.com/support. Võite teleri kaudu ka uue Skype’i konto luua.

Skype’i käivitamine
Skype’i käivitamine
Skype’i käivitamiseks valige Home Menu (Kodumenüü) > [Rakendused] > [Kõik rakendused]
> [Skype]. Skype’i esmakordsel käivitamisel palutakse teil nõustuda litsentsilepinguga ja
sisestada vastavalt kuvatavale menüüle piirkonna seaded.

Märkus
ˎˎKui teil ei õnnestu toodet pärast teleriga ühendamist kasutada, hankige teleri tarkvara uusim
versioon.
Teavet tarkvara värskendamise kohta vaadake teleris olevast elektroonilisest juhendist
(i-Manual).

Skype’i konto loomine
Saate kasutada oma olemasolevat Skype’i kontot või luua uue konto. Konto loomiseks järgige
kuvatavat menüüd ning sisestage soovitud [Skype Name], [Password] ja oma e-posti aadress.
Pärast konto loomist jätkub sisselogimine automaatselt ning see kuvatakse ekraanil.

Märkus
ˎˎSisselogimiseks jätke kindlasti oma [Skype Name] ja [Password] meelde.

Skype’i sisselogimine
Sisselogimiseks sisestage oma [Skype Name] ja [Password], järgides kuvatavat menüüd.
Saate seadistada, et teleri sisselülitamisel logitaks teid Skype’i automaatselt sisse.

Helistamine Skype’iga
Kontaktide lisamine
Kontaktiloendisse saate lisada nii Skype’i kui ka telefoni kontakte.
Skype’i kontakti lisamiseks valige [Tools] ja seejärel [Find Contacts]. Pärast seadistamist järgige
kuvatavat menüüd.

Kõne tegemine
Kinnitamine teleri peale.
Märkus
ˎˎÄrge katke selle tootega kinni teleri taga asuvaid
õhutusavasid.

Valige kontakt vahekaardilt [Contacts] või [Ajalugu]. Järgige menüüekraani ja tehke soovitud
kõne.
Samuti saate otsida kontakte väljalt [Find Contacts].

Kõne vastuvõtmine
Kui olete Skype’i sisse logitud ja keegi helistab teile, kuvatakse vastamise menüü. (Vajalik on
pidev internetiühendus.)
Järgige menüüekraani ja vastake soovi korral kõnele.
ˎˎKui jääte Skype’i sisselogituks, saate vastata kõnedele isegi siis, kui vaatate telerit või videot.
ˎˎKui lülitate teleri välja või logite Skype’ist välja, ei saa te kõnedele vastata.

Tehnilised andmed
Toiteallikas
alalisvool 5 V, maks. 500 mA
Mõõdud (ligikaudu) (L x K x S (mm))
62 mm × 25,5 mm × 50 mm
Kaal
88 g
Kasutustemperatuur
0°C - 40°C
Objektiiv
F/2.0; FOV (H) 51,75° (HD-režiimis)
Pildiseade (eraldusvõime)
CMOS-sensor (1280 × 720)
Väljundvorming
maks. 1280 × 720 (HD*)
* Väljundvorming oleneb ühendatud seadmest või internetiühenduse kiirusest, ning ei
pruugi ühilduda HD-ga.
Kaadrikiirus
30 kaadrit sekundis HD-režiimis, 30 kaadrit sekundis VGA-režiimis
Mikrofon
2 ühesuunalist mikrofoni
Liides
USB 2.0
Lisatarvikud
kasutusjuhend (1)
Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.
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