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Randmepaela kasutamine (komplektis)
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Kasutusjuhend

Piltide haldamise tarkvara PlayMemories Home™ saate alla laadida
järgmiselt aadressilt.
http://www.sony.net/pm/
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Omaniku kirjed
Mudel ja seerianumbrid asuvad seadme tagaküljel. Kirjutage
seerianumber allolevasse lahtrisse. Kasutage neid numbreid,
kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.
Mudeli nr DSC-QX30
Seerianr
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HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks hoidke seadet
eemal vihmast ja niiskusest.

HOIATUS
Aku
Akut valesti käsitsedes võib see plahvatada, süttida või tekitada
söövitushaavu. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
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Akut ei tohi avada.
Akut ei tohi purustada ega põrutada, nt taguda, lasta sel kukkuda või selle
peale astuda.
Ärge tekitage lühist ega laske akuklemmidel kokku puutuda
metallesemetega.










Ärge hoidke akut temperatuuril üle 60 °C, nt otseses päikesevalguses
või päikese kätte pargitud autos.
Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
Ärge käsitsege katkisi või lekkivaid liitiumioonakusid.
Laadige akut kindlasti ainult Sony originaal-akulaadijaga või muu aku
laadimiseks sobiva seadmega.
Hoidke akut väikelastele kättesaamatus kohas.
Hoidke akut kuivana.
Asendage ainult sama või Sony soovitatava võrdväärset tüüpi akuga.
Kõrvaldage kasutatud akud rangelt juhtnööre järgides.

EE

AC-adapter
Kasutage AC-adapteri ühendamiseks lähedalasuvat seinakontakti
(pistikupesa seinas). Kui seadme kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke kohe
AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja.
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Euroopa klientidele
Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
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Märkus
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab
andmeedastuse katkemist (nurjumist), taaskäivitage rakendus
või võtke sidekaabel (USB vms) küljest ja ühendage uuesti.
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Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse
määruses olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri
pikkust ühenduskaablit.
Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada
seadme pilti ja heli.
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Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet
ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel
võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline
sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete
ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
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Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektriEE
ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks
viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema
teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
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Teave kaamera kohta
Kaamera on mõeldud Wi-Fi kaudu
nutitelefoniga ühendamiseks.
Saate kohe pärast pildistamist
pildid nutitelefoni edastada.

Kontrollige kaasasolevaid
üksusi






Laaditav akukomplekt NP-BN (1)
Mikro-USB-kaabel (1)
Randmepael (1)
Nutitelefoni kinnitus (1)
Kasutusjuhend (see juhend) (1)

Põhiosade nimetused
 Toitenupp
 Mikrofon
 Mitmeotstarbeline liides
 Nupp RESET
 Toite-/laadimis-/filmilamp
Roheline: toide on sees
Oranž: laadimine
Punane: filmi salvestamine
 Suuminupp
 Katikunupp

Jätkub 

EE

11

Teave kaamera kohta (jätkub)
 Erkraanipaneel
: Näitab, et mälukaarti ei ole
sisestatud
: Näitab järelejäänud
akumahtu
: Näitab Wi-Fi sätteid
: Üksik ühendus (vaikimisi)
: Mitu ühendust
: Wi-Fi väljas
 Wi-Fi nupp
 Statiivi pistik
 Randmepaela haak
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Aku laadimine
Enne kaamera kasutamist laadige
akut. Laadimiseks kasutage
mikro-USB-kaablit (kaasas),
et kaamera arvutiga ühendada.



Aku kate

EE

Aku laadimise ajal lülitage
toide välja.
Kui teil ei ole arvutit, kasutage
AC-adaptrit AC-UD10 (mõlemat
müüakse eraldi).
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Mälukaardi sisestamine
Enne pildistamist sisestage microSD-mälukaart (müüakse eraldi)
või Memory Stick Micro™ (M2) andmekandja (müüakse eraldi).
Märkus. Sisestamisel veenduge, et mälukaart on õiget pidi.


Mälukaarte kasutatakse [20M] (vaikeseadistus) piltide või video
salvestamiseks.

microSDmälukaart

Andmekandja
Memory Stick
Micro

Liidesega
külg
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Kirjadega
külg

Rakenduse PlayMemories Mobile™ installimine
Enne kaamera kasutamist
installige nutitelefoni rakendus
PlayMemories Mobile. Kui
PlayMemories Mobile on juba
installitud, värskendage see
uusimale versioonile.

Android
Otsige rakendust PlayMemories
Mobile teenusest Google Play
ja installige see.

EE

iPhone
Rakenduse PlayMemories Mobile
üksikasjad leiate klienditoe veebisaidilt

Otsige rakendust PlayMemories
Mobile App Store’ist ja installige see.

http://www.sony.net/pmm/
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Kaamera ja nutitelefoni ühendamine
Wi-Fi kaudu
Ühendamisviis oleneb nutitelefoni
tüübist. Kinnitage oma nutitelefoni
tüüp ja ühendage Wi-Fi kaudu.





Toitenupp

Android (ühildumatu NFC-ga)
 Lülitage kaamera sisse.
 Käivitage nutitelefonis rakendus
PlayMemories Mobile.
 Valige SSID, mis on trükitud
kaamera akukatte tagaküljel
olevale sildile.
 Sisestage parool, mis on trükitud
samale sildile (ainult esimesel
korral).
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Android (NFC-ga ühilduv)
 Puudutage nutitelefoni
tähisega N Mark kaamera
tähist
(N märk).
Sisselülitatud: jätkake
puudutamist (1–2 sekundit), ilma
seadet liigutamata, kuni rakendus
PlayMemories Mobile käivitub.
Väljalülitatud: säilitage kaamera
ja nutitelefoni ühendus, kuni
kaamera objektiiv väljub.

EE

Jätkub 
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Kaamera ja nutitelefoni ühendamine Wi-Fi kaudu (jätkub)

iPhone
 Lülitage kaamera sisse.
 Tehke nutitelefonis valik [Settings]
ja seejärel valige [Wi-Fi].
 Valige SSID, mis on trükitud
kaamera akukatte tagaküljel
olevale sildile.

Toitenupp
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 Sisestage parool, mis on trükitud
samale sildile (ainult esimesel
korral).
 Kontrollige ühendust
kaamera SSID-ga.
 Naaske ekraanile Home
ja käivitage rakendus
PlayMemories Mobile.




Kaamera ühendamine nutitelefoniga
Kinnitage nutitelefon kaamera
külge pärast nutitelefoni
kinnituse (komplektis)
kaameraga ühendamist.
 Kinnitage kaamera
kinnituse külge.
Asetage kaamera kinnituse
pessa, ühitage valged tähised,
seejärel pöörake kinnitust,
kuni see paika klõpsatub.

EE


Sony märk (peal)

Nutitelefoni
kinnitus

Valge tähis

Jätkub 
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Kaamera ühendamine nutitelefoniga (jätkub)
 Avage kinnituse klambrid.
 Tõmmake klambreid ja kinnitage
nutitelefon kaamera külge.
 Ärge vehkige kaameraga, mille
külge on kinnitatud nutitelefon,
sest nutitelefoni kinnitus võib
lahti tulla.
 Nutitelefoni kinnitamisel veenduge,
et ükski nupp ei ole kinni jäänud.
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Piltide jäädvustamine
 Käivitage nutitelefonis rakendus
PlayMemories Mobile.
 Tehke pilte kaamera
katikunupuga või rakendusega
PlayMemories Mobile.
[2M] pildid edastatakse
automaatselt nutitelefoni ja
kuvatakse ülevaatamise ekraan.
[20M]-pildid salvestatakse kaamera
mälukaardile (vaikeseadistus).

Rakenduse PlayMemories
Mobile ekraan
 Jäädvustusrežiimide vahetamine
 Katiku-/filminupp
 Sätted
 Pildi/filmi vahetamine
 Suum

EE
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Lõpetamine
 Ekraanile Home naasmiseks
inaktiveerige rakendus
PlayMemories Mobile.
 Lülitage kaamera toide välja.
 Kui lülitate kaamera välja enne
rakenduse PlayMemories Mobile
inaktiveerimist, kuvatakse
tõrketeade. See ei viita seadme
talitlushäirele.

Rakenduse kuva võib tulevaste
täiustamiste puhul ette teatamata
muutuda.
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Vaadake spikrit
Spikker on veebijuhend.
Vaadake spikrit, kui sooviksite
teada rakenduse PlayMemories
Mobile kohta rohkem üksikasju,
seadistusi ja toiminguid ning
ettevaatusabinõusid.

EE

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
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Küsimused ja vastused
Miks kaamera ei lae?
Lülitage toide välja.
Miks toitelamp punaselt vilgub?
 Mälukaart pole õigesti sisestatud.
Sisestage see õiget pidi (vaadake
jaotist „Mälukaardi sisestamine”).
Kuidas saab kuupäeva/kellaaega
muuta?
 Kui luuakse kaamera ja nutitelefoni
vaheline Wi-Fi-ühendus,
määratakse kaamerale
automaatselt nutitelefonis
olev kuupäev/kellaaeg.


24

Kuidas naasta vaikeseadistuse
juurde?
 Lülitage kaamera välja ja vajutage
seejärel nuppu RESET.
Kuidas muuta selliseid sätteid
nagu pildi suurus?
 Muudatusi saab teha rakenduse
PlayMemories Mobile seadistuste
ekraanil.
Kuidas vaadata piltide arvu
või Wi-Fi sätteid?
 Vaadake käesoleva juhendi jaotist
„Spetsifikatsioonid” või juhendit
„Spikker (HTML)”.

Miks on kaamera ootamatult sisse
lülitunud?
 Kui NFC-toega nutitelefon on
kaamera läheduses, võib kaamera
kogemata sisse lülituda. See ei viita
seadme talitlushäirele.
Miks videoid pärast pildistamist
nutitelefoni ei saadeta?
 Filmid salvestatakse mälukaardile,
kuid neid ei edastata automaatselt.

Miks on parooli uuesti sisestamine
vajalik?
 Nutitelefoni mudelist sõltuvalt
võib parooli uuesti sisestamine
vajalik olla isegi siis, kui olete
parooli määranud. Sellisel juhul
tehke ühendamistoiming uuesti
(vaadake jaotist „Kaamera ja
nutitelefoni ühendamine Wi-Fi
kaudu (jätkub)”).

EE
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Spetsifikatsioonid
Toide: laaditav akukomplekt NP-BN, 3,6 V
Elektritarbimine (pildistamise ajal): 1,4 W
Maksimaalne laadimispinge: alalisvool 4,2 V
Maksimaalne laadimisvool: 0,9 A

Aku eluiga ja piltide arv, mida saab akut kasutades salvestada
Pildistamine (pildid)

Piltide arv

-

Ligikaudu 200 pilti

Tegelik jäädvustamine (videod)

Ligikaudu 25 min

-

Pidev jäädvustamine (ﬁlmid)

Ligikaudu 45 min

-
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Aku eluiga

Arv põhineb CIPA standardil.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Ülalolev arv oleneb nutitelefoni tüübist ja selle kasutamisest.

Kaubamärgid








, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
EE
, PlayMemories Home on ettevõtte Sony Corporation
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
microSDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.
Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid.
Wi-Fi, Wi-Fi logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP on ettevõtte Wi-Fi Alliance
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Peale selle on muud siinses juhendis kasutatud süsteemid ja tootenimed
üldiselt nende asjaomaste arendajate või tootjate kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Märke ™ ja ® siiski selles juhendis igal pool
ei kasutata.
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Märkused kaamera kasutamise kohta
Märkused kaamera kasutamise kohta
•

•

Kui kinnitate kaamerale nutitelefoni kinnituse, olge ettevaatlik,
et te sõrme ei näpistaks.
Pärast nutitelefoni kaamera külge kinnitamist ärge hoidke kinni
ainult nutitelefonist. Nutitelefoni kinnitus võib eemalduda.
Hoidke kinni kaamera korpusest.

Kaamera temperatuur
Kaamera ja aku võivad pideval kasutamisel kuumeneda, kuid see
pole häire.
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Ülekuumenemiskaitse
Olenevalt kaamera ja aku temperatuurist ei pruugi videote
salvestamine õnnestuda või võib toide kaamera kaitsmiseks
automaatselt välja lülituda.
Sellisel juhul ärge lülitage toidet sisse ja oodake, kuni kaamera
ja aku temperatuur on langenud. Kui lülitate toite sisse kaameral
ja akul piisavalt jahtuda laskmata, võib toide taas välja lülituda või
ei saa te filme salvestada.

EE
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Teave turvalisuse kohta, kasutades traadita kohtvõrguga (LAN)
tooteid
Veenduge, et kasutate oma seadmetega alati turvalist traadita
võrku, et vältida häkkimist, kinnitamata muu osapoole juurdepääsu
ja muid turvaauke. Traadita võrgu funktsiooni kasutamisel on
turvalisuse seadistamine väga oluline. Sony ei anna ühtki garantiid
ega vastuta mis tahes ebapiisavast turvalisusest või traadita võrgu
funktsiooni kasutamisest tulenevate kahjustuste eest.

Kasutamine ja hooldamine
Vältige toote hooletut käsitsemist, lahtivõtmist, ümbertegemist,
lööke ja põrutusi, nagu kolkimist, mahapillamist või kaamera
peale astumist. Eriti ettevaatlikult tuleb käsitseda objektiivi.
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Lisateavet toote kohta ja vastused korduma kippuvatele
küsimustele leiate meie klienditoe veebisaidilt.
EE

http://www.sony.net/
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