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Manual Udhëzimi

Të mësojmë më tepër për aparatin (“Help Guide”)
“Help Guide” është manual në internet. Kërkojeni këtë
manual për udhëzime të hollësishme për shumë funksionet
e kamerës.
 Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Zgjidhni shtetin ose rajonin.
 Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen
për mbështetje.
Kontrolloni emrin e modelit në fund të aparatit tuaj.

GB
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Kontrollimi i shtojcave të dhëna
Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.
• Aparat foto digjital (1)
• Bateri rimbushësh NP-BN (1)
• USB kordon (1)
• Karrikues AC-UB10C/ AC-UB10D (1)
• Kordoni i rrymës (kryesori) (nuk jepet në SHBA, Kanada dhe Kinë) (1)
• Rripi për shpatull (1)
• Manual përdorimi (ky manual) (1)
• Udhëzues për Wi-Fi koneksion/One-touch
(NFC) (1) Ky udhëzues përshkruan funksionet që
mund të përdoren me Wi-Fi.
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Shënim i pronarit
Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më
poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me
këtë produkt.
Model Nr. DSC- WX350
Nr. Serik.
Model Nr. AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. Serik.

SQ

4

PARALAJMËRIM
Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik, mos e
ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE
- RUANI KËTO UDHËZIME RREZIK
PËR TË SHMANGUR RREZIKUN NGA ZJARRI
OSE SHOKUT ELEKTRIK, RESPEKTONI KËTO
UDHËZIME

Nëse forma e kyçësit nuk përputhet me prizën e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim
përkatës të prizës së rrymës.

KUJDES
▐ Bateritë

Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie
kimike.
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Kujdes gjatë situatave në vijim.

• Mos i çmontoni.
• Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me
çekiç, rrëzim ose shkelje.
• Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
• Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose
ndonjë makinë të parkuar në diell.
• Mos i digjini ose hidhni në zjarr
.
• Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.
• Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të
mbushën bateritë.
• Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
• Mbani bateritë të thatë.
• Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
• Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

▐ Karrikuesi

Kyçeni karrikuesin në prizën më të afërt (prizë muri).
Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e larguar
kyçësin nga priza (priza e murit.
Kordoni i rrymës (kryesori) nëse jepet, është dizajnuar posaçërisht për përdorim
vetëm me këtë aparat dhe nuk duhet të përdoret me pajisje tjera elektronike.
SQ
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Për konsumatorët në Evropë
▐ Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat

Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje të produktit me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore
dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC. Për detaje, ju lutemi të kontrolloni URL
vijuese:
http://www.compliance.sony.de/
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▌Shënim

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon),
rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.)
sërish.
Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e
kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).
Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e
njësisë.

▌Largimi i baterive dhe pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike
(vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me
sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë
produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.
Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik.
Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria
përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që
produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e

konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund
të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do
të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.
SQ
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Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje
permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.
Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës
në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe
elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e
baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.
Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.
Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën
lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Për konsumatorët në Singapor
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Për konsumatorët që kanë blerë aparatin e tyre nga
ndonjë dyqan në Japoni që shërben turistë
 Shënim

Disa shenja certifikimit për standardet që mbështeten nga aparati mund të
konfirmohen në ekranin e aparatit.
Zgjidh MENU
(Setup) 6 [Certification Logo].
Nëse menyja nuk shfaqet për shkak të problemeve si shkyçje të aparatit, kontaktoni
distributorin tuaj Sony ose servisin më të afërt.

SQ
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Vendosja e baterisë

1 Hapeni kapakun.
2 Vendosni bateritë.

Këmbëza për nxjerrjen e
baterisë

11
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Karrikimi i baterisë
Shkyçeni aparatin gjatë karrikimit të baterisë.
Për konsumatorët
Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada
në SHBA dhe
dhe Kanada
Kanada

Për konsumatorë
në shtetet/rajonet
përveç SHBA
dhe Kanada dhe
Kinë
Kordoni i
rrymës
(Kryesori)
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Llamba për rrymë/mbushje
Ndriçon: Mbushet
Shkyçur: E mbushur
Ndizet: Gabim në mbushje
Mbushja është pauzuar kamera nuk është
në temperaturën e duhur

13
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1 Lidheni
kamerën dhe karrikuesin (të dhënë), duke
përdorur USB kordonin (të dhënë).
2 Lidheni karrikuesin në prizë rryme (në mur).
• Duhet të përdorni vetëm bateri origjinale Sony, USB kordon të dedikuar (i
dhënë) dhe AC karrikues (i dhënë) nga Sony).

 Koha e karrikimit (Karrikim i plotë)
Koha e mbushjes është rreth 230 min. duke përdorur karrikuesin (e dhënë).

14
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 Karrikimi duke e lidhur në kompjuter
Bateritë mund të karrikohet edhe nëse e lidhni kamerën me kompjuter duke
përdorur mikro USB kordonin.

Në USB kyçëse

SQ
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▌Jeta e baterisë dhe numri i fotografive që mund të

bëhen dhe shikimet

Koha totale e përdorimit

Numri i fotografive

Fotografim (pamje)

Rreth 235 min.

Rreth 470 fotografi

Incizim tipik i videos

Rreth 70 min.

—

Incizim i vazhdueshëm i
videos

Rreth 100 min.

Shikim (pamje)

Rreth 330 min.

• Numri është bazuar në CIPA standard.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

SQ
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—
Rreth 6600 fotografi

Vendosja e kartelës memorie (shitet ndaras)

Siguroni që skaji i lakuar të përputhet
me anën përkatëse të vendit.

1 Hapeni kapakun.
2 Vendosni kartelën memorie (shitet ndaras).

17
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▌ Largimi i kartelës memorie/baterive
Kartelë memorie: Shtypeni kartelën nga brenda njëherë.

Bateritë: Lëvizeni këmbëzën për nxjerrjen e baterisë. Mos e lëshoni baterinë.

Vendosja e orës
ON/OFF (Power)
Rrotulla kontrolluese

Zgjidhni opsione: ///
Zgjidhni: 

SQ
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1 Shtypeni butonin ON/OFF (rrymë).
Kontrolloni që [Enter] është zgjedhur në ekran, pastaj
2 shtypeni
 në rrotullën kontrolluese.
3 Zgjidhni rajonin e preferuar duke ndjekur udhëzimet
në

ekran, dhe shtypeni .

[Daylight Savings], [Date/Time] dhe [Date
4 Vendosni
dhe shtypeni .

Format],
Kontrolloni që [Enter] është zgjedhur, pastaj shtypeni .

5

▌ Vendosja e datës dhe kohës sërish
Select MENU 
(Setup) 4 [Date/Time Setup] për të hapur menynë për
rregullimin e datës & kohës
rregullimin e datës & kohës.

SQ
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Fotografimi i pamjeve/videove
Butoni për fotografim
FILM
W/T (Zoom)
butoni
Rrotulla e modeve
: Intelligent Auto
: Movie Mode

MOVIE

W: zmadhim
T: zvogëlim

Fotografimi i pamjeve

1 Shtypeni butonin për fotografim poshtë për fokus.
2 Shtypeni butonin për fotografim fort për të fotografuar.
SQ
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Incizim i videove

1 Shtypeni MOVIE (Film) butonin për fillim të incizimit.
2 Shtypeni MOVIE (Film) butonin sërish për të ndalur
incizimin.

21
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Shikimi i fotografive
W: zmadhim
T: zvogëlim
Rrotulla kontrolluese

(Playback)
(Delete) Zgjidh fotografi: (vijues) (paraprak) ose
rrotulloni rrotullën kontrolluese
Zgjidh: 

1 Shtyp
SQ
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(Playback) butonin.

▌ Zgjedhja e fotografitë vijuese/paraprake
Zgjidhni një fotografi duke shtypur (vijues) (paraprak) në butonin
kontrollues.
Shtypeni  në qendër të rrotullës kontrolluese për të shikuar videot.
▌ Fshirja e fotografisë
 Shtyp / (Fshij) butonin.
 Zgjidhni [This Image] me  në rrotullën kontrolluese, dhe shtypeni .

23
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Veçori të PlayMemories Home™
Shikimi i pamjeve
të importuar nga
aparati juaj.
Importimi i pamjeve nga kamera
juaj
Mund të përdorni funksionet më poshtë
me Windows kompjuterë.

Shikimi i
pamjeve në
kalendar
SQ
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Krijimi i
disqeve me
video

Ngarkimi i
pamjeve në
shërbimet e
rrjetit

Shkëmbimi i pamjeve
në PlayMemories
Online™

Shkarkimi i PlayMemories Home
Mund të shkarkoni PlayMemories Home nga URL lidhja më poshtë:
www.sony.net/pm/
• Për detaje mbi aplikacionet për Mac kompjuterë, vizitoni URL lidhjen më
poshtë:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Mjedisi i rekomanduar kompjuterik
Mund të kontrolloni kërkesat sistemore për softuer
në URL lidhjen më poshtë.
www.sony.net/pcenv/

25
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Shënime gjatë përdorimit të aparatit
Mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen

Mos e rrëzoni, çmontoni, modifikoni, goditeni ose lëshoni siç është përplasje ose rrëzim
nga lartë ose shkelje mbi produktin. Keni kujdes posaçërisht me thjerrëzën.

Mbi skedarët në bazën me të dhëna

Kur të vendosni kartë memorie pa skedar të bazës me të dhëna në aparat dhe të kyçni aparatin,
një pjesë e kartës përdoret automatikisht për të krijuar këtë skedar. Mund të kalojë pak kohë
deri sa të mund të përdorni aparatin. Nëse ndodh ndonjë gabim me skedarin e bazës me të
dhëna, importoni gjitha pamjet në kompjuter me PlayMemories Home, dhe pastaj formatoni
kartën.

Shënime mbi incizimin/shikimin

• Për të siguruar përdorim të qëndrueshëm të kartës memorie, ju rekomandojmë që të
përdorni këtë aparat për të formatuar kartat që do të përdoren me këtë aparat për herën e
parë. Keni parasysh që formatimi do të fshijë gjithë qe ka në kartën. Këto të dhëna nuk
mund të rikthehen. Siguroni që të bëni kopje të të dhënave të rëndësishme në kompjuter
ose ndonjë vend tjetër.
• Para se të incizoni, bëjeni një test incizim për të siguruar që kamera funksionon mirë.
• Kamera mund të mbushet me pluhur, mund të laget dhe nuk është rezistues nga uji.
SQ
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• Mos e ekspozoni kamerën në ujë. Nëse ujë hyn brenda kamerës, mund të
shkaktohet defekt. Në disa raste, kamera nuk mund të riparohet.
• Mos e drejtoni kamerën në diell ose dritë të fortë. Ajo mund të shkaktojë defekt
kamerës.
• Mos përdorni aparatin afër vendeve që prodhojnë valë të fuqishme radio ose
emetojnë rrezatim. Përndryshe, aparati mund mos të incizojë ose lëshojë pamjet
në mënyrë të drejtë.
• Përdorimi i aparatit në vende me rërë ose pluhur mund të shkaktojë defekt.
• Mos e shkundni ose goditeni kamerën. Mund të shkaktohet defekt ose nuk do të
mund të fotografoni. Më tutje, mediet e incizuar mund të dëmtohet ose skedarët e
fotografive mund të dëmtohen.
• Pastroni sipërfaqen e blicit para përdorimit. Ngrohtësia e dritës së blicit mund të
shkaktojë përlyerje mbi sipërfaqen e blicit që pastaj bën tym ose digjet. Pastroni
sipërfaqen e blicit me leckë të butë për të larguar pluhurin.

Mbi temperaturën e kamerës

Kamera dhe bateria mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk
është defekt.

Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt

Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, ndoshta nuk mund të incizoni
video ose aparati mund të shkyçet për të mbrojtur kamerën. Një mesazh do të
shfaqet në ekranin para se të shkyçet aparati ose kur nuk mund të incizoni më
video.
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Në këtë rast, lëreni aparatin të shkyçur dhe priteni deri sa temperatura të ulet.
Nëse e kyçeni aparatin pa mos lejuar që aparati dhe bateria të ftohen, aparati
vetë do të shkyçet or nuk do të mund të incizoni më video.

Shënime mbi LAN pa tel

Ne nuk marri asnjë përgjegjësi për çfarëdo dëmtimi të ndodh nga qasja e
paautorizuar ose përdorim të paautorizuar të destinacioneve të ngarkuara në
aparatin, që do të rezultojë me humbje ose vjedhje.

Paralajmërim për shenjën dalluese

Programe televizive, filma, video kaseta dhe materialet tjera mund të janë të
mbrojtura. Incizimi i paautorizuar i materialeve mund të jenë në kundërshtim
me ligjet për të drejtat e kopjimit.

Nuk ka kompensim për përmbajtje të dëmtuar ose dështim të
incizimit
Sony nuk mund të kompensojë dështimin për të incizuar ose humbje të
përmbajtjes për shkak të defektit të kamerës ose medies incizuese, etj.

Mbi kondensimin e lagështisë

Nëse kamera vendoset prej vendi të ftohtë në të ngrohtë, mund të
kondensohet lagështi brenda ose jashtë kamerës. Ky kondensim të lagështisë
mund të shkaktojë defekt aparatit.
SQ
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Nëse krijohet kondensim i lagështisë

Shkyçeni aparatin dhe pritni për një orë deri sa të avullohet lagështia. Kini parasysh
që nëse provoni të fotografoni me lagështinë brenda thjerrëzës, nuk do të mund të
bëni pamje të pastra.

Ruajtja e baterisë

• Për të ndaluar njollosjen e terminalit, prekjen etj, siguroni që të përdorni një qese
plastike ose tjetër për të mbajtur më larg materialeve metalike gjatë bartjes ose
ruajtjes.
•Specifikimet
Bateritë që nuk janë përdorur për më tepër se një vit mund të jenë të prishura.

Aparati
[System]

Image device: 7.82 mm (1/2.3 type) Exmor R™ CMOS sensor
Total pixel number of camera: Approx. 21.1 Megapixels
Effective pixel number of camera: Approx. 18.2 Megapixels
Lens: Sony G 20× zoom lens
f = 4.3 mm – 86 mm (25 mm – 500 mm (35 mm film equivalent))
F3.5 (W) – F6.5 (T)
While shooting movies (16:9): 27 mm – 540 mm*
29
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While shooting movies (4:3): 33 mm – 660 mm*
* Kur [
SteadyShot] është vendosur në [Standard]
SteadyShot: Optik
Formati i skedarit:
Fotografi: JPEG (DCF, Exif, MPF Bazë) kompatibil, DPOF kompatibil
Video (AVCHD format):
AVCHD format Ver. 2.0 kompatibil
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, pajisur me Dolby Digital Stereo Creator
• Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories.
Video (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediumi i incizimit: Memory Stick PRO Duo™media, Memory Stick Micro™
media, SD kartela, microSD kartela memorie
Blici: Diapazoni i blicit (ISO ndjeshmëri (Recommended Exposure Index)
vendosur në Auto): Rreth 0.2 m në 4.3 m (7 7/8 in në 14 ft 1 3/8 in) (W)
Rreth 2.0 m në 2. 4 m (6 ft 6 3/4 in në 7 ft 10 1/2 in) (T)
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[Lidhësit e jashtëm dhe brendshëm]

HDMI konektorr: HDMI mikro kyçëse
Multi/Micro USB Terminal*: USB komunikim
USB komunikim: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Përmban Micro USB aparate kompatibile.

[Ekrani]

LCD paneli: 7.5 cm (2.7 lloji) TFT drajvi
Numri total i pikave: 460 800 pika

[Rryma, përgjithësi]

Rryma: bateri mbushëse NP-BN, 3.6 V AC
Adaptor AC-UB10C/UB10D, 5 V
Harxhimi (gjatë fotografimit): Rreth 1.0 W
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)
Temperatura për ruajtje: –20 °C në +60 °C (–4 °F në +140 °F)
Dimensione (CIPA kompatibil):
96 mm × 54.9 mm × 25.7 mm (3 7/8 in × 2 1/4 in × 1 1/16 in) (W/H/D)
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Pesha (CIPA kompatibil) (përfshirë NP-BX1 baterinë, Memory Stick PRO Duo
media):
Rreth 164 g (5.8 oz)
Mikrofoni: Monaural
Altoparlanti: Monaural
Exif Print: Compatible
PRINT Image Matching III: Compatible

[Wireless LAN]

Standardi i përmbajtur: IEEE 802.11 b/g/n
Frekuenca: 2.4GHz
Protokolle të sigurisë të përmbajtur: WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK Metoda
e konfigurimit: WPS (Wi-Fi Protected Setup) / manual Metoda e qasjes:
Modi infrastrukturë
NFC: NFC Forum Type 3 Tag compliant
AC- UB10C/UB10D karrikuesi
Rryma hyrëse: AC 100 V në 240 V, 50/60 Hz, 70 mA
Rryma dalëse: DC 5 V, 0.5 A
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)
Temperatura për ruajtje: –20 °C në +60 °C (–4 °F në +140 °F)
SQ
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Dimensione:
Rreth 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inç × 7/8 inç ×2 1/4 inç) (W/H/D)
Bateritë mbushëse NP-BN
Bateria: bateri litiumi
Voltazhi maksimal: DC 4.2 V
Voltazhi nominal: DC 3.6 V
Voltazhi maksimum mbushës: DC 4.2 V
Rryma maksimale mbushëse: 0.9 A
Kapacitet: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.
Shenja dalluese
• Memory Stick dhe
janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Sony
Corporation.
• “AVCHD” dhe “AVCHD” logo janë shenja dalluese të Panasonic
Corporation dhe Sony Corporation.
• Dolby dhe dy D simboli janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
• Termet HDMI dhe HDMI High- Definition Multimedia Interface, dhe HDMI Logo
janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e
Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
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• Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja të regjistruara ose shenja dalluese
e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
• Mac është shenjë dalluese të Apple Inc në Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera.
• iOS është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e Cisco Systems, Inc.
• Android, Google Play janë shenja dalluese të Google Inc.
• Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të Wi-Fi
Alliance.
• iPhone dhe iPad janë shenja të regjistruar të Apple Inc. në shtetet e bashkuara dhe
vende tjera.
• N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në shtetet e
bashkuara dhe në vende tjera.
• DLNA dhe DLNA CERTIFIED janë shenja dalluese të Digital Living Network Alliance.
• SDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C, LLC.
• Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Facebook, Inc.
• YouTube dhe YouTube logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Google Inc.
• Përveç, emrat e sistemit dhe produktit të përdorur në këtë manual janë, në përgjithësi,
shenja dalluese ose regjistrime të zhvilluesve përkatëse ose prodhueseve.
Por, ™ ose ® shenjat nuk janë përdorur në gjitha rastet e manualit.
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Informata plotësuese për këtë produkt dhe përgjigje të pyetjeve më
frekuente mund të gjenden në ueb faqen për mbështetje konsumatori.
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