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Kasutusjuhend

Lisateave kaamera kohta („Cyber-shoti
kasutusjuhend”)
Cyber-shoti kasutusjuhend on veebijuhend. Sellest leiate
põhjalikud juhtnöörid kaamera paljude funktsioonide kohta.
1 Minge Sony kasutajatoe lehele.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Valige oma riik või piirkond.
3 Otsige kasutajatoe lehelt oma kaamera mudeli nime.
• Vaadake mudeli nime kaamera põhjalt.
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Kaasasolevate elementide kontrollimine
Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.
• Kaamera (1)
• LR6 (suurus AA) leelisakud (4)
• Spetsiaalne USB-kaabel (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Õlarihm (1)
• Objektiivikate (1) / Objektiivikatte rihm (1)
• Kasutusjuhend (see juhend) (1)

HOIATUS
Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks hoidke seade eemal
vihmast ja niiskusest.
[ ETTEVAATUST!
Asendage aku ainult määratud tüüpi akuga. Vastasel juhul tekib tulekahju- ja
kehavigastuste oht.
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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 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksamaa

[ Märkus
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (nurjumist),
taaskäivitage rakendus või võtke sidekaabel (USB vms) küljest ja ühendage uuesti.
Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruses olevatele
piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri (9,8 jala) pikkust ühenduskaablit.
Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada seadme pilti ja heli.
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[ Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi
olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus
see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades
toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda
ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse
käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta
võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.
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[ Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat 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 akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist
ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.
Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode 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 ostsite.
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Akude/mälukaardi sisestamine (müüakse eraldi)

Veenduge, et sälguga nurk on õiges suunas.

1
2

Avage kate.
Sisestage mälukaart (müüakse eraldi).
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3

Sobitage +/– ja sisestage akud.

x Kaameraga kasutatavad ja mittekasutatavad akud
Allolevas tabelis näitab
kasutada.

, et akut saab kasutada, — näitab, et seda ei saa

Aku tüüp

Komplektis

Toetatud

LR6 (suurus AA) leelisakud
HR15/51: HR6 (suurus AA)
nikkelmetallhüdriidakud

—

Liitiumakud*

—

Mangaanakud*

—

—

Nikkelkaadmiumakud*

—

—

—

* Pingelanguse või muude akust tingitud probleemide korral ei ole tööjõudlus tagatud.
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• Nikkelmetallhüdriidakusid saab laadida akulaadijaga (müüakse eraldi).
• Kaamera jõudlus on olenevalt tootjast ja kasutatavast akust erinev. Aku jõudlus võib
oluliselt väheneda ka madalal temperatuuril. Temperatuuril allpool 5 °C (41 °F)
võib teie kaamera sisselülitamisel või taasesitusrežiimi lülitamisel võtterežiimile
ootamatult välja lülituda.
Täpsemat teavet akude kohta leiate dokumendi „Cyber-shoti kasutusjuhend”
jaotisest „Akud”.
• Pidage meeles, et kaamera täielikku jõudlust ei saa tagada, kui kasutate akusid,
mis pole ülalolevas tabelis tähistatud kui „toetatud”.
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x Aku eluiga ja piltide arv, mida saab salvestada/vaadata
Aku eluiga

Piltide arv

Pildistamine
(liikumatud pildid)

ligikaudu 175 min

ligikaudu 350 pilti

Tegelik jäädvustamine
(filmid)

ligikaudu 85 min

—

Pidev jäädvustamine
(filmid)

ligikaudu 150 min

—

Vaatamine
(liikumatud pildid)

ligikaudu 400 min

ligikaudu 8000 pilti

• Arv põhineb CIPA standardil.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

x Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi väljutamiseks lükake seda korraks sissepoole.

EE 10

Kella seadistamine
ON/OFF (Toide)

Juhtnupp

1
2

Vajutage nuppu ON/OFF (Toide).
Valige soovitud keel.
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3

Valige ekraanijuhiseid järgides soovitud geograafiline
asukoht ja vajutage juhtnupul nuppu z.

4

Määrake [Date & Time Format], [Summer Time] ja
[Date & Time], seejärel valige [OK].

5
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Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pildistamine/filmimine
Nupp MOVIE
Katikunupp

Režiiminupp

: Intelligent Auto
: Sweep Panorama
: Movie Mode

W/T (Suum)

W: kaugemale
suumimine
T: lähemale
suumimine

Pildistamine

1
2

Teravustamiseks vajutage katikunupp pooleldi alla.
Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla.
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Videote jäädvustamine

1
2

EE 14

Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu MOVIE (Video).
Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti nuppu MOVIE.

Piltide vaatamine

W: kaugemale suumimine
T: lähemale suumimine
Juhtnupp

(Taasesitus)
(Kustuta)

1

Vajutage nuppu

(Taasesitus).
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x Järgmise/eelmise pildi valimine
Valige pilt, vajutades juhtnupul nuppe B (järgmine) / b (eelmine). Filmide
vaatamiseks vajutage juhtnupu keskel nuppu z.

x Pildi kustutamine
1 Vajutage nuppu (Kustuta).
2 Valige juhtnupu nupuga v suvand [This Image], seejärel vajutage nuppu z.

Tarkvara PlayMemories Home funktsioonid
Tarkvara PlayMemories Home võimaldab pilte ja filme arvutisse importida ning
neid kasutada.
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Korraldamine
Piltide kuvamine kalendris*

Piltide importimine
kaamerast

Piltide jagamine
Piltide üleslaadimine
võrguteenustesse*
Piltide jagamine teenuses
„PlayMemories Online”

* Windowsi ja Maci puhul toimub see erinevalt.
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z Tarkvara PlayMemories Home allalaadimine
Tarkvara PlayMemories Home saate alla laadida järgmiselt aadressilt:
www.sony.net/pm/
• Maci toetavate tarkvararakenduste puhul kasutage allalaadimiseks järgmist aadressi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
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Soovitatav arvutikeskkond
Tarkvara PlayMemories Home kasutamiseks on soovitatav järgmine
arvutikeskkond.

Windows
OS (eelinstallitud)

Windows Vista* SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8

CPU

Intel Pentium III 800 MHz või kiirem.

Mälu

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:
1 GB või rohkem

Kõvaketas (installimiseks
vajalik kettaruum)

ligikaudu 600 MB.

Ekraan

1024 × 768 punkti või rohkem

* Starter (Edition) ei ole toetatud.

Mac
OS (eelinstallitud)

Mac OS X v10.6 kuni v10.8
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Märkused kaamera kasutamise kohta
Kasutamine ja hooldamine
Vältige toote hooletut käsitsemist, lahtivõtmist, ümbertegemist, lööke ja põrutusi,
nagu kolkimist, mahapillamist või kaamera peale astumist. Eriti ettevaatlikult tuleb
käsitseda objektiivi.

Märkused salvestamise/taasesituse kohta
• Enne salvestamise alustamist tehke proovisalvestus, et veenduda kaamera
korrektses töös.
• Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
• Vältige kaamera sattumist vette. Kui kaamerasse satub vesi, võib see põhjustada
talitlushäiret. Mõnel juhul ei saa kaamerat parandada.
• Ärge suunake kaamerat päikese ega muu heleda valgusallika poole. See võib
põhjustada kaamera talitlushäire.
• Niiskuse kondenseerumisel eemaldage see enne kaamera kasutamist.
• Ärge kaamerat raputage ega lööge. See võib toimimist häirida ja piltide salvestamine
ei pruugi õnnestuda. Peale selle võib salvestusmeedium muutuda kasutuks või
pildiandmed kahjustuda.
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Autoriõiguse hoiatus
Telesaated, filmid, videolindid ja muud materjalid võivad olla kaitstud
autoriõigustega. Selliste materjalide loata salvestamine võib rikkuda
autorikaitseseaduse sätteid.

Kahjustatud sisu või nurjunud salvestamist ei kompenseerita
Sony ei saa kompenseerida salvestamise nurjumist ega salvestatud sisu
kaotsiminekut või kahjustumist, mis on põhjustatud kaamera või
salvestusmeediumi vms talitlushäirest.

Täpsustused
Kaamera
[Süsteem]
Pildiseade: 7,76 mm (tüüp 1/2.3) CCD, põhivärvifilter
Piksleid kokku: ligikaudu 20,4 megapikslit
Efektiivseid piksleid: ligikaudu 20,1 megapikslit
Objektiiv: 35-kordne suumobjektiiv
f = 4,5 mm – 157,5 mm (25 mm – 875 mm (võrdväärne 35 mm filmiga))
F3,0 (W) – F5,9 (T)
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Videote jäädvustamise ajal (16:9): 30,3 mm – 1060 mm
Videote jäädvustamise ajal (4:3): 27,8 mm – 973 mm
SteadyShot: optiline
Sarivõte (pildistamisel suurima piksliarvuga):
ligikaudu 0,8 pilti sekundis (kuni 100 pilti)
Failivorming:
Liikumatud pildid: JPEG-ühilduv (DCF, Exif, MPF Baseline), DPOF-ühilduv
Filmid: MPEG-4 AVC/H.264.
Salvestusmeedium: sisemälu (umbes 55 MB), andmekandja Memory Stick Duo,
andmekandja Memory Stick Micro, SD-kaardid, microSD-mälukaardid
Välklamp: välklambi vahemik (ISO-tundlikkuseks (soovituslik säritusindeks)
on valitud Auto):
umbes 4,0 m – 6,8 m (1,3 jalga – 22,3 jalga) (W)
umbes 1,5 m – 3,6 m (4,9 jalga – 11,8 jalga) (T)

[Sisend- ja väljundliitmik(ud)]
USB / A/V OUT-pistik:
Videoväljund
Heliväljund
USB-side
USB-side: Kiire USB (USB 2.0)
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[Ekraan]
LCD-ekraan: 7,5 cm (tüüp 3.0) TFT-ajam
Punktide koguarv: 460 800 punkti

[Toide, üldine]
Toide: LR6 (suurus AA) leelisakud (4), 6 V
HR15/51: HR6 (suurus AA) nikkelmetallhüdriidakud (4) (müüakse eraldi), 4,8 V
Elektritarbimine (pildistamise ajal): umbes 1,6 W
Töötemperatuur: 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)
Säilitustemperatuur: –20 °C kuni +60 °C
Mõõtmed (CIPA-le vastavad):
127,5 mm × 89,0 mm × 91,7 mm (5 1/8 tolli × 3 5/8 tolli × 3 5/8 tolli) (L/K/S)
Kaal (CIPA-le vastav) (k.a neli akut ja andmekandja Memory Stick Duo):
umbes 590 g (1 nael 4,8 untsi)
Mikrofon: mono
Kõlar: mono
Exif Print: ühilduv
PRINT Image Matching III: ühilduv
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
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Kaubamärgid
• Järgmised märgid on Sony Corporationi kaubamärgid.
, Cyber-shot, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro,
PlayMemories Home, PlayMemories Online ja PlayMemories Online'i logo.
• Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.
• Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.
• SDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.
• Facebook ja f-logo on ettevõtte Facebook, Inc. kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• YouTube ja YouTube’i logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• Peale selle on muud siinses kasutusjuhendis kasutatud süsteemid ja tootenimed
üldiselt nende vastavate arendajate või tootjate kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid. Märke ™ ja ® siiski selles juhendis igal pool ei kasutata.
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Lisateavet toote kohta ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate
meie klienditoe veebisaidilt.
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