4-566-664-11(1)
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Video Kamerë Digjitale HD
Manual përdorim
Për informacione të hollësishme mbi përdorimin e video kamerës dhe softuerit,
vizitoni ueb faqen. http://www.sony.net/actioncam/support/
Për të edituar video, përdorni softuerin e kompjuterit që përdoret vetëm për video
kamerën “Action Cam Movie Creator.” Mund të shkarkoni këtë nga ueb faqja
vijuese. http://www.sony.net/acmc/

Informacionet në etiketën (në kutinë me vija të ndërprera më poshtë), përdoren kur
të lidhni video kamerën me telefon të mençur.

Kontrollimi i pjesëve të dhëna

5

Fillimi

• Video kamera (1)
Video kamera është vendosur në kutinë kundër ujit. Hapeni kapakun e kutisë
në mënyrën e treguar në figurë.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikro USB kordoni (1)
Bateria (NP-BX1) (1)
Kutia kundër ujit (1)
Tokë për lidhje (1)
Montuese e rrafshët (1)
Montuese e lakuar (1)
Adaptori i këmbëzave (1)
Manuali (ky dokument) (1)
Manuali i përdorimit (1)

Karrikimi i baterisë

1

REC/access/CHG (Charge) llamba
REC HOLD kyçësja

Ekrani
Altoparlanti
PREV butoni
NEXT butoni
Mikrofonat
Thjerrëza

Kapaku i
konektorit

Shënime
• Nuk garantohet përdorimi i gjitha kartave memorie.
• Konfirmoni drejtimin e kartës memorie. Në e vendosni me forcë kartën memorie në
drejtimin e gabuar, karta memorie, vendi për kartën ose të dhënat mund të dëmtohen.
• Formatoheni kartën memorie para përdorimin.
• Konfirmoni që kapaku i konektorit dhe i baterisë/kartës memorie janë mirë të mbyllura
dhe mos të ketë diçka të ngatërruar në kapak para përdorimit. Përndryshe, mund të
rezultojë me zhytje në ujë.

Vendosja e orës
Shtyp NEXT ose PREV butonin dhe zgjidh [SETUP] [CONFG]
[DATE] për të vendosur datën, kohën dhe rajonin.

Mikro USB
kordoni

2

Vendosja e kartës memorie
Lëvizni këmbëzën për nxjerrjen
e baterisë

Ana me shkronja
Ana e terminalit

Drejtojeni ▲shenjën sipas figurës.

3
4

Mbylle kapakun.
Konfirmoni që shenja e verës e këmbëzës për mbyllje nuk vërehet.

Konfirmoni që kamera është shkyçur.
Për të shkyçur kamerën, shtypeni butonin NEXT disa herë për të shfaqur [PwOFF], dhe
pastaj shtypeni butonin ENTER.

Rregullimi
Mund të ndryshoni modin e incizimit dhe rregullimet tjera të kamerës në modin
[SETUP].

1
2

Shtyp NEXT ose PREV butonin për [SETUP] dhe shtyp ENTER
butonin.
Shtyp NEXT ose PREV butonin për të shfaqur opsionin
dhe vendosni dhe shtyp ENTER butonin.

Incizimi

Vendosni baterinë.

REC (Movie/Photo) butoni /
ENTER (Menu execute) butoni
Këmbëza për mbyllje
IR marrësi i sinjalit të telekomandës
(N mark)

Ndriçon ngjyrë
qelibari gjatë
karrikimit

Rrëshqitni këmbëzën për mbyllje deri sa të vërehet shenja e
verdhë dhe hapeni kapakun.

Emri i pjesëve kryesore
Bateria/kapaku i kartës memorie

Hapeni kapakun e konektorit dhe lidheni kamerën me
kompjuter të kyçur me micro USB kordon (i dhënë)

microSD karta/
microSDHC karta
/ microSDXC
karta

Memory Stick
Micro™ (Mark2)
media

• Vendoseni kartën memorie drejtë, duke konfirmuar që secila anë
është kthyer në drejtimin e duhur.
• Për të nxjerrë kartën memorie, ngadalë shtypeni kartën njëherë nga brenda.
* Përdorni SDXC kartë (Class10) kur të incizoni video në XAVC S.

1
2
3

Shtypeni PREV ose NEXT butonin për të kyçur kamerën.
Shtypeni NEXT ose PREV butonin për të zgjedhë modin
e preferuar.
Shtypeni REC butonin për të filluar
Për të ndaluar incizimin/fotografimin shtypeni REC butonin sërish.

* Kur të shtypni REC butonin deri sa kamera është shkyçur,
incizimin.
incizimi fillon me modin e fundit të zgjedhur para se të shkyçet
video kamera.
Shënime
• Gjatë periudhave të incizimit të vazhdueshëm temperatura e video kamerës
mund të rritet në pikë që incizimit ndalon automatikisht.
• Nuk garantohet shikimi i pamjeve të bëra me kamera tjera në këtë kamerë .

REC llamba
Kapaku i konektorit (Multi/Micro USB

HDR-AS200V

Terminal)

© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/

Shtypur në Kinë

Opsionet e menyve

Lidhja me Live-View telekomandë që shitet ndaras

Lista e modeve

Opsionet që mund të vendosni në SETUP

Opsionet që mund të vendosni në CONFIG

Opsioni

Modet

Opsioni

Modet

Opsioni

Modet

LOOP

Modi i incizimit të vazhdueshëm

VMODE

Image quality setting mode

Wi-Fi

Wi-Fi lidhje

MOVIE

Modi video

V.FMT

Formati video

GPS

GPS log

PHOTO

Modi fotografi

STEDY

SteadyShot

PLANE

Modi avion
1

INTVL

Modi i intervalit të incizimit

AUDIO

Incizimi i zërit

MOUNT

Mount*

LIVE

Modi i transmetimit të drejtpërdrejtë

WIND

Ulje e zhurmës së erës

TC/UB

Time code/user bit

COLOR

Modi i ngjyrës

IR-RC

IR-telekomandë

SETUP

Modi i rregullimit

L.OPT

Koha e incizimit të vazhdueshëm

HDMI

HDMI rregullime

PLAY

Modi i shikimit

DRIVE

Ndryshim në modin e fotografimit

BGM

Muzika në prapavijë, *2

PwOFF

Shkyçje

FPS

Intervali i ndryshimit në modin e fotografimit

USBPw

Karrikimi me USB

SELF

Tajmer automatik

A.OFF

Shkyçje automatik

ANGLE

Këndi i vështrimit të fotografive

BEEP

Sinjal

LAPSE

Modi i intervalit të fotograf.

DATE

Rregullimi i datës dhe kohës

FLIP

Rrotullo

DST

Rregullimi kohës verore

Notes
• Përdorimi i butonave
– NEXT: Kalon në menynë vijuese
– PREV: Kalon në menynë paraprak
– ENTER: Zbaton menynë
• Për tu kthyer në [SETUP] menynë nga secili opsion, zgjidhni
[BACK], pastaj shtypeni butonin ENTER.
• Kur të shtypni NEXT butonin dhe PREV butonin
në kohën e njëjtë, mund të kaloni në menynë
për rregullimin e Wi-Fi.
• Menyja mund të ndryshojë varësisht nga kushtet e
përdorimit të video kamerës.

SCENE

Skena

WB

Baraspesha e bardhë

LANG

Rregullimi i gjuhës

AESFT

AE shift

V.SYS

Kyçja e NTSC/PAL

VER.

Version

FORMT

Format

RESET

Rivendosja e rregullimeve

CONFG

Rregullimet e konfiguracionit

*1 Këto janë opsione për Highlight Movie
Maker. Për detaj, shikoni Help Guide.
*2 Ky funksion nuk është i gatshëm në disa vende/rajone.

1
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iOS
Kërkojeni “PlayMemories Mobile” në App Store, dhe
pastaj instalojeni. Kur përdoret iOS, funksionet OneTouch (NFC) nuk janë të gatshme.

Kyçeni Live-View Remote.
Për detaje mbi përdorimin, shikoni Help Guide të Live-View
telekomandës.

Shtyp NEXT ose PREV butonin për [SETUP]
[CONFG] [Wi-Fi] [ON].

Shënime
• Përditësojeni “PlayMemories Mobile” në versionin më të ri nëse vetëm më e

keni të instaluar në telefonin tuaj të mençur.
• Wi-Fi funksioni i përshkruar në këtë manual nuk garantohet që do të punojë
me gjithë telefonat dhe tabletat.
• Metodat e përdorimit dhe menytë mund të ndryshohen pa asnjë paralajmërim

për azhurnime në të ardhmen.

3
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Zgjidh SSID të video kamerës (e ngjitur në këtë manual) në
Live-View telekomandë.
Kur [ACPT?] shfaqet në panelin e video kamerës, shtyp ENTER
butonin e video kamerës.

• Për më tepër informacione lidhur me “PlayMemories Mobile” shikoni në

ueb faqen me poshtë: (http://www.sony.net/pmm/)
• Google play mund mos të punojë varësisht nga vendi ose rajoni. Në këtë rast, kërkoni
“PlayMemories Mobile” në internet dhe instalojeni.

Android (Që përmbajnë NFC)
Kyçeni Wi-Fi në video kamerë dhe prekeni (N mark) në
telefonin e mençur me (N mark) e kamerës.
Kur “PlayMemories Mobile” fillon, rregullimet aktivizohen
automatikisht për të vendosur Wi-Fi lidhjen.
iPhone
 Kyçeni video kamerën dhe kyçeni Wi-Fi në video kamerë.
 Hapeni [Settings] në telefonin e mençur.
 Zgjidhni [Wi-Fi] në telefonin e mençur.
 Zgjidhni SSID njëlloj sikur etiketa në këtë manual.
 Shënoni fjalëkalimin në etiketën e njëjtë (Vetëm herën e parë.)
 Konfirmoni që SSID e kamerës është shfaqur në telefonin e mençur.
 Kthehuni në menynë Home, dhe fillojeni “PlayMemories Mobile..

Lidhja
Android

 Kyçeni video kamerën dhe kyçeni Wi-Fi në video kamerë.

Lidhja me telefon të mençur
Mund të përdorni video kamerën edhe me telefonin me mençur, përveç
Live-View telekomandës që shitet ndaras.

Instalimi i PlayMemories Mobile™
në telefonin tuaj të mençur

 Zgjidhni modin e incizimit: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
Niseni “PlayMemories Mobile” në telefonin e mençur.
Zgjidhni SSID njëlloj sikur etiketa në këtë manual.
Shënoni fjalëkalimin në etiketën e njëjtë (Vetëm herën e parë).

Nëse etiketa humbet
Nëse etiketa humbet, mund të riktheni emrin e përdorimit dhe fjalëkalimin
me anë të hapave vijuese.
 Vendosni një bateri të karrikuar në kamerën.
 Lidheni video kamerën me kompjuter me anë të USB kordonit (i dhënë).
 Shtypeni butonin NEXT ose PREV për të kyçur aparatin.

Android OS
Kërkojeni “PlayMemories Mobile” në Google Play,
dhe pastaj instalojeni. Android 4.0 ose më i ri duhet
të keni që të përdorni One-touch funksionet (NFC).

 Display [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
në kompjuterin tuaj dhe pastaj konfirmoni emrin përdorues dhe
fjalëkalimin.

Përdorimi i Help Guide
“Help Guide” është manual përdorimi që gjendet në internet.
Përdorni këtë për detaje të përdorimit të video kamerës, çfarë mund të
vendosni/përdorni me telefonat e mençur dhe paralajmërimet për siguri.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/

