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Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin
Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet
të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet
në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike
dhe elektronike. 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, Për
informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile,
shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.
Largimi i baterive dhe pajisjeve 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. 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 ose baterinë.

KUJDES
Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe
zërin e njësisë.
Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon),
rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.
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Shqip
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. RM-LVR1
Nr. Serik.

Paralajmërim
Pllaka me emrin gjendet në pjesën e poshtme nga
jashtë. Nëse duhet të kontrolloni, largojeni rripin.



KUJDES
Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik,
1) mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.
2) mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje si vazo mbi aparatin.
Mos ekspozoni baterinë të ngrohtësi si dritë dielli, zjarr ose të ngjashme.

KUJDES



Kujdes situatave më poshtë sepse ka rrezik nga gjenerimi i ngrohjes, zjarrit ose
pëlcitjes.
* Litium bateritë janë të integruar në produktin.
ˎˎKarrikoni produktin sipas metodës së caktuar të karrikimit.
ˎˎMos vendosni produktin në afërsi të ngrohjes, dhe mos vendosni në mikrovalë.
ˎˎMos lini produktin në makinë në kohë të ngrohtë.
ˎˎMos ruani produktin në vend të ngrohtë dhe me lagështi si banjë.
ˎˎMos çmontoni, shtypni ose shponi produktin.
ˎˎMos ekspozoni produktin në shok të tepër si lëshim nga vend i lartë.
ˎˎMos ekspozoni produktin në temperaturë më të lartë se 60 °C (140 °F).
ˎˎMbajeni produktin të thatë.
Largojeni produktin në mënyrë përkatëse.
Karrikojeni produktin sipas mënyrë së caktuar në manualin për përdorim. Ndryshoni
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bateritë me llojin e caktuar. Ndryshe mund të rezultojë me lëndim.

Për konsumatorët në SHBA
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Kujdes
Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në
manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe juve.
Shënim
Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit
digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave. Këto kufizime janë dizajnuar për të
ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri.
Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk
është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të
dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të
ndodh gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve
radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatin
rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në
vijim:
– Ri-drejto ose ri-vendos antenën.
– Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
– Lidheni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
– Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.

13
12




1



2

4

5

2

AM

Kordoni i dhënë duhet të përdoret me pajisjen për të plotësuar kufizimet për aparat digjital
në pajtim me nën-pjesën B të pjesës 15 prej FCC rregullave.
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Shënime mbi incizimin afatgjatë
ˎˎNëse shkyçet aparati, lejoni njësinë për 10 minuta ose më gjatë që temperatura brenda
të zvogëlohet në nivel të sigurt.
ˎˎNë temperaturë të lartë ambientale, temperatura e njësisë ngritët shpejtë.
ˎˎKur temperatura e njësisë rritet, cilësia e pamjes mund të keqësohet.
ˎˎRekomandohet që të pritni deri sa temperatura e kësaj njësie ulet para se të vazhdoni
me incizimin.
ˎˎSipërfaqja e njësisë mund të ngrohet. Kjo nuk është defekt.
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Për më shumë informata në lidhje me riciklimin e baterive mbushëse,
lajmëroni në numrin falas 1-800-822- 8837, ose vizitoni
http://www.call2recycle.org/



Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo RM-LVR1 Live-View Telekomandë
është në përputhje me kërkesat e duhur dhe dispozita tjera relevante të
Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, ju lutemi shikoni internet faqen më poshtë:
http://www.compliance.sony.de/
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).

Kjo njësi tani është e lidhur me kamerën tuaj nëpërmjet Wi-Fi.
Gjatë lidhjes së kësaj njësie dhe kamerës me Wi-Fi, llamba INC/Wi-Fi
ndriçon me ngjyrë të kaltër.
Nuk keni nevojë të bëni hapat 2 dhe 3 kur lidheni me kamerën e njëjtë herën e
ardhshme. Kjo njësi lidhet automatikisht me kamerën tuaj.
Kur kjo njësi lidhet me Kamerë Digjitale të Palëvizshme Sony modeli i serisë QX ose
kamerë tjetër e përputhshme, modi i ekspozimit i kamerës automatikisht ndreqet në
“ Auto Inteligjent”.
W Kur kjo njësi lidhet me Kamerë Digjitale të Palëvizshme Sony modeli i serisë QX ,
rregullimi për datë i kësaj njësie gjithashtu shfaqet në kamerë.

Mund të ndryshoni rregullimet e kësaj njësie me shtypje të butonit MENY të njësisë.
Gjithashtu mund të ndryshoni rregullimet e kamerës me shtypje të butonit MENY të kësaj
njësie derisa është e lidhur me kamerën nëpërmjet Wi-Fi.

1 Shtypni butonin MENY.
Artikujt e rregullimeve shfaqen në LCD ekranin e kësaj njësie.

2 Shtypni butonin LART ose butonin POSHTË për të zgjedhur artikullin
e dëshiruar, pastaj shtypni butonin INC/ENTER.
3 Shtypni butonin LART ose butonin POSHTË për të zgjedhur
rregullimin e dëshiruar, pastaj shtypni butonin INC/ENTER për pohim.

Mbusheni njësinë para përdorimit të herës së parë.
ˎˎJu rekomandojmë mbushjen e njësisë në temperaturë ambientale mes 10 °C në
30 °C (50 °F në 86 °F) deri sa CHG (Charge) llamba shkyçet. Kjo njësi mund mos të
mbushet mirë në temperatura jashtë rekomandimit.
ˎˎ CHG (Charge) llamba ndriçon në situata më poshtë:
ˋBateria është dëmtuar.
ˎˎNëse temperatura e njësisë është e ulët, vendoseni në vend të ngrohtë.
ˎˎNëse temperatura e njësisë është e lartë, vendosni në vend të ftohtë.

Shqitni kamerën nga Wi-Fi. Ekrani
LCD i kësaj njësie kthehet në ekranin
për zgjidhje të pajisjes Wi-Fi.

Rreth 340 minuta

Ndërroni mes modeve të incizimit të
kamerës. Rregullimet që shfaqen në
ekranin LCD të kësaj njësie dallojnë
varësisht nga kamera e lidhur.

Modi i incizimit

Koha e përdorimit të baterisë

Shfaqje e orës

Modi i incizimit**

Rregullimet e
kamerës*

Shënime
ˎˎKëto janë kohët e përafërta të përdorimit kur përdorni njësinë me bateri të plotë, me
Panel Brightness
të vendosur në HI dhe temperaturë ambientale prej 25 °C
(77 °F).

Kontrollimi i sasisë të mbetur të baterisë

Ndërroni rregullimin SteadyShot të
kamerës së lidhur.
ON: Përdor SteadyShot
OFF: Nuk përdor SteadyShot.

Rregullimi i
Këndit të Fushës

Ndërroni këndin e fushës të
kamerës së lidhur.
120°: Incizon me kënd të fushës
prej 120°
170°: Incizon me kënd të fushës
prej 170°

Një indikator me sasinë e mbetur të baterisë paraqitet në LCD ekranin e njësisë.
High

Low

Shënime
ˎˎDuhen rreth 30 sekonda para se të paraqite indikatori i saktë i baterisë së mbetur.
ˎˎIndikatori i shfaqur mund mos të jetë i saktë në disa rrethana.

Përdorimi efektiv i baterisë
Rregullime
ekrani

ˎˎPerformanca e baterisë zvogëlohet në temperaturë të ulët. Në vende të ftohta, koha e
përdorimit të baterisë është më e shkurtë.

Rrotullim i
ekranit

Mos e përdorni/ruani njësinë në vendet vijuese
ˎˎ Në vende tepër të ngrohta, ftohta ose lagështi
Në vende siç janë makinë e parkuar në diell, trupi i kamerës mund të deformohet dhe me këtë
shkaktohet defekt.
ˎˎ Nën dritë direkt ose afër ngrohëses
Trupi i njësisë mund të humb ngjyrë ose deformohet dhe kjo mund të shkaktojë defekt.
ˎˎ Në vende lëkundëse, dridhje
ˎˎ Afër vendeve magnetike

Mbi temperaturën operuese
Njësia e juaj është dizajnuar për temperatura mes 0°C dhe 40°C (32°F dhe 104°F).
Përdorimi i në vende të ftohta ose ngrohta që tejkalojnë këtë normë nuk rekomandohen.
ˎˎ LCD ekrani dhe shtëpiza mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është
defekt.

Mbi kondensimin e lagështisë
Nëse njësia vendoset prej vendi të ftohtë në të ngrohtë, mund të kondensohet lagështi brenda
ose jashtë njësisë. Ky kondensim të lagështisë mund të shkaktojë defekt aparatit.

ˎˎNëse bateria zbrazet shpejtë edhe pse indikatori tregon që është mbushur, mbusheni
njësinë sërish. Këtë herë indikatori do të tregojë mirë. Kini parasysh që nuk mund të
shfaqet në situata më poshtë:
ˋNjësia përdoret gjatë kohë në temperaturë të lartë ambientale.
ˋNjësia nuk përdoret me baterinë plot.
ˋNjësia përdoret shpesh.

Ndritshmëria e
panelit

Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt

Rregullime
kryesore

ˎˎVarësisht nga njësia dhe temperatura e baterisë, rryma e njësisë mund të shkyçet
automatikisht për të mbrojtur njësinë. Një mesazh do të shfaqet në LCD ekranin
para se të shkyçet njësia.

Rregullim i orës

ˎˎMos e lini ekranin në drejtim të diellit sepse mund të dëmtohet. Kujdes kur të vendosni
njësinë afër dritares.
ˎˎNëse njësia përdoret në vend të ftohtë, vija horizontale ose pamje hije mund të paraqiten në
LCD ekranin. Ky nuk është defekt. LCD ekrani kthehet në normale kur të ngrohet ekrani.
ˎˎNëse një fotografi ose pamje si kornizë e një pjese të pamjes ose kod kohor shfaqet për një
kohë të gjatë, mund të metet një pamje në LCD ekranin si pamje hije.
ˎˎLCD ekrani në këtë njësi prodhohet me teknologji të saktësisë së lartë, por një sasi e
caktuar e pikselëve mund të "ngatërrohen", të jenë çdoherë shkyç (zezë), çdoherë kyç
(kuqe, gjelbër ose blu) ose ndriçon. Përveç kësaj, për shkak të veçorive fizike të ekranit
me kristal të lëngët, pakselë të "ngatërruar" mund të paraqiten prej kohe të kohë për një
sasi kohore. Këto probleme nuk janë defekte.

Pastrimi
Pastrimi i LCD ekranit
Sipërfaqja e LCD ekranit është veçanërisht e trajtuar për të ulur reflektimin e ditës.
Mirëmbajtja e gabuar mund të keqësojë performancën andaj kujdes dhe respektoni këshillat
në vijim:
ˎˎPastrojeni LCD ekranin ngadalë me leckë të butë si leckë për pastrim ose për syze.
ˎˎNjollat e forta mund të largohen me leckë të butë si leckë për pastri ose për syze të
zhytur pak në ujë.
ˎˎMos përdorni kurrë tretës si alkool, benzine ose hollues ose acide, alkaline ose detergjente abrazive
ose lëndë kimike sepse do të dëmtojnë sipërfaqen e LCD ekranit.

Mbi performancat e rezistencës kundër ujit të njësisë
Kjo njësi është pajisur me rezistencë ndaj ujit. Dëmtimi i shkaktuar nga
keqpërdorimi ose dështimi që të mirëmbahet mirë njësia nuk mbulohen me
garancinë e kufizuar.
ˎˎ Mos e ekspozoni njësinë në ujë me shtypje, siç është ujë në rrjedhje nga rubineti.
ˎˎ Mos e përdorni në burime të ngrohta.
ˎˎ Përdoreni njësinë në temperaturat e rekomanduara të ujit prej 0°C deri në 40°C (32°F deri
104°F).

Shënime para përdorimit të njësisë afër/nën ujë
ˎˎSiguroni që asnjë objekt i huaj si rërë, qime ose pluhur të mos futet brenda kapakut të
baterisë/kartelës memorie. Nëse ka edhe një copë të vogël të objektit të huaj, atëherë mund të
rrjedhë uji brenda aparatit.
ˎˎ Konfirmoni që rondela për mbyllje dhe sipërfaqet që bashkohen të mos jenë të
gërvishtura. Nëse ka edhe një gërvishtje të vogël mund të rezultojë me ujë të hyjë
në video kamerën. Nëse rondela ose sipërfaqet që bashkohen gërvishten, atëherë
dërgojeni video kamerën në servis të autorizuar për të ndryshuar rondelën .
ˎˎ Nëse pluhur ose rërë futet në rondelën për mbyllje ose sipërfaqet që bashkohen, pastrojeni
vendin mirë me leckë të butë që nuk do të lëshojë qime.
ˎˎMos e mbyllni/hapni kapakun Multiterminal me duar të lagët ose me rërë. Ka rrezik që
kjo të rezultojë me rërë ose ujë të hyjë brenda. Para se të prekni kapakun, bëjeni
procedurën e sqaruar në “Pastrimi pas përdorimit të njësisë nën/afër ujit.”
Hapeni
kapakun Multiterminal të njësisë me duar të thata.
ˎˎ
ˎˎ Çdoherë konfirmoni që kapaku Multiterminal është mbyllur mirë dhe sigurt.

Shënime për përdorimin e njësisë nën/afër ujit
ˎˎ Mos e ekspozoni njësinë në shok nga kërcimi në ujë.
ˎˎ Mos e hapni/mbyllni kapakun Multiterminal nën/afër ujit.
ˎˎ Kjo njësi zhytet në ujë. Vendosni dorën e juaj në rripin për lidhje që të ndaloni
zhytjen e njësisë.

Ndreqni ndritshmërinë e ekranit LCD.
HI: E ndritshme
LO: E errët
Ndreqni vitin/muajin/ditën/kohën.
Zgjidhni formatin e datës.
Rregulloni gjatësinë e kohës derisa
kjo njësi të kthehet në Auto Ç’kyçje.
30min: Ç’kyçet pas afro 30 minutash.
5min: Ç’kyçet pas afro 5 minutash.
1min: Ç’kyçet pas afro 1 minute.
OFF: Nuk ç’kyçet automatikisht.

Ri-rregullim i
rregullimeve

Kthim i rregullimeve fillestare të rrjetit.

Versioni

Shfaq versionin e softuerit të
kësaj njësie.

ˎˎZbrazeni njësinë para se të ruani dhe ruani në end të ftohtë dhe të thatë. Për të mbajtur njësinë
funksionale, mbusheni njësinë dhe pastaj zbrazeni tërësisht së paku një herë në vit gjatë
ruajtjes.

Jeta e baterisë
ˎˎBateria ka jetë të caktuar. Kapaciteti i baterisë zvogëlohet me kalimin e kohës dhe
përdorimit të përsëritur. Nëse ka ulje të madhe të përdorimit mes mbushjeve, me siguri
ka ardhur koha të ndryshohet. Dërgojeni tek distributori Sony.
ˎˎJeta e baterisë varet nga mënyra si përdoret vetë bateria.

Shkyçeni aparatin dhe pritni për një orë deri sa të avullohet lagështia.
Nëse kamera sillet drejt prej vendi të ftohtë në të ngrohtë, lagështia mund të kondensohet jashtë ose
brenda kamerës, siç treguar më poshtë:
ˋ Nëse sillni kamerën prej vendi të ftohtë në të ngrohtë
ˋKur të sillni njësinë nga makinë të kondicionuar në vend të ngrohtë jashtë
ˋKur të përdoroni njësinë pas rënies së shiut
ˋKur të përdorni njësinë në vend të ngrohtë dhe me lagështi

Ndërroni orientimin e ekranit LCD
dhe butonit LART e butonit
POSHTË të kësaj njësie.
Përdorni këtë rregullim kur shtoni
rripin në dorën tuaj të djathtë, etj.
ON: rrotullim prej 180°
OFF: Nuk ka rrotullim

Auto Ç’kyçje

Si të ruani baterinë

Nëse krijohet kondensim i lagështisë
Mbi lagështinë dhe kondensimin

Ndërroni modin e incizimit të kamerë
së lidhur. Kur kamera e lidhur është
rregulluar në incizim të videos, ky
rregullim është në disponim.
Shtypeni butonin INC/ENTER një herë:
Shfaqet ikona e modit të incizimit të
momentit.
Shtypeni butonin INC/ENTER dy herë:
Shfaqet ekrani për zgjidhje të modit të
incizimit.

Rregullimi
SteadyShot

Bateria e mbetur

Shënime mbi përdorimin

Rregullime të
rrjetit

Identifikimi i pjesëve
1
2
3
4
5
6
7

 Mbusheni këtë njësi në shtrirje të temperaturës së ambientit prej 10 °C deri më 30 °C
(50 °F deri më 86 °F).
 Kyçeni kompjuterin dhe pastaj lidheni këtë njësi.
 Hiqni kompjuterin nga statusi i gjumit ose dimërimit.
 Lidhni këtë njësi direkt me kompjuterin me përdorim të kabllos mikro USB
(i dhënë).
ÿ Treguesi i mbushjes së mbetur nuk është i saktë.
 Ky fenomen ndodh kur përdorni këtë njësi në vend shumë të nxehtë ose të ftohtë.
 Ka mospërputhje mes treguesit të mbushjes së mbetur dhe mbushjes së vërtetë të
mbetur të baterisë. Zbrazeni krejtësisht këtë njësi njëherë dhe pastaj rimbusheni për të
korrigjuar treguesin.
 Mbusheni krejtësisht këtë njësi përsëri. Nëse problemi vazhdon, bateria
është vjetruar. Konsultohuni me Sony agjentin tuaj të shitjes ose me
Sony shërbim vendor të autorizuar.
ÿ Kjo njësi nuk mund të lidhet me kamerë nëpërmjet Wi-Fi.
 Vizitoni faqen e internetit të Sony-it të kontrolloni nëse kamera përputhet me këtë njësi.
Nëse problemi vazhdon, shtypeni butonin RESET të kësaj njësie.

Shfaqje e gabimit
Numrat e gabimit në vijim mund të shfaqen në ekranin LCD të kësaj njësie që të japin
informata të gabimit për ndonjë funksion.
Simptomë

Numri i
gabimit

Kapaku multi terminal
Butoni MENY
Butoni EKR
USB terminali Multi/Micro
Butoni RESET (Reset)
Llamba MB (Mbushje)
Butoni INC/ENTER

8
9
10
11
12
13

Butoni LART
Butoni POSHTË
Ekrani LCD
Llamba INC/Wi-Fi
Lak për rrip
Buton ON/OFF (Kyçje)

Rregullime të
lidhjes***

Modi Aeroplan

Tregues të ekranit LCD
 Shfaqje e orës
 Shfaqje Live-View
1 Ikonë e modit aeroplan
Shfaqet kur kjo njësi është në Modin Aeroplan.
2 Tregues për mbushje të baterisë së mbetur
3 Shfaqje e orës
4 Tregues i paralajmërimit për kartelën e memorisë
5 Ikona e butonit hold
6 Tregues i zmadhimit
7 Ikona për INC
8 Treguesi për modin e incizimit
Gjatë incizim të videos,
shfaqet. Gjatë incizim të fotografisë
mit të fotografive në intervale shfaqet. Gjatë incizimit me zë

Ndryshim i rregullimeve të lidhjes.
: Lidhje S I N GLE
Drejton një kamerë me
këtë njësi
: Lidhje MULTI
Drejton më tepër se një
kamerë me këtë njësi.
Përkohësisht paaftëson të gjitha
funksionet e lidhura me Wi-Fi kur hipni
në aeroplan, etj.
ON: Zgjidhni këtë kur jeni në aeroplan.
OFF: Zgjidhni këtë për përdorim
normal.

*

Ikona që shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie dallon varësisht nga modi i kamerës
së lidhur.
** Ikona që shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie dallon varësisht nga kamera e
lidhur ose modi i saj gjatë lidhjes.
*** Ikona që shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie dallon varësisht nga rregullimi i
momentit i lidhjes së kësaj njësie.

shfaqet. Gjatë incizishfaqet.

Përgatitje
 Mbushje e njësisë
1 Kontrolloni që njësia është ç’kyçur (OFF).
2 Lidhni kabllon mikro USB (e dhënë) në teminalin Multi/Mikro
USB të kësaj njësie.
3 Lidhni fundin tjetër të kabllos mikro USB me kompjuterin Tuaj ose
AC- UD20 (shitet veças).
Llamba MB (Mbushje) bën dritë ngjyrë portokalli dhe mbushja fillon.
Llamba MB (Mbushje) fiket kur mbushja ka përfunduar.
Shënime
ˎˎMund të mbushni këtë njësi edhe nëse nuk është krejtësisht e zbrazët. Gjithashtu, edhe
nëse kjo njësi nuk është mbushur krejtësisht, mund të përdorni kapacitetin e mbushjes së
pjesërishme të baterisë si që është.
ˎˎKur njësia është e kyçur, furnizohet me energji elektrike, por nuk mbushet.

 Lidhja e rripit në këtë njësi
Vendosni këtë njësi në pllakën bazë dhe kaloni rripin nëpër lakun e rripit të
kësaj njësie dhe pllakës bazë, si që është ilustruar në -1. Lidhni rripin
me këtë njësi dhe pllakën bazë si që është ilustruar në -1.
Kur lidhni rripin, mund të ndreqni gjatësinë e rripit varësisht nga pozita për lidhje ,
 në ilustrimin -1.
Për të lidhur me dorën tuaj, vendosni lakun e rripit në anë të kyçit të dorës dhe kaloni rripin
nëpër të  si që është ilustruar në -2. Kaloni pjesën që tepron  të rripit nëpër .
Lidhja e gabuar e rripit mund të shkaktojë lëndime.
Kur të përdorni këtë njësi lidhur për dorën tuaj, gjithmonë lidhni drejtësisht pllakën bazë
dhe rripin që janë dhënë.
Shënime
Kini kujdes mos ju bie kjo njësi kur e hiqni rripin nga ajo.

Shënime
ˎˎVarësisht nga kamera juaj, disa artikuj të rregullimit dhe rregullime mund mos të jenë
përputhëse.
ˎˎKur kjo njësi nuk është lidhur me kamerën nëpërmjet Wi-Fi, nuk mund të
ndryshoni rregullimet e kamerës..
për t’u kthyer nga ekrani për zgjidhje të rregullimeve në ekranin për
ˎˎZgjidh
zgjidhje të artikullit të rregullimit.
për aktivizim të artikullit të zgjedhur të rregullimit ose rregullimin në
ˎˎZgjidh
ekranin për zgjedhje.

 Incizimi
Incizim i videos/Incizim fotografie me intervale
1 Shtypni butonin INC/ENTER për të filluar me incizim.
Llamba e kaltër INC/Wi-Fi ndërrohet prej të kaltre në të kuqe.

2 Shtypni përsëri butonin INC/ENTER për të ndaluar incizimin.
Llamba e kuqe INC/Wi-Fi ndërrohet prej të kuqe në të kaltër.

Incizim i fotografive
Shtypni butonin INC/ENTER.

Shfaqje e orës
Shtypni butonin DISP të kësaj njësie për të treguar shfaqjen e orës në ekranin LCD
kur shfaqja Live-View është në ekranin LCD të kësaj njësie ose gjatë incizimit të
videos. Shtypni përsëri butonin DISP që të ç’kyçni ekranin LCD. Në modin e
ç’kyçur, shtypni butonin DISP përsëri që të ktheni ekranin LCD përsëri në shfaqje
Live-View.

Ndërrim i shfaqjes së ekranit me butonin DISP
Kur kjo njësi lidhet me kamerë, mund të ndërroni shfaqjen e ekranit të ekranit LCD të kësaj
njësie në këtë radhitje: shfaqje Live-View  Ç’kyçje e ikonës Shfaqje e orës Ç’kyçje e
ekranit
Kur ekrani LCD i kësaj njësie është rregulluar në “Ç’kyçje e ekranit,” kthehet në “Shfaqje
Live-View” me shtypje të butonit DISP të kësaj njësie përsëri.

Funksioni i butonit hold
Kur kjo njësi lidhet me kamerë, rregulloni njësinë në status të butonit hold me shtypje të
butonit MENY për 2 sekonda ose më tepër. Kjo e parandalon shtypjen e rastësishme të
butonave të kësaj njësie derisa e mbani me vete. Për të anuluar këtë, shtypni butonin MENY të
kësaj njësie për 2 ose më tepër sekonda ose shtypni butonin ON/OFF (Kyçje) për të ç’kyçur
këtë njësi.

Zmadhim

Përdorimi i kësaj njësie
 Para se të kyçni këtë njësi
Sigurohuni që kapaku Multi terminal i kësaj njësie është mbyllur.
Mbyllni mirë kapakun Multi terminal derisa të dëgjoni drynin rrëshqitës në
kapakun Multi terminal të klikojë në vend dhe shenja e verdhë nën drynin
rrëshqitës nuk mund të shihet më.
ˎˎ Nëse çfarëdo materie e jashtme hyn brenda kapakut Multi terminal, rondela
mbyllëse mund të gërvishtet, që mund të shkaktojë uji të hyjë brenda kësaj njësie.

Kyçje e kësaj njësie
Shtypeni butonin ON/OFF (Kyçje) me këtë njësi të mbushur.
ˎˎKur të kyçni këtë njësi për herë të parë, shfaqet ekrani për rregullim të datës
dhe kohës.
Shih “ Rregullim i orës” në “Ndryshim i rregullimeve.”
Shtypeni butonin ON/OFF (Kyçje) përsëri për të ç’kyçur këtë njësi.

 Lidhje e kësaj njësie dhe kamerës nëpërmjet Wi-Fi
: SINGLE
(
1 Kyçeni këtë
njësi dhe kamerën.
connection)
2 Ekrani për zgjidhje të Wi-Fi pajisjes shfaqet në LCD ekranin të kësaj
njësie. Zgjidhni SSID të kamerës me të cilën doni të lidheni me
butonin LART ose butonin POSHTË dhe shtypni butonin INC/ENTER
për konfirmim.

Kur shfaqja Live-View është në ekranin LCD të njësisë ose gjatë incizimit të videos, mund
të përdorni zmadhimin e kamerës me shtypje të butonit LART/POSHTË të kësaj njësie.
Funksioni zmadhim është në disponim vetëm me kamerat e përputhshme. Për më tepër
detaje, shihni Doracakun Udhëzues të kamerës dhe informatat për përputhshmëri.

Kontrolli Multi Kamerë
Kur përdorni HDR-AS100V, mund të përdorni deri më 5 kamera në kohë të njëjtë me
këtë njësi.
Për më tepër detaje, shihni manualin e instaluar në këtë njësi.

Mënjanim i problemeve
ÿ Nuk mund të kyçet kjo njësi.
 Mbusheni baterinë.
ÿ Furnizimi me rrymë i kësaj njësie papritmazi ç’kyçet.
 Nëse nuk e përdorni këtë njësi për një kohë të caktuar derisa njësia është e kyçur,
ç’kyçet automatikisht që të ruajë baterinë. Kyçeni përsëri njësinë.
 Nëse

rregullimi Auto Ç’kyçje është në [

OFF], nuk ç’kyçet automatikisht.

ÿ Nuk mund të mbush këtë njësi.
 Ç’kyçeni këtë njësi dhe lidheni me USB.
 Shqiteni dhe prapë lidheni kabllon mikro USB (e dhënë).
 Përdoreni kabllon mikro USB (e dhënë).

Shkaku

01-01
02-02

Mund të ketë ngjeshje sinjali. Ose
kjo njësi mund të jetë tepër larg
pikës së hyrjes.

01-02

Informatat e pajisjes dallojnë
nga pajisja në të vërtetë.
Zgjidh
Rregullime kyçe
Ri-rregullimi i rregullimeve dhe
ekzekutim atë. Pastaj ndjekni
hapat nga “ Lidhje e kësaj njësie
dhe e kamerës nëpërmjet Wi-Fi.”

Nuk mund të lidhet
01-03
01-04

Kamera nuk përputhet.

03-01
03-02

ˎˎKamera nuk njihet. Duhet të
bëni ndonjë veprim në kamerë
që të lidhet.
ˎˎ Mund të ketë ngjeshje sinjali.
Ose kjo njësi mund të jetë tepër
larg pikës së hyrjes.

Artikull rregullimi

Wi-Fi OFF

ˎˎPastrojeni sipërfaqen e njësisë me leckë të bute të zhytur pak në ujë dhe pastaj pastrojeni
sipërfaqen me leckë të thatë.
Mos përdorni asnjë nga më poshtë sepse dëmtojnë ngjyrën ose shtëpizën.
ˋProdukte kimike si hollues, benzinë, alkool, lecka për një përdorim, lëndë për
insekte, vaj për rrezitje ose insekticide, etj.
ˋMos e prekni njësinë nëse keni duart me ndonjë prej lëndëve më lartë.
ˋMos lini njësinë në kontakt me gomë ose vinil për kohë të gjatë.

< Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat >
Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany

Shënime
Varësisht nga kamera juaj, treguesi i shfaqur dhe butoni që duhet shtypur për
lejim të lidhjes direkte mund të dallohen. Për detaje, shihni udhëzimin për nisje
dhe udhëzimet për përdorim të dhëna me kamerën tuaj.

Shqit

Shikoni edhe Manualin (PDF) të instaluar në këtë njësi duke ndjekur hapat vijuese:
ˎLidhni njësinë e karrikuar në kompjuter me mikro USB kordonin (i dhënë ).
ˎKyçeni rrymën e kësaj njësie.
ʕ ˎDisplay [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] në kompjuterin tuaj, pastaj
hapni Manualin (PDF).

Kjo pajisje përputhet me FCC/IC kufijtë e ekspozimit të rrezatimit të përcaktuar për një
mjedis të pakontrolluar dhe plotëson rregullat e FCC radio frekuencë ekspozim në
plotësim të C për OET65 dhe RSS-102 të rregullave për ekspozim të radio frekuencave.
Kjo pajisje ka nivele të ultë të RF energjisë që janë verifikuar të jenë në përputhje pa
resitmini e përqindjes së absorbimit (SAR).

Për konsumatorët në Evrope

Shfaqja në LCD ekranin e kësaj njësie kthehet në shfaqjen Live-View dhe llamba
INC/Wi-Fi e kësaj njësie ndriçon me ngjyrë të kaltër.

Mbi mbushjen e njësisë

Rreth 280 minuta

Kjo telekomandë Live-View RM-LVR1 (të emëruar si "njësia" më poshtë) mund të
përdoret për komandim të Sony video kamerës që ka Wi-Fi funksion. Kjo njësi mund
mos të jetë kompatibile me gjitha kamerat që kanë Wi-Fi. Ju lutemi vizitoni ueb faqen
e Sony-it për të gjetur modelet kompatibile dhe funksionet.
Kjo njësi ka funksione elementare incizimi (video, fotografim dhe rregullime të
video kamerës).
Kjo njësi ka specifikime kundër ujit që mundëson përdorim në shi, borë ose në plazh.
Kjo njësi mund të karrikohet nga kompjuteri ose AC-UD20 (shitet ndaras) me anë të
mikro USB kordonit.

3 Nëse në ekranin e kamerës me të cilën doni të lidheni paraqitet
[ACPT?], shtypni butonin ENTER të kamerës për të lejuar lidhje
direkte. (Vetëm për Action Cam)

Bateria

Rreth 240 minuta

Pastrimi i sipërfaqes së njësisë

Ky aparat përputhet me standardet e licencuara të Industry Canada. Përdorimi është
lëndë e dy kushteve më poshtë: (1)ky aparat mund mos të shkaktojë pengesa, dhe (2)ky
aparat duhet të pranojë pengesa, përfshirë edhe pengesa që mund të shkaktojnë
mosfunksionim të aparatit.
Sipas rregulloreve të Industry Canada, ky radio transmetues mund të funksionojë vetëm
me antenë të një lloji dhe maksimum (ose më pak) marrje të aprovuar për transmetues nga
Industry Canada. Për të ulur potencialin e interferencës mbi përdoruesit tjetër, lloji i
antenën dhe marrja duhet të zgjidhen sipas rrymës ezotropike ekuivalent dhe mos të jenë
më tepër sesa për nevojën e komunikimit të suksesshëm.

Shtypni ON/OFF (Power) butonin për të shkyçur njësinë.
Largoni kordonët e lidhur.
Largoni vidhat me kaçavidë. (4 vidha)
Largoni kapakun.
Shtyni akrepat nga jashtë dhe largoni baterinë.

Shfaqje e orës

Kujdes: Mos përdorni bateri të dëmtuar ose që rrjedhin.

Për konsumatorët në Kanada




RICIKLIMI I BATERIVE LITIUM
Litium bateritë mund të riciklohen.
Mund të ndihmosh në ruajtjen e mjedisit duke kthyer bateritë
mbushëses në vendin më të afërt për grumbullim dhe riciklim.

Mos largoni vidhat përveç kur largoni njësinë. Ne nuk pranojnë riparime ose
ndryshime nëse vërtetojmë që ka pasur çmontim të aparatit jashtë garancisë.

Wi-Fi ON

Veçoritë

Shënime
SSID e kamerës shfaqet në këtë njësi me “Direkt-” të hequr.

 Ndryshim i rregullimeve

Informacione të rëndësishme

1
2
3
4
5

Për detaje për SSID të kamerës tuaj, shihni udhëzimet për përdorim të dhëna me
kamerën.

Shënime
Kur kjo njësi është kyçur ose Modi Aeroplan
anulohet, atëherë kjo njësi lidhet
automatikisht me kamerën.
Nëse lidhja ndërpritet për shkak të mjedisit ose
Shqit zgjidhet nga
Menyja, kjo njësi nuk lidhet automatikisht me kamerën. Për ta lidhur, përdorni
hapat 2 dhe 3 në “ Lidhje e kësaj njësie dhe kamerës nëpërmjet Wi-Fi.”

Shënime
Kur të largoni baterinë, kujdes hapave më poshtë.
ˎˎLargoni vidhat, lart nga fëmijët e vegjël për të shmangur gëlltitjen
aksidentale. .
ˎˎKujdes mos të lëndoni thonjtë ose gishtat.

Në fillim lexoni këtë

Pastrimi i LCD ekranit

1

Bateria e integruar mund të riciklohet.
Kur të hidhni këtë njësi, largoni baterinë e integruar dhe dërgojeni tek distributori juaj.

Koha e përdorimit

Shfaqet në LCD ekranin.
ˎˎKur [Airplane Mode] është në [On],
ˎˎPër detaje mbi rregullimin, shikoni “Ndryshimi i rregullimeve” në “Përdorimi i njësisë.”

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy
kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe
(2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën
që shkaktohet nga operimet.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Largoni baterinë (shikoni figurën )

Live-View

Kur gjendeni në avion, etj., mund të shkyçni funksionin e rrjetit wireless përkohësisht.



ˎˎLargoni baterinë para se të hidhni këtë njësi.

Ekrani

Si të shkyçni funksionet e rrjetit wireless Wi-Fi

Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada

Largimi

REC

ˎˎPërdorni këtë njësi në pajtim me rregullat e rajonit për përdorim.
ˎˎNuk mund të përdorni Wi-Fi funksionin e njësisë nën ujë.



ˎˎÇdoherë pastrojeni njësinë me ujë pas përdorimit brenda 60 minutave dhe mos e hapni
kapakun e baterisë/kartelës memorie para se të mbaroni me pastrimin. Rërë ose ujë mund të
futet brenda në vende që nuk mund të shihen. Nëse nuk shpëlahet, performanca e rezistencës
ndaj ujit do të zvogëlohet.
ˎˎLejoni që njësia që qëndrojë në ujë të pastër në enë pastrimi për 5 minuta. Pastaj, ngadalë
shkundeni njësinë, shtypni gjitha butonat brenda ujit për të pastruar kripën, rërën ose materiale
tjera që janë mbledhur përreth butonave (Shih figurën ).
ˎˎPas shpëlarjes, pastroni pikat e ujit me leckë të butë. Lejoni që njësia të thahet tërësisht në
vend me hije dhe të ajrosur. Mos e thani me tharëse flokësh sepse ekziston rreziku i
deformimit dhe/ose degradimit të performancave rezistuese.
ˎˎ Pastroni pikat e ujit ose pluhurit në kapakun Multiterm me leckë të thatë dhe të butë.
ˎˎ Mund të paraqiten flluska kur të vendosni njësinë në ujë. Kjo nuk është defekt.
ˎˎ Shtëpiza e njësisë mund të humb ngjyrën nëse vije në kontakt me losion për rrezitje ose vaj.
Nëse njësia vije në kontakt me losion për rrezitje ose vaj, pastrojeni menjëherë.
ˎˎ Mos lejoni që njësia të ketë kripë brenda ose në sipërfaqe. Kjo mund të rezultojë me
korrozion ose humbje të ngjyrës, dhe degradim të performancës rezistuese ndaj ujit.

Statusi i njësisë

Wi-Fi funksioni

8

Pastrimi pas përdorimit të njësisë afër/nën ujë

02-01

Gabim në kamerë

04-03

Nuk mund të rregullohet

05-01

Nuk mund të incizohen fotografi

05-02

Nuk mund të fillojë me incizim

05-03

Nuk mund të ndalë incizimin

04-04

Nuk ka përgjigje nga kamera.

Konfirmoni kamerën hyrëse ose
kartelën e memorisë.

Kontrolloni kamerën.

ˎˎKontrolloni kamerën.
ˎˎ Mund të ketë ngjeshje sinjali. Ose
kjo njësi mund të jetë tepër larg
pikës së hyrjes.

Vetë-diagnozë
Nëse një tregues që fillon me shenjë alfabeti shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie,
funksioni i vetë-diagnozës punon. Kjo njësi mund të ketë nevojë prej riparimit. Kontaktoni
me Sony agjentin tuaj të shitjes dhe tregojuni të gjitha numrat që fillojnë me E ose C.

Në GNU LPP/LVPP softuer të zbatuar
Softuer që është i përshtatshëm për Licencën e Përgjithshme Publike GNU (prej këtu
përmendur si “LPP”) ose Licencën më të Vogël të Përgjithshme Publike GNU në vijim
(prej këtu përmendur si “LVPP”) përmbahet në këtë njësi.
Kjo ju informon që keni të drejtë të keni qasje me, të modifikoni dhe ridistribuoni kodin
burim për këta programe softueri nën kushtet e dhëna LPP/LVPP.
Kodi burim është dhënë në ueb. Përdorni URL-në në vijim për ta shkarkuar. Kur të
shkarkoni kodin burim, zgjidhni RM-LVR1 si model për njësinë tuaj.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Parapëlqejmë mos na kontaktoni në lidhje me përmbajtjen e kodit burim.
Kopje të licencës (në anglisht) janë të përmbajtura në memorinë e brendshme të njësisë
tuaj. Krijoni lidhje Mass Storage mes njësisë tuaj dhe një kompjuteri dhe lexoni dosjet në
dosjen “LICENSE” në “PMHOME.”

Shenja dalluese
ˎˎWi-Fi, shenja dalluese Wi-Fi dhe Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të
regjistruara ose shenja dalluese të Lidhjes Wi-Fi.
ˎˎAdobe, shenja dalluese Adobe dhe Adobe Acrobat janë shenja dalluese të
regjistruara ose shenja dalluese të Adobe Systems Incorporated në ShBA
dhe/ose shtete tjera.

Specifikimet
[Terminali hyrës për mbushje]
Multi/Micro USB terminal:mikro-B/USB
[Fuqia elektrike, e
përgjithshme]
Kërkesa të fuqisë elektrike: Bateri ri-mbushëse: 3.6 V
USB: 5.0 V
DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
USB mbushje:
Nëpërmjet kompjuterit: Përafër. 245 min
Koha e mbushjes:
Nëpërmjet AC-UD20 (shitet veças): Përafër. 175 min
1.0 W
Harxhim i energjisë:
(kur është lidhur nëpërmjet Wi-Fi dhe gjatë shfaqjes Live-View)
Performanca e
rezistencës ndaj ujit:
Temper. e përdorimit:
Temperatura e ruajtjes:
Dimensione (Përafër.):

Masa
:
Pesha totale
(kur përdoret):
Artikuj të
përfshirë:

Thellësi deri më 3 m (10 fit), 30 minuta pandërprerë
-10 °C deri +40 °C (14 °F deri 104 °F)
-20 °C deri +60 °C (-4 °F deri +140 °F)
72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm
(2 7/8 in. × 2 in. × 27/32 in.)
(W/H/D, duke përjashtuar zgjatjet)
Përafër. 63 g (2.3 oz)
(vetëm trupi kryesor me baterinë)
Përafër. 93 g (3.3 oz)
(duke përfshirë rripin dhe pllakën bazë të dhënë)
Kjo njësi (1), Kabllo mikro USB (1),
Rrip (1), Pllaka bazë (1), Dokumentacione të shtypura

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim.

