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Se houver irregularidade nas cores no
ecrã do monitor

Se houver irregularidade nas cores, desligue a corrente
do monitor e aguarde 15 a 30 minutos antes de voltar a
ligá-la.

Portable Speaker
攜帶式環繞揚聲器
便携式扬声器

Se a irregularidade nas cores continuar

Manual de instruções
Bruksanvisning
Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

Fontes magnéticas

Desligue esta unidade do monitor.

Se, ainda assim, continuar

Certifique-se de que não há uma fonte magnética perto
da unidade. Se houver, ela pode interagir com a unidade
e causar irregularidade nas cores.
Ímanes nas portas de um armário ou base de apoio,
aparelhos médicos, ímanes utilizados em brinquedos,
etc.

 Identificação das peças
 Botão do volume (-)
 Botão do volume (+)*
 Luz de corrente POWER
 Tomada para minificha estéreo
 Conector de sapata

RDP-CA1

Antes de utilizar esta unidade, leia este manual na
íntegra e guarde-o para futura consulta.

* Há uma parte saliente na superfície do botão. Utilize-a
como guia quando utilizar o botão.
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Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha a unidade à chuva ou à humidade.

 Fixar esta unidade na câmara de
vídeo

Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na
sua embalagem, indica que este não deve ser tratado
como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser
colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose
que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá
para a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside,
os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
< Nota para os clientes nos países que apliquem as
Directivas da UE >
O fabricante deste produto é a Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão.
O representante autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto é a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado
com serviço ou garantia por favor consulte a morada
indicada nos documentos sobre serviço e garantias que
se encontram junto ao produto.

1 Desligue a corrente da câmara de vídeo.
2 Alinhe a seta na parte inferior desta unidade
com a seta na sapata de interface activa da
câmara de vídeo.
3 Introduza o conector de sapata desta
unidade na ranhura da câmara de vídeo.
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Características

ˎˎ Esta unidade é um altifalante omnidireccional com
amplificador incorporado que é compatível com uma
sapata de interface activa e que pode ser utilizada com
uma câmara de vídeo Sony com função de projector.
ˎˎ Esta unidade é alimentada através da câmara de vídeo
a que esteja ligada, pelo que não necessita da sua
própria fonte de alimentação.

Precauções
Segurança
Quando não for utilizada durante um longo
período de tempo

Quando esta unidade estiver ligada a uma câmara de
vídeo através de uma sapata, se desligar a corrente da
câmara de vídeo, não desliga completamente a corrente
desta unidade. Quando não utilizar esta unidade durante
um longo período de tempo, desligue-a sempre da
câmara de vídeo.

5

Objectos estranhos

Não permita a entrada de um objecto estranho nos
terminais. Se o fizer, pode causar uma avaria ou um
acidente. Não permita a entrada de um objecto estranho
na abertura do altifalante.

Se houver uma avaria ou falha

Na eventualidade pouco provável de uma avaria
ou falha ou se um objecto estranho entrar, desligue
imediatamente esta unidade da câmara de vídeo e
contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

Manuseamento



ˎˎ O altifalante, o amplificador incorporado e a caixa
estão alinhados com precisão uns com os outros. Não
deve desmontá-los nem modificá-los.
ˎˎ Se a caixa ficar suja, limpe-a com um pano macio e
um pouco de detergente suave. Não utilize diluente,
benzeno, álcool, etc., pois danificarão o acabamento da
superfície da caixa.
ˎˎ Mantenha esta unidade longe dos seguintes locais:
ˋˋLocais de temperaturas altas, como à luz directa do
sol ou perto de um aquecedor.
ˋˋDentro de um carro com os vidros fechados
(sobretudo no Verão).
ˋˋLocais húmidos, como casas de banho.
ˋˋLocais poeirentos ou de areia.
ˋˋPerto de um relógio, cartão de crédito, etc. (Apesar
de esta unidade ter isolamento magnético, não deixe
cassetes gravadas, relógios, cartões de crédito ou
disquetes diante do altifalante.)
ˎˎ Coloque esta unidade numa superfície nivelada.
ˎˎ Esta unidade pode cair, se instalada em determinadas
condições. Coloque esta unidade num local estável e
plano.
ˎˎ Quando deslocar esta unidade, não coloque objectos
magnéticos, como disquetes ou cartões de crédito,
próximo dela.
ˎˎ Quando deslocar esta unidade, não segure nela se
estiver ligada a uma câmara de vídeo.
ˎˎ Não utilize esta unidade perto de um televisor, rádio
ou sintonizador. Se o fizer, poderá entrar ruído no
televisor, rádio ou sintonizador.

Segure na tampa da sapata da câmara de vídeo com a
sua mão para facilitar o encaixe.

4 Deslize esta unidade na direcção da lente da
câmara de vídeo até ela se fixar no devido
lugar.
5 Ao mesmo tempo que apoia esta unidade,
ligue a minificha estéreo à tomada de
telecomando A/V da câmara de vídeo com o
cabo de ligação fornecido.

ˎˎ Quando ligar a corrente da câmara de vídeo com esta
unidade fixa, a luz de corrente POWER nesta unidade
acende-se.
Para retirar esta unidade, desligue a corrente da
câmara de vídeo e depois execute os passos da
fixação pela ordem inversa.
Quando deslizar esta unidade para retirá-la, deslize-a
segurando a tampa da sapata da câmara de vídeo com a
sua mão.

 Utilizar esta unidade
Quando esta unidade estiver fixa numa câmara
de vídeo, ela emite o som do vídeo que está a ser
projectado pela função de projector.
ˎˎ Para obter mais informações sobre a função de
projector, consulte o manual de instruções fornecido
com a sua câmara de vídeo.
ˎˎ Nos seguintes casos, a predefinição do volume desta
unidade é reposta e a saída de som passa para um
volume bastante baixo. Regule o volume, conforme
necessário.
ˋˋQuando esta unidade estiver fixa numa câmara de
vídeo
ˋˋQuando a corrente da câmara de vídeo for desligada
e novamente ligada

Alterar o volume

Pode alterar o volume premindo os botões + ou –
nesta unidade.
ˎˎ Pode alterar o volume gradualmente mantendo
premido qualquer dos botões do volume.
Nota
ˎˎ Não coloque esta unidade próximo do seu ouvido.
ˎˎ Retire esta unidade antes de gravar. Se estiver fixa,
pode causar ruído.
ˎˎ Mantenha esta unidade estável quando premir os
botões do volume.
ˎˎ Quando houver outro dispositivo ligado à tomada
HDMI ou à tomada dos auscultadores da câmara
de vídeo, a saída de som para esse dispositivo tem
prioridade, pelo que não sai som desta unidade.
ˎˎ Quando esta unidade estiver fixa, o controlo do
volume na câmara de vídeo não funciona e não sai
som do altifalante interno da câmara de vídeo.
ˎˎ Não levante esta unidade quando estiver fixa na
câmara de vídeo.

 Guardar
Quando transportar esta unidade, retire-a sempre
da câmara de vídeo e guarde-a na bolsa fornecida.
Nota
ˎˎ Quando guardar esta unidade, retire o cabo de ligação
da mesma. Esta unidade pode ficar danificada se for
guardada na bolsa com o cabo de ligação ligado.
ˎˎ Guarde o cabo de ligação e esta unidade
separadamente nas divisórias da bolsa.

Resolução de problemas

Antes de solicitar a reparação da unidade, faça as
seguintes verificações. Se o problema persistir, contacte o
seu revendedor Sony mais próximo.

Há cortes no som ou ruído.

ˎˎ O volume desta unidade está demasiado alto.
Reduza o volume com o botão de volume nesta unidade.
ˎˎ O cabo de ligação não está devidamente
ligado.
Retire o cabo de ligação e volte a ligá-lo.
Certifique-se de que as fichas do cabo de
ligação estão devidamente inseridas na tomada
de telecomando A/V da câmara de vídeo e na
tomada da minificha estéreo desta unidade.
ˎˎ Esta unidade está demasiado perto de um
televisor.
Afaste-a do televisor.

O som está baixo ou não há som.

ˎˎ A corrente da câmara de vídeo está desligada.
Ligue a corrente da câmara de vídeo.

ˎˎ Esta unidade está com o volume no mínimo.
Aumente o volume com o botão de volume +
nesta unidade.
ˎˎ O cabo de ligação não está devidamente
ligado.
Retire o cabo de ligação e volte a ligá-lo.
Certifique-se de que as fichas do cabo de
ligação estão devidamente inseridas na tomada
de telecomando A/V da câmara de vídeo e na
tomada da minificha estéreo desta unidade.
ˎˎ Há um cabo de auscultadores ou um cabo
HDMI ligado à câmara de vídeo.
Retire o cabo de auscultadores ou o cabo
HDMI.

O som está distorcido.

ˎˎ A bateria da câmara de vídeo não tem carga
suficiente.
Substitua a bateria da câmara de vídeo por uma
bateria de reserva carregada.

A luz de corrente POWER está a piscar.

ˎˎ Por vezes, a luz de corrente POWER pode
piscar quando o volume estiver alto.

A corrente da câmara de vídeo desliga-se.

ˎˎ O volume desta unidade está demasiado alto.
Reduza o volume com o botão de volume nesta unidade.
ˎˎ A bateria da câmara de vídeo não tem carga
suficiente.
Substitua-a por uma bateria carregada.

Características técnicas
Altifalante
Tipo
Altifalante utilizado
Tipo de caixa
Impedância

Alcance total
30 mm de diâmetro
Selada
6Ω

Amplificador
Saída máxima

2 W (10 % THD, 1 kHz, 6 Ω)

Características gerais
Dimensões máximas
(diâmetro × altura)
Peso

Aprox. Ø57 mm × 86 mm
Aprox. 80 g

Itens incluídos
Altifalante portátil RDP-CA1 (1), cabo de ligação (1),
bolsa (1), documentos impressos
O design e as especificações estão sujeitos a alterações
sem aviso prévio.

Esta marca indica a utilização do sistema Active Interface
Shoe com produtos de vídeo da Sony. Os acessórios
e componentes de vídeo deste sistema destinam-se a
simplificar a gravação eficiente.
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan enheten
tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

VARNING

Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan
medföra risk för brand eller elstötar.

För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
< Anmärkning för kunder i de länder som följer EUdirektiv>
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti dokument.

Egenskaper

ˎˎ Denna enhet är en rundstrålande högtalare med
inbyggd förstärkare som är kompatibel med Active
Interface Shoe och kan användas med en Sony
videokamera med projektorfunktion.
ˎˎ Denna enhet drivs via videokameran till vilken den
är ansluten och behöver därför inte någon egen
strömförsörjning.

Försiktighetsmått
Om säkerhet
När enheten inte ska användas under en
längre tid

Även om strömmen till videokameran slås av, slås
strömmen till denna enhet inte av fullständigt, när denna
enhet är ansluten via en sko till en videokamera. När den
inte ska användas under en längre tid, koppla alltid bort
den från videokameran.

Främmande föremål

Tillåt inga främmande föremål att komma in i
kontakterna.
Det kan orsaka att den slutar fungera eller resultera i en
olycka.
Tillåt inga främmande föremål att komma in i
högtalaröppningen.

Om den fungerar dåligt eller strejkar

Om det osannolikt skulle inträffa att denna enhet får
funktionsfel eller strejkar eller om det kommer in
något främmande föremål, koppla omedelbart bort
den från videokameran och kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.

Om hantering

ˎˎ Högtalarenheten, den inbyggda förstärkaren och höljet
är precist anpassade till varandra. Ta inte isär eller
modifiera dem.
ˎˎ Om höljet blir smutsigt, torka av det med en mjuk
trasa lätt fuktad med milt rengöringsmedel. Använd
inte thinner, bensen, alkohol etc. eftersom de förstör
höljets ytbehandling.
ˎˎ Håll denna enhet undan från följande platser.
ˋˋPlatser med hög temperatur såsom i direkt solljus
eller nära ett värmeelement.
ˋˋInuti en bil med fönstren stängda (särskilt under
sommaren).
ˋˋFuktiga platser såsom ett badrum.
ˋˋPå dammiga platser eller på sand.
ˋˋNära ett armbandsur, kreditkort etc. (Även om
denna enhet är magnetiskt avskärmad, ska inspelade
band, armbandsur, kreditkort eller disketter inte
lämnas kvar framför högtalaren.)
ˎˎ Placera denna enhet på ett jämnt underlag.
ˎˎ Beroende på hur och var denna enhet ställs, kan den
välta eller falla.
Placera denna enhet på ett stabilt och platt ställe.
ˎˎ När denna enhet flyttas, ska magnetiska saker såsom
disketter eller kreditkort inte ligga nära den.
ˎˎ När denna enhet flyttas, håll inte i själva enheten när
den sitter monterad på en videokamera.
ˎˎ Använd inte denna enhet i närheten av en TV, radio
eller tuner. Det kan orsaka störningar i TV:n, radion
eller tunern.

Om det uppstår färgojämnheter på
monitorskärmen

Om det uppstår färgojämnheter, stäng av strömmen till
monitorn och vänta i 15 till 30 minuter innan den slås på
igen.

Om färgojämnheter kvarstår

Koppla bort denna enhet från monitorn.

Om problemet kvarstår

Kontrollera att det inte finns någon magnetisk källa nära
denna enhet.
Om det finns det, kan den interagera med denna enhet
och orsaka färgojämnheter.

Magnetiska källor

Magneter som sitter på dörrarna på en tv-bänk eller
stereomöbel, i elapparater, magneter som används i
leksaker etc.

 Delarnas namn

Observera
ˎˎ Ta bort anslutningssladden från denna enhet vid
förvaring. Denna enhet kan skadas om den förvaras i
påsen med anslutningssladden isatt.
ˎˎ Förvara anslutningssladden och denna enhet separat i
de delade sektionerna inuti påsen.

Felsökning

Gör följande kontroller innan du lämnar in för
reparation.
Om det inte går att lösa problemet, kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.

Ljudet är sprucket eller osammanhängande,
eller det förkommer störningar

ˎˎ Volymen på denna enhet är för högt inställd.
Sänk volymen med volymknappen – på denna
enhet.
ˎˎ Anslutningssladden är inte ordentligt
ansluten.
Ta bort anslutningssladden och anslut den igen.
Se till att kontakterna på anslutningssladden
är ordentligt isatta i A/V fjärrjacket på
videokameran och stereo minijacket på denna
enhet.
ˎˎ Denna enhet står för nära en TV.
Placera den längre bort från TV:n.
ˎˎ Strömmen till videokameran är avslagen.
Slå på strömmen till videokameran.
ˎˎ Denna enhet är inställd på lägsta volym.
Höj volymen med volymknappen + på denna
enhet.
ˎˎ Anslutningssladden är inte ordentligt
ansluten.
Ta bort anslutningssladden och anslut den igen.
Se till att kontakterna på anslutningssladden
är ordentligt isatta i A/V fjärrjacket på
videokameran och stereo minijacket på denna
enhet.
ˎˎ En hörlurskabel eller HDMI-kabel är ansluten
till videokameran.
Ta bort hörlurskabeln eller HDMI-kabeln.

Ljudet är förvrängt

ˎˎ Videokamerans batteri börjar bli svagt.
Byt ut videokamerans batteri mot ett laddat
reservbatteri.

POWER-lampan flimrar

ˎˎ POWER-lampan kan flimra ibland när volymen
är hög.

Strömmen till videokameran slås av

* Det finns en liten upphöjning ovanpå knappen. Den
fungerar som hjälp vid användning.

Specifikationer

1 Stäng av strömmen till videokameran.
2 Rikta in pilen på undersidan av denna
enhet mot pilen på Active Interface Shoe på
videokameran.
3 För in skokontakten på denna enhet i
öppningen på videokameran.

Håll i skoskyddet på videokameran med ena handen
så går det lättare att montera.

4 Skjut denna enhet mot objektivet på
videokameran tills den sitter fast ordentligt.
5 Håll i denna enhet medan du ansluter
stereo minijacket till AV-fjärrjacket på
videokameran med den medföljande
anslutningskabeln.

ˎˎ När du slår på strömmen till videokameran med
denna enhet monterad, tänds POWER-lampan på
denna enhet.

För att koppla bort denna enhet, slå av strömmen
till videokameran och utför sedan stegen för
montering omvänt.
När du skjuter ut denna enhet för att ta loss den,
skjut ut denna enhet medan du håller i skoskyddet på
videokameran med handen.

 Använda denna enhet
När denna enhet är monterad på en videokamera,
matar den ut ljudet i videon som projiceras med
projektorfunktionen.
ˎˎ Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde
videokameran för närmare information om
projektorfunktionen.
ˎˎ I följande fall återställs volyminställningen till
standardvärdet och utmatningen sker på tämligen låg
volym. Justera volymen efter behov.
ˋˋNär denna enhet monteras på en videokamera
ˋˋNär strömmen till videokameran stängs av och slås
på igen

Ändra volymen

Du kan ändra volymen genom att trycka på
volymknapparna + eller – på denna enhet.
ˎˎ Du kan ändra volymen snabbare genom att hålla
endera volymknappen nedtryckt.
Observera
ˎˎ Placera inte denna enhet nära öronen.
ˎˎ Koppla bort denna enhet före inspelning. Om den är
monterad, kan det orsaka störningar.
ˎˎ Håll stadigt i denna enhet när du trycker på
volymknapparna.
ˎˎ När en annan apparat är ansluten till HDMI-uttaget
eller hörlursuttaget på videokameran, är den apparaten
prioriterad så inget ljud återges från denna enhet.
ˎˎ När denna enhet är monterad, fungerar inte
volymkontrollen på videokameran och inget ljud
återges från videokamerans inbyggda högtalare.
ˎˎ Lyft inte upp denna enhet när den är monterad på
videokameran.

 Förvaring
När du bär omkring denna enhet, ta alltid bort
den från videokameran och förvara den i den
medföljande påsen.

Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan, 108-0075
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070,
Україна.

ˎˎ Volymen på denna enhet är för högt inställd.
Sänk volymen med volymknappen – på denna
enhet.
ˎˎ Videokamerans batteri börjar bli svagt.
Byt ut mot ett laddat batteri.

Högtalare
Typ
Högtalare som används
Lådtyp
Impedans

Fullregister
30 mm diameter
Sluten
6Ω

Förstärkare
Maximal uteffekt

2 W (10 % THD, 1 kHz, 6 Ω)

Allmänt
Största storlek (största
diameter × höjd)
Vikt

Ca. Ø57 mm × 86 mm
Ca. 80 g

Inkluderade artiklar
Bärbar högtalare RDP-CA1 (1), anslutningssladd (1),
påse (1), uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.

Det här är kännemärket för systemet med aktiv
tillbehörssko, avsett för videoprodukter från Sony.
Videokomponenter och tillbehör som medföljer det här
systemet är tillverkade för att göra effektiv inspelning
enkel.
Перед початком роботи з пристроєм, будь ласка,
уважно прочитайте даний посібник і збережіть його
для довідок у майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик займання або ураження
електричним струмом, не піддавайте виріб впливу
дощової води або вологи.

Для споживачів з Європи

Утилізація старого електричного та
електронного обладнання
(застосовується в Європейському
союзі та інших європейських
країнах із системами роздільного
збирання сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці
означає, що цей виріб не можна
утилізувати як побутове сміття. Замість цього його
потрібно здати до відповідного приймального
пункту для вторинної обробки електричного та
електронного обладнання. Забезпечивши належну
утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти
негативним наслідкам для навколишнього
середовища та людського здоров‘я, до яких могла
б призвести неправильна утилізація цього виробу.
Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти
природні ресурси. Щоб отримати докладнішу
інформацію щодо вторинної переробки цього
виробу, зверніться до місцевих органів влади,
до служби утилізації побутових відходів або до
магазину, де було придбано цей виріб.

Джерела магнітного випромінювання

Магніти, приєднані до дверцят підставок або стійок,
пристрої забезпечення життєдіяльності, магніти, що
використовуються в іграшках, тощо.

 Найменування компонентів
 Кнопка гучності (-)
 Кнопка гучності (+)*
 Індикатор POWER
 Стереофонічне міні-гніздо
 Роз’єм башмака
* На поверхні кнопки є виступ. Використовуйте його
як напрямну під час експлуатації.

 Приєднання пристрою до
відеокамери
1 Вимкніть живлення відеокамери
2 Сумістіть стрілку на нижній стороні
пристрою зі стрілкою на гарячому
башмаку відеокамери.
3 Уставте роз’єм башмака цього пристрою в
слот відеокамери.
Для зручності під’єднання притримуйте рукою
кришку башмака відеокамери.

Lågt ljud eller inget ljud alls

 Volymknapp (-)
 Volymknapp (+)*
 POWER-lampa
 Stereo minijack
 Skoanslutning

 Montera denna enhet på
videokameran

< Примітка для покупців у країнах, де діють
директиви ЄС >
Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Японія). Уповноваженим представником з питань
електромагнітної сумісності та безпеки виробу є
компанія Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З будьяких питань стосовно обслуговування або гарантії
звертайтеся за адресами, наданими в окремій
сервісній та гарантійній документації.
Інформація для споживачів в Україні
Обладнання відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Обладнання відповідає вимогам:
ˎˎ Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання
(постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
Дата виготовлення зазначена на упаковці.

Характеристики

ˎˎ Цей пристрій є всеспрямованим гучномовцем
із вбудованим підсилювачем, який сумісний із
гарячим башмаком і який можна використовувати
з відеокамерами Sony, оснащеними функцією
проектора.
ˎˎ Живлення цього пристрою здійснюється через
під’єднану відеокамеру, тому для нього не потрібне
власне джерело живлення.

Заходи безпеки
Щодо безпеки
Якщо пристрій не використовується
впродовж тривалого проміжку часу

У разі під’єднання цього пристрою через башмак
до відеокамери вимкнення живлення відеокамери
не призведе до повного вимкнення живлення цього
пристрою. Якщо пристрій не використовується
впродовж тривалого проміжку часу, завжди
від’єднуйте його від відеокамери.

Сторонні предмети

Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у
роз’єми.
В іншому випадку може трапитися поломка або
нещасний випадок.
Не допускайте потрапляння сторонніх предметів в
отвір гучномовця.

У випадку несправності або відмови

У випадку такої маловірогідної події, як
несправність, відмова або потрапляння сторонніх
предметів усередину, негайно від’єднайте пристрій
від відеокамери та зверніться до найближчого
дилера Sony.

Щодо догляду

ˎˎ Блок гучномовця, вбудований підсилювач і корпус
надійно з’єднані один з одним. Не розбирайте і не
модифікуйте їх.
ˎˎ У разі забруднення корпуса витріть його сухою
м’якою тканиною, використовуючи невелику
кількість слабкого розчину миючого засобу. Не
використовуйте розчинники, бензин, спирт тощо,
оскільки це може призвести до пошкодження
покриття поверхні корпуса.
ˎˎ Тримайте пристрій подалі від перелічених нижче
місць.
ˋˋМісця, де на пристрій може впливати висока
температура, наприклад місця, що знаходяться
під впливом прямого сонячного світла або поряд
з обігрівачем.
ˋˋУсередині автомобіля, вікна якого закрито
(особливо влітку).
ˋˋВологі місця, наприклад ванна кімната.
ˋˋУ пильних місцях або на піску.
ˋˋПоблизу годинника, кредитних карт тощо.
(Хоча цей пристрій оснащено магнітним
екрануванням, не залишайте магнітні стрічки з
записами, годинники, кредитні карти або гнучкі
диски поряд із гучномовцем.)
ˎˎ Розміщуйте цей пристрій на рівній поверхні.
ˎˎ Пристрій може перекинутися або впасти у
випадку встановлення в певних місцях.
Розміщуйте пристрій на стійкій і плоскій поверхні.
ˎˎ У разі переміщення цього пристрою не розміщуйте
поруч із ним магнітні пристрої, наприклад гнучкі
диски або кредитні карти.
ˎˎ У разі переміщення цього пристрою не тримайте
його, якщо приєднано відеокамеру.
ˎˎ Не використовуйте цей пристрій поруч із
телевізором, радіоприймачем або тюнером. Такі дії
можуть призвести до появи перешкод в телевізорі,
радіоприймачі або тюнері.

У разі появи нерівномірності кольорів
на екрані монітора

У разі появи нерівномірності кольорів вимкніть
живлення монітора й зачекайте від 15 до 30 хвилин,
перш ніж вмикати його знову.

У разі збереження нерівномірності
кольорів
Від’єднайте пристрій від монітора.

Якщо проблему не вирішено

Переконайтеся в тому, що поруч із пристроєм немає
джерела магнітного випромінювання.
Інакше магнітне випромінювання може
справляти вплив на цей пристрій, що призведе до
нерівномірності кольорів.

4 Пересуньте пристрій у напрямі до
об’єктива відеокамери, щоб його було
надійно закріплено.
5 Підтримуючи пристрій, під’єднайте
стереофонічне міні-гніздо до гнізда
дистанційного керування A/V відеокамери
за допомогою з’єднувального шнура, що
поставляється.

ˎˎ Після ввімкнення живлення відеокамери, якщо до
неї під’єднано цей пристрій, загорається індикатор
POWER на пристрої.
Щоб від’єднати цей пристрій, вимкніть
живлення відеокамери, а потім виконайте дії
для під’єднання у зворотному порядку.
В разі здвигання цього приладу для від'єднання,
здвигайте цей прилад, притримуючи рукою кришку
башмака відеокамери.

 Використання пристрою
Якщо цей пристрій під’єднано до відеокамери,
він буде відтворювати звук для відео, що
проеціюється за допомогою функції проектора.
ˎˎ Детальну інформацію щодо функції проектора
наведено в посібнику з експлуатації, що
поставляється з відеокамерою.
ˎˎ У наведених нижче випадках налаштування
гучності цього пристрою буде повернуто до
значень за замовчуванням, у результаті чого буде
відтворюватися доволі тихий звук. Відрегулюйте
гучність таким чином, як це необхідно.
ˋˋУ разі під’єднання пристрою до відеокамери
ˋˋУ разі вимкнення й повторного ввімкнення
живлення відеокамери

Зміна гучності

Можна змінити гучність шляхом натискання
кнопки гучності + або – на цьому пристрою.
ˎˎ Для плавної зміни гучності утримуйте натиснутою
одну з кнопок гучності.
Примітка
ˎˎ Не розміщуйте пристрій близько до вуха.
ˎˎ Від’єднуйте пристрій перед виконанням запису. В
іншому випадку можуть з’явитися перешкоди.
ˎˎ Тримайте пристрій міцно під час натискання
кнопок гучності.
ˎˎ У разі під’єднання іншого пристрою до гнізда
HDMI або до гнізда для навушників відеокамери
вихідний сигнал для під’єднаного пристрою
матиме пріоритет, тому цей пристрій не буде
відтворювати звук.
ˎˎ Якщо цей пристрій під’єднано, регулювання
гучності на відеокамері не функціонує, а
внутрішній гучномовець відеокамери не відтворює
звук.
ˎˎ Не піднімайте цей пристрій, якщо його під’єднано
до відеокамери.

 Зберігання
У разі перенесення цього пристрою завжди
від’єднуйте його від відеокамери й зберігайте в
сумці, що поставляється.
Примітка
ˎˎ Під час зберігання від’єднуйте від пристрою
з’єднувальний шнур. Пристрій може бути
пошкоджено в разі зберігання в сумці, якщо до
нього під’єднано з’єднувальний шнур.
ˎˎ Зберігайте з’єднувальний шнур і пристрій окремо
в роз’єднаних секціях усередині сумки.

ˎˎ Для пристрою налаштовано мінімальну
гучність.
Збільшіть гучність за допомогою кнопки +
на пристрої.
ˎˎ З’єднувальний шнур не під’єднано
належним чином.
Від’єднайте з’єднувальний шнур і знову
приєднайте його. Переконайтеся в тому,
що штекери з’єднувального шнура надійно
вставлено в гніздо дистанційного керування
A/V відеокамери й стереофонічне мінігніздо пристрою.
ˎˎ До відеокамери під’єднано кабель для
навушників або кабель HDMI.
Від’єднайте кабель для навушників або
кабель HDMI.

Спотворення звуку

ˎˎ Заряд акумулятора відеокамери, що
залишився, є недостатнім.
Замініть акумулятор відеокамери на
запасний заряджений акумулятор.

Блимає індикатор POWER

ˎˎ Індикатор POWER може іноді блимати,
якщо встановлено занадто високу гучність.

Живлення відеокамери вимикається

ˎˎ Для гучності цього пристрою встановлено
занадто високе значення.
Зменшіть гучність за допомогою кнопки на пристрої.
ˎˎ Заряд акумулятора відеокамери, що
залишився, є недостатнім.
Замініть його на заряджений акумулятор.

Технічні характеристики
Гучномовець
Тип
Гучномовець, що
використовується
Тип корпусу
Повний опір
Підсилювач
Максимальний
вихідний сигнал

Повний діапазон
Діаметр 30 мм
Герметичний
6Ω
2 W (10 % сумарного
коефіцієнту гармонік, 1 кГц,
6 Ω)

Загальні дані
Максимальні розміри Приблиз. Ø57 мм × 86 мм
(максимальний
діаметр × висота)
Маса
Приблиз. 80 г
Комплектність постачання
Портативний гучномовець RDP-CA1 (1),
з’єднувальний шнур (1), сумка (1), набір друкованої
документації
Конструкція і технічні характеристики можуть бути
змінені без повідомлення.
Ця позначка вказує на систему гарячого башмаку
для використання з відеовиробами Sony.
Відеокомпоненти та аксесуари, що оснащені цією
системою, призначені для виконання простого
ефективного запису.
Перед эксплуатацией устройства внимательно
ознакомьтесь с данным руководством и сохраните
его для последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или
поражения злектрическим током не подвергайте
аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего
электрического и электронного
оборудования (директива
применяется в странах Евросоюза и
других европейских странах, где
действуют системы раздельного
сбора отходов)
< Примечание для покупателей в странах, где
действуют директивы ЕС >
Производителем данного устройства является
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным
представителем по электромагнитной
совместимости (EMC) и безопасности изделия
является компания Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По
вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по
адресам, указанным в соответствующих документах.

Відтворюється тріск, звук зникає або чути
перешкоди

ˎˎ Для гучності цього пристрою встановлено
занадто високе значення.
Зменшіть гучність за допомогою кнопки на пристрої.
ˎˎ З’єднувальний шнур не під’єднано
належним чином.
Від’єднайте з’єднувальний шнур і знову
приєднайте його. Переконайтеся в тому,
що штекери з’єднувального шнура надійно
вставлено в гніздо дистанційного керування
A/V відеокамери й стереофонічне мінігніздо пристрою.
ˎˎ Цей пристрій розміщено занадто близько
до телевізора.
Розмістіть його подалі від телевізора.

Звук занадто тихий або звук не
відтворюється

ˎˎ Живлення відеокамери вимкнено.
Увімкніть живлення відеокамери.

 Использование устройства

О безопасности

Если данное устройство подсоединено к
видеокамере, оно будет воспроизводить звук
для видео, проецируемого с помощью функции
проектора.
ˎˎ Подробные сведения о функции проектора
приведены в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к видеокамере.
ˎˎ В приведенных ниже случаях настройки громкости
для данного устройства будут возвращены к
значениям по умолчанию, в результате чего
будет воспроизводиться довольно тихий звук.
Отрегулируйте звук по мере необходимости.
ˋˋПри присоединении данного устройства к
видеокамере
ˋˋПри выключении и повторном включении
питания видеокамеры

При отсутствии использования в течении
длительного периода времени

При подключении устройства к видеокамере через
башмак выключение питания видеокамеры не
приведет к полному выключению питания данного
устройства. Если устройство не используется в
течении длительного периода времени, всегда
отключайте его от видеокамеры.

Посторонние предметы

Не допускайте попадания посторонних предметов в
разъемы.
В противном случае может произойти поломка или
несчастный случай.
Не допускайте попадания посторонних предметов в
отверстие динамика.

В случае неисправности или отказа

В случае такого маловероятного события, как
неисправность, отказ или попадание посторонних
предметов внутрь устройства, немедленно
отключите устройство от видеокамеры и обратитесь
к ближайшему дилеру Sony.

Об уходе

ˎˎ Блок динамика, встроенный усилитель и корпус
точно соединены друг с другом. Не разбирайте и
не модифицируйте их.
ˎˎ В случае загрязнения корпуса вытрите его мягкой
тканью, используя небольшое количество слабого
раствора моющего средства. Не используйте
растворители, бензин, спирт и т.п., так как это
может привести к повреждению покрытия
поверхности корпуса.
ˎˎ Храните данное устройство вдали от следующий
мест.
ˋˋМеста, подверженные влиянию высокой
температуры, например места под прямым
солнечным светом или возле обогревателя.
ˋˋВнутри автомобиля, в котором закрыты окна
(особенно летом).
ˋˋВлажные места, например ванная комната.
ˋˋВ пыльных местах или на песке.
ˋˋВблизи часов, кредитных карт и т.п. (Хотя
данное устройство оснащено магнитным
экранированием, не оставляйте магнитные
ленты с записями, часы, кредитные карты или
гибкие диски перед динамиком.)
ˎˎ Размещайте данное устройство на ровной
поверхности.
ˎˎ Данное устройство может перевернуться или
упасть в случае установки в определенных
условиях.
Размещайте данное устройство на устойчивой и
плоской поверхности.
ˎˎ При перемещении данного устройства не
размещайте рядом с ним магнитные устройства,
например гибкие диски или кредитные карты.
ˎˎ При перемещении данного устройства не
удерживайте его, если присоединена видеокамера.
ˎˎ Не используйте данное устройство рядом с
телевизором, радиоприемником или тюнером.
Такие действия могут привести к появлению
помех в телевизоре, радиоприемнике или тюнере.

При появлении неравномерности
цветов на экране монитора

При появлении неравномерности цветов отключите
питание монитора и подождите от 15 до 30 минут,
прежде чем включить его снова.

При сохранении неравномерности цветов
Отсоедините устройство от монитора.

Если проблема не решена

Убедитесь в том, что рядом с устройством нет
источника магнитного излучения.
Иначе источник магнитного излучения может
оказывать влияние на данное устройство, что
приведет к неравномерности цветов.

Источники магнитного излучения

Магниты, прикрепленные к дверцам подставок или
стоек, приборы обеспечения жизнедеятельности,
магниты, использующиеся в игрушках и т.п.

 Наименование компонентов
 Кнопка громкости (-)
 Кнопка громкости (+)*
 Индикатор POWER
 Стереофоническое мини-гнездо
 Разъем башмака
* На поверхности кнопки есть выступ. Используйте
его как направляющую при эксплуатации.

 Подключение данного
устройства к видеокамере

Пошук та усунення несправностей

Перед зверненням до ремонтної майстерні виконайте
перелічені нижче перевірки.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до
найближчого дилера Sony.

Меры предосторожности

Импортер на территории РФ и название и адрес
организации, раположенной на территории
РФ, уполномоченной принимать претензии от
пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6, Россия
Дата изготовления напечатана на картонной
коробке.

Характеристики

ˎˎ Данное устройство является всенаправленным
динамиком со встроенным усилителем,
который совместим с горячим башмаком и
может использоваться с видеокамерами Sony,
оснащенными функцией проектора.
ˎˎ Питание данного устройства осуществляется
через подключенную видеокамеру, поэтому для
него не требуется собственный источник питания.

1 Выключите питание видеокамеры.
2 Совместите стрелку на нижней стороне
данного устройства со стрелкой на
горячем башмаке видеокамеры.
3 Вставьте разъем башмака данного
устройства в слот видеокамеры.

Для удобства подключения придерживайте рукой
крышку башмака видеокамеры.

4 Сдвиньте данное устройство до упора по
направлению к объективу видеокамеры.
5 Поддерживая устройство, подключите
стереофоническое мини-гнездо к
разъему дистанционного управления A/
V видеокамеры с помощью прилагаемого
соединительного шнура.

ˎˎ При включении питания видеокамеры, когда к
ней присоединено данное устройство, загорится
индикатор POWER на данном устройстве.

Изменение громкости

Вы можете изменять громкость посредством
нажатия кнопки громкости + или – на данном
устройстве.
ˎˎ Для плавного изменения громкости удерживайте
нажатой одну из кнопок громкости.
Примечание
ˎˎ Не размещайте устройство близко к уху.
ˎˎ Отсоедините данное устройство перед
выполнением записи. В противном случае могут
появляться помехи.
ˎˎ Держите устройство устойчиво при нажатии
кнопок громкости.
ˎˎ При подключении другого устройства к гнезду
HDMI или гнезду для наушников видеокамеры
выходной сигнал для подключенного устройства
будет иметь приоритет, поэтому данное
устройство не будет воспроизводить звук.
ˎˎ Если данное устройство подсоединено,
регулировка громкости на видеокамере не
функционирует и внутренний динамик
видеокамеры не воспроизводит звук.
ˎˎ Не поднимайте данное устройство, если оно
подсоединено к видеокамере.

 Хранение
При переноске данного устройства всегда
отсоединяйте его от видеокамеры и храните его
в прилагаемом футляре.
Примечание
ˎˎ При хранении отсоединяйте от данного устройства
соединительный шнур. Данное устройство может
быть повреждено, если его хранить в футляре с
присоединенным соединительным шнуром.
ˎˎ Храните соединительный шнур и данное
устройство отдельно в разделенных отсеках
внутри футляра.

Поиск и устранение неисправностей
Перед обращением в сервисный центр выполните
следующие проверки.
Если неисправность не будет устранена, обратитесь
к ближайшему дилеру компании Sony.

Раздается треск, звук пропадает или
слышны помехи

ˎˎ Для громкости данного устройства
установлено слишком высокое значение.
Уменьшите громкость с помощью кнопки
громкости - на данном устройстве.
ˎˎ Соединительный шнур не подключен
надлежащим образом.
Отсоедините соединительный шнур
и подсоедините его снова. Убедитесь
в том, что штекеры соединительного
шнура надежно вставлены в разъем
дистанционного управления A/V
видеокамеры и стереофоническое минигнездо данного устройства.
ˎˎ Данное устройство размещено слишком
близко к телевизору.
Разместите его дальше от телевизора.

Звук тихий или отсутствует

ˎˎ Питание видеокамеры выключено.
Включите питание видеокамеры.
ˎˎ Для данного устройства установлена
минимальная громкость.
Увеличьте громкость с помощью кнопки
громкости + на данном устройстве.
ˎˎ Соединительный шнур не подключен
надлежащим образом.
Отсоедините соединительный шнур
и подсоедините его снова. Убедитесь
в том, что штекеры соединительного
шнура надежно вставлены в разъем
дистанционного управления A/V
видеокамеры и стереофоническое минигнездо данного устройства.
ˎˎ К видеокамере подключен кабель для
наушников или кабель HDMI.
Отсоедините кабель для наушников или
кабель HDMI.

Звук искажен

ˎˎ Оставшийся заряд аккумулятора
видеокамеры является недостаточным.
Замените аккумулятор видеокамеры на
запасной заряженный аккумулятор.

Мигает индикатор POWER

ˎˎ Индикатор POWER может иногда мигать
при установке высокой громкости.

Питание видеокамеры выключается.

ˎˎ Для громкости данного устройства
установлено слишком высокое значение.
Уменьшите громкость с помощью кнопки
громкости - на данном устройстве.
ˎˎ Оставшийся заряд аккумулятора
видеокамеры является недостаточным.
Замените его на заряженный аккумулятор.

Для отсоединения данного устройства
выключите питание видеокамеры, а затем
выполните действия по подключению в
обратном порядке.
Когда сдвигаете это устройство для отсоединения,
сдвигайте это устройство, придерживая рукой
крышку башмака видеокамеры.
(Продолжение на обратной стороне.)

 将本装置安装到摄像机上
 关闭并重新打开摄像机电源

* 按鈕表面有一個凸緣，作為操作指引之用。



(Начало на лицевой стороне.)

Технические характеристики










2, 3, 4

Динамик
Тип
Используемый динамик
Тип корпуса
Полное сопротивление

Полный диапазон
Диаметр 30 мм
Герметичный
6Ω

Усилитель
Максимальный выходной 2 W (10 % от суммарного
сигнал
коэффициента гармоник,
1 кГц, 6 Ω)
Общие сведения
Максимальные размеры Приблиз. Ø57 мм × 86 мм
(максимальный диаметр
× высота)
Масса
Приблиз. 80 г
Комплектность поставки
Портативный динамик RDP-CA1 (1),
соединительный шнур (1), футляр (1), набор
печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
Этa мeткa yкaзывaeт нa то, что cиcтeмa дepжaтeля
для ycтaновки пpинaдлeжноcтeй можeт быть
иcпользовaнa c видeообоpyдовaниeм фиpмы Sony.
Bидeоaппapaтypa и пpинaдлeжноcти, оcнaщeнныe
этой cиcтeмой, пpeднaзнaчeны для того, чтобы вы
могли лeгко cоздaть эффeктнyю зaпиcь.

5
在使用本產品之前，請詳閱本說明書，並妥善保存
以備將來參考之用。

警告
為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於
雨中或受潮。

功能

 本產品為搭載內建放大器的全向式喇叭，相容於
智慧型配件接座，並可搭配具備投影機功能的
Sony攝影機使用。
 本產品透過相連接的攝影機供電，不需要內部供
電電源。



注意事項

 當攝影機連接至本產品時，若開啟攝影機的電
源，本產品的POWER指示燈會亮起。
若要拆卸本產品，請關閉攝影機的電源，然後依照
反向安裝步驟操作。
當滑動本產品將其卸除時，請在滑動本產品時用手
頂住攝影機的接座護蓋。

 使用本產品
當本產品連接至攝影機時，會輸出透過投影機功能
所投射之視訊的聲音。
 有關投影機功能的詳細資訊，請參閱攝影機隨附
的使用說明書。
 在下列情況下，本產品的音量設定會回到預設
值，並以相當低的音量輸出。請視需要調整音
量。
 本產品連接至攝影機時
 關閉後重新開啟攝影機的電源時

變更音量
按下本產品的 + 或–音量按鈕可變更音量。
 按住任一音量按鈕，可平穩地變更音量。
備註
 請勿將本產品放在耳朵附近。
 拍攝前請拆下本產品。若保持連接，可能會產生
雜訊。
 按下音量按鈕時，請穩握本產品。
 當其他裝置連接至攝影機的HDMI插孔或耳機孔
時，會優先使用該裝置的輸出，因此本產品不會
發出聲音。
 當連接本產品時，攝影機的音量控制按鈕並無作
用，且攝影機的內部喇叭也不會發出聲音。
 當本產品連接至攝影機時，請勿抬起本產品。

 存放
攜帶本產品時，務必從攝影機拆下並放入隨附的攜
行袋。
備註
 存放時，請拔除本產品的連接線。若沒有拔除連
接線便放入攜行袋，可能會損壞本產品。
 請將連接線與本產品分別放入攜行袋的不同內袋
中。

使用安全

故障排除

長時間不使用時

在要求維修前，請執行下列檢查。
若問題仍持續，請聯絡最近的Sony經銷商。

當本產品透過接座連接至攝影機時，關閉攝影機的
電源不會完全關閉本產品的電源。長時間不使用本
產品時，務必中斷與攝影機的連接。

異物
請勿讓任何異物進入端子，否則可能造成故障或意
外。
請勿讓任何異物進入喇叭開口。

發生故障或錯誤
萬一發生故障或錯誤，或有異物進入內部，應立即
中斷本產品與攝影機的連接，並聯絡最近的Sony經
銷商。

操作



用手頂住攝影機的接座護蓋，便於進行安裝。

4 將本產品朝向攝影機的鏡頭推動，直到固定至
定位。
5 一手握持本產品，同時使用隨附的連接線連接
立體聲迷你插孔與攝影機的A/V遙控插孔。

 喇叭裝置、內建放大器及機殼經過精確地調準。
請勿逕自拆卸或修改。
 若機殼變髒，請用沾有中性清潔劑的柔軟布料進
行擦拭。請勿使用稀釋劑、苯、酒精等溶劑，這
些化學物質會損壞機殼漆面。
 避免本產品接近下列環境。
 高溫環境，如陽光直射處或加熱器附近。
 車窗緊閉的車內（特別是夏天）。
 潮溼環境，如浴室。
 多灰塵環境或沙粒上。
 手錶、信用卡等物品附近（本產品雖提供磁屏
蔽防護，但仍不可將磁帶、手錶、信用卡或磁
片放在喇叭的前方）。
 請將本產品放在平坦表面上。
 安裝於特定環境下，本產品可能會傾倒或掉落。
請將本產品放置於平穩的地方。
 移動本產品時，請勿在附近放置任何磁性物品，
如磁片或信用卡。
 移動本產品時，請勿在連接攝影機的情況下持握
本產品。
 請勿在電視、收音機或調諧器附近使用本產品，
這可能使電視、收音機或調諧器產生雜訊。

若螢幕畫面上出現色彩不均
若出現色彩不均，請關閉螢幕的電源，等待15至30
分鐘後再重新開啟。

若色彩不均沒有改善
請中斷本產品與螢幕的連接。

若問題仍存在
確定本產品附近沒有任何磁性來源。
如果有，可能會影響到本產品而造成色彩不均。

磁性來源
安裝至架子或腳架門板上的磁鐵、健康器材、玩具
使用的磁鐵等。

 部件識別
 音量按鈕 (-)
 音量按鈕 (+)*
 POWER指示燈
 立體聲迷你插孔
 接座連接器
* 按鈕表面有一個凸緣，作為操作指引之用。

 將本產品連接至攝影機
1 關閉攝影機電源。
2 將本產品底部的箭頭對準攝影機智慧型配件接
座的箭頭。
3 將本產品的接座連接器插入攝影機的插槽。
用手頂住攝影機的接座護蓋，便於進行安裝。

4 將本產品朝向攝影機的鏡頭推動，直到固定至
定位。
5 一手握持本產品，同時使用隨附的連接線連接
立體聲迷你插孔與攝影機的A/V遙控插孔。

 當攝影機連接至本產品時，若開啟攝影機的電
源，本產品的POWER指示燈會亮起。
若要拆卸本產品，請關閉攝影機的電源，然後依照

聲音刺耳或斷斷續續，或有雜音。

 本產品的音量設定過高。
 使用本產品的 - 音量按鈕降低音量。
 連接線沒有正確連接。
 拔除連接線，然後重新連接。確定連接線
的插頭確實插入攝影機的A/V遙控插孔及本
產品的立體聲迷你插孔。
 本產品的位置過於靠近電視。
 請放置在距離電視較遠的地方。

聲音太低或沒有聲音。

 攝影機的電源關閉。
 開啟攝影機的電源。
 本產品設為最低音量。
 使用本產品的 + 音量按鈕增加音量。
 連接線沒有正確連接。
 拔除連接線，然後重新連接。確定連接線
的插頭確實插入攝影機的A/V遙控插孔及本
產品的立體聲迷你插孔。
 耳機或HDMI纜線連接至攝影機。
 拔除耳機或HDMI纜線。

聲音失真

 攝影機電池剩餘電量不足。
 將攝影機電池更換為已充電的備用電池。

操作本装置之前，请仔细阅读本手册并妥善保
管，以备今后参考。

警告
为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置
淋雨或受潮。

特性

 本装置为一款带内置放大器的全向型扬声
器，它兼容有源接口热靴，并可与具有投影
机功能的 Sony 摄像机一起使用。
 本装置由所连接的摄像机供电，因此无需自
备电源。

使用须知
安全
长时间不用时
当通过热靴将本装置连接至摄像机时，关闭摄
像机电源并不会完全关闭本装置的电源。如果
长时间不使用本装置，请务必将其从摄像机上
断开。

异物
不要让任何异物进入端子。
否则可导致故障或事故。
不要让任何异物进入扬声器的开口部分。

如果出现故障
万一出现故障或有异物进入内部，请立即将本
装置从摄像机上断开，并与就近的 Sony 经销
商联系。

维护

 扬声器单元、内置放大器及机壳之间应彼此
精确对齐。切勿进行拆解或改装。
 如果机壳脏污，请用软布蘸上少量中性清洁
剂进行擦拭。切勿使用稀释剂、苯、酒精
等，因为它们会破坏机壳的表面光泽。
 本装置应远离以下场所：
 高温场所，如直射的阳光下或靠近加热器
的地方。
 车窗关闭的车厢内（尤其在夏季）。
 潮湿的场所，如浴室。
 多尘的场所或沙土上。
 靠近手表、信用卡等的地方（尽管本装置
具有磁场屏蔽功能，也不要在扬声器前放
置录音磁带、手表、信用卡或软盘等物
体）。
 将本装置放在平坦的表面上。
 在某些安装条件下，本装置可能会发生侧翻
或摔落。
请将本装置放在平坦稳固的地方。
 移动本装置时，切勿在近旁放置磁性物体，
如软盘或信用卡。
 移动本装置时，如果是安装在摄像机上，切
勿抓握本装置。
 切勿在电视机、收音机或调谐器旁边使用本
装置。否则，可能导致噪音进入电视机、收
音机或调谐器。

如果监视器屏幕颜色不均匀
如果出现颜色不均匀的情况，请关闭监视器
电源并等待 15 至 30 分钟，然后重新打开电
源。

如果颜色依然不均匀
将本装置从监视器上断开。

如果上述问题依然存在
确保本装置附近没有磁源。
如果有，就会干扰本装置并导致颜色不均匀。

磁源
支架或台座门上的磁铁、保健器械上的磁铁、
玩具上使用的磁铁等等。

電源POWER指示燈閃爍

部件识别

攝影機的電源關閉

 音量按钮 (-)
 音量按钮 (+)*
 POWER 指示灯
 立体声微型插孔
 热靴连接器

 音量較高時，POWER指示燈有時會閃爍。
 本產品的音量設定過高。
 使用本產品的 - 音量按鈕降低音量。
 攝影機電池剩餘電量不足。
 更換為已充電的電池。

規格
喇叭
類型
使用的喇叭
外殼類型
阻抗

全範圍
直徑 30 mm
密封
6Ω

放大器
最高輸出

2W (10 % THD, 1 kHz, 6 Ω)

一般
最大尺寸
約 φ57 mm × 86 mm
（最大直徑 × 高度）
質量
約 80 g
所含物品
攜帶式環繞揚聲器RDP-CA1 (1)、連接線 (1)、攜行
袋 (1)、成套印刷文件
設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

此標誌表示配合Sony視頻產品使用的主動式介
面熱靴系統。
本系統配備的視頻組件和附件是為了有效的錄
音更為簡單。

セ៣ぇ#⬣ㄠẏᴋ#㈇⮔#Ὠ1

调整音量

 將本產品連接至攝影機
1 關閉攝影機電源。
2 將本產品底部的箭頭對準攝影機智慧型配件接
座的箭頭。
3 將本產品的接座連接器插入攝影機的插槽。

出版日期：2012 年 1 月

*按钮表面略有隆起。操作时可起到辅助作
用。

将本装置安装至摄像机
1 关闭摄像机电源。
2 让本装置底部的箭头与摄像机有源接口热
靴上的箭头对齐。
3 将本装置的热靴连接器插入摄像机的插
槽。
用手捏住摄像机的热靴盖，以方便安装。
4 将本装置朝摄像机的镜头方向滑动，直至
其牢牢就位。
5 支撑好本装置，同时用附带的连接线将其
立体声微型插孔连接至摄像机的 A/V 遥控
插孔。
 在安装本装置的情况下打开摄像机电源时，
本装置上的 POWER 指示灯将会亮起。
如需卸下本装置，请关闭摄像机电源，然后按照
安装时相反的步骤进行操作。
滑动并卸下本装置时，请用手捏住摄像机的热
靴盖，同时滑动本装置。

使用本装置
当本装置安装在摄像机上时，就会输出投影机
功能所投射的视频声音。
 有关投影机功能的详情，请参阅摄像机附带
的使用说明书。
 在下列情况下，本装置的音量设定将恢复为
默认音量，且以相当小的音量进行输出。必
要时请调整音量。
 将本装置安装到摄像机上
 关闭并重新打开摄像机电源

调整音量

通过按压本装置上的 + 或–音量按钮可以对
音量进行调整。
 按住任意一个音量按钮可以平稳地改变音
量。
注意
 切勿将本装置放在耳边。
 记录前请先卸下本装置，否则会导致噪音。
 按压音量按钮时，请握住本装置并保持平
稳。
 当有其他设备连接在摄像机的 HDMI 插孔或
耳机插孔上时，此设备的输出具有优先性，
因此不会输出本装置的声音。
 安装本装置后，摄像机的音量控制功能无
效，而摄像机的内置扬声器不会发出任何声
音。
 安装至摄像机后，请勿上提本装置。

存放
携带本装置时，请务必将其从摄像机上取下并
放在附带的携带包中。
注意
 存放时，请拔下本装置的连接线。如果在安
装有连接线的情况下放入携带包中，可能会
导致本装置受损。
 请将连接线及本装置分别放在携带包的不同
部分。

#ძ#≪≮#Ὧ㍗

产品中有毒有害物质或
元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
六价
多溴二
部件
多溴
铅
汞
镉
铬
苯醚
名称
联苯
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr
(PB
(PBB)
(VI))
DE)
内置线 
路板











外壳













附件













 ︰ 表示该有毒有害物质在该部件
所有均质材料中的含量均在 SJ/
T11363-2006 标准规定的限量要
求以下。
 ︰ 表示该有毒有害物质至少在该部
件的某一均质材料中的含量超出
SJ/T11363-2006 标准规定的限
量要求。

故障排除
送修之前，请进行以下检查。
如果故障依然存在，请与就近的 Sony 经销商
联系。
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声音撕裂或破碎，或有噪音

ᆧᇊ

 本装置的音量设定过高。
 利用本装置上的 - 音量按钮调小音
量。
 连接线未正确连接。
 拔下连接线，然后重新连接好。确保
连接线的插头牢牢插入摄像机的 A/V
遥控插孔及本装置的立体声微型插孔
中。
 本装置距离电视机太近。
 使其远离电视机。

音量小或无声音

 摄像机的电源已关闭。
 打开摄像机电源。
 本装置被设为最小音量。
 利用本装置上的 + 音量按钮调大音
量。
 连接线未正确连接。
 拔下连接线，然后重新连接好。确保
连接线的插头牢牢插入摄像机的 A/V
遥控插孔及本装置的立体声微型插孔
中。
 摄像机上连接有耳机电缆或 HDMI 电缆。
 拔下耳机电缆或 HDMI 电缆。

声音失真

 摄像机的剩余电池电量不足。
 用充好电的备用电池更换摄像机电
池。
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POWER 指示灯闪烁
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摄像机电源关闭
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 当音量过高时，POWER 指示灯有时会闪
烁。
 本装置的音量设定过高。
 利用本装置上的 - 音量按钮调小音
量。
 摄像机的剩余电池电量不足。
 用充好电的电池进行更换。

规格
扬声器
类型
所用扬声器
音箱类型
阻抗
放大器
最大输出

全频程
30 mm 直径
密封式
6Ω
2 W（10 % THD，
1 kHz，6 Ω）

一般信息
电源要求
6.8 V
功率消耗
0.68 W
最大尺寸
约 φ57 mm × 86 mm
（最大直径 × 高度）
质量
约 80 g
所含物品
便携式扬声器 RDP-CA1 (1)、连接线 (1)、
携带包 (1)、成套印刷文件
设计或规格如有变动，恕不另行通知。

此标志表示配合 Sony 视频产品使用的有
源接口热靴系统。本系统配备的视频组件
和附件是为了有效的录音更为简单。
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产品中有毒有害物质或
元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
部件
名称
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多溴二
多溴
铅 汞 镉 铬
苯醚
联苯
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr
(PB
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.ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﺗﻌﻮد ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﻘﻴﻢ، ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى.ًاﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ وﻳﺼﺪر اﻟﺼﻮت ﻣﻨﻬﺎ مبﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا
.اﻟﺼﻮت ﻛام ﺗﺮﻳﺪ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎء ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﻦ ﺛﻢ أﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى

ﺗﻐﻴري ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت

 أو – ﻋﲆ+ ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺑﻀﻐﻂ أزرار ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
 ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﲆ
.أي ﻣﻦ أزرار ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
ﻣﻼﺣﻈﺔ
. ﻻ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اذﻧﻚ
 ميﻜﻦ ان ﺗﺘﺴﺒﺐ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ. اﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
.ﰲ ﺿﻮﺿﺎء
. ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﺿﻐﻂ ازرار ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
 أو ﻣﻘﺒﺲHDMI  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺎز آﺧﺮ ﻣﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻘﺒﺲ
 ﺗﻜﻮن اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻻﺻﺪار اﻟﺼﻮت ﻣﻦ،ﺳامﻋﺎت اﻟﺮأس ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
.ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
 ﻻ ﺗﻌﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ مبﺴﺘﻮى، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺼﻮت ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻟﻦ ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﻣﻦ اﻟﺴامﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
.ﰲ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
. ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

 اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
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 اﻓﺼﻠﻬﺎ دامئﺎً ﻣﻦ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ،ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
.ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻞ اﳌﺮﻓﻘﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ
 رمبﺎ ﺗﺘﻌﺮض. اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻞ إذا ﻛﺎن ﺳﻠﻚ
.اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺜﺒﺘﺎً ﺑﻬﺎ
 ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﰲ اﻷﺟﺰاء
.اﳌﻘﺴﻤﺔ داﺧﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻞ

ﺗﺤﺮي اﻟﺨﻠﻞ وإﺻﻼﺣﻪ

.ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ
.Sony  ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﺸﺎرة اﻗﺮب وﻛﻴﻞ ﺳﻮين،إذا ﻇﻠﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎمئﺔ

 أو ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻮﺿﺎء،اﻟﺼﻮت ﻣﺘﻘﻄﻊ أو ﻣﻨﻘﻄﻊ

.ً ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺎﱄ ﺟﺪا
 ﻋﲆ-  اﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺑﻮاﺳﻄﺔ زر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻏري ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ. اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻠﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى
ادﺧﺎل ﻗﺎﺑﺴﺎت ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺈﺣﻜﺎم إﱃ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ
 ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﻘﺒﺲ اﻟﺴﺘريﻳﻮ اﻟﺼﻐري ﻋﲆV/A ﺑﻌﺪ
.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
. اﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

اﻟﺼﻮت ﻣﻨﺨﻔﺾ أو ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻮت

. ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻄﻔﺄة
. ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
. ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت ﻣﻨﺨﻔﺾ
+  ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺑﻮاﺳﻄﺔ زر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
.ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻏري ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ. اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻠﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى
ادﺧﺎل ﻗﺎﺑﺴﺎت ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺈﺣﻜﺎم إﱃ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ
 ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﻘﺒﺲ اﻟﺴﺘريﻳﻮ اﻟﺼﻐري ﻋﲆV/A ﺑﻌﺪ
.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. إﱃ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮHDMI  ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺳامﻋﺔ اﻟﺮأس أو ﻛﺒﻞ
.HDMI  اﻓﺼﻞ ﻛﺒﻞ ﺳامﻋﺔ اﻟﺮأس أو ﻛﺒﻞ

اﻟﺼﻮت ﻣﺸﻮه

، ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ،ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
.واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺗﺤﺬﻳﺮ

. ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ،ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت

اﳌﺰاﻳﺎ

 ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﻜﱪ ﺻﻮت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺠﻬﺰة مبﻀﺨﻢ
ﺻﻮت داﺧﲇ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وميﻜﻦ
 ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻮﻇﻴﻔﺔSony اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين
.ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
 ﻳﺘﻢ اﻣﺪاد ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
.ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺼﺪر اﻣﺪاد ﻃﺎﻗﺔ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺨﺪام ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ

 ﺳﻮف،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻋﺪة إﱃ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻟﻦ ﻳﺆدي اﻃﻔﺎء ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﱃ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ
 اﻓﺼﻠﻬﺎ دامئﺎً ﻣﻦ، ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ.ﻛﺎﻣﻞ
.ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

اﺷﻴﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ

.ﻻ ﺗﺪع أي ﳾء ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻃﺮاف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
.ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﻋﻄﻞ أو ﺣﺎدث
.ﻻ ﺗﺪع أي ﳾء ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻜﱪ ﺻﻮت

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ أو ﻋﻄﻞ

 اﻓﺼﻞ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ أو ﻋﻄﻞ أو إذا دﺧﻞ ﳾء ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﺪاﺧﻞ
.Sony ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻮراً واﺗﺼﻞ ﺑﺄﻗﺮب وﻛﻴﻞ ﺳﻮين

ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

 وﺣﺪة ﻣﻜﱪ ﺻﻮت وﻣﻀﺨﻢ اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﻬﻴﻜﻞ ﻣﺘﻮامئﺔ ﻣﻊ
. ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪﻗﺔ
 اﻣﺴﺤﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﻗﻠﻴ ًﻼ مبﺤﻠﻮل، إذا اﺗﺴﺦ اﻟﻬﻴﻜﻞ
، اﻟﺦ، ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺜرن )ﻣﺮﻗﻖ اﻟﻄﻼء( أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﻜﺤﻮل.ﻣﺘﻌﺎدل
.ﻷن ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻳﺒﺎت ﺳﺘﺘﻠﻒ ﻃﻼء ﺳﻄﺢ اﻟﻬﻴﻜﻞ
. اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﺷﻌﺔ
.اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺗﺪﻓﺌﺔ
.( داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟﻨﻮاﻓﺬ )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﻟﺼﻴﻒ
. اﻣﺎﻛﻦ رﻃﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤامم
. ﰲ اﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜرية اﻟﻐﺒﺎر أو ﻋﲆ اﻟﺮﻣﻞ
 )ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻫﺬه، اﻟﺦ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘامن، ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﻓﻼ ﺗﱰك اﻻﴍﻃﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ أو اﻟﺴﺎﻋﺎت،ًاﻟﻮﺣﺪة ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺎ
(.أو ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘامن أو اﻻﻗﺮاص اﳌﺮﻧﺔ اﻣﺎم اﻟﺴامﻋﺔ
. ﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي
. رمبﺎ ﺗﺴﻘﻂ أو ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ
.ﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي وﻣﺴﺘﻘﺮ
 ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﻮاد ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻗﺮاص اﳌﺮﻧﺔ أو، ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
.ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘامن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ
 ﻻ متﺴﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا، ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
.اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﺮادﻳﻮ أو ﺟﻬﺎز
 رمبﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﺮادﻳﻮ أو ﺟﻬﺎز.ﻣﻮاﻟﻔﺔ
.اﳌﻮاﻟﻔﺔ

إذا ﺣﺪث ﺗﻔﺎوت ﰲ اﻻﻟﻮان ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺷﺔ

 دﻗﻴﻘﺔ30  إﱃ15  اﻃﻔﺊ اﻟﺸﺎﺷﺔ واﻧﺘﻈﺮ ﳌﺪة،إذا ﺣﺪث ﺗﻔﺎوت ﰲ اﻻﻟﻮان
.ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى

إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎوت

.اﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺷﺔ

ًإذا ﻻزال اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮدا

. ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
. اﺳﺘﺒﺪل ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ

.ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺪر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﴘ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﻳﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎوت اﻟﻠﻮن،إذا وﺟﺪ

 اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮىPOWER  ميﻜﻦ أن ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح
.اﻟﺼﻮت ﻋﺎﱄ

 اﳌﻐﺎﻧﻂ، اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ،اﳌﻐﺎﻧﻂ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﰲ اﺑﻮاب اﻟﺮﻓﻮف أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ
. اﻟﺦ،اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪﻣﻰ

POWER ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح
ﺗﻨﻄﻔﺊ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

.ً ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺎﱄ ﺟﺪا
 ﻋﲆ-  اﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺑﻮاﺳﻄﺔ زر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
. اﺳﺘﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ

اﳌﻮاﺻﻔﺎت

ﻧﻄﺎق ﻛﺎﻣﻞ
 ﻣﻢ30 ﻗﻄﺮ
ﻣﺨﺘﻮم
Ω6
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ%10) W 2
(Ω 6 ،kHz 1 ،اﳌﺘﻮاﻓﻖ
ً ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ86 ×  ﻣﻢ57φ
ً ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ80

ﻣﻜﱪ اﻟﺼﻮت
اﻟﻨﻮع
اﻟﺴامﻋﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻧﻮع اﳌﻐﻠﻒ
اﳌﻌﺎوﻗﺔ
ﻣﻀﺨﻢ اﻟﺼﻮت
ﻃﺎﻗﺔ اﻻﺧﺮاج اﻟﻘﺼﻮى
ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺼﻮى
()أﻗﴡ ﻗﻄﺮ × اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻜﺘﻠﺔ

اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ
 ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ،(1)  ﺳﻠﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ،(1) RDP-CA1 ﻣﻜﱪ ﺻﻮت ﻣﺤﻤﻮل
 ﻃﻘﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ،(1)
.اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر
ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺸري اﱃ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ
 ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ،ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻮين
.واﻟﻜامﻟﻴﺎت اﳌﺠﻬﺰة ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔ ّﻌﺎل ﺑﺴﻴﻄﺎ

اﳌﺼﺎدر اﻟﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ

 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء

(-)  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
*(+)  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
POWER  ﻣﺼﺒﺎح
 ﻣﻘﺒﺲ ﺳﺘريﻳﻮ ﺻﻐري
 ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة
. اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.* ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻮء ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺴﻔﲇ

 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

. اﻃﻔﺊ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ1
 ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﺴﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﲇ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ2
.اﻟﺴﻬﻢ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻓﺘﺤﺔ ﻛﺎﻣريا3
.اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻣﺴﻚ ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻴﺪك ﻟيك ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ اﻛرث
.ﺳﻬﻮﻟﺔ
 اﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﺪﺳﺔ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﱃ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ4
.ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم
 ﺻﻞ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺴﺘريﻳﻮ اﻟﺼﻐري اﳌﻮﺟﻮد، اﺛﻨﺎء اﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة5
 ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮA/Vﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
.ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺒﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﺮﻓﻖ
 ﻳﴤء، ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎء ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻴﻨام ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
. ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪةPOWER اﳌﺼﺒﺎح
 اﻃﻔﺊ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮات،ﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
.اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﻛﺲ
 اﺳﺤﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺴﻚ ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻛﺎﻣريا،ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻔﺼﻠﻬﺎ
.اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻴﺪك

 اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة

 ﺳﻴﺼﺪر ﻣﻨﻬﺎ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
.ﺻﻮت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﻌﺮوض ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
 راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻘﺔ، ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
.ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﺗﻌﻮد ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﻘﻴﻢ، ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى.ًاﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ وﻳﺼﺪر اﻟﺼﻮت ﻣﻨﻬﺎ مبﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا

