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Dėmesio

Kad nesugadintumėte turto ir pasirūpintumėte savo saugumu, perskaitykite šias saugos
instrukcijas.

Kameros ir mikrofono šalinimas

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Kamera ir mikrofonas
Instrukcijos

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.
Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą
padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų
būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio
antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Autorių teisės

This product includes SkypeKit Version 3. Copyright 2003-2010, Skype Limited. Patents Pending.
Skype, associated trade marks and logos and the “S” symbol are trade marks of Skype Limited.

Įspėjimas

CMU-BR100

Neardykite kameros ir mikrofono.
Pasirūpinkite, kad į kamerą ir mokrofoną nepakliūtų vandens ar
pašalinių daiktų.

Saugos priemonės









Nelieskite kameros lęšio.
Naudodamiesi šiuo gaminiu neatjunkite nuo televizoriaus USB kabelio.
Nekratykite ir nemėtykite šio gaminio.
Nesinaudokite šiuo gaminiu aukštoje temperatūroje arba šalia stipraus magnetinio lauko.
Nesinaudokite šiuo gaminiu vietose, kur yra daug dulkių, garų, vandens ar dūmų.
Mažus priedus laikykite saugioje vietoje, kad jų nepasiektų ir nenurytų vaikai.
Ilgesnį laiką naudojamas gaminys, taip pat televizorius gali įkaisti. Tačiau tai ne gedimas.
Naujausios informacijos ieškokite „Sony“ svetainėje
http://www.sony-europe.com/myproduct

Kameros ir mikrofono priežiūra





© 2011 Sony Corporation

Kamerą ir mokrofoną švelniai valykite minkšta šluoste.
Sunkiau įveikiamas dėmes galima pašalinti šluoste, šiek tiek suvilgyta šiltame muiluotame
vandenyje.
Jei naudojate cheminėmis priemonėmis suvilgytą medžiagą, laikykitės ant pakuotės pateiktų
instrukcijų.
Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, kaip antai skiediklio, alkoholio ar benzino.

Techniniai duomenys

Maitinimas: 5 V, maks. 500 mA nuolat. srovė
Matmenys (apytiksliai) (ilgis × aukštis × plotis): 186 mm × 32 mm × 35 mm
Svoris: 98 g
Eksploatavimo temperatūra: 0 °C ~ 40 °C
Lęšis: F/2.0; regos laukas (horizont.) 51,75° (HD režimu)
Vaizdo įtaisas (skyra): jutiklis CMOS (1280 × 720)
Išvedamo vaizdo formatas: maks. 1280 × 720 („HD“)
Kadrų dažnis: 22 k./s HD raiška, 30 k./s VGA raiška
Mikrofonas: 4 vienkrypčiai mikrofonai
Sąsaja: USB 2.0
Priedai: laikiklis (1), eksploatacijos instrukcija (1), Montavimo vadovas (1)

Dalys ir komponentai

Taip pat skaitykite Montavimo vadovą. (pateiktas)
 Šviesos diodas (kai įrenginys veikia, šviečia indikatorius)
 Lęšis
 4 mikrofonai (ne stereofoninio garso)
 USB kabelis
 Kabelio laikiklis

Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija. EMC
ir gaminių saugos patvirtintas atstovas yra Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu
atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.

Pagaminta Kinijoje

http://www.sony.net/

Kameros ir mikrofono tvirtinimas

Taip pat skaitykite Montavimo vadovą. (pateiktas)
Prieš jungdami USB kabelį prie televizoriaus arba jungiamo įrenginio USB prievado pritvirtinkite
šį gaminį vienu iš nurodytų būdų:

 Tvirtinimas televizoriaus viršuje.
 Gaminio pastatymas priešais televizorių.
Nestatykite gaminio per arti televizoriaus priekio.

Naudojimasis „Skype™“

Ši funkcija leidžia skambinti vaizdo ir balso skambučiais.

Atsargumo priemonės







Norint naudoti šią funkciją televizorius turi būti prijungtas prie interneto plačiajuosčiu ryšiu.
Balso ir vaizdo ryšio kokybė gali priklausyti nuo interneto ryšio spartos. Belaidis ryšys gali
pakenkti vaizdo ir garso kokybei.
„Skype“ gali neveikti, jei naudojamos kai kurios kitos programos.
Registracija ir prisijungimas prie „Skype“, taip pat balso ir vaizdo skambučiai kitiems asmenims
„Skype“ yra nemokami. Kad galėtumėte naudotis kitomis „Skype“ paslaugomis, pvz., pigiais
skambučiais į mobiliuosius telefonus ir fiksuoto ryšio numerius, reikalingas „Skype“ kreditas
arba abonentinis mokestis.
Daugiau informacijos apie „Skype“ rasite apsilankę tinklalapyje:
http://www.skype.com/

Neskirta skambinti skubios pagalbos tarnyboms

„Skype“ nėra telefono pakaitalas, ir skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalima.

„Skype“ paleidimas

Pasirinkę „Namų meniu“ ir
galite paleisti „Skype“.
Pirmą kartą paleidžiant „Skype“ vadovaujantis rodomu meniu teks įvesti regiono nustatymus.
Pastaba
Jeigu po prijungimo prie jūsų televizoriaus šio produkto negalima naudoti, atnaujinkite savo
televizoriaus programinę įrangą iki vėliausios versijos per tinklą toliau nurodytu būdu:
Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite
[Nustatymai]  [Gaminio palaikymas]  [Progr.
įrangos atnaujinimas].

„Skype“ paskyros sukūrimas

Pagal pageidavimą galite lengvai naudotis jau turima „Skype“ paskyra arba susikurti naują.
Jei norite sukurti naują paskyrą, vadovaudamiesi rodomu meniu įveskite pageidaujamą „Skype“
vardą [„Skype name“], slaptažodį [„Password“] ir savo el. pašto adresą.
Sukūrus naują paskyrą prisijungimo procedūra bus tęsiama automatiškai ir pasirodys valdymo
meniu.
Pastaba
Kad prisijungtumėte, nepamirškite „Skype“ vardo [„Skype name“] ir slaptažodžio [„Password“].

Prisijungimas prie „Skype“

Kad prisijungtumėte vadovaudamiesi rodomu meniu, įveskite savo „Skype“ vardą [„Skype name“]
ir slaptažodį [„Password“].
Galite nustatyti, kad prie „Skype“ būtų prisijungiama automatiškai, kai įjungiamas televizorius.

„Skype“ skambučiai

 Įtraukimas į adresatų sąrašą
Į adresatų sąrašą galite įtraukti tiek „Skype“ vardus, tiek telefonų numerius.
Kad įtrauktumėte „Skype“ adresatą, pasirinkite [„Tools“] ir [„Find Contacts“]. Nustatę
vadovaukitės rodomu meniu.

 Skambinimas
Kortelėje [„Contacts“] arba [„History“] pasirinkite adresatą. Vadovaukitės rodomu meniu ir
skambinkite pageidaujamu būdu.
Adresatų ieškoti dar galite naudodamiesi paieškos funkcija [„Find Contacts“].

 Skambučio priėmimas
Jei jums paskambina, kai esate prisijungę prie „Skype“, ekrane pasirodo atsiliepimo meniu.
(Reikalingas nuolatinis interneto ryšys.)
Vadovaukitės rodomu meniu ir, jei norite, atsiliepkite į skambutį.
 Jei liekate prisijungę prie „Skype“, skambučius galite priimti net žiūrėdami televizorių arba
vaizdo įrašą.
 Jei televizorius yra išjungtas arba nesate prisijungę prie „Skype“, skambučių priimti negalite.

