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Ελληνικά
• Αυτή η μονάδα είναι μια λαβή λήψης στην
οποία μπορούν να στερεωθούν ορισμένα
μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών της Sony.
Για τα διαθέσιμα μοντέλα με δυνατότητα
στερέωσης στη μονάδα, επισκεφθείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία στη διεύθυνση:
https://www.sony.net/dics/sgr1/
• Αν το βάρος της στερεωμένης φωτογραφικής μηχανής
υπερβαίνει το ανώτερο όριο βάρους της μονάδας, η μονάδα
μπορεί να πέσει και να υποστεί ζημιά.
• Πριν συνδέσετε το καλώδιο στο τερματικό, φροντίστε να
ελέγξετε τον προσανατολισμό του τερματικού. Έπειτα,
εισαγάγετε το καλώδιο σε ευθεία κατεύθυνση. Μην
εισαγάγετε και μην αφαιρείτε το καλώδιο με δύναμη. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει φθορά στο τερματικό.
• Αν το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου είναι υπερβολικά μακρύ
για χρήση, διπλώστε το και ασφαλίστε το με τον σφιγκτήρα
καλωδίου (α).
• Για να ρυθμίσετε τη γωνία λαβής, πιέστε το κουμπί ρύθμισης
της γωνίας μέχρι κάτω. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της
γωνίας, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί έχει βγει εντελώς έξω πριν
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Αν όχι, ρυθμίστε με ακρίβεια τη
γωνία λαβής μέχρι το κουμπί να βγει έξω.
• Ανάλογα με τη γωνία λαβής, το χειριστήριο της στερεωμένης
φωτογραφικής μηχανής μπορεί να μην λειτουργεί. Σε αυτήν
την περίπτωση, ρυθμίστε ξανά τη γωνία λαβής.
• Όταν ανοίγετε/κλείνετε τα πόδια της μονάδας ή ρυθμίζετε
τη γωνία λαβής, απομακρύνετε τα δάκτυλά σας για να μην
πιαστούν ανάμεσα.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τρίποδο:
‒‒ Ανοίξτε πλήρως τα πόδια της μονάδας και τοποθετήστε
την σε επίπεδη επιφάνεια. Ανάλογα με τη γωνία της
έδρας της φωτογραφικής μηχανής ή της στερεωμένης
φωτογραφικής μηχανής, η μονάδα μπορεί να χάσει την
ισορροπία της και να γείρει. Μην χρησιμοποιείτε τη
μονάδα αν γέρνει.
‒‒ Ελέγξτε ξανά αν η μονάδα είναι ευθυγραμμισμένη αφού
συνδέσετε ένα αξεσουάρ στη στερεωμένη φωτογραφική
μηχανή. Ανάλογα με το συνδεδεμένο αξεσουάρ, η
φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην είναι κατάλληλη για
χρήση με τη μονάδα.
‒‒ Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μέρος όπου εκτίθεται σε
δυνατούς ανέμους ή δονήσεις, ώστε να αποφύγετε τον
κίνδυνο να πέσει κάτω.
• Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι καλά
στερεωμένη στη μονάδα, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο να
πέσει και να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό.
• Μην μεταφέρετε τη μονάδα ενώ είναι στερεωμένη πάνω της η
φωτογραφική μηχανή.
• Να χειρίζεστε τη μονάδα με προσοχή, για να μην σας πέσει
και μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε υγρά.
• Μην αφήνετε τη μονάδα σε μέρος όπου είναι εκτεθειμένη
στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες (για
παράδειγμα, κοντά σε πηγή θερμότητας) ή σε υπερβολική
υγρασία.
• Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, αποσυνδέστε
τη φωτογραφική μηχανή και φυλάξτε τη μονάδα στην
παρεχόμενη θήκη.

Παρουσίαση των εξαρτημάτων
1 Κουμπί PHOTO
Πατήστε το κουμπί μέχρι τη μέση για να εστιάσετε και,
κατόπιν, πατήστε το μέχρι κάτω για να τραβήξετε μια
στατική εικόνα.
2 Κουμπί Ζουμ
Πατήστε το κουμπί για μεγέθυνση. Πατήστε το περισσότερο
για να αυξήσετε την ταχύτητα ζουμ. Η ταχύτητα ζουμ
εξαρτάται από την ικανότητα ζουμ της στερεωμένης
φωτογραφικής μηχανής. Ανάλογα με τη στερεωμένη
φωτογραφική μηχανή, το κουμπί Ζουμ ενδέχεται να μην
λειτουργεί.
3 Κουμπί MOVIE
4 Οπή για λουράκι
Τοποθετήστε το λουράκι χειρός και περάστε το χέρι σας από
το βρόγχο για να αποτρέψετε βλάβες που προκαλούνται από
πτώση του προϊόντος.
5 Κουμπί ρύθμισης γωνίας

Προδιαγραφές
Συνολικό βάρος της στερεωμένης φωτογραφικής μηχανής
και των αξεσουάρ της:
Μέγιστο 1 kg (35,3 oz)
(Συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και άλλων αξεσουάρ)
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου:
Κουμπί PHOTO, κουμπί MOVIE, κουμπί Ζουμ (W/T)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.):
Διπλωμένα πόδια: 36,1 mm × 108,3 mm × 34,6 mm
(1 7/16 ίντσες × 4 3/8 ίντσες × 1 3/8 ίντσες)
Εκτεταμένα πόδια: 105,7 mm × 82,5 mm × 92,2 mm
(4 1/4 ίντσες × 3 1/4 ίντσες × 3 3/4 ίντσες)
Μήκος καλωδίου του τηλεχειριστηρίου (κατά προσέγγιση):
240 mm (9 1/2 ίντσες)
Βάρος (Κατά προσ.):
93 g (3,3 oz)
Στοιχεία που περιλαμβάνονται:
Λαβή λήψης (1), λουράκι χειρός (1), σφιγκτήρας καλωδίου (1),
θήκη (1), σετ έντυπης τεκμηρίωσης
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.

