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Brug af håndledsremmen (medfølger)
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Vægtbegrænsning: 850 gram

Betjeningsvejledning
DK

Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home™
fra følgende URL.
http://www.sony.net/pm/

Ejerens notater
Modellen og serienumrene findes på bagsiden. Notér
serienummeret i nedenstående felt. Henvis til disse numre,
når du ringer til Sony-forhandleren vedrørende dette produkt.
Modelnr. WW024382 (ILCE-QX1)/WW024382 (ILCE-QX1L)
Serienr.
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ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne
enhed ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG
Batteripakke
Hvis batteripakken bruges forkert, kan den revne og være skyld
i brand eller kemiske forbrændinger. Vær opmærksom på følgende.
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Forsøg ikke at skille den ad.
Du må ikke knuse batteripakken eller udsætte den for stød eller slag,
f.eks. ved at tabe den eller ved at hamre eller træde på den.
Lad være med at kortslutte batteripakken, og lad ikke nogen
metalgenstande berøre batterikontakterne.










Udsæt den ikke for temperaturer over 60 °C ved f.eks. at placere den
i direkte solskin eller i en bil, der er parkeret direkte i solen.
Må ikke udsættes for åben ild eller brændes.
Brug ikke beskadigede eller lækkende litiumionbatterier.
Sørg for at oplade batteripakken med en original Sony-batterioplader
eller med en enhed, der kan oplade batteripakken.
Hold batteripakken uden for små børns rækkevidde.
Hold batteripakken tør.
Udskift den kun med den samme eller tilsvarende type, der er anbefalet
af Sony.
Bortskaf brugte batteripakker præcis som beskrevet i instruktionerne.

DK

AC-adapter
Brug den nærmeste stikkontakt, når du bruger AC-adapteren. Tag straks
AC-adapterstikket ud af stikkontakten, hvis der forekommer fejl under brug
af apparatet.
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Kunder i Europa
Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
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Bemærkninger

DK

Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme forårsager,
at dataoverførslen afbrydes undervejs (mislykkes), skal du genstarte
programmet eller tage kommunikationskablet (USB, osv.) ud og
sætte det i igen.
Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse
de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet, for brug
med tilslutningskabler, der er kortere end 3 meter.
De elektromagnetiske felter med de angivne frekvenser kan påvirke
billede og lyd på denne enhed.
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Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen
betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette
symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
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I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes
af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse
produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde.
Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
eller batteriet blev købt.

DK
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Om kameraet
DK

Kameraet er designet til at blive
tilsluttet en smartphone via Wi-Fi.
Du kan overføre billeder til
en smartphone direkte efter
optagelsen.



Denne vejledning omfatter to
modeller: en med et medfølgende
objektiv og en uden objektiv.
Modelnavnet varierer, hvis objektivet
medfølger.



Modelnavn

Objektiv

ILCE-QX1

Medfølger ikke

ILCE-QX1L

E16-50 mm

Gennemgang af de
medfølgende elementer








Genopladelig batteripakke
NP-FW50 (1)
E16-50 mm Power-zoomobjektiv (1)
(med objektivfrontdæksel/
formonteret på kameraet)
(kun ILCE-QX1L)
Dæksel til kamerahus (1)
(kun ILCE-QX1)
Mikro-USB-kabel (1)
Håndledsrem (1)
Smartphoneholder (1)
Betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Fortsættes 
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Om dette kamera (fortsat)

Navne på hoveddelene
 Tænd/sluk-knap
 Tænd/sluk-/opladnings-/
filmlampe
Grøn: Tændt
Orange: Oplader
Rød: Optager en film
 Skærmpanel
: Angiver, at der ikke er isat
noget hukommelseskort
: Angiver Wi-Fi-indstillinger
: Enkelt tilslutning (standard)
: Multitilslutning
: Wi-Fi OFF
 Objektivfrigørelsesknap
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 Flash
 (flash pop-up) knap
 Mikrofon
 Lukkerknap
 Billedsensor*
 Objektivkontakter*
 Knappen RESET
* Berør ikke denne del direkte.

Opladning af batteriet
DK

Oplad batteripakken, før
du bruger kameraet. Brug
mikro-USB-kablet (medfølger)
til at tilslutte kameraet til en
computer, når du vil oplade.
Sådan åbnes batteridækslet:
Flyt grebet i retning af , og hold
det der. Træk batteridækslet i retning
af , og skub det i retning  for at
åbne det.
 Sluk for strømmen, mens batteriet
oplades.
 Hvis du ikke har en computer, skal
du bruge AC-adapteren AC-UD10
(sælges separat).


Batteridæksel





Multiterminal
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Isætning af et hukommelseskort
Isæt et microSD-hukommelseskort (sælges separat) eller et Memory Stick
Micro™ (M2)-medie (sælges separat), før du optager.
Bemærk! Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt,
når det indsættes.


Hukommelseskort bruges til lagring af billeder på [20M]
(standardindstilling) eller til lagring af video.
microSDhukommelseskort

Memory
Stick
Micro-medie

Trykt
side
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Side med
kontakter

Installation af PlayMemories Mobile™
DK

Installer PlayMemories Mobile
på din smartphone, før du bruger
kameraet. Hvis PlayMemories
Mobile allerede er installeret,
skal du opdatere det til den
nyeste version.

Hvis du ønsker oplysninger
om PlayMemories Mobile,
henvises du til supportwebstedet.
http://www.sony.net/pmm/

Android
Søg efter PlayMemories Mobile
på Google Play, og installer det.

iPhone
Søg efter PlayMemories Mobile
på App Store, og installer det.
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Tilslutning af kameraet til en smartphone
via Wi-Fi
Tilslutningsmetoden varierer
afhængigt af typen af
smartphone. Tilslut via Wi-Fi
i henhold til din smartphonetype.

 Angiv adgangskoden, der er
trykt på samme mærkat
(kun første gang).



Android
(inkompatibel med NFC)
 Tænd for strømmen til kameraet.
 Start PlayMemories Mobile på
din smartphone.
 Vælg det SSID, der er trykt
på mærkaten på bagsiden
af kameraets batteridæksel.
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Tænd/sluk-knap



DK




Tændt: Fortsæt berøringen
(1-2 sekunder) uden at flytte
smartphonen, indtil
PlayMemories Mobile starter.
Slukket: Fortsæt med at lade
kameraet og smartphonen
berøre hinanden, indtil kameraet
tændes.

Android
(kompatibel med NFC)
 Lad N-mærket på smartphonen
berøre
(N-mærke) på
kameraet.
Fortsættes 

17

Tilslutning af kameraet til en smartphone via Wi-Fi (forsat)

iPhone
 Tænd for strømmen til kameraet.
 Vælg [Settings] på smartphonen,
og vælg derefter [Wi-Fi].
 Vælg det SSID, der er trykt
på mærkaten på bagsiden
af kameraets batteridæksel.

Tænd/sluk-knap
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 Angiv adgangskoden, der er
trykt på samme mærkat
(kun første gang).
 Bekræft tilslutningen til SSID'et
på kameraet.
 Vend tilbage til startskærmen,
og start derefter PlayMemories
Mobile.




Montering af kameraet på en smartphone
DK

Monter kameraet på en
smartphone efter at have sat
smartphoneholderen (medfølger)
fast på kameraet.
 Sæt kameraet fast på holderen.
Anbring kameraet i holderens
åbning, juster de hvide mærker,
og drej derefter holderen, indtil
den klikker.



Sony-mærke (øverst)

Smartphoneholder

Hvidt mærke

Fortsættes 
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Montering af kameraet på en smartphone (fortsat)
 Åbn klemmerne på holderen.
 Udvid klemmerne på holderen,
og sæt den på en smartphone,
mens du holder godt fast
i kameraet (kamerahus og
objektiv).
 Sving ikke rundt med kameraet,
når der er en smartphone påsat,
da smartphonen kan glide ud af
holderen.
 Sørg for ikke at trykke på nogen
knapper, når smartphonen
sættes på.
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Optagelse af billeder
DK
 Start PlayMemories Mobile
på din smartphone.
 Optag billeder med kameraets
lukkerknap eller PlayMemories
Mobile.

Skærm i PlayMemories Mobile
 Skift optagelsestilstande
 Lukker/filmknap
 Indstillinger
 Skift mellem stillbillede/film
 Zoom

[2M]-billeder overføres automatisk
til smartphonen, og der vises en
gennemgangsskærm. [20M]-billeder
gemmes på kameraets
hukommelseskort i kameraet
(standardindstilling).
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Afslutning
 Afslut PlayMemories Mobile for
at vende tilbage til startskærmen.
 Sluk for strømmen til kameraet.
 Hvis du slukker for strømmen
til kameraet, før du afslutter
PlayMemories Mobile, vises der
en fejlmeddelelse. Dette er ikke
en fejl.

Skærmen i applikationen kan
ændres uden forudgående varsel
i fremtidige opgraderinger.
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Se i hjælpevejledningen
DK

Hjælpevejledningen
er en onlinemanual.
Se i hjælpevejledningen, hvis
du vil vide mere om detaljer,
indstillinger og betjening
af PlayMemories Mobile
samt om forholdsregler.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
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Spørgsmål og svar
Hvorfor oplades kameraet ikke?
Sluk kameraet.
Hvorfor blinker strømlampen rødt?
 Hukommelseskortet er ikke isat
korrekt. Sæt det i i den rigtige
retning (se "Isætning af
hukommelseskort").
Hvordan kan jeg rette dato og tid?
 Når Wi-Fi-forbindelsen mellem
kameraet og din smartphone er
foretaget, indstilles dato og tid
på kameraet automatisk til det
samme som på smartphonen.


24

Hvordan vender jeg tilbage til
standardindstillingen?
 Tænd for kameraet, og tryk
derefter på knappen RESET.
Hvordan ændrer jeg indstillinger
som f.eks. billedstørrelse?
 Du kan foretage ændringer
på indstillingsskærmen
i PlayMemories Mobile.
Hvordan kan jeg se antallet af
billeder eller Wi-Fi-indstillinger?
 Se "Specifikationer" i denne
vejledning eller i "Hjælpevejledning
(HTML)".

DK
Hvorfor er strømmen til kameraet
uventet blevet tændt?
 Hvis der er en NFC-aktiveret
smartphone tæt på kameraet,
kan kameraet blive tændt ved
et uheld. Dette er ikke en fejl.
Hvorfor overføres film ikke til
min smartphone efter optagelse?
 Film optages på et
hukommelseskort, men
overføres ikke automatisk.

Hvorfor skal jeg angive
adgangskoden igen?
 Afhængigt af din smartphones
model bliver du måske bedt om
at angive adgangskoden igen,
selvom du har angivet den.
I denne situation skal du foretage
tilslutningshandlingen igen
(se "Tilslutning af kameraet
til en smartphone via Wi-Fi").
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Specifikationer
Strøm: genopladelig batteripakke NP-FW50, 7,2 V
Strømforbrug (under optagelse): 2,2 watt
Maksimal opladningsspænding: jævnstrøm 8,4 V
Maksimal opladningsstrøm: 1,02 A

Batterilevetid og antal billeder, der kan optages
Batterilevetid

Antal billeder

-

Ca. 440 billeder

Faktisk optagelse (ﬁlm)

Ca. 95 min.

-

Kontinuerlig optagelse (ﬁlm)

Ca. 150 min.

-

Optagelse (stillbilleder)
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Tallet er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Ovenstående tal varierer afhængigt af typen af smartphone, og hvordan
den bruges.

(Modelnr. WW024382)

Varemærker








DK

, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
,
PlayMemories Home er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
Android, Google Play er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Google Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning,
generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive
udviklere eller producenter. Men mærkerne ™ og ® er muligvis ikke benyttet
i alle tilfælde i denne vejledning.
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Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om brug af kameraet
•

•

Når du monterer en smartphoneholder på kameraet, skal du passe
på ikke at klemme fingrene.
Hold ikke kun i din smartphone, når du har monteret kameraet
på den. Holderen kan falde af smartphonen, hvis du holder
i smartphonen alene, især når der er et tungt objektiv monteret
på kameraet. Hold på selve kamerahuset eller objektivet.

Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan blive varmt på grund af kontinuerlig brug,
men det er ikke en fejl.
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Om beskyttelse mod overophedning

DK

Afhængig af kamera- og batteritemperaturen kan du måske ikke
optage film, eller strømmen slukkes automatisk for at beskytte
kameraet.
I denne situation skal du slukke kameraet, indtil kameraets og
batteriets temperatur falder. Hvis du tænder for strømmen uden
at lade kameraet og batteriet afkøle tilstrækkeligt, slukkes strømmen
måske igen, eller du vil ikke kunne optage film.
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Om sikkerheden ved brug af trådløse LAN-produkter
Sørg for altid at bruge et sikret trådløst netværk sammen med dine
enheder, så du undgår hacking, ikke-godkendt tredjepartsadgang
og andre svagheder. Det er vigtigt at indstille sikkerhed, når du
bruger den trådløse netværksfunktion. Sony garanterer ikke og er
ikke ansvarlig for eventuel skade, der er et resultat af utilstrækkelig
sikkerhed eller brug af den trådløse netværksfunktion.

Om brug og pleje
Undgå voldsom håndtering, adskillelse, modificering, fysiske slag
eller påvirkninger som at hamre, tabe eller træde på produktet.
Pas især på objektivet.
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Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål finder du på vores websted for kundesupport.

DK

http://www.sony.net/
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