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Τηλεχειριστήριο Live-View
Οδηγός έναρξης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του
τηλεχειριστηρίου Live-View RM-LVR2.

Πριν τη χρήση, είναι απαραίτητη η σύνδεση με μια κάμερα
μέσω Wi-Fi, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό
βοήθειας.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

RM-LVR2

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου
 Κουμπί MENU
 Κουμπί DISP
 Κουμπί REC/ENTER
 Λυχνία REC/Wi-Fi
 Οθόνη LCD
 Κουμπί DOWN
 Κουμπί UP
 Λυχνία CHG (Φόρτιση)
 Κουμπί RESET (Επαναφορά)
 Τερματικό Multi/Micro USB
 Μοχλός κλειδώματος
 Κάλυμμα υποδοχής
 Κουμπί ON/OFF
 Θηλιά ιμάντα

Σημειώσεις
• Μπορείτε να φορτίζετε το τηλεχειριστήριο ακόμα κι εάν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως. Επίσης, ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει
φορτιστεί πλήρως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χωρητικότητα του
μερικώς φορτισμένου πακέτου μπαταριών.
• Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, τροφοδοτείται με ρεύμα,
αλλά δεν φορτίζεται.
• Όταν το τηλεχειριστήριο είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία CHG (φόρτιση)
σβήνει αμέσως.
• Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC AC-UD10 (πωλείται χωριστά).

Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου
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Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με μια κάμερα
μέσω Wi-Fi

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παρακάτω λειτουργίες, ανατρέξτε
στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας ή στις οδηγίες χρήσης της
κάμερας.
• Πολλαπλές κάμερες (Πολλαπλή σύνδεση)
• Κάμερες εκτός από Action Cam
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Σημειώσεις
(πολλαπλή σύνδεση), πατήστε το κουμπί
• Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο
(λειτουργία σύνδεσης)
MENU του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε
(ρύθμιση τηλεχειριστηρίου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε
από
(μονή σύνδεση).

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα/περιοχή.

• Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε το στοιχείο που
θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
• Η εναλλαγή μεταξύ ημερομηνίας και ώρας/περιοχής γίνεται με
την εξής σειρά.

Ρύθμιση περιοχής

Ρύθμιση ώρας
εξοικονόμησης
ενέργειας
(θερινής ώρας)
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Εάν πατήσετε το πλήκτρο REC/ENTER στην κατάσταση που
απεικονίζεται στο βήμα , το τηλεχειριστήριο θα βγει από την
κατάσταση αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε το SSID
της κάμερας ξανά.
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Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

Οθόνη ρολογιού

Οθόνη Live-View



Όταν ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η οθόνη
αναμονής Wi-Fi.

Όταν το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά,
εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της
ώρας/περιοχής.

Επιλέξτε την κάμερα που θέλετε να συνδέσετε με το
τηλεχειριστήριο.
 Επιλέξτε το SSID (τον προορισμό) από τη λίστα προορισμού
συνδέσεων.
 Πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
 Όταν το τηλεχειριστήριο είναι σε κατάσταση αναμονής,
προχωρήστε στο βήμα 5 εντός 2 λεπτών.

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με μία
κάμερα (μονή σύνδεση)

Εμφάνιση οθόνης
 Εικονίδιο κουμπιού αναμονής
 Οθόνη ρολογιού
 Ένδειξη στάθμης ισχύος μπαταρίας
του τηλεχειριστηρίου
 Εικονίδιο Airplane mode (Λειτουργία
πτήσης)
Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο
είναι ρυθμισμένο σε Airplane Mode
(Λειτουργία πτήσης).
 Λειτουργία λήψης
 Ένδειξη αλλαγής λειτουργίας λήψης
 Εικονίδιο REC
 Ένδειξη προειδοποίησης κάρτας
μνήμης
 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας της
κάμερας
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Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με την κάμερα.
Action Cam εκτός από HDR-AZ1
Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη [ACPT?] στην οθόνη ενδείξεων της
κάμερας, πατήστε το κουμπί ENTER στην κάμερα.

Ενεργοποιήστε την κάμερα.
Action Cam εκτός από
HDR-AZ1
Πατήστε το κουμπί NEXT ή
PREV.

HDR-AZ1
Πατήστε το κουμπί ON/OFF.

Μορφή
ημερομηνίας

Σημειώσεις
• Εάν η ένδειξη [ACPT?] δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της
κάμερας, επανεκκινήστε την κάμερα και δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

HDR-AZ1
Μόλις ακούσετε το μπιπ επιβεβαίωσης της σύνδεσης, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi της κάμερας μέχρι
να ακούσετε το μπιπ ολοκλήρωσης της σύνδεσης.

Σημειώσεις
• Η οθόνη διαφοροποιείται ανάλογα με
το ποια κάμερα είναι συνδεδεμένη.

Ελληνικά
Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται
παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που
επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony
σχετικά με αυτό το προϊόν.
Αρ. μοντέλου RM-LVR2
Σειριακός αρ.

Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου
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Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου
έχει τεθεί στο OFF.

Ανάβει πορτοκαλί
όσο φορτίζει
Κάλυμμα
υποδοχής

Καλώδιο micro USB

Η λυχνία CHG (Φόρτιση) σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/

Ρύθμιση
Έτος-Μήνας-Ημέρα

Ρύθμιση ώρας

Επιβεβαίωση
ρύθμισης ημερομηνίας
& ώρας/περιοχής

3

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
Ελέγξτε αν η ένδειξη Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων
της κάμερας.
Action Cam εκτός από
HDR-AZ1
HDR-AZ1

Συνδέστε το τηλεχειριστήριο σε ενεργοποιημένο
υπολογιστή με το καλώδιο micro USB (παρέχεται).

Προφυλάξεις
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της
συσκευής.
Εάν χρειαστεί να την ελέγξετε, αποσυνδέστε τον ιμάντα.

Η FDR-X1000V απεικονίζεται
παραπάνω.

• Πατήστε το κουμπί REC/ENTER στην οθόνη επιβεβαίωσης της
ρύθμισης ημερομηνίας & ώρας/περιοχής για να επιβεβαιώσετε
το στοιχείο που θέλετε. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη
αναμονής Wi-Fi.
Σημειώσεις
• Οι περιοχές προσδιορίζονται από τη διαφορά ώρας μεταξύ της Μέσης Ώρας
Γκρίνουιτς (GMT) και της τυπικής ώρας της χώρας σας. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη διαφορά ώρας, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο κατάλογος με τη
διαφορά ώρας στις πρωτεύουσες του κόσμου» του ηλεκτρονικού Οδηγού
βοήθειας.
• Για να ρυθμίσετε εκ νέου την ημερομηνία και την ώρα, πατήστε το κουμπί
MENU του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε «Date & time/area/daylight
(ρύθμιση τηλεχειριστηρίου).
saving time (summer time) setting» από

ή

Σημειώσεις
• Εάν η λειτουργία σύνδεσης της κάμερας έχει τεθεί στην πολλαπλή
σύνδεση, μεταβείτε στη μονή σύνδεση.
• Για το HDR-AS15/AS30V, εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στην κάμερα.

Σημειώσεις
• Στην HDR-AZ1, το μπιπ επιβεβαίωσης της σύνδεσης δεν ακούγεται,
(μπιπ) είναι ρυθμισμένη στο OFF.
εάν η επιλογή
• Εάν το μπιπ επιβεβαίωσης σύνδεσης δεν ακούγεται, επανεκκινήστε
την κάμερα και προσπαθήστε ξανά από το βήμα 3.

Η λυχνία REC/Wi-Fi ανάβει σε χρώμα μπλε, η οθόνη LCD του
τηλεχειριστηρίου μεταβαίνει σε Live-View και η σύνδεση
αποκαθίσταται.

Σημειώσεις
• Εάν η σύνδεση με την κάμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, η κυκλοφορία
σήματος μπορεί να είναι πυκνή. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινηθείτε
σε άλλη τοποθεσία και δοκιμάστε ξανά.

Εναλλαγή λειτουργιών λήψης
Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης πατώντας το κουμπί UP/DOWN
στην οθόνη Live-View του τηλεχειριστηρίου.
Το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης εμφανίζεται στην επάνω
αριστερή πλευρά της οθόνης.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή ταινιών
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παρακάτω λειτουργίες, ανατρέξτε
στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας ή στις οδηγίες χρήσης της
κάμερας.
• Ακίνητες εικόνες
• Ακίνητες εικόνες στα μεσοδιαστήματα
• Εγγραφή βρόχου
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Τηρείτε τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος
υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
* Η μπαταρία λιθίου-ιόντος είναι ενσωματωμένη στη συσκευή.
• Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο
φόρτισης.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή μέσα στη φωτιά, ούτε μέσα
σε φούρνο μικροκυμάτων.
• Μην αφήνετε τη συσκευή μέσα σε αυτοκίνητο, όταν κάνει πολλή
ζέστη.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με
υπερβολική ζέστη και υγρασία, όπως μέσα σε σάουνα.
• Μην αποσυναρμολογείτε, διαλύετε ή τρυπάτε τη συσκευή.
• Μη μεταχειρίζεστε με βίαιο τρόπο τη συσκευή, όπως να την πετάτε
από μεγάλο ύψος.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο
φόρτισης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Πατήστε το κουμπί REC/ENTER για να ξεκινήσει
η εγγραφή.

Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν
τις οδηγίες της ΕΕ

Η λυχνία REC/Wi-Fi γίνεται από μπλε κόκκινη.

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

Πατήστε ξανά το κουμπί REC/Wi-Fi για να σταματήσει
η εγγραφή.
Η λυχνία REC/Wi-Fi γίνεται από κόκκινη μπλε.

Επισημάνσεις για την πρόσδεση του ιμάντα
στο τηλεχειριστήριο
• Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος του ιμάντα, ανάλογα με τη
θέση επικόλλησης των  και .
• Για να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο στο μπράτσο σας, φορέστε
το στο πίσω μέρος του χεριού σας. Έπειτα, περάστε τη ζώνη μέσα
από το , με στραμμένο το κουμπί REC/ENTER προς τα δάχτυλά
σας και την οθόνη LCD προς τον αγκώνα σας.
Αφού στερεώσετε το , μετακινήστε το  για να καλύψετε το
άκρο του .

Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.compliance.sony.de/

Ειδοποίηση
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί
διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο
της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια
που προβλέπονται από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης
μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί
να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.

Απόρριψη παλαιών μπαταριών και ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
• Αν δεν περάσετε σωστά τον ιμάντα μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
• Όταν τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στο μπράτσο του δεξιού
χεριού, θέστε την περιστροφή οθόνης στις ρυθμίσεις του
τηλεχειριστηρίου στο ON.
• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο περασμένο στον καρπό
σας, να συνδέετε πάντα σωστά την παρεχόμενη βάση και τον
ιμάντα.
• Προσέξτε να μην σας πέσει το τηλεχειριστήριο, όταν αποσυνδέετε
τον ιμάντα.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσδεση του ιμάντα στο
τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη
συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε
το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα
χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε
διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας,
απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά
τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε

στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν
ή την μπαταρία.

Σημείωση για τη χρήση
[Τηλεχειριστήριο Live-View]
Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε το τηλεχειριστήριο στις
ακόλουθες τοποθεσίες
• Σε εξαιρετικά ζεστό χώρο
Σε χώρους όπως σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα
του τηλεχειριστηρίου μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί
να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε μέρη υπό άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας
Αν αποθηκεύσετε το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως
ή κοντά σε θερμαντικό σώμα, μπορεί αποχρωματιστεί ή να
παραμορφωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε μέρη όπου ασκούνται ισχυρές δονήσεις
• Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία
• Σε χώρο με άμμο ή σκόνη
Προσέχετε να μην επιτρέπετε την είσοδο άμμου ή σκόνης στο
τηλεχειριστήριο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του
τηλεχειριστηρίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η
δυσλειτουργία μπορεί να μην επιδιορθώνεται.
Λειτουργία Wi-Fi
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην περιοχή χρήσης.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi του
τηλεχειριστηρίου κάτω από το νερό.
Ασφάλεια της χρήσης συσκευών ασύρματου δικτύου LAN
• Για να αποφύγετε το χάκινγκ, πρόσβαση από κακόβουλους τρίτους
και άλλα τρωτά σημεία, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο LAN
είναι πάντοτε ασφαλές.
• Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζετε την ασφάλεια σε ένα ασύρματο
δίκτυο LAN.
• Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα λόγω ανεπαρκών μέτρων
ασφαλείας ή λόγω προβλέψιμων καταστάσεων, η Sony Corporation
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες.
Σχετικά με τη συμπύκνωση υγρασίας
Εάν το τηλεχειριστήριο μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό
χώρο, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας μέσα ή έξω από
το τηλεχειριστήριο. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
Αν υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας
Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και περιμένετε περίπου μια
ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
Θερμοκρασία λειτουργίας
• Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες
μεταξύ -10 °C και +40°C. Η χρήση του σε εξαιρετικά κρύους
ή ζεστούς χώρους εκτός αυτού του εύρους δεν συνιστάται.
• Η οθόνη LCD και το περίβλημα θερμαίνονται κατά τη λειτουργία.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Χειρισμός της οθόνης LCD
• Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο, καθώς αυτό
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Να είστε προσεκτικοί
όταν τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο δίπλα σε παράθυρο.
• Αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται σε ψυχρό μέρος, μπορεί
να εμφανιστούν οριζόντιες γραμμές ή μια υπολειπόμενη εικόνα
στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η οθόνη LCD
επανέρχεται στο κανονικό, μόλις το τηλεχειριστήριο θερμανθεί.

Σχετικά με την απόδοση της προστασίας από νερό του
τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αδιάβροχη
προστασία. Οι ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, κατάχρηση
ή ακατάλληλη συντήρηση δεν καλύπτονται από την περιορισμένη
εγγύηση.
• Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε νερό υπό πίεση, όπως αυτό
της βρύσης.
• Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε πηγές θερμού νερού.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στο συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας νερού 0 °C έως 40 °C.

Σημειώσεις πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/
κοντά σε νερό
• Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στο κάλυμμα της υποδοχής ξένες
ύλες, όπως άμμος, τρίχες ή ρύποι. Ακόμα και μια μικρή ποσότητα
ξένων σωμάτων μπορεί να επιτρέψει την εισροή νερού στο
τηλεχειριστήριο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γρατζουνιστεί το παρέμβυσμα
στεγανοποίησης και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό.
Ακόμα και μια μικρή γρατζουνιά μπορεί να επιτρέψει την εισροή
νερού στο τηλεχειριστήριο. Εάν το παρέμβυσμα στεγανοποίησης
και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό γρατζουνιστούν,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
• Αν εισέλθουν ρύποι ή άμμος στο παρέμβυσμα στεγανοποίησης
ή τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό, σκουπίστε την
περιοχή με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
• Μην ανοίγετε/κλείνετε το κάλυμμα της υποδοχής, αν τα χέρια σας
είναι βρεγμένα ή καλυμμένα με άμμο ή αν βρίσκεστε κοντά σε νερό.
Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει άμμος ή νερό. Πριν ανοίξετε το
κάλυμμα της υποδοχής, εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται
στην ενότητα «Καθαρισμός μετά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
κάτω από/κοντά σε νερό».
• Ανοίξτε το κάλυμμα του ακροδέκτη κάρτας, όταν το τηλεχειριστήριο
είναι εντελώς στεγνό.
• Ελέγχετε πάντα ότι το κάλυμμα της υποδοχής έχει ασφαλίσει καλά.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/
κοντά σε νερό
• Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε οποιουδήποτε είδους πίεση,
όπως πέφτοντας απότομα στο νερό.
• Μην ανοίγετε και μην κλείνετε το κάλυμμα της υποδοχής, ενώ
βρίσκεστε κάτω από/κοντά σε νερό.
• Το τηλεχειριστήριο βυθίζεται στο νερό Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα
που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο για να μην βυθιστεί στο νερό.
Καθαρισμός μετά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/
κοντά σε νερό
• Καθαρίζετε πάντα το τηλεχειριστήριο με νερό εντός 60 λεπτών
από τη χρήση και μην ανοίγετε το κάλυμμα της υποδοχής πριν να
ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού. Μπορεί να εισέλθουν στη
μονάδα άμμος ή νερό, σε σημείο όπου δεν είναι ορατά. Αυτό θα
αλλοιώσει την αδιάβροχη απόδοση της μονάδας, σε περίπτωση
που δεν αφαιρεθούν.
• Αφήστε για 5 λεπτά περίπου το τηλεχειριστήριο σε ένα μπολ με
καθαρό νερό. Στη συνέχεια, τινάξτε το τηλεχειριστήριο απαλά και
πατήστε όλα τα κουμπιά του κάτω από το νερό για να τα
καθαρίσετε από αλάτια, άμμους και άλλους ρύπους που ενδέχεται
να έχουν συσσωρευτεί γύρω από τα κουμπιά.
• Μετά το ξέπλυμα, σκουπίστε όσες σταγόνες νερού απέμειναν με
ένα απαλό πανί. Αφήστε το τηλεχειριστήριο να στεγνώσει εντελώς
σε σκιερό μέρος με καλό αερισμό. Μη στεγνώνετε με σεσουάρ
μαλλιών, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του
τηλεχειριστηρίου ή/και αλλοίωσης της απόδοση προστασίας από
το νερό.
• Σκουπίστε όσες σταγόνες νερού ή σκόνες απέμειναν στο κάλυμμα
της υποδοχής με ένα απαλό, στεγνό πανί.
• Μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες όταν βουτάτε το
τηλεχειριστήριο κάτω από το νερό. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
• Το σώμα του τηλεχεριστηρίου μπορεί να αποχρωματιστεί, εάν έρθει
σε επαφή με αντηλιακό γαλάκτωμα ή λάδι μαυρίσματος.
Εάν έρθει το τηλεχειριστήριο σε επαφή με αντηλιακό γαλάκτωμα
ή λάδι μαυρίσματος, σκουπίστε το άμεσα.
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο με θαλασσινό νερό στο εσωτερικό
ή στην επιφάνειά της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση
ή αποχρωματισμό και υποβάθμιση της αδιάβροχης απόδοσής του.
Απόρριψη
Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών πριν απορρίψετε το
τηλεχειριστήριο.
Αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
Το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών είναι ανακυκλώσιμο.
Αφαιρέστε το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών πριν απορρίψετε
το τηλεχειριστήριο.
Σημειώσεις
Όταν αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών, έχετε στο νου σας τα εξής:
• Αφαιρέστε τις βίδες, κ.λπ. ώστε να μην τα καταπιούν μικρά παιδιά.
• Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα νύχια ή τα δάκτυλά σας.

Σημαντική πληροφορία
Μην αφαιρείτε τις βίδες παρά μόνο στην περίπτωση απόρριψης
του τηλεχειριστηρίου.
Δεν θα δεχτούμε να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε το
τηλεχειριστήριο, εάν κρίνουμε ότι η αποσυναρμολόγηση δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF, για να απενεργοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο.

2
3
4
5

Αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια.
Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι κεφαλής Phillips. (4 βίδες)
Αφαιρέστε το κάλυμμα.
Ωθήστε το άγκιστρο προς τα έξω και αφαιρέστε το πακέτο
μπαταριών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις ισχύος: Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 3,6 V (Εσωτερική
μπαταρία)
Ακροδέκτης multi/micro USB: 5,0 V
Φόρτιση USB:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Χρόνος φόρτισης: Μέσω υπολογιστή: Περίπου 4 ώρες και 5 λεπτά.
Μέσω φορτιστή AC-UD10 (πωλείται χωριστά):
Περίπου 2 ώρες και 55 λεπτά.
Αδιάβροχη απόδοση:
Βάθος νερού 3 m, 30 λεπτά συνεχώς (Η απόδοση
προστασίας από το νερό δεν είναι εγγυημένη σε
όλες τις περιστάσεις)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
-10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (περίπου):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Π/Υ/Β, εξαιρουμένων προεξοχών)
Βάρος:
Περίπου 64 g (μόνο κυρίως σώμα)
Συνολικό βάρος (κατά τη χρήση):
Περίπου 95 g
(συμπεριλαμβανομένου του παρεχόμενου
ιμάντα και της βάσης)
Στοιχεία που περιλαμβάνονται:
Τηλεχειριστήριο Live-View (1),
καλώδιο Micro USB (1)*, ιμάντας (1),
βάση (1), σετ τυπωμένης τεκμηρίωσης
* Ακόμα κι όταν το τηλεχειριστήριο πωλείται μαζί με την κάμερα,
περιλαμβάνεται μόνο ένα καλώδιο micro USB.

• Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση για μελλοντικές αναβαθμίσεις.
• Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στον
ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας.

Σχετικά με τα εμπορικά σήματα
• Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi, το Wi-Fi PROTECTED SET-UP είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Το Adobe, το λογότυπο Adobe και το Adobe Acrobat είναι είτε κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που
χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών
ή κατασκευαστών τους. Εντούτοις, οι ενδείξεις ™ ή  μπορεί να μην
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

