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Преди да започнете работа с продукта, моля, прочетете
изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.

За потребителите в Европа
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни със система за разделно събиране на
отпадъците)

Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Като предадете този продукт на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
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Изхвърляне на изтощените батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни
със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. При някои видове батерии
този символ може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на химичните елементи
за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай че поради мерки за безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то подмяната
на батерията трябва да се извършва единствено от
квалифициран персонал. За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване,
когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батерията от
продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени
батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този
продукт или батерия можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
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< Забележка за потребителите в страните,
прилагащи Директивите на Европейския съюз >
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.

Забележки за употребата
Забележка относно батерията
• В зависимост от времето, когато са произведени
батериите, е възможно те да се изтощят бързо, дори и да
сте сложили нови батерии в устройството. Препоръчваме
ви да си подсигурите резервни батерии. Трябва да имате
предвид, че капацитетът на батерията намалява, когато
температурите се понижат.
Оставете батерията да се върне към нормалната стайна
температура, за да се възстанови нормалният й заряд.

Работна температура
• Рязката смяна на температурата може да доведе до
кондензация на влага вътре в устройството. Ако внесете
устройството директно от студено на топло място,
поставете го в полиетиленов плик, докато сте навън и
запечатайте плика, като се постараете да отстраните
излишния въздух от него. Можете да извадите
устройството от плика, когато околната температура се
повиши.
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Други предпазни мерки
• Това устройство не е водоустойчиво. Ако все пак се
намокри, подсушете го с чиста кърпа и веднага го занесете
в най-близкия сервиз на Sony.
• Никога не се опитвайте да разглобявате устройството.
Веднага го занесете в най-близкия сервиз на Sony, за да го
ремонтират.
• Когато се замърси, можете да почистите устройството
с чиста суха кърпа. Не използвайте алкохол или други
химикали, за да почиствате устройството.
• Никога не оставяйте устройството на места, където
ще бъде изложено на прекалено високи или ниски
температури, като например в жабката на колата или на
места с висока влажност.
• Не докосвайте устройството с мокри ръце. Това може да
предизвика токов удар.

Съвместимост
• За повече информация относно това устройство и
съвместимостта му с цифров фотоапарат със сменяема
оптика, посетете следния интернет адрес:
http://www.sony.net

Функции
RMT-DSLR2 е устройство за дистанционно управление,
създадено специално за цифров фотоапарат със сменяема
оптика Sony (наричан по-нататък “фотоапарата”), който
притежава сензор за дистанционно управление.
Можете да управлявате фотоапарата с устройството за
дистанционно управление.

BG

5

• Чрез устройството за дистанционно управление можете
да снимате изображения и да ги възпроизвеждате на
телевизор.*
– Можете да заснемете изображение
– Можете да възпроизвеждате изображения
– Можете да увеличавате и да смалявате възпроизведените
изображения
(Последователно изреждане на снимки)
• С бутона
можете лесно да стартирате/ спрете последователното
изреждане на снимки на телевизора.*
• Ако свържете фотоапарата към PictBridge принтер,
можете лесно да отпечатате изображения, докато ги
разглеждате на телевизора, като натиснете бутона PRINT
на устройството за дистанционно управление.**
* Тези функции работят само когато фотоапаратът е
свързан към телевизор.
** Тази функция работи само когато фотоапаратът е
свързан към HD телевизор чрез HDMI кабел.
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Описание на частите
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1 Бутон 2 SEC (освобождаване на затвора след 2 секунди)
2 Бутон SHUTTER
(Хистограма)
3 Бутон
4 Бутон DISP (Дисплей)
(Индекс)
5 Бутон
(Завъртане)
6 Бутон
(Възпроизвеждане)
7 Бутон
8 Бутон (Последователно изреждане на снимки)
9 Бутон MENU
10 Бутон PRINT
11 Предавател
12 Бутон START/ STOP
13 Бутони / (Приближаване/ отдалечаване)
14 Бутон (Изтриване)
15 / / / / (Мулти-селектор)
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Забележки

С изключение на бутоните 2 SEC, SHUTTER и START/ STOP,
останалите бутони работят само когато фотоапаратът е
свързан към телевизор.

Подготовка





• Свалете изолационната лента , преди да използвате
устройството за дистанционно управление.
• Насочете дистанционното към сензора за дистанционно
управление отпред на фотоапарата, за да можете да
управлявате фотоапарата.
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Смяна на батерията на
устройството за дистанционно
управление







1 Докато натискате
върху издадената част
, пъхнете нокътя си
в цепнатината, за да
издърпате отделението за
батерията.
2 Извадете старата батерия
и поставете нова батерия
със страната + нагоре.
3 Пъхнете обратно
отделението за батерията
в устройството за
дистанционно управление,
докато щракне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не боравите правилно с батерията, е възможно
тя да експлодира. Не презареждайте батерията, не я
разглобявайте и не я хвърляйте в огън.
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• Когато литиевата батерия се изтощи, е възможно
работното разстояние на устройството за дистанционно
управление да се скъси или то да не функционира
правилно. В този случай сменете изтощената батерия с
нова CR2025 литиева батерия Sony.
Употребата на друга батерия може да доведе до риск от
пожар или експлозия.

ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията само с посочения тип батерии. В
противен случай е възможно да възникне пожар или да се
нараните.
Изхвърляйте изтощените батерии съгласно указанията.

Снимане
За да използвате устройството за дистанционно
управление, задайте режима на работа на фотоапарата в
положение [Remote Commander].

Уверете се, че обектът е на фокус и натиснете бутона
SHUTTER, бутона 2 SEC или бутона START/ STOP*.
– бутон SHUTTER
Когато натиснете този бутон, затворът веднага се
освобождава.
– бутон 2 SEC
Когато натиснете този бутон, затворът се освобождава
след две секунди.
– бутон START/ STOP*
Когато натиснете веднъж този бутон, започва запис
на видеоклип.
Когато натиснете бутона отново по време на запис на
видеоклип, записът спира.
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* Може да се използва само ако фотоапаратът поддържа
възможност за запис на видеоклип.
В зависимост от модела на фотоапарата, който поддържа
възможност за запис на видеоклип, можете да следите
работата по запис/ спиране на записа на видеоклип с
рефлектора за автоматично фокусиране или лампичката
на таймера за автоматично снимане. Преди употреба
проверете дали вашият фотоапарат е съвместим.
• За повече информация относно настройките вижте
ръководството за употреба на фотоапарата.
• Останалите бутони се използват, когато фотоапаратът е
свързан към телевизор.

Преглед на изображения с
устройството за дистанционно
управление чрез свързване на
фотоапарата към телевизор
Ако свържете фотоапарата към телевизор чрез видео кабел
или HDMI кабел и включите на режим възпроизвеждане,
ще можете да управлявате прегледа на изображения с
дистанционното. Повечето от бутоните на устройството
за дистанционно управление имат същите функции като
бутоните на фотоапарата.
• За повече информация вижте ръководството за употреба
на фотоапарата.
• Бутоните SHUTTER, 2 SEC, START/ STOP и бутона PRINT
се използват, когато снимате изображение или когато
фотоапаратът е свързан към PictBridge принтер.
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Последователно изреждане на снимки
С бутона
(Последователно изреждане на снимки) на
устройството за дистанционно управление можете лесно да
стартирате/ спрете последователното изреждане на снимки.
По време на изреждането на снимки можете да извършвате
следните операции с устройството за дистанционно
управление.
– Да изведете предходното/ следващото изображение с
бутоните / .
– Да поставите на пауза/ да стартирате отново
последователното изреждане на снимки с бутона .

Отпечатване на снимки
След като свържете фотоапарата към HD телевизор чрез
HDMI кабел, можете лесно да отпечатвате изображения,
докато ги разглеждате на телевизора.
1 Свържете фотоапарата към телевизор.
2 Свържете фотоапарата към PictBridge съвместим
принтер.
3 Изведете изображението, което желаете да отпечатате.
4 Натиснете бутона PRINT на устройството за дистанционно
управление.

• За повече информация относно отпечатването на снимки
вижте ръководството за употреба на фотоапарата. За
моделите фотоапарати, които притежават функция за
отпечатване на снимки, можете да извършвате тази
операция с устройството за дистанционно управление.
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Технически характеристики
Батерия

3V литиева батерия тип монета
(CR2025)
Размери
Прибл. 41.5 mm х 94.5 mm х 13.5 mm
(ш/ в/ д)
Тегло
Прибл. 27 g (без батерията)
Работна температура
от 0°С до 40°С
Температура за съхранение
от -20°С до +60°С
Включени в комплекта артикули
Устройство за дистанционно
управление RMT-DSLR2 (1)
(3V литиева батерия тип монета
(CR2025) поставена)
Комплект печатна документация
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
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BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

