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Utilizarea curelei de mână (furnizată)
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Manual de instrucţiuni
RO

Puteţi descărca software-ul de gestionare a imaginilor PlayMemories
Home™ de la următorul URL.
http://www.sony.net/pm/

Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe spatele unităţii.
Notaţi numărul de serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere
de câte ori apelaţi la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
Nr. model DSC-QX30
Nr. de serie
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AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare,
nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.

ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate
exploda, poate provoca incendii sau chiar arsuri chimice.
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.




4

Nu dezasamblaţi unitatea.
Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum
ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe acesta.
Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact
cu bornele bateriei.










Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea
directă la razele soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau
un dispozitiv compatibil de încărcare a acumulatorului.
Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
Păstraţi acumulatorul uscat.
Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.

RO

Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul
c.a. Deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete imediat ce apare
o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
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Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
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Aviz

RO

În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice
întrerup transferul de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă
limitele specificate în reglementarea privind compatibilitatea
electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare
mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa
imaginea şi sunetul acestei unităţi.

7

Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.

8

În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă
sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria
şi echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.

RO
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Cu privire la cameră
RO

Camera este concepută pentru
a ﬁ conectată la un telefon
inteligent prin intermediul Wi-Fi.
Puteţi transfera pe loc imagini
pe un telefon inteligent, imediat
după ce le înregistraţi.

Veriﬁcaţi elementele furnizate






Acumulator reîncărcabil NP-BN (1)
Cablu micro USB (1)
Curea de mână (1)
Accesoriu pentru telefon
inteligent (1)
Manual de instrucţiuni
(acest manual) (1)

Denumirile componentelor
principale
 Buton de pornire
 Microfon
 Terminal multiplu
 Butonul RESET
 Lampă alimentare/încărcare/film
Verde: alimentare pornită
Portocaliu: încărcare în curs
Roşu: se înregistrează un film
 Clapetă zoom
 Declanşator

Continuare 
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Cu privire la cameră (continuare)
 Panoul de afişaj
: arată că nu este introdus
un card de memorie
: arată capacitatea rămasă
a bateriei
: indică setările Wi-Fi
: Conexiune simplă
(implicit)
: Conexiune multiplă
: Wi-Fi dezactivat
 Buton Wi-Fi
 Mufă trepied
 Cârlig pentru cureaua de mână
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Încărcarea bateriei
RO

Încărcaţi bateria înainte
de a utiliza camera. Pentru
a o încărca, utilizaţi cablul
micro USB (furnizat) pentru
a conecta camera la un computer.



Capac pentru
baterie

Opriţi alimentarea în timp ce
bateria este în curs de încărcare.
Dacă nu aveţi un computer, folosiţi
adaptorul c.a. AC-UD10
(comercializat separat).
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Introducerea unui card de memorie
Introduceţi un card de memorie microSD (comercializat separat) sau
un suport Memory Stick Micro™ (M2) (comercializat separat) înainte
de a înregistra imagini.
Notă: Asiguraţi-vă că aţi introdus cardul de memorie
cu orientarea corectă.


Cardurile de memorie sunt utilizate pentru stocarea de imagini de [20M]
(setarea implicită) sau de clipuri video.
Suport
Memory
Stick Micro

card de
memorie
microSD
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Partea cu
terminale

Parte
imprimată

Instalarea PlayMemories Mobile™
RO

Instalaţi PlayMemories Mobile
pe telefonul inteligent înainte
de a utiliza camera. Dacă aplicaţia
PlayMemories Mobile este deja
instalată, actualizaţi-o la cea mai
recentă versiune .

Pentru detalii despre PlayMemories
Mobile, consultaţi site-ul web de
asistenţă
http://www.sony.net/pmm/

Android
Căutaţi aplicaţia PlayMemories
Mobile pe Google Play şi instalaţi-o.

iPhone
Căutaţi aplicaţia PlayMemories
Mobile în App Store şi instalaţi-o.
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Conectarea camerei şi a unui telefon inteligent
prin Wi-Fi
Metoda de conectare variază
în funcţie de tipul telefonului
inteligent. Conﬁrmaţi tipul
telefonului inteligent şi conectaţi
prin intermediul Wi-Fi.

Android
(incompatibil cu NFC)
 Porniţi alimentarea camerei.
 Porniţi PlayMemories Mobile
pe telefonul inteligent.
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 Selectaţi numele SSID, aşa cum
este imprimat pe eticheta de pe
spatele capacului pentru bateria
camerei.
 Introduceţi parola, aşa cum este
imprimată pe aceeaşi etichetă
(numai prima dată).

Buton de pornire



RO




Alimentare pornită: Continuaţi
să atingeţi (1-2 secunde) fără
să mişcaţi, până ce porneşte
PlayMemories Mobile.
Alimentare oprită: Menţineţi
camera în contact cu telefonul
inteligent până ce se extinde
obiectivul camerei.

Android (compatibil cu NFC)
 Atingeţi marca N de pe telefonul
inteligent de
(marca N) de pe
cameră.

Continuare 
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Conectarea camerei şi a unui telefon inteligent prin Wi-Fi (continuare)

iPhone
 Porniţi alimentarea camerei.
 Selectaţi [Settings] pe telefonul
inteligent, apoi selectaţi [Wi-Fi].
 Selectaţi numele SSID, aşa cum
este imprimat pe eticheta de
pe spatele capacului pentru
bateria camerei.

Buton de pornire

18





 Introduceţi parola, aşa cum este
imprimată pe aceeaşi etichetă
(numai prima dată).
 Confirmaţi conexiunea la SSID
de pe cameră.
 Reveniţi la ecranul de pornire,
apoi porniţi PlayMemories Mobile.





Ataşarea camerei la un telefon inteligent
RO

Ataşaţi camera la un telefon
inteligent după ﬁxarea
accesoriului pentru telefon
inteligent (furnizat) la cameră.
 Fixaţi camera în accesoriu.
Puneţi camera în slotul
accesoriului, aliniaţi marcajele
albe, apoi rotiţi accesoriul până
de aude un clic.



Marca Sony (sus)

Accesoriu pentru
telefon inteligent

Marcaj alb

Continuare 

19

Ataşarea camerei pe un telefon inteligent (continuare)
 Deschideţi clemele accesoriului.
 Extindeţi clemele şi ataşaţi
camera la telefonul inteligent.
 Nu balansaţi camera cât timp are
un telefon inteligent ataşat, fiindcă
telefonul inteligent ar putea
aluneca din accesoriu.
 Asiguraţi-vă că nu prindeţi niciun
buton atunci când ataşaţi telefonul
inteligent.
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Înregistrarea de imagini
RO
 Porniţi PlayMemories Mobile
pe telefonul inteligent.
 Înregistraţi imagini cu
declanşatorul camerei sau
cu PlayMemories Mobile.
Imagini [2M] sunt transmise
automat către telefonul inteligent
şi este afişat un ecran de revizuire.
Imaginile [20M] se salvează pe
cardul de memorie al camerei
(setare implicită).

Ecranul PlayMemories Mobile
 Schimbarea modurilor
de înregistrare de imagini
 Declanşator/buton film
 Setări
 Comutare între imagine
statică/film
 Zoom
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Finalizarea
 Închideţi PlayMemories Mobile
pentru a reveni la ecranul
de pornire.
 Opriţi alimentarea camerei.
 Dacă opriţi alimentarea camerei
înainte de a închide PlayMemories
Mobile, va fi afişat un mesaj
de eroare. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.

Ecranul de afişare pentru aplicaţie
poate fi modificat în cadrul
upgrade-urilor viitoare,
fără notificare prealabilă.
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Consultaţi Ghidul de asistenţă
RO

Ghidul de asistenţă este
un manual online. Consultaţi
Ghidul de asistenţă dacă doriţi
să cunoaşteţi mai multe detalii,
setări şi operaţii ale aplicaţiei
PlayMemories Mobile, precum
şi pentru măsuri de precauţie.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

23

Întrebări şi răspunsuri
De ce nu se încarcă camera?
Opriţi alimentarea.
De ce luminează intermitent lampa
de alimentare în culoare roşie?
 Cardul de memorie nu este
introdus corect. Introduceţi-l
în direcţia corectă (consultaţi
„Introducerea unui card de
memorie”).
Cum pot corecta data/ora?
 După stabilirea conexiunii Wi-Fi
între cameră şi telefonul inteligent,
data/ora camerei se vor seta
automat la fel ca pe telefonul
inteligent.
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Cum pot reveni la setarea
implicită?
 Porniţi alimentarea camerei,
apoi apăsaţi butonul RESET.
Cum pot schimba setările precum
dimensiunea imaginii?
 Puteţi face modificări în ecranul
de setări al PlayMemories Mobile.
Cum pot vedea numărul de
imagini sau setările Wi-Fi?
 Consultaţi secţiunea „Specificaţii”
a acestui manual sau „Ghidul
de asistenţă (HTML)”.

RO
De ce a pornit alimentarea camerei
în mod neaşteptat?
 Dacă un telefon inteligent
compatibil NFC se află în
apropierea camerei, alimentarea
poate porni în mod accidental.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
De ce nu sunt transferate filmele
pe telefonul meu inteligent după
înregistrare?
 Filmele sunt înregistrate pe un card
de memorie, dar nu se transferă
automat.

De ce îmi este cerută din
nou parola?
 În funcţie de modelul telefonului
dvs. inteligent, este posibil să
vă fie solicitată parola din nou,
chiar dacă aţi setat-o. În acest
caz, efectuaţi din nou operaţia
de conectare (consultaţi
„Conectarea camerei şi a unui
telefon inteligent prin Wi-Fi”).
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Specificaţii
Alimentare: Acumulator NP-BN, 3,6 V
Consum de energie (în timpul înregistrării de imagini): 1,4 W
Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 0,9 A

Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot
fi înregistrate
Durata de utilizare a bateriei

Număr de imagini

-

Aprox. 200 imagini

Înregistrare reală (ﬁlme)

Aprox. 25 min.

-

Înregistrare continuă (ﬁlme)

Aprox. 45 min.

-

Înregistrare (imagini statice)
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Numărul este bazat pe standardul CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Numărul de mai sus variază în funcţie de tipul telefonului inteligent şi
de modul în care este utilizat acesta.

Mărci comerciale








RO

, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
, PlayMemories Home sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Sigla microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
Android, Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea,
mărcile ™ sau ® nu sunt folosite în toate situaţiile din acest manual.
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Note cu privire la utilizarea camerei
Note cu privire la utilizarea camerei
•

•

Atunci când ataşaţi un accesoriu pentru telefon inteligent
la cameră, aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul.
Nu ţineţi doar de telefonul inteligent după ataşarea camerei la
telefonul inteligent. Accesoriului poate cădea de pe telefonul
inteligent. Ţineţi de corpul camerei.

Cu privire la temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue,
dar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
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Despre protecţia împotriva supraîncălzirii

RO

În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu
puteţi înregistra filme sau alimentarea poate fi întreruptă automat
pentru a proteja camera.
În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea
înainte de răcirea suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca
alimentarea să fie întreruptă din nou sau să nu puteţi înregistra filme.
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Despre securitate cu privire la utilizarea produselor LAN wireless
Asiguraţi-vă că utilizaţi întotdeauna o reţea wireless securizată cu
dispozitivele dvs., pentru a evita hackingul, accesul neautorizat al
terţilor şi alte vulnerabilităţi. Este important să setaţi caracteristicile
de securitate atunci când utilizaţi funcţia de reţea wireless.
Sony nu asigură nicio garanţie şi nu îşi asumă răspunderea pentru
eventualele daune provocate de o securitate necorespunzătoare
sau de utilizarea funcţiei de reţea wireless.

Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile
mecanice sau impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau
călcarea pe produs. Acordaţi o atenţie sporită obiectivului.
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Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest produs
şi răspunsurile la întrebările frecvente, puteţi accesa site-ul
nostru Web de asistenţă pentru clienţi.

RO

http://www.sony.net/
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