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Prenosni zvočnik

Značilnosti

• Ta enota je večsmerni zvočnik z vgrajenim
ojačevalnikom in je združljiva z aktivnim nastavkom
Uporabljate jo lahko Soynejevimi videokamerami, ki
imajo na voljo funkcijo za projiciranje.
• To enoto napaja priključena videokamera in zaradi
tega ne potrebuje lastnega napajanja.

Opozorila
Varnost

Če enote ne uporabljate dlje časa
Če je enota priključena na videokamero, z izklopom
videokamere ne boste popolnoma izklopili te enote.
Če enote ne boste uporabljali dlje časa, jo odstranite iz
videokamere.

Navodila za uporabo

Tuji predmeti

SL

Bodite pozorni, da v stik s priključkom ne pridejo tuji
predmeti, ker lahko pride do poškodb. Bodite pozorni,
da tudi notranjost zvočnika ne pride v stik s tujimi
predmeti.
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RDP-CA1

V primeru motnje ali napake v delovanju
Pred uporabo te enote podrobno preberite navodila za
uporabo in jih hranite za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILO
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Da ne bi prišlo do požara, enote ne izpostavljati dežju
ali vlagi.













Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni
enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
< Opomba za kupce: naslednje informacije se
nanašajo na naprave, ki se prodajajo v državah, za
katere veljajo EU direktive >
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in
v garancijskem listu.

V primeru motnje ali napake v delovanju ali v primeru,
da notranjost enote pride v stik s tujim predmetom
nemudoma odstranite enoto iz videokamere in stopite v
stik z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Ravnanje z enoto

• Zvočniška enota, vgrajeni ojačevalnik in ohišje so
natančno prilagojeni drug drugemu. Ne poskušajte jih
spreminjati ali prilagajati.
• Če se umaže ohišje, ga obrišite z mehko krpo, ki jo
rahlo navlažite z blagim čistilom. Ne uporabljajte
bencina, alkohola ipd., ker lahko poškodujejo
površino ohišja.
• Enote ne shranjevati na naslednjih mestih:
–– na mestih, ki so izpostavljena visokim
temperaturam, kot npr. na neposredni sončni
svetlobi ali poleg grelca,
–– v notranjosti avtomobila z zaprtimi vrati (posebej
poleti),
–– vlažnih prostorih, kot npr. kopalnica,
–– na prašnih ali peščenih mestih,
–– poleg ure, kreditne kartice itd. (čeprav je ta enota
zaščitena pred magnetnimi vplivi, poleg zvočnika ne
shranjevati posnetih kaset, ur ali kreditnih kartic).
• Enoto postavite na ravno površino.
• V primeru nepravilne namestitve se lahko enota
prevrne. Enoto postavite na stabilno in ravno
površino.
Ko je enota priključena na videokamero, pri
premikanju ne smete držati samo te enote.
• Te enote ne uporabljati v bližini televizorja, radijskega
sprejemnika ali ojačevalnika s sprejemnikom.

Če se na zaslonu pojavijo barvne
nepravilnosti

Če se na zaslonu pojavijo barvne nepravilnosti, izklopite
zaslon in počakajte 15 do 30, minut.

Če barvne nepravilnosti ne izginejo
Enoto odstranite od zaslona.

Če barvne nepravilnosti še vedno ne izginejo
Preverite, ali se v bližini enote nahaja magnetski vir.
Magnetski viri lahko vplivajo na delovanje enote in
povzročijo barvne nepravilnosti.

Magnetski viri

Magneti, ki so nameščeni na vratih omare ali stojal,
zdravstvene naprave, magneti v igračah itd.

 Posamezni deli
 Tipka za glasnost (–)
 Tipka za glasnost (+)*
 Lučka POWER
 Stereo mini priključek
 Nastavek za videokamero
*Na spodnjem delu enote se nahaja otipljiva točka, ki jo
lahko uporabite pri upravljanju enote.

 Priključitev enote na videokamero
1 Izklopite videokamero.
2 Puščico na spodnjem delu enote poravnajte
s puščito na aktivnem nastavku na
videokameri.
3 Priključek na tej enoti vstavite v režo na
videokameri.

Pokrov nastavka na videokameri primite z roko, tako
boste lažje namestili to enoto.

4 To enoto potisnite proti objektivu
videokamere, tako da se dobro namesti.
5 S priloženim priključnim kablom stereo
mini priključek te enote povežite z A/V
priključkom na videokameri.

• Ko vklopite videokamero, ko je priključena ta enota,
se na tej enoti osvetli lučka POWER.
Za odstranitev te enote izklopite videokamero in
potem v obratnem vrstnem redu izvedite korake za
priključitev
Pri odstranjevanju te enote pokrov nastavka na
videokameri primite z roko.

 Uporaba enote
Ko je ta enota nameščena na videokamero,
posreduje zvok videa, ki se predvaja s funkcijo za
projiciranje.
• Več informacij o funkciji za projiciranje lahko najdete
v navodilih za uporabo, ki so priložena videokameri.
• V naslednjih primerih se lahko nastavitev glasnosti
povrne na začetno nastavitev in zvok je zelo tih.
Prilagodite glasnost.
–– ko enoto namestite na videokamero,
–– ko vklopite in ponovno vklopite videokamero.

Spreminjanje glasnosti

Glasnost lahko nastavite s tipkama za glasnost +
in – na enoti.
• Glasnost lahko nastavite hitreje, če pritisnete in
držite eno izmed tipk za nastavitev glasnosti.
Opombe
• Enote ne uporabljati v bližini ušes.
• Pred snemanjem odstranite enoto iz videokamere,
ker lahko povzroči motnje.
• Pri nastavitvi glasnosti dobro držite enoto.
• Če je na HDMI priključek ali priključek za slušalke
na videokameri priključena katera druga naprava,
ima ta naprava prednost pred to enoto. V tem
primeru ta enota ne posreduje zvoka.
• Ko je enota priključena na videokamero, na
videokameri ne morete nastaviti glasnosti in
notranji zvočnik videokamere ne posreduje zvoka.
• Ko je enota nameščena na videokamero, jo ne
poskušajte dvigniti.

 Shranjevanje
Pri prenosu videokamere odstranite to enoto in
jo shranite v priloženo torbo.
Opombi
• Pri shranjevanju iz enote odstranite priključni
kabel, ker lahko pri shranjevanju s priključnim
kablom pride do poškodb enote.
• Priključni kabel in enoto shranite ločeno v za to
namenjen del torbe.

Odpravljanje težav
Preden zahtevate popravilo enote izvedite naslednje
korake. Če se težava nadaljuje, stopite v stik z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.

• V videokamero so priključene slušalke ali
HDMI kabel.
jj Odstranite slušalke ali HDMI kabel.

Zvok je moten.

• Baterija videokamere je skoraj izpraznjena.
jj V videokamero vstavite napolnjeno baterijo.

Lučka POWER se svetlika.

• Lučka POWER včasih svetlika, ko je glasnost
previsoka.

Videokamera se izklopi.

• Glasnost je na enoti nastavljena previsoko.
jj Znižajte glasnost s tipko za nastavitev glasnosti
– na tej enoti.
• Baterija videokamere je skoraj izpraznjena.
jj V videokamero vstavite napolnjeno baterijo.

Tehnični podatki

Zvočnik
Vrsta		
Zvočnik s polnim obsegom
Zvočnik		
Premer 30 mm
Ohišje 		
Zaščiteno
Impedanca		
6Ω
Ojačevalnik
Največja izhodna moč					
		
2 W (10 % THD, 1 kHz, 6 Ω)
Splošno
Največje mere
Okrog premer 57 mm × 86 mm
		
(največji premer × višina)
Masa		
Okrog 80 g
Priložena oprema
Prenosni zvočnik RDP-CA1 (1), priključni kabel (1),
torbica (1), komplet natisnjene dokumentacije.
Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in
tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

Zvok je moten ali pa ni zvoka.

• Glasnost je na enoti nastavljena previsoko.
jj Znižajte glasnost s tipko za nastavitev
glasnosti – na tej enoti.
• Priključni kabel ni pravilno priključen.
jj Odstranite in ponovno priključite priključni
kabel. Preverite, ali ste priključni kabel
pravilno priključili v A/V priključek na
videokameri in stereo mini priključek na
tej enoti.
• Ta enota se nahaja preblizu televizorja.
jj Postavite jo vstran od televizorja.

Zvok je zelo tih ali pa ni zvoka.

• Videokamera je izklopljena.
jj Vklopite videokamero.
• Enota je nastavljena na minimalno
glasnost.
jj Zvišajte glasnost s tipko za nastavitev
glasnosti + na tej enoti.
• Priključni kabel ni pravilno priključen.
jj Odstranite in ponovno priključite priključni
kabel. Preverite, ali ste priključni kabel
pravilno priključili v A/V priključek na
videokameri in stereo mini priključek na
tej enoti.

Ta oznaka označuje aktivni nastavek za uporabo skupaj z
video komponentami znamke Sony. Video komponente,
ki imajo na voljo ta sistem, so zasnovane tako, da
omogočajo učinkovito in preprosto snemanje.

