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Daljinski upravljalnik za prikaz v živo
Navodila za začetek

V tem priročniku so osnovna navodila za uporabo daljinskega
upravljalnika za prikaz v živo RM-LVR2.

Pred začetkom uporabe daljinskega upravljalnika
ga povežite s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi,
kot je opisano v tem priročniku.
Za podrobnosti glejte spletni vodnik za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

Zaslonski prikaz
 Ikona za zaklepanje gumbov
 Zaslon ure
 Indikator napolnjenosti baterije
daljinskega upravljalnika
 Ikona letalskega načina
Prikaže se, kadar je daljinski upravljalnik
v letalskem načinu.
 Način za fotografiranje
 Indikator preklapljanja načina za
fotografiranje
 Ikona REC
 Indikator opozorila pomnilniške kartice
 Indikator napolnjenosti baterije
fotoaparata

Zaslon ure

Nastavitev območja
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Preverite, ali je napajanje daljinskega upravljalnika
nastavljeno na OFF (izklopljeno).
S kablom Micro USB (priložen) povežite daljinski upravljalnik
in vklopljen računalnik.
Med polnjenjem
sveti oranžno

Kabel Micro USB

Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko
številko vnesite v spodnji prostor. Številki imejte vedno pri sebi,
ko se glede tega izdelka obrnete na prodajalca izdelkov Sony.

Nastavitev
leto-mesec-dan

Nastavitev časa

Potrditev nastavitve
datuma in časa/
območja

© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
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Lučka CHG (polnjenje) se izklopi, ko je polnjenje končano.

Opombe
• Daljinski upravljalnik lahko polnite, tudi kadar ni povsem izpraznjen. Tudi če
daljinski upravljalnik ni povsem napolnjen, lahko uporabljate delno napolnjen
paket baterij.
• Ko je daljinski upravljalnik vklopljen, se napaja, vendar se ne polni.
• Ko je daljinski upravljalnik povsem napolnjen, se lučka CHG (polnjenje)
takoj izklopi.
• Če nimate računalnika, uporabite omrežni napajalnik AC-UD10 (naprodaj
posebej).

Opombe
• Regije določa časovna razlika med greenwiškim srednjim časom (GMT) in
standardnim časom mesta, kjer se nahajate. Za podrobnosti o časovnih razlikah
glejte razdelek »Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta« v spletnem
vodniku za pomoč.
• Če želite znova nastaviti datum in čas, pritisnite gumb MENU na daljinskem
upravljalniku, da izberete možnost »Datum in čas/območje/poletni čas«
(nastavitev daljinskega upravljalnika).
pod

Opombe
(pisk) nastavljen na OFF (izklopljeno),
• Če je za napravo HDR-AZ1
piska za potrditev povezave ne boste slišali.
• Če piska za potrditev povezave ne slišite, znova zaženite fotoaparat
in poskusite znova od 3. koraka naprej.

ali
Opombe
• Če povezava s fotoaparatom ni končana, je prenos signala morda otežen.
V tem primeru se premaknite na drugo mesto in poskusite znova.
Opombe
• Če je način povezave fotoaparata nastavljen na večkratno povezavo,
preklopite na enkratno povezavo.
• Pri modelu HDR-AS15/AS30V v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico.
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Snemanje

Snemanje filmov
Če v stanju, ki je prikazano na sliki , pritisnete gumb REC/ENTER,
daljinski upravljalnik ne bo več v stanju pripravljenosti. V tem
primeru znova izberite SSID fotoaparata.
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Povežite daljinski upravljalnik in fotoaparat.
Aktivna videokamera brez naprave HDR-AZ1
Ko je na zaslonu fotoaparata prikazana oznaka [ACPT?], pritisnite
gumb ENTER na fotoaparatu.

Podrobnosti o naslednjih dejanjih najdete v spletnem vodniku za
pomoč ali navodilih za uporabo fotoaparata.
• Slike
• Slike v intervalih
• Snemanje v zanki
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Za začetek snemanja pritisnite gumb REC/ENTER.
Lučka REC/Wi-Fi se iz modre barve spremeni v rdečo.

Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb
REC/ENTER.
Lučka REC/Wi-Fi se iz rdeče barve spremeni v modro.

Za vklop daljinskega upravljalnika pritisnite gumb ON/OFF.
Opombe
(večkratna povezava), pritisnite gumb MENU
• Če se prikaže ikona
(način povezave)
na daljinskem upravljalniku, izberite ikono
(nastavitev daljinskega upravljalnika) in jo nastavite na
pod
(enkratna povezava).

Ko prvič vklopite daljinski upravljalnik, se prikaže zaslon za
nastavitev datuma in časa/območja.

Med načini fotografiranja lahko preklapljate tako, da pritisnete gumb
UP/DOWN na prikazu v živo daljinskega upravljalnika.
Ikona načina fotografiranja bo prikazana na zgornji levi strani zaslona.

Izberite fotoaparat, ki ga želite povezati z daljinskim
upravljalnikom.



Vklopite daljinski upravljalnik.
Ob vklopu daljinskega upravljalnika se prikaže zaslon
pripravljenosti povezave Wi-Fi.

Preklapljanje med načini fotografiranja

 Na seznamu ciljnih povezav izberite SSID (cilj).
 Pritisnite gumb REC/ENTER.
 Ko je daljinski upravljalnik v stanju pripravljenosti, v 2 minutah
nadaljujte s 5. korakom.

Podrobnosti o naslednjih dejanjih najdete v spletnem vodniku
za pomoč ali navodilih za uporabo fotoaparata.
• Več fotoaparatov (večkratna povezava)
• Fotoaparati brez aktivne videokamere
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Lučka REC/Wi-Fi zasveti modro, LCD-zaslon daljinskega
upravljalnika preklopi v prikaz v živo in povezava je vzpostavljena.

Preverite, ali je na zaslonu fotoaparata prikazana oznaka Wi-Fi.
Aktivna videokamera brez
HDR-AZ1
naprave HDR-AZ1

Povezovanje daljinskega upravljalnika
z enim fotoaparatom (enkratna
povezava)

Vklapljanje daljinskega upravljalnika
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Pritisnite gumb ON/OFF.

Preverite nastavitve fotoaparata.

• Pritisnite gumb REC/ENTER na zaslonu za potrditev datuma in
časa/območja, da potrdite želeni element, nato pa bo prikazan
zaslon pripravljenosti povezave Wi-Fi.

Deli in upravljalne tipke
 Gumb MENU
 Gumb DISP
 Gumb REC/ENTER
 Lučka REC/Wi-Fi
 LCD-zaslon
 Gumb DOWN
 Gumb UP
 Lučka CHG (polnjenje)
 Gumb RESET (ponastavi)
 Priključek Multi/Micro USB
 Zaklepni vzvod
 Pokrov konektorja
 Gumb ON/OFF
 Zanka za pas

HDR-AZ1

Zgoraj je prikazan model
FDR-X1000V.

Povezovanje daljinskega upravljalnika
s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi

Evidenčni list za uporabnike

Aktivna videokamera brez
naprave HDR-AZ1
Pritisnite gumb NEXT ali PREV.

Oblika datuma

Polnjenje daljinskega upravljalnika

Slovenščina

Oznaka izdelka je nameščena na zunanji spodnji strani naprave.
Če jo želite preveriti, odstranite pašček.

Nastavitev
poletnega časa

HDR-AZ1
Ko slišite pisk za potrditev povezave, pritisnite gumb za povezavo
Wi-Fi na fotoaparatu in ga držite, dokler ne slišite piska za
dokončanje vzpostavljanja povezave.

Vklopite fotoaparat.

Prikaz v živo

RM-LVR2

Previdnostni ukrep
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• Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeni element,
in nato pritisnite gumb REC/ENTER.
• Zaslon za nastavitev datuma in časa/območja se preklopi
v naslednjem vrstnem redu.

Opombe
• Zaslon se razlikuje glede na povezan
fotoaparat.

Pokrov
konektorja

Št. modela RM-LVR2
Serijska št.
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Nastavite datum in čas/območje.

Opombe
• Če oznaka [ACPT?] ni prikazana na zaslonu fotoaparata, znova zaženite
fotoaparat in poskusite znova od 3. koraka naprej.

Opombe glede nameščanja pasu na daljinski
upravljalnik
• Dolžino pasu lahko prilagodite glede na položaj pritrdil  in .
• Če želite daljinski upravljalnik pritrditi na roko, ga nosite na hrbtni
strani roke. Nato pas speljite skozi , tako da je gumb REC/ENTER
usmerjen proti vašim prstom, LCD-zaslon pa proti vašemu komolcu.
Ko pritrdite , premaknite , da pokrijete konec .

Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev
(napako) prenosa podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite
in znova priklopite povezovalni kabel (USB itn.).

Kondenzacija vlage
Če daljinski upravljalnik prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko
na ohišju in v njegovi notranjosti nabere kondenzacijska vlaga.
Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro daljinskega upravljalnika.

Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnih
kablov, krajših od 3 metrov.

Če pride do kondenzacije vlage
Izklopite daljinski upravljalnik in počakajte približno pol ure, da vlaga
izhlapi.

Opomba

Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko
in zvok te enote.

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

• Nepravilna namestitev pasu lahko povzroči poškodbe.
• Kadar daljinski upravljalnik namestite na desno roko, obračanje
zaslona v nastavitvah daljinskega upravljalnika nastavite na možnost
ON (vklopljeno).
• Kadar daljinski upravljalnik uporabljate na roki, morate priloženo
osnovno ploščo in pas vedno pravilno pritrditi.
• Pazite, da vam pri odpenjanju pasu daljinski upravljalnik ne pade
na tla.
• Podrobnosti o nameščanju pasu na daljinski upravljalnik najdete
v vodniku za pomoč.

OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara, tako da
1) enote ne izpostavljate dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da
izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.

Opomba glede uporabe
[Daljinski upravljalnik za prikaz v živo]

POZOR
Upoštevajte naslednja opozorila, ker obstaja nevarnost segrevanja,
požara ali eksplozije.
* V ta izdelek je vgrajena litij-ionska baterija.
• Izdelek polnite s predpisano metodo polnjenja.
• Izdelka ne postavljajte v bližino ognja ali v mikrovalovno pečico.
• Izdelka v vročem vremenu ne puščajte v avtomobilu.
• Izdelka ne shranjujte ali uporabljajte v vročem in vlažnem prostoru,
na primer v savni.
• Izdelka ne razstavljajte, zdrobite ali preluknjajte.
• Izdelka ne izpostavljajte prekomernim udarcem, na primer padcu
z višine.
• Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C.
• Izdelek shranjujte v suhem prostoru.
Izrabljen izdelek primerno odstranite.
Izdelek polnite z metodo polnjenja, predpisano v navodilih za uporabo.

Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah,
v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija

Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti so na voljo na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/

Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte/shranjujte na spodaj
navedenih mestih
• V izjemno vročem okolju
V okolju, kot je na soncu parkiran avto, lahko ohišje daljinskega
upravljalnika spremeni obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote
Če daljinski upravljalnik shranjujete na mestu, izpostavljenem
neposredni sončni svetlobi ali viru toplote, lahko njegovo ohišje
spremeni obliko ali barvo, zaradi česar lahko pride do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
• V bližini močnih magnetnih polj
• Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne zaide v notranjost daljinskega
upravljalnika. To lahko povzroči okvaro daljinskega upravljalnika,
ki je v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
Funkcija Wi-Fi
• Daljinski upravljalnik uporabljajte v skladu s predpisi na območju
uporabe.
• Funkcije Wi-Fi na daljinskem upravljalniku ne morete uporabljati
pod vodo.
Varnost uporabe brezžičnih naprav LAN
• Zagotovite uporabo varnega brezžičnega omrežja LAN in se tako
izognite vdoru v računalniški sistem, nepooblaščenemu dostopu
tretjih oseb in drugim ranljivostim.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN je pomembno, da nastavite
zaščito.
• Družba Sony Corporation ne prevzema odgovornosti za morebitno
škodo, ki je posledica neustrezne zaščite ali predvidljivih okoliščin.

Delovna temperatura
• Daljinski upravljalnik je zasnovan za uporabo pri temperaturah
od –10 do 40 °C. Uporaba v zelo hladnem ali vročem okolju
s temperaturami zunaj tega obsega ni priporočena.
• LCD-zaslon in ohišje se med delovanjem segrejeta. To ne pomeni,
da gre za okvaro.
Upravljanje LCD-zaslona
• LCD-zaslona ne izpostavljajte soncu, saj ga to lahko poškoduje.
Bodite pazljivi, ko odlagate daljinski upravljalnik ob okno.
• Če daljinski upravljalnik uporabljate v mrzlem prostoru, se lahko na
LCD-zaslonu prikažejo vodoravne črte ali sled slike. To ne pomeni,
da gre za okvaro. Ko se daljinski upravljalnik segreje, bo LCD-zaslon
deloval normalno.

Vodoodpornost daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je odporen na vodo. Poškodbe zaradi
nepravilne uporabe, zlorabe ali nepravilnega vzdrževanja niso
zajete v omejeno garancijo.
• Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, kot je
voda iz pipe.
• Enote ne uporabljajte v termalnih vrelcih.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte v priporočenem temperaturnem
obsegu vode od 0 do 40 °C.
Opombe pred uporabo daljinskega upravljalnika pod vodo ali
v njeni bližini
• Pazite, da v pokrov konektorja ne prodre nobena tuja snov, denimo
pesek, lasje ali umazanija. Celo majhna količina tuje snovi lahko
povzroči, da v daljinski upravljalnik prodre voda.
• Prepričajte se, da tesnilo in njegove povezovalne površine niso
opraskane. Celo majhna praska lahko povzroči, da v daljinski
upravljalnik prodre voda. Če je tesnilo ali njegove povezovalne
površine opraskane, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
• Če v tesnilo ali njegove povezovalne površine prodre umazanija
ali pesek, te dele očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
• Pokrova konektorja ne odpirajte/zapirajte z mokrimi ali prašnimi
rokami ali v bližini vode. V notranjost lahko prodre pesek ali voda.
Pred odprtjem pokrova konektorja izvedite postopek, opisan
v poglavju »Čiščenje po uporabi daljinskega upravljalnika pod vodo
ali v njeni bližini«.
• Pokrov za kartico priključka odprite, ko je daljinski upravljalnik
popolnoma suh.
• Vedno preverite, ali je pokrov konektorja ustrezno zaklenjen.
Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika pod vodo ali
v njeni bližini
• Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem, na primer pri
skoku v vodo.
• Pokrova konektorja ne odpirajte in zapirajte pod vodo ali v njeni
bližini.
• Daljinski upravljalnik se v vodi potopi. Uporabite pas, ki je priložen
daljinskemu upravljalniku, s katerim preprečite, da bi potonil.

Čiščenje po uporabi daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni
bližini
• Daljinski upravljalnik vedno očistite z vodo v 60 minutah po uporabi
in ne odpirajte pokrova konektorja pred koncem čiščenja. Pesek ali
voda lahko prodre v notranjost na delih, ki niso vidni, in zmanjša
vodoodpornost daljinskega upravljalnika, če se te snovi ne sperejo.
• Daljinski upravljalnik za približno 5 minut postavite v posodo s čisto
vodo. Nato daljinski upravljalnik rahlo potresite in pod vodo pritisnite
vse gumbe, da odstranite morebitno sol, pesek ali drugo snov okoli
gumbov.
• Po izpiranju obrišite vodne kapljice z mehko krpo. Počakajte, da se
daljinski upravljalnik popolnoma posuši v senčnem in dobro
prezračevanem prostoru. Daljinskega upravljalnika ne sušite
s sušilnikom za lase, ker bi lahko spremenil obliko in/ali bi se
poslabšala njegova vodoodpornost.
• Vodne kapljice ali prah na pokrovu konektorja obrišite z mehko suho
krpo.
• Kadar je daljinski upravljalnik pod vodo, se lahko pojavijo mehurčki.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
• Ohišje daljinskega upravljalnika se lahko razbarva, če pride v stik
s kremo proti sončenju.
Če daljinski upravljalnik pride v stik s kremo za sončenje, ga hitro
očistite.
• Ne dovolite, da bi slana voda prodrla v notranjost daljinskega
upravljalnika ali prišla v stik z njegovo površino. To lahko povzroči
korozijo ali razbarvanje in slabšo vodoodpornost.
Odlaganje
Pred odlaganjem daljinskega upravljalnika odstranite paket baterij.
Odstranite paket baterij
Vgrajen paket baterij je mogoče reciklirati.
Pred odlaganjem daljinskega upravljalnika odstranite vgrajen paket
baterij.
Opombe
Pri odstranjevanju paketa baterij pazite na naslednje.
• Vijake itd. odstranjujte zunaj dosega otrok, da ne bi po nesreči pogoltnili
katerega od manjših delov.
• Pazite, da si ne poškodujete nohtov ali prstov.

Pomembna informacija
Vijake odstranite le pri odlaganju daljinskega upravljalnika.
Popravilo ali zamenjavo bomo zavrnili, če bomo ugotovili, da je bila
naprava nepravilno razstavljena.
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Če želite izklopiti daljinski upravljalnik, pritisnite gumb ON/OFF.
Odklopite povezane kable.
Odstranite vijake s križnim izvijačem. (4 vijaki)
Odstranite pokrov.
Pritisnite zaponko navzven in odstranite paket baterij.

Tehnični podatki
Napajanje:

Paket akumulatorskih baterij: 3,6 V (notranja
baterija)
Priključek Multi/Micro USB: 5 V
Polnjenje USB:
DC 5 V, 500 mA/800 mA
Čas polnjenja:
Prek računalnika: pribl. 4 h in 5 min.
Prek AC-UD10 (naprodaj posebej): pribl. 2 h
in 55 min.
Vodoodpornost:
globina vode 3 m, 30 minut neprekinjeno
(vodoodpornost ni zagotovljena v vseh pogojih)
Delovna temperatura:
od –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža:
pribl. 64 g (samo glavno ohišje)
Skupna teža (pri uporabi):
pribl. 95 g
(vključno s priloženim pasom in osnovno ploščo)
Priloženi deli:
daljinski upravljalnik za prikaz v živo (1),
kabel Micro USB (1)*, pas (1), osnovna plošča (1),
komplet natisnjene dokumentacije
* Čeprav je daljinski upravljalnik naprodaj s fotoaparatom, je priložen samo en
kabel Micro USB.

• Oblika in tehnični podatki se lahko ob prihodnji nadgradnji
spremenijo brez obvestila.
• Za dodatne tehnične podatke glejte spletni vodnik za pomoč.

Blagovne znamke
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so zaščitene blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.

Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku,
na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih
razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in  v teh navodilih
morda nista opisani.

