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4-285-770-11(1)
Nyomja le és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a készülék
kikapcsolásához vagy bekapcsolásához.

A készülék használatának megkezdése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a
kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

Figyelmeztetés
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Figyelem!
Csak az előírt típusú csereakkumulátort használja. Ellenkező esetben személyi
sérülés vagy tűz keletkezhet.
Ne tegye ki az elemeket erős hősugárzásnak, például közvetlen napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel történő alkalmazása halláskárosodást
okozhat.
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Ez a szimbólum arra hívja fel a készülék használójának figyelmét,
hogy szigeteletlen „veszélyes mértékű feszültség” van jelen a
termék belsejében, amely elérheti az emberre veszélyt jelentő
áramütési szintet.
Ez a szimbólum arra hívja fel a készülék használójának figyelmét,
hogy a készülékhez tartozóan fontos kezelési és karbantartási
(szervizelési) útmutatók találhatók.
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FONTOS BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK














Olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket!
Tartsa meg ezeket a figyelmeztetéseket!
Vegye komolyan a figyelmeztetéseket!
Kövesse az összes figyelmeztetést!
Ne használja a készüléket víz közelében!
Száraz kendővel tisztítsa!
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A gyártó utasításai szerint helyezze üzembe!
Ne helyezze hőt termelő berendezések, hőforrások, például radiátor, hőtároló,
kályha vagy egyéb berendezések (ideértve az erősítőket is) közelébe.
Biztonsági okokból a polarizált vagy földelt csatlakozót ne alakítsa át. A polarizált
hálózati csatlakozónak két villája van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt
hálózati csatlakozónak két villája és egy harmadik földelő érintkezője is van. A
széles érintkező, vagy a harmadik villa az ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz
nem illik a fali csatlakozóba, forduljon villanyszerelőhöz a fali csatlakozó
cseréjével kapcsolatban.
A hálózati vezetéket meg kell óvni attól, hogy járjanak rajta, vagy becsípődhessen,
különösen a dugasznál, és a készülékből kilépő helyen.
Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja.
Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsit,
állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használja. Legyen óvatos, ha
kocsit használ, mert mozgás közben a kocsival egybeépített készülék feldőlhet, és
sérüléseket okozhat.

 Húzza ki a készüléket villámlással járó vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem

használja.
 A javítást bízza képzett szakemberre. Javításra akkor van szükség, ha a készülék

bármilyen módon megsérült, például a tápvezeték vagy a csatlakozó megsérült,
folyadék ömlött rá, vagy tárgyak estek bele a készülékbe, a készülék eső vagy
nedvesség hatásának lett kitéve, nem működik rendesen, vagy leesett.
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Ez a termék bevizsgálásra került, és a 3 m-nél rövidebb csatlakozóvezetékkel való
használathoz találták megfelelőnek az EMC határértékek alapján.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok
vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
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Óvintézkedések
Az akkumulátorról, a hálózati adapterről és a töltőről
Az akkumulátor, a hálózati adapter és a töltő külön megvásárolható tartozék.
Használjon kompatibilis akkumulátort vagy hálózati adaptert (14., 16. oldal).
Amennyiben nem rendelkezik akkumulátorral vagy hálózati adapterrel, vásároljon.

Az LCD-képernyő használata
 Ne hagyja az LCD-képernyőt a nap felé fordítva, mert az károsíthatja a képernyőt.

Figyeljen erre, ha a készüléket ablak mellett helyezi el.
 Ne nyomja vagy karcolja meg az LCD-képernyőt. Ne helyezzen nehéz tárgyat az

LCD-képernyőre. A képernyő egyenlőtlenné válhat.
 Ha a készüléket hideg helyen használja, vízszintes vonalak és maradványkép

jelenhet meg a képernyőn. Ez nem hiba. Amikor a képernyő felmelegszik, a
kijelző visszatér a megszokott üzembe.
 Ha állóképet - mint például az osztott képernyő keretét, időadatot, vagy egy
állóképet - jelenít meg hosszú ideig, maradványkép jelenhet meg a képernyőn és
szellemképként lesz látható.
 A képernyő és a készülék használat közben felmelegedhet. Ez nem hiba.
 A készülék LCD-képernyője nagy pontosságú technológiával készült.
Elképzelhető, hogy a képpontok nagyon kis hányada „beragad”, azaz mindig ki
van kapcsolva (fekete) vagy állandóan valamilyen színt mutat (piros, zöld vagy
kék), illetve villog. Továbbá hosszú ideig tartó használat esetén elképzelhető,
hogy a képernyő fizikai jellemzőinek köszönhetően ilyen beragadt képpontok
jelennek meg. Ezek a problémák nem meghibásodások.
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Tisztítás
Tisztítás előtt
Ügyeljen arra, hogy először vegye ki az akkumulátort.
A képernyő tisztításáról
A képernyő felülete külön kezelést kapott, amely csökkenti a fényvisszaverődéseket.
A helytelen karbantartás ronthatja a képernyő teljesítményt, ezért vigyázzon a
következőkkel kapcsolatban:
 A képernyőt óvatosan, egy puha ronggyal törölje le, például egy ronggyal vagy
üvegtisztító kendővel.
 A makacs foltokat puha ronggyal lehet eltávolítani, például egy ronggyal, vagy
enyhén megnedvesített üvegtisztító kendővel.
 Soha ne használjon oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, illetve savas,
lúgos hatású tisztítószert, avagy kémiai tisztítókendőt, mivel azok károsíthatják a
képernyő felületét.
A készülékház tisztításáról
 A készülékházat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz ruhával. A makacs
foltokat enyhe mosószeres oldattal enyhén megnedvesített ruhával lehet
eltávolítani, majd letörölni egy puha, száraz ruhával.
 Az alkohol, benzin, hígító vagy rovarölő szerek károsíthatják a készülékházat,
vagy leoldhatják a készülékházon található feliratokat. Ne használjon ilyen vegyi
anyagokat.
 Ha a készüléket foltos ruhával dörzsöli meg, a készülékház megkarcolódhat.
 Ha a készülékház gumival vagy vinyl-gyantával érintkezik hosszú ideig, a
készülékház felületkezelésének minősége megromolhat, vagy a bevonat lekophat.
Hulladékként történő megsemmisítés
 Ne dobja ki a készüléket a háztartási szeméttel. Ne dobja a készüléket olyan
helyre, ahonnan az hulladéklerakóba kerül.
A készülékről
 A készülék teteje, a szellőzőnyílások és a fém részek felmelegedhetnek hosszú
használat alatt. Legyen nagyon óvatos, ha üzem közben vagy után megfogja a
készüléket.

Használat repülőgépen
A felszállás és leszállás közben kövesse a fedélzeti utasításokat a készülékkel
kapcsolatban.

9-HU

02CLMV55_GB_131.indb 9

2011. 03. 30. 19:26:33

A használat előtt
Olvassa el ezt a kezelési utasítást a fényképezőgép kezelési utasításával együtt.
Ez a készülék nem porálló, cseppálló vagy vízálló.
Ne helyezze a készüléket az alábbi helyekre
Függetlenül attól, hogy a készüléket használja, vagy csak tárolja, ne helyezze el az
alábbi helyeken. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
 Olyan helyeken történő elhelyezés, ahol közvetlen napfény érheti a készüléket,
például műszerfalon, vagy fűtőtest közelében a készülék deformálódhat, vagy
meghibásodhat.
 Túlzott rázkódásnak kitett helyeken.
 Erős elektromágneses hatásoknak kitett helyeken.
 Nagyon homokos helyeken.
Homokos területeken, például a tengerparton vagy máshol, vagy ahol porfelhő
fordul elő, védje meg a készüléket a homoktól és a portól. Ez meghibásodáshoz
vezethet.

A tartozékok ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok mind megtalálhatóak-e. Ha bármi
hiányzik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
 Készülékpapucs (önzáró vakupapucshoz és vakupapucshoz)
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 Napellenző

 HDMI vezeték (Kb. 45 cm, A-típus  C-típus)
 Hordozó tok
 Kinyomtatott dokumentáció

Jellemzők
Ez a készülék egy hordozható LCD-képernyő amely cserélhető objektíves digitális
fényképezőgéppel vagy cserélhető objektíves digitális HD videokamerával
használható, HDMI csatlakozóval és élőkép nézeti móddal. Képes a fényképezőgép
HDMI videokimenetének jelét megjeleníteni.
A következő funkciók segítenek abban, hogy tisztább képet nézhessen, és jobb
képeket készíthessen.
 Széles látószögű LCD-képernyő.
 Olyan hasznos funkciók, mint a fókusz színkijelzés mód és a képpont szintű
zoom.
 A mozgatható készülékadapter segítségével egyszerűen eltávolíthatja a készüléket,
ha olyan fényképezőgépet használ, amely önzáró készülékpapuccsal rendelkezik.
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A kezelőszervek azonosítása
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 LCD-képernyő
 Bekapcsolás jelző
A készülék állapotától függően ez a jelző világít vagy villog, ha a készülék be
van kapcsolva. (15. oldal)
 Bekapcsoló gomb
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék be-vagy kikapcsolásához.
 Vezérlőtárcsa
Megnyitja és működteti a menüt.
A vezérlőtárcsát balra
megnyomva*
A vezérlőtárcsa forgatása

Megnyitja a menüt/Végrehajtja a kiválasztott
elemet
Kiválasztja a menüpontot/A kiválasztott elem
értékének megváltoztatása.

* A funkció függ a készülék aktuális állapotától.
 Akkumulátor csatlakozó
 Hangszóró
Monó hangszóró a hang ellenőrzéséhez.
 Akkumulátor kioldó kar
 Fejhallgató-csatlakozó
Csatlakoztathat 3,5 mm-es sztereó minijack csatlakozós fejhallgatót a hang
meghallgatásához.
 A hangszóróból nem hallható hang, amikor fejhallgatót csatlakoztatott.
 HDMI (A-típus) csatlakozó
 DC IN csatlakozó
 Állványcsatlakozó
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Tápellátás
A készüléket Sony akkumulátorról, vagy Sony hálózati adapterrel működtetheti.

Az akkumulátor felhelyezése
A következő (külön megvásárolható) Sony akkumulátorok használhatók a
készülékkel. A készülék nem működik más akkumulátorral.
 NP-FM500H
 NP-QM71D
 NP-QM91D
 Megjegyzés
 Ha NP-QM71D vagy NP-QM91D akkumulátort használ, először a

fényképezőgépet csatlakoztassa az állványra.

Nyomja be az akkumulátort finoman a jelzett irányba, majd
csúsztassa balra, miközben továbbra is nyomva tartja.
Egy kattanást hallhat, amikor az akkumulátor a helyére csúszik.
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Az akkumulátor eltávolítása
Csúsztassa az akkumulátort jobbra, miközben az akkumulátor kioldó kart
balra tolja.
Az akkumulátor kijön készülékből.

 Megjegyzés
 Legyen óvatos, ne ejtse le az akkumulátort eltávolítása közben.

Az akkumulátor maradék kapacitásának ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségi szintjét a bekapcsolás jelzővel ellenőrizheti. Cserélje ki
az akkumulátort egy teljesen feltöltött akkumulátorra, amikor a jelző pirosra vált.
A bekapcsolás jelző állapota

A készülék állapota

Zöld (világít)

Bekapcsolva. (Akkumulátoros
használat.)

Zöld (lassan villog)

Bekapcsolás, kikapcsolás.
(Akkumulátoros használat.)

Fehér (világít)

Bekapcsolva. (Hálózati adapterrel
használva.)

Fehér (lassan villog)

Bekapcsolás, kikapcsolás. (Hálózati
adapterrel használva.)

Piros (világít)

Az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony.

Piros (gyorsan villog)

Akkumulátor lemerült.

Nem világít

Kikapcsolva

 Megjegyzések
 Ne húzza ki, vagy távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati adaptert a

készülék be- vagy kikapcsolása közben (miközben a bekapcsolás jelző
lassan villog). Ez meghibásodást okozhat.
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 Az akkumulátor lemerülése előtt kicsivel a bekapcsolás jelző pirosra vált

és gyorsan villog. A készülék önműködően kikapcsol kb. 10 másodperc
múlva.

Az akkumulátor élettartama
(Ha a készülék egy 25°C hőmérsékletű helyen folyamatos használat mellett,
vadonatúj akkumulátorral, a fényképezőgéphez HDMI-n keresztül történő
csatlakozzással üzemel.)
NP-FM500H: kb. 3 óra
NP-QM71D: kb. 5 óra
NP-QM91D: kb. 8 óra
* Az akkumulátor élettartama a fentiektől eltérő lehet a működési módtól és a
környezeti feltételektől függően.

Csatlakoztatás hálózati adapterhez
A készüléket használhatja a hálózatról Sony hálózati adapterrel, mint például a
(külön megvásárolható) AC-PW10AM-mel.

AC-PW10AM (külön megvásárolható)

 Megjegyzések
 A készülékhez csatlakoztatott akkumulátor nem töltődik, még akkor

sem, ha hálózati adaptert használ.
 Ha a készülék hálózati adapterhez van csatlakoztatva miközben

akkumulátor is csatlakoztatva van, a hálózati adapter elsőbbséget élvez.
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Csatlakoztatás a fényképezőgéphez
Csatlakoztatás a fényképezőgéphez

1

Válasszon készülékadaptert a fényképezőgép
vakupapucsának alakja szerint.
Önzáró
vakupapucs:

Vakupapucs:

 Megjegyzés
 A készülékadaptert csak ehhez a készülékhez használja.

2

Helyezze a készülékadapter állványcsavarját a készülék
alján található állványcsatlakozóba.

3

Forgassa el a készülékadapter tárcsáját a záráshoz.

Folytatódik
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4

Csatlakoztassa (tolja bele) a megfelelő típusú
készülékadaptert a fényképezőgép vakupapucsába az
ábra szerint.
Ha az önzáró készülékadaptert használja:
A készülékadapter csúszkáját helyezze az önzáró vakupapucsba az ábra
szerinti irányban.
Nyomja le a rögzítő kart jobbra, hogy a készülékadapter a fényképezőgépen
szilárdan rögzüljön.

 Megjegyzés
 Tolja be a készülékadaptert teljesen, amíg a helyére nem pattan.

Ha a készülékadaptert használja:
A készülékadapter csúszkáját helyezze a vakupapucsba az ábra szerinti
irányban.
Forgassa el a tárcsát balra, hogy a készülékadapter a fényképezőgépen
szilárdan rögzüljön.
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 Megjegyzés
 Ha olyan fényképezőgéphez csatlakoztatja a készüléket, amelyen

vakupapucs található, olvassa el a fényképezőgép kezelési utasítását
is.
 Megjegyzések
 Ha a készüléket olyan fényképezőgépre szereli fel, amin felugró

beépített vaku található, legyen óvatos a következőkkel kapcsolatban:
 Mindig csukja be a fényképezőgép beépített vakuját. Ha a fényképezőgép

beépített automata vaku funkcióval rendelkezik, kapcsolja ki ezt a funkciót.
 A vaku használata előtt távolítsa el a készüléket a fényképezőgépről.
 Győződjön meg róla a használat előtt, hogy a készülék szilárdan van

rögzítve a fényképezőgépre, hogy a készülék le ne essen fényképezés
közben.

5

Csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez a
mellékelt HDMI-vezetékkel.

 Hasznos tanács
 Ha a vezeték nem elég hosszú, használja az A-típusú–C-típusú (külön

megvásárolható) Sony HDMI-vezetéket.

6

Kapcsolja be a készüléket és a fényképezőgépet.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a készülék
bekapcsolásához. A fényképezőgép keresőjében látható kép megjelenik az
LCD-képernyőn. Ha a fényképezőgépen van HDMI kimenet beállítási funkció,
állítsa be AUTO-ra vagy 16:9-re.
Folytatódik
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 Megjegyzés

Amikor a készülék a fényképezőgéphez HDMI-vezetékkel csatlakozik, a
következők történhetnek a fényképezőgéptől függően.
 A kép nem jelenik meg a fényképezőgép LCD-képernyőjén.
 A fényképezőgép átvált lejátszás üzemmódba. (Győződjön meg róla, hogy a
fényképezőgép felvételi üzemmódban van a fényképezés megkezdése előtt.)
 Hasznos tanács
 Bizonyos idő után a következő feltételek fennállása esetén a készülék

háttérvilágítása kikapcsol.
 Nem érkezik jel a HDMI kimeneten a fényképezőgépből.
 A HDMI-vezeték ki lett húzva.
A következők valamelyikének elvégzése újra bekapcsolja a háttérvilágítást.
 Nyomja meg a készülék vezérlőtárcsáját.
 Működtesse a fényképezőgépet, hogy a HDMI jelkimenet aktiválódjon.
 Dugja vissza a HDMI-vezetéket, és kapcsolja be a fényképezőgépet.

Eltávolítás a fényképezőgépről
Húzza ki a HDMI-vezetéket és távolítsa el a készüléket az alábbiak szerint.
 Megjegyzés
 Eltávolítás közben legyen óvatos, ne ejtse le a készüléket vagy a

fényképezőgépet. Azt javasoljuk, hogy rögzítse a fényképezőgépet az
állványra az eltávolítás előtt.
Ha az önzáró készülékadaptert használja:
Nyomja le készülékadapter rögzítő karját a bal oldalon, hogy a zár kinyíljon.
A rögzítőkart a bal oldalon lenyomva tartva, csúsztassa a készülékadaptert maga
felé.
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Ha a készülékadaptert használja:
Forgassa el a készülékadapter tárcsáját jobbra, hogy a zár kinyíljon.
Ellenőrizze, hogy a zár nyitva legyen, mielőtt maga felé csúsztatja a
készülékadaptert.
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A képernyő irányának beállítása
A készülékadapter döntési és forgatási funkciója segítségével a képernyőt bármely
irányban beállíthatja.

Kb. 90°-ban előre vagy hátra

Kb. 180°-ban
jobbra vagy balra

 Hasznos tanács
 A készülékadapter mozgathatósága kb. 90° előre vagy hátra, és kb. 180° balra

vagy jobbra.
 Megjegyzések
 Az akkumulátortól és a fényképezőgéptől függően a készülék

akadályozhatja a beépített vakut. Ne döntse és forgassa túlzott erővel.
 Legyen óvatos, amikor kihúzza a HDMI-vezetéket, ne feszítse és ne csípje

be bármely mozgó részbe.
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A napellenző csatlakoztatása
Igazítsa a napellenző keretének csipeszeit a készülék külső
keretének lyukaival egy vonalba és csatolja fel az ábra szerint.

Először a képernyő felső
részén szerelje fel, majd
nyomja meg az alsó
részén is.

A napellenző eltávolítása
Az eltávolításhoz húzza ki a napellenző alsó részét maga felé.
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A napellenző kinyitása és becsukása
A napellenzőt az ábra szerint nyissa ki és csukja be.

Ha a napellenző lapjai elválnak a kerettől
A törés megakadályozása érdekében a napellenző lapjainak oldalára vagy tetejére
gyakorolt erőhatás esetén azok elválnak a kerettől. Ha ez megtörténik, az alábbiak
szerint tegye vissza a lapokat.
Oldallapok
Nyomja bele a keret oldala mentén található középső horonyba a rugó kiálló végét,
és csatlakoztassa az oldallapok kiálló részeit a keret oldalán található felső és alsó
hornyokba.
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A felső lap
A felső lap kiálló részét illessze a keret tetején található horonyba.

 Megjegyzés
 Az oldallapok csak akkor nyílnak ki, ha a rugó kiálló vége megfelelően

van a horonyba helyezve. Ha a lapok nem nyílnak ki, tegye be újból a
rugót úgy, hogy a kiálló vége a horonyban legyen.
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A képernyő használata
A menü és használata
A készülékkel beállítható funkciók ikonként jelennek meg a menüben a képernyő
jobb oldalán.
 Hasznos tanács
 Az LCD-képernyő képaránya 15:9, ezért fekete csíkok jelenhetnek felül és alul,

vagy 16:9, 4:3 vagy 3:2 képarányú mozgóképek esetén mindkét oldalon.

16:9

1

3:2

Forgassa el a vezérlőtárcsát.
A menü megjelenik a képernyő jobb oldalán.

Sorvezető
(kurzor)

Menü

2

Forgassa a vezérlőtárcsát úgy, hogy a használni kívánt
funkció ikonja legyen kijelölve.
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3

Nyomja meg a vezérlőtárcsát a bal oldalon a
megerősítéshez.
A kiválasztott funkció beállítási ablaka jelenik meg.

4

Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítások elvégzéséhez, és
nyomja meg a bal oldalon a megerősítéshez.
A beállítás mentésre kerül, és a beállítási ablak eltűnik.

 Hasznos tanácsok
 Kapcsolja be a fókusz színkijelzés funkciót az ikon kiválasztásával és erősítse meg

a kiválasztást. Ha a fókusz színkijelzés funkció be van kapcsolva, a menü nem
jelenik meg. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a vezérlőtárcsát a bal
oldalon.
 A menü és a beállítási ablak önműködően bezáródik a következő esetekben.
 Ha a vezérlőtárcsát nem érinti meg kb. egy percig.
 Amikor a beállítási művelet befejeződött.
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Az elérhető funkciók
A következő funkciókat állíthatja be ezen a készüléken.
Ikon

A funkció neve

A beállítás részletei

Fókusz színkijelzés

A képtartalom fókuszban lévő része
színesben jelenik meg. (30. oldal)

Képpont szintű
(képpontazonos)
nagyítás

A fényképezőgép kimeneti képfelbontása
szerinti felbontásban jeleníti meg a képet.
(Ha a kép felbontása 800 × 480 vagy több, a
kép közepe jelenik meg nagyítva.) (30.
oldal)

Egy keretet jelenít meg a látószögön belül,
Tévé-képernyő terület
amely útmutató az LCD-képernyőn
(keret megjelenítése)
megjelenő területre nézve. (31. oldal)
Hangerő

A hangerő beállítása.
Beállítások: 0 (halk)–100 (hangos)
Alapértelmezett érték: 30

Fényerő

A megjelenített képek fényerejének
beállítása.
Beállítások: 0 (sötét)–100 (világos)
Alapértelmezett érték: 50

Kontraszt

A megjelenített képek kontrasztjának
beállítása.
Beállítások: 0 (lágy)–100 (éles)
Alapértelmezett érték: 50

Színárnyalat (fázis)

A megjelenített képek színárnyalatának
beállítása.
Beállítások: 0 (zöldes)–100 (lilás)
Alapértelmezett érték: 50

Háttérvilágítás

A háttérvilágítás fényerejét állítja be.
Beállítások: 0 (sötét)–5 (világos)
Alapértelmezett érték: 5
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Ikon

A funkció neve

A beállítás részletei

Színhőmérséklet

A képernyő színhőmérsékletét és
fehéregyensúlyát állítja be.
Beállítások: 9300K, 7200K, 6500K
Alapértelmezett érték: 6500K

Kilépés

Bezárja a menüt.

 Megjegyzés
 A bekapcsolt fókusz színkijelzés funkció esetén a menü nem jelenik meg.

Egyéb funkciók beállítása előtt kapcsolja ki ezt a funkciót.
 Hasznos tanács
 A beállított funkciók csak az LCD-képernyőn megjelenő képet érintik. Nem

befolyásolják a ténylegesen rögzített képet.

Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra

1
2

Kapcsolja ki a készüléket.

3

Tartsa lenyomva a vezérlőtárcsát, és bekapcsoló gombot
legalább 5 másodpercig.

4

Kapcsolja be a készüléket, miközben lenyomva tartja a
vezérlőtárcsát.

Engedje el a vezérlőtárcsát, és bekapcsoló gombot.
A készülék alapértelmezett értékei visszaállnak.
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Fókusz színkijelzés funkció
Ez a funkció az egész képet fekete-fehérben jeleníti meg, míg a fókuszban lévő
részek színesben jelennek meg. Ez megkönnyíti a ténylegesen fókuszban lévő részek
ellenőrzését, a fényképezési feltételektől függetlenül.

A fókuszban lévő részek
színesben jelennek meg.

 Megjegyzés
 A fényképezőgép menüjében színek jelenhetnek meg a készülék

jellemzőitől függően. Ez nem meghibásodás.
 Hasznos tanács
 Ha a fókusz színkijelzés funkció be van kapcsolva, az LCD-képernyőn megjelenő

kép csak a fókusz ellenőrzésére szolgál. A fókusz színkijelzés funkció nem
befolyásolja a ténylegesen rögzített képet.

Képpont szintű (képpontazonos) nagyítás
Ez a funkció a kép középpontját kinagyítva jeleníti meg (800 × 480 képpont), az
LCD-képernyő teljes területét felhasználva. Minél nagyobb a kép felbontása, annál
kisebb a kinagyított terület.
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1080i/1080p

720p
1280 × 720 (16:9)

1920 × 1080 (16:9)

800 × 480
800 × 480

960 × 720 (4:3)
1440 × 1080 (4:3)

800 × 480

800 × 480

 Megjegyzés
 A funkciónak nincs hatása, ha a kép felbontása kisebb, mint az LCD-

képernyő felbontása (800 × 480 képpont).

Tévé-képernyő terület (keret megjelenítése)
Ez a funkció egy keretet jelenít meg a látószögön belül, amely útmutató az LCDképernyőn megjelenő területre nézve. A látószög 80%-át, vagy 90%-át kirajzoló
keret jeleníthető meg. Válassza a tévé-képernyőjének megjelenítéséhez megfelelőt.
(Beállítások: 80% (16:9), 90% (16:9), 80% (4:3), 90% (4:3))

16:9

4:3

(A külső keret a 90%-ot, a belső a 80%-ot jelenti.)
 Hasznos tanács
 Az LCD-képernyőn megjelenő keret nem kerül rögzítésre.
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Hibaelhárítás
Javítás kérése előtt végezze el az ellenőrzést. Ha a készülék még mindig nem
működik megfelelően, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Probléma

Ok / Megoldás

Nem lehet eltávolítani az
akkumulátort

 Az akkumulátor zárja nincs kinyitva.
 Csúsztassa az akkumulátor karját balra, hogy
eltávolíthassa az akkumulátort. (15. oldal)

A készülék nem kap
áramot

 Az akkumulátor lemerült.
 Cserélje ki az akkumulátort. (14. oldal)
 A (külön megvásárolható) hálózati adapter nincs

csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra helyesen. (16.
oldal)
Nem lehet csatlakoztatni a  Rossz típusú készülékadaptert használ.
készüléket a
 Ellenőrizze a fényképezőgép vakupapucsának
típusát és válassza ki a megfelelő
fényképezőgéphez
készülékadaptert. (17. oldal)
Nem jelenik meg kép a
készülék képernyőjén

 A fényképezőgép energiatakarékos üzemmódban

van.
 Hajtson végre néhány fényképezőgép funkciót,

például nyomja le félig az exponáló gombot,
hogy kilépjen az energiatakarékos
üzemmódból.
 A HDMI-vezeték nincs csatlakoztatva.
 Csatlakoztassa újra, megfelelően. (19. oldal)
 A kép nem jelenik meg a készüléken, ha olyan a
fényképezőgépet használ, amely nem rendelkezik
az élőkép funkcióval. A részleteket lásd a
fényképezőgép kezelési útmutatójában.
Nem jelenik meg kép a
fényképezőgép
képernyőjén

 A fényképezőgéptől függően, a kép csak HDMI-

vezeték csatlakoztatása esetén jelenik meg a
képernyőn. A részleteket lásd a fényképezőgép
kezelési útmutatójában.
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Probléma
Nem hallható hang

Ok / Megoldás
 A fejhallgató csatlakoztatva van.
 Nincs hangkimenet a készülék hangszóróján,

amikor a fejhallgató csatlakoztatva van.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék hangereje

nem nullára van állítva. (28. oldal)
 Győződjön meg róla, hogy a hangbeállítás a

fényképezőgépen nem OFF.
 Bizonyos fényképezőgépek nem adnak ki hangot.
 A részleteket ellenőrizze a fényképezőgép kezelési

útmutatójában.
Nem lehet képet rögzíteni

 A fényképezőgéptől függően a készülék

csatlakoztatásakor a fényképezőgép lejátszás
üzemmódba vált. Kapcsolja a fényképezőgépet
felvételi módba, mielőtt fényképez.
A képernyő nehezen
látható

 Használja a napellenzőt a napfény árnyékolásához.

(23. oldal)
 Ha a képernyő sötét, állítsa be a képernyő

fényerejét a
(háttérvilágítás) gombbal a
menüben. (28. oldal)
Fekete csíkok jelennek
meg a képernyőn

 A készülék LCD-képernyőjének képaránya 15:9,

ezért fekete csíkok jelenhetnek meg a
képtartalomtól függően. (26. oldal)
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Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CLM-V55 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.

Képi jellemzők
LCD-képernyő
Alapértéken fekete TFT
Képméret
5 típus
Látószög
90°/90°
Hatékony képterület (szé × ma) Kb. 108 mm × 64,8 mm
Felbontás
800 × 480 képpont
Képarány
15:9

Kimenet/Bemenet
Bemenet
HDMI bemeneti aljzat
DC IN aljzat

HDMI (A-típus) (1 db)
7,6 V-os egyenáram

Kimenet
Beépített hangszóró
teljesítmény
Fejhallgató aljzat

Kb. 0,5 W monó
Ø 3,5 sztereó minijack (1 db)

Általános jellemzők
Tápellátás

Teljesítményfelvétel
Méretek (szé × ma × mé)
Tömeg
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet

7,2 V-os egyenáramú Sony M-sorozatú
akkumulátor
7,6 V-os, AC-PW10AM
Kb. 5 W
Kb. 129 mm × 88,5 mm × 20 mm
(kinyúlások nélkül)
Kb. 250 g (csak a fő egység)
Kb. 0°C–40°C
Kb. −20°C –+60°C
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Mellékelt tartozékok

Készülékadapter (2 db), HDMI-vezeték
(A-típusC-típus) (1 db), Napellenző (1 db),
Hordozó tok (1 db), Nyomtatott dokumentáció

Elérhető jelformátumok
A készülékkel a következő jelformátumokat használhatja.
Össz.
sorok
száma

Aktív
sorok
száma

Képváltás

Letapogatás

Képarány

575/50I (PAL)

625

575

25

2:1 interlace

16:9/4:3

480/60I (NTSC)

525

483

30

2:1 interlace

16:9/4:3

576/50P

625

576

50

Progresszív

16:9/4:3
16:9/4:3

Rendszer

480/60P

525

483

60

Progresszív

640×480/60P

525

480

60

Progresszív

4:3

1080/50I

1125

1080

25

2:1 interlace

16:9

1080/60I

1125

1080

30

2:1 interlace

16:9

720/50P

750

720

50

Progresszív

16:9

720/60P

750

720

60

Progresszív

16:9

1080/50P

1125

1080

50

Progresszív

16:9

1080/60P

1125

1080

60

Progresszív

16:9

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Védjegyek
a Sony Corporation védjegye.
 Az
 A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
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HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

 2011 Sony Corporation
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