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[1] Ennen käyttöä

Kameran ohjelmisto

Päivitä kameran ohjelmisto uusimpaan versioon ennen käyttämistä.



Katso tietoja kameran yhteensopivuudesta sen tukisivustolta.
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Ennen käyttöä

Tätä tuotetta voidaan käyttää yhdessä Sonyn digitaalisten kameroiden kanssa, joissa on
vaihdettava objektiivi ja moniliitäntäkenkä.
Eräät toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä käytettävän kameramallin mukaan. Katso
lisätietoja tämän tuotteen yhteensopivuudesta kameran kanssa alueesi Sony-
verkkosivustolta.
Katso myös kameran käyttöohjeita tämän oppaan kanssa.
Tämä tuote on suunniteltu pölyn- ja kosteudenkestäväksi, mutta se ei ole vesi- tai
roisketiivis. Älä anna tuotteen kastua, kun käytät sitä sateisissa olosuhteissa.

Vältettävät paikat
Riippumatta siitä, onko tuote käytössä vai säilytyksessä, älä laita sitä seuraaviin paikkoihin.
Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.

Erittäin kuumat paikat
Esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköidyssä autossa tuote saattaa vääristyä, mistä
voi aiheutua toimintahäiriöitä.
Suora auringonvalo tai lämmityslaitteen läheisyys
Tuote saattaa vääristyä, mistä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
Paikat, joissa on voimakasta tärinää
Voimakkaan magneettikentän läheisyys
Hiekkaiset tai pölyiset alueet esimerkiksi rannalla
Älä päästä hiekkaa tai pölyä tuotteen sisälle, kun käytät sitä rannalla tai muulla
hiekkaisella alueella. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.

Salaman synkronointiliittimet

Tuotteen kanssa voidaan käyttää salamavaloja, joiden synkronointiliittimessä on
käänteinen napaisuus.
Käytä salamavaloja, joiden synkronointijännite on enintään 400 V.
Sammuta synkronointijohtoon liitetty salama, kun liität synkronointijohdon  (salaman
synkronointi) -liittimeen. Muuten salama voi välähtää, kun synkronointijohto liitetään.
Kun käytetään  (salaman synkronointi) -liittimeen liitettyä salamaa, aseta
suljinnopeudeksi pidempi seuraavista arvoista tai pidempi.

Kameran salaman synkronointinopeus
Salaman suosittelema suljinnopeus



Tiedonsiirtoetäisyys
Tämän tuotteen ja langattoman radiovastaanottimen (myydään erikseen) välinen
tiedonsiirtoetäisyys on noin 30 m.

Yllä mainittu etäisyys koskee olosuhteita, joissa ei ole esteitä, suojausta tai
radioaaltohäiriöitä.
Tiedonsiirtoetäisyys voi olla lyhyempi tuotteiden sijoittelun, ympäristöolosuhteiden ja
sääolosuhteiden takia.

Tavaramerkit
”Multi Interface Shoe” on Sony Corporationin tavaramerkki.
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Langattoman radiolaukaisimen ominaisuudet

Voit ottaa kuvia käyttämällä useita langattomasti liitettyjä salamayksiköitä tai ottaa kuvia
useilla kameroilla, joita kauko-ohjataan käyttämällä tätä tuotetta ja langatonta
radiovastaanotinta (myydään erikseen).

Kuvaaminen langattoman salaman avulla
Langaton radiolaukaisin ohjaa alkuperäisiä Sony-salamayksiköitä (myydään erikseen,
jäljempänä ”salama”), jotka on yhdistetty langattomiin radiovastaanottimiin (myydään
erikseen) radioaaltojen kautta. Salamayksiköt voidaan jakaa enintään viiteen ryhmään
käyttämällä langattomia radiovastaanottimia. Voit kuvata salamayksiköiden kanssa
erilaisissa tilanteissa asettamalla kunkin ryhmän salamatilan tai salaman tehon. Langaton
radiolaukaisin tukee TTL-salamakuvausta, manuaalista salamakuvausta ja HSS-kuvausta
(nopea synkronointi) yms. useiden salamayksiköiden kanssa.

Kaukolaukaisukuvaus
Langattomalla radiolaukaisimella voidaan laukaista usean kameran suljin samaan aikaan,
jolloin voit kuvata yhden kohteen useista kulmista samaan aikaan.

Kaukolaukaisukuvaukseen tarvitaan langaton radiovastaanotin (myydään erikseen) ja
moniliitäntäkaapeli (myydään erikseen).

[4] Ennen käyttöä

Osien tunnistaminen



Ohjauspaneeli

1. LINK-merkkivalo
2. LCD-paneeli
3.  (salaman synkronointi) -liitin
4. Multi/micro USB -liitin

Liittää tuotteen ja kameran kaukolaukaisukuvausta varten.
5. Lukitusvipu
6. Moniliitäntäjalka
7. Paristokansi
8. Fn (toiminto) ‑painike

Vaihtaa näytön asetusten säätönäyttöön (Quick Navi ‑näyttö) asetusten nopeaa
muuttamista varten.

9. SHUTTER-painike
Laukaisee sulkimen kamerassa, johon langaton radiovastaanotin on liitetty,
kaukolaukaisukuvauksen aikana.

10. TEST-painike
Testaa salama ennen kuvausta.

11. MENU-painike
12.  (LCD-valaisin) -painike

Kytke LCD-paneelin ja painikkeita ympäröivien alueiden valo päälle tai pois päältä.



13. Virtakytkin
Kun kytkin on asennossa ”LOCK”, painikkeet ja kiekkopainike ovat pois käytöstä, jotta
niitä ei käytettäisi vahingossa.

14. Keskipainike
Vahvistaa valikkonäytössä tehdyt valinnat.

15. Kiekkopainike
Siirtää kohdistinta ja muuttaa arvoja Quick Navi -näytössä tai valikkonäytössä.
Kuvauksen aikana salamakorjaus- ja salamavalon tasoasetukset määritetään
vasempaan painikkeeseen, ja vastaanottimen asetukset määritetään oikeaan
painikkeeseen.

Kiekkopainikkeen käyttö
Voit suorittaa ruutunäyttöä vastaavia toimenpiteitä käyttämällä kiekkopainiketta.

Kuvausnäyttö
Salamakorjaus- ja salamavalon tasoasetukset määritetään vasempaan painikkeeseen, ja
vastaanottimen asetukset määritetään oikeaan painikkeeseen.
Quick Navi -näyttö
Voit valita kohteen siirtämällä kohdistinta (kohde korostetaan) käyttämällä kiekkopainikkeen
ylä-/ala-/oikeaa/vasenta painiketta ja muuttaa arvoa kiertämällä painiketta.
Valikkonäyttö
Voit valita kohteen siirtämällä kohdistinta käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/ala-
/oikeaa/vasenta painiketta ja muuttaa asetusta painamalla keskipainiketta.
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Näytön ilmaisimet

TTL-tila

TTL-tila (suhteen ohjaus)



MANUAL-tila

MANUAL-tila (suhteen ohjaus)

GROUP-tila

RELEASE-tila



1. Tiedonsiirtokanava
2. Langaton salamatila

 näytetään, kun tuote on langattomassa salamatilassa. Muuten näytetään .
3. Kuvaustila
4. Salamakorjaus
5. Tiedonsiirtotila
6. Nopea synkronointi -kuvaus
7. Paristojen alhaisen varauksen merkkivalo

Näkyy, kun paristot ovat lähes tyhjät. Paristot kannattaa vaihtaa pian.
8. Suhdeasetus
9. Valaistussuhde

10. Salamavalon taso
11. Ryhmäasetukset (salamatila ja salamakorjaus/salamavalon taso)

Quick Navi ‑näyttö
Paina Fn-painiketta, kun haluat vaihtaa näytön asetusten säätönäytöksi (Quick Navi). Voit
muuttaa arvoja nopeasti käyttämällä kiekkopainiketta.

Valikkonäyttö
Valikkonäyttö tulee esiin, kun MENU-painiketta painetaan. Voit muuttaa tuotteen eri
asetuksia.

[6] Valmistelut

Virran kytkeminen

Tuotteen kanssa voidaan käyttää seuraavia paristotyyppejä.

Kaksi LR6-tyypin (AA-koko) alkaliparistoa
Kaksi AA-kokoista ladattavaa nikkelimetallihydridiparistoa (Ni-MH)

Varmista aina, että ladattavat nikkelimetallihydridiparistot ladataan niille tarkoitetulla laturilla.

1. Avaa paristokansi ja aseta paristot (myydään erikseen).

Aseta paristot paristolokeroon kuvan mukaisesti ( ).
(  osoittaa paristojen suunnan.)

2. Kiinnitä tuote kameraan.

Varmista, että tuotteen virta on katkaistu.
Irrota suojukset tuotteen moniliitäntäjalasta ja kameran moniliitäntäkengästä.

1. Käännä lukitusvipu asentoon ”RELEASE” samalla, kun painat vivun



vapautuspainiketta (A).
2. Aseta moniliitäntäjalka tukevasti kameran moniliitäntäkenkään nuolen suuntaan.
3. Kiinnitä tuote kääntämällä lukitusvipu asentoon ”LOCK”.

3. Aseta virtakytkin asentoon ”ON”.

Tuotteen irrottaminen kamerasta
Katkaise tuotteen virta ja irrota tuote suorittamalla vaihe 2-1.

Kun et käytä tuotetta tai käytät sitä yksinään kädessä, kiinnitä suojus takaisin
moniliitäntäjalkaan.
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Parinmuodostus langattoman radiovastaanottimen
kanssa

Kun haluat ottaa kuvia tämän tuotteen kanssa käyttämällä langatonta salamakuvausta tai
kaukolaukaisua, tuote täytyy muodostaa pariksi langattoman radiovastaanottimen (myydään
erikseen) kanssa.

Muodosta pari enintään 1 m:n etäisyydellä langattomasta radiovastaanottimesta.
Tämä tuote voidaan muodostaa pariksi jopa 15 langattoman radiovastaanottimen kanssa.

1. Kytke tuote päälle, valitse sitten MENU-painike – [PAIRING] – [ADD] ja paina
keskipainiketta (A).
Tuotteen LINK-merkkivalo vilkkuu vihreänä, ja parinmuodostusnäyttö tulee esiin.



2. Varmista, että langattoman radiovastaanottimen virta on katkaistu, ja pidä langattoman
radiovastaanottimen ON/OFF-painike painettuna vähintään seitsemän sekuntia.
Langaton radiovastaanotin kytkeytyy päälle, ja LINK-merkkivalo vilkkuu vihreänä.

3. Kun parinmuodostus on valmis, langattoman radiovastaanottimen LINK-merkkivalo
palaa vihreänä.
Tuotteen näytössä näytetään pareiksi muodostettujen langattomien
radiovastaanottimien määrä.

Jos haluat muodostaa tämä laitteen pariksi kahden tai useamman langattoman
radiovastaanottimen kanssa, toista vaiheet 2–3 jokaiselle langattomalle
radiovastaanottimelle.

4. Paina keskipainiketta.
Parinmuodostus loppuu ja tuotteen LINK-merkkivalo syttyy vihreänä.

Jos tuotteen tai langattoman radiovastaanottimen LINK-merkkivalo syttyy punaisena



parinmuodostuksen jälkeen, tuotteiden parinmuodostus on epäonnistunut. Aloita
toimenpide uudelleen vaiheesta 1.

Pareiksi muodostettujen vastaanottimien varmistaminen /
vastaanottimien laiteparien poistaminen
Valitse tuotteessa MENU-painike – [PAIRING] – [LIST].

Kun tiedonsiirto tuotteen ja langattoman radiovastaanottimen välillä on käytettävissä, 
tulee näkyviin.
Jos haluat purkaa laiteparin, aseta kohdistin sen langattoman radiovastaanottimen kohtaan 

 (Poista), jonka laiteparin haluat purkaa, ja paina sitten keskipainiketta. Kun kohdistin
asetetaan, vastaavan langattoman radiovastaanottimen LINK-merkkivalo vilkkuu.

Pura langattoman radiovastaanottimen laitepari, kun sen virta on kytketty.
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MENU-kohteiden käyttö

MENU-kohteiden avulla voidaan muuttaa ja vahvistaa sekä tämän tuotteen että laitepareina
olevien langattomien radiovastaanottimien (myydään erikseen) asetuksia.

1. Tuo valikkonäyttö esiin painamalla MENU-painiketta. Siirrä kohdistin haluamasi
kohteen päälle ja paina keskipainiketta (A).

HSS (Nopea synkronointi)
Ottaa nopean synkronoinnin käyttöön/pois käytöstä ja muuttaa salamavalon tason asetuksia.



RECEIVER SET (Vastaanottimen asetukset)
Muuttaa ja näyttää laitepareina olevien langattomien radiovastaanottimien asetukset.
Kun kohdistin asetetaan kuhunkin kohteeseen, vastaavan langattoman radiovastaanottimen
LINK-merkkivalo vilkkuu.

Asetukset, joita voidaan muuttaa tai vahvistaa
NAME (Nimi)
Langattoman radiovastaanottimen nimi näytetään.
LINK (Linkin tila)
Kun tiedonsiirto on käytettävissä,  tulee näkyviin.
GP (Ryhmä)
Voit tarkistaa tai vaihtaa langattoman radiovastaanottimen ryhmän.

Ryhmä voidaan vaihtaa vain, kun vastaavan langattoman radiovastaanottimen REMOTE-
merkkivalo palaa.
Jos ryhmäksi asetetaan [OFF], vastaavaan langattomaan radiovastaanottimeen
kiinnitettyä salamaa (myydään erikseen) ei käytetä langattoman salamakuvauksen
aikana.

ZOOM (Salaman peitto)
Voit tarkistaa tai muuttaa vastaavaan langattomaan radiovastaanottimeen kiinnitetyn
salaman zoomausasetusta (salaman peittoa).

Zoomausasetusta (salaman peittoa) voidaan muuttaa vain, kun salaman
zoomausasetukseksi on valittu AUTO.

Asetusten muuttaminen
1. Aseta kohdistin haluamasi langattoman radiovastaanottimen kohtaan GP (Ryhmä) tai

ZOOM (Salaman peitto) painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/oikeaa/vasenta
painiketta ja paina sitten keskipainiketta.

2. Muuta asetusta kiertämällä kiekkopainiketta ja paina sitten keskipainiketta.

CH SET (Kanava-asetus)
Asettaa langattomaan tiedonsiirtoon käytettävän kanavan. Kun valitaan [AUTO], ympäristön
radioaalto-olosuhteille sopivin kanava valitaan aina, kun tuote kytketään päälle.

PAIRING (Parinmuodostus)



Muodostaa tuotteesta parin langattoman radiovastaanottimen kanssa.

TEST (Testisalama)
Asettaa tilan testisalamaa varten.

TTL LEVEL MEMORY (TTL-tason muisti)*
Kytkee TTL-tason muistitoiminnon päälle/pois.
*Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos tuotteen järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmiston) versio on
2.00 tai uudempi.

LEVEL STEP (Tason askel)
Asettaa, miten paljon salamavalon taso muuttuu.

POWER SAVE (Virransäästöaika)
Asettaa ajan, jonka jälkeen siirrytään automaattisesti virransäästötilaan.

VERSION (Versio)
Näyttää tämän tuotteen ohjelmiston ja laiteparina olevien langattomien radiovastaanottimien
ohjelmiston version.

RESET (Nollaa)
Nollaa jokaisen salamatilan ja salamavalon tason asetukset.

MENU-kohteiden arvoja ei nollata.

INITIALIZE (Alusta)
Palauttaa tuotteen tehdasasetukset.

Myös laiteparitiedot poistetaan.
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Ryhmät

Voit jakaa laitepareiksi yhdistettyjä langattomia radiovastaanottimia enintään viiteen
ryhmään ja määrittää kunkin ryhmän salamatilan tai salaman tehon.
Voit valita, miten ryhmä määritetään, vaihtamalla langattoman radiovastaanottimen
REMOTE-merkkivalon tilan.

Ryhmän määritystavan vaihtaminen



1. Sytytä tai sammuta REMOTE-merkkivalo pitämällä langattoman radiovastaanottimen
GROUP-painike painettuna vähintään kaksi sekuntia.

Ryhmän vaihtaminen tuotetta käyttämällä

1. Sytytä langattoman radiovastaanottimen REMOTE-merkkivalo.
2. Valitse MENU-painike – [RECEIVER SET] ja valitse ja vaihda sitten halutun

langattoman radiovastaanottimen ryhmä.

Ryhmän vaihtaminen langatonta radiovastaanotinta käyttämällä

1. Sammuta langattoman radiovastaanottimen REMOTE-merkkivalo.
2. Sytytä haluamasi GROUP-merkkivalo painelemalla langattoman radiovastaanottimen

GROUP-painiketta.
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Kuvaaminen langattoman salaman avulla

Voit käyttää langatonta salamakuvausta eri salamatiloissa käyttämällä salamalaitteita
(myydään erikseen), jotka on yhdistetty laitepareiksi muodostettuihin langattomiin
radiovastaanottimiin (myydään erikseen).
Tee kamerassa seuraavat asetukset.

Kuvaustila: [Ohjelmoitava], [Aukko etusijalla], [Suljinaika etusijalla] tai [Käsivalotus]
Salamatila: [Langaton]

Huomautus

Aseta langattomaan radiovastaanottimeen kiinnitetyssä salamassa salamatilaksi TTL ja
salaman peitoksi (zoomiksi) AUTO.
Jos käytetään HVL-F32M-salamaa, aseta HVL-F32M-laitteen sisältävän ryhmän
salamatasoksi 1/16 tai suurempi, kun käytetään nopean täsmäyksen (HSS) kuvausta
MANUAL-tilassa.

Kuvaustilan ja salama-asetusten muuttaminen
1. Paina Fn-painiketta.



2. Aseta kohdistin kuvaustilan (A) tai muun kohteen päälle kiekkopainikkeen ylä-/ala-
/oikealla/vasemmalla painikkeella ja valitse sitten haluamasi tila kiertämällä painiketta.

TTL (TTL-salamakuvaustila)
Salamavalon taso asetetaan automaattisesti kameran mittaaman arvon perusteella.
Vastaanottimet voidaan jakaa enintään kolmeen ryhmään (A/B/C).

Kohteet, joita voidaan muuttaa
Suhde
Jokaisen ryhmän valaistussuhde voidaan asettaa.
Salamakorjaus

MANUAL (Manuaalinen salamakuvaustila)
Salamavalon taso asetetaan manuaalisesti. Vastaanottimet voidaan jakaa enintään kolmeen
ryhmään (A/B/C).

Kohteet, joita voidaan muuttaa
Salamavalon taso
Jokaisen ryhmän salamavalon taso voidaan asettaa.

GROUP (Ryhmäsalamakuvaustila)
Salamatila asetetaan kullekin ryhmälle. Vastaanottimet voidaan jakaa enintään viiteen



ryhmään (A/B/C/D/E).

Kohteet, joita voidaan muuttaa
Salamatila
Jokaisen ryhmän salamatila voidaan asettaa.
Ryhmien A, B ja C salamatilaksi voidaan asettaa [TTL] tai [MANUAL]. Ryhmien D ja E
salamatilaksi on lukittu [MANUAL].
Aseta salamatilaksi [OFF], jos et halua, että ryhmän salamia käytetään.
Salamakorjaus (vain [TTL]-tilaan asetetut ryhmät)

Salamavalon taso (vain [MANUAL]-tilaan asetetut ryhmät)

Vihje

TTL-tason muistitoiminto*
TTL-salamakuvauksen aikana mitattu salaman tehotaso asetetaan automaattisesti
MANUAL-salamatilan salaman tehotasoksi. Näin voit säätää salaman tehoa MANUAL-
salamatilassa TTL-salamakuvauksen aikana mitatun salaman tehotason mukaan ja jättää
väliin salaman tehotason määrittelemiseksi tarvittavia työvaiheita.
Jos haluat muuttaa TTL-tason muistitoimintoa, käytä kohtaa [TTL LEVEL MEMORY] MENU-
näytöllä.
*Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos tuotteen järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmiston) versio on
2.00 tai uudempi.

Langattoman salamakuvauksen (ryhmäsalamakuvauksen) aikana ohjeluku muuttuu
yksittäisten salamalaitteiden salaman asetusten mukaan (esimerkiksi zoomin asetuksen
mukaan). Säilyttääksesi sopivan salaman tehotason määritä eri langaton ryhmä kullekin
salamalaitteelle.
Jos langattomaan monisalamakuvaukseen (ryhmäsalamakuvaukseen) käytetään
salamalaitetta, joka ei tue TTL-tason muistitoimintoa, sopiva salaman tehotaso ei
välttämättä säily.
MANUAL-salamatilassa vain TTL-salamakuvauksen aikana mitattu salaman tehotaso
säilytetään. Jos muutat kuvauksen jälkeen salaman tehotasoon vaikuttavia asetuksia,
kuten salaman tehotason asetusta tai zoomin asetusta, muutettuja asetuksia ei säilytetä.
Kun olet tehnyt tällaisia muutoksia, suorita TTL-salamakuvaus kerran uudelleen.
Jos TTL-salamakuvauksen aikana mitattu salaman tehotaso on matalampi kuin
MANUAL-salamatilassa käytettävissä olevat tasot, kuvatut kuvat voivat näyttää
ylivalottuneilta.
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Kaukolaukaisukuvaus

Voit käyttää kaukolaukaisukuvausta tämän tuotteen avulla liittämällä sen laitepariksi
muodostettuun langattomaan radiovastaanottimeen (myydään erikseen) ja kameraan.

1. Kytke langattoman radiovastaanottimen ja kameran Multi/micro USB -liittimet
moniliitäntäkaapelilla (myydään erikseen).

2. Paina tuotteen Fn-painiketta.
3. Aseta kohdistin kuvaustilan (A) päälle kiekkopainikkeen ylä-/ala-/oikealla/vasemmalla

painikkeella ja valitse sitten [RELEASE] kiertämällä painiketta.

4. Ota kuva painamalla SHUTTER-painiketta.

Jos tuotteen ja kameran Multi/micro USB -liittimet yhdistetään moniliitäntäkaapelilla,
myös liitetty kamera ottaa kuvan.

Kuvaaminen kameran suljinpainiketta painamalla
Kaukolaukaisukuvaus voidaan suorittaa painamalla tuotteeseen liitetyn kameran
suljinpainiketta.
Liitä tuote kameran moniliitäntäkenkään ja paina siten kameran suljinpainiketta.

Valitse kameran [Salaman tila]-asetukseksi [Langaton].
Tuotteen ja kameran Multi/micro USB -liittimiä ei tarvitse yhdistää moniliitäntäkaapelilla.

Huomautus

Jos haluat käyttää salamaa (myydään erikseen) kaukolaukaisukuvauksen aikana, kiinnitä
salama kameran moniliitäntäkenkään. Salamaa ei voi käyttää, jos se on kiinnitetty
langattoman radiovastaanottimen moniliitäntäkenkään.

[12] Käyttöön liittyviä huomautuksia

Käyttöön liittyviä huomautuksia



Tuote

Älä laita kameraa laukkuun tms., kun tuote on kiinnitetty. Muuten seurauksena voi olla
kameran ja tuotteen toimintahäiriöitä.
Kun tämä tuote ja kamera on kiinnitetty, älä kanna niitä pitämällä kiinni tuotteesta. Muuten
seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
Kun suljet paristokantta, paina sitä lujasti sisään ja liu’uta se loppuun asti. Huolehdi siitä,
etteivät sormesi jää paristokannen väliin, kun suljet sitä. Muuten sormesi voi vahingoittua.

Paristot

Jos käytetään alkaliparistoja, LCD-näytössä näkyvä paristojen varaus voi olla todellista
alhaisempi ja paristojen loppumisen merkkivalo voi tulla esiin näytössä lämpötila- ja
säilytysolosuhteiden mukaan. Näytettävä paristojen varaus voi palata oikeaan arvoon,
kun tuotetta on käytetty jonkin aikaa.
Jos käytetään nikkelimetallihydridiparistoja, paristojen suorituskyky voi laskea nopeasti,
kun jäljellä oleva varaus on vähissä. Kuvauksen aikana vain paristojen loppumisen
merkkivalo saattaa vilkkua näytössä, jonka jälkeen tuotetta ei voi enää käyttää, tai
tuotteen virta voi katketa äkisti, kun paristojen loppumisen merkkivalo alkaa vilkkua.
Irrota paristot ja laita ne talteen, kun et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

Lämpötila

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 0 °C–40 °C:n lämpötiloissa.
Älä altista tuotetta erittäin korkeille lämpötiloille (esim. suoralle auringonvalolle autossa)
tai runsaalle kosteudelle.
Estä kosteuden tiivistyminen tuotteen sisällä, kun tuote tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, laittamalla tuote ensin muovipussiin ja sulkemalla sitten pussi sen
jälkeen, kun sen sisältä on poistettu ilma. Vie sitten muovipussi ja tuote huoneeseen ja
ota tuote pois muovipussista, kun tuotteen lämpötila on saavuttanut ympäristön
lämpötilan.
Paristojen suorituskyky heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Harkitse uusien paristojen tai
lämpimässä pidettyjen varaparistojen käyttämistä. Paristojen loppumisen merkkivalo voi
vilkkua alhaisissa lämpötiloissa, vaikka paristoissa olisikin varausta jäljellä. Paristot
saavat takaisin osan kapasiteetistaan, kun ne ovat lämmenneet normaaliin
käyttölämpötilaan.

Muita varoituksia
Poista paristot tuotteesta säilytyksen ajaksi. Jos tuotetta säilytetään paristot asennettuina,
seurauksena voi olla syttyminen tai vuotaminen.

Huolto
Irrota tämä tuote kamerasta. Puhdista salama kuivalla, pehmeällä liinalla. Jos tuotteen



pinnalla on hiekkaa, sen pyyhkiminen vaurioittaa pintaa. Poista hiekka varovasti käyttämällä
puhallinta. Jos lika on pinttynyttä, pyyhi varovasti liinalla, jota on kostutettu kylmällä tai
haalealla vedellä, ja pyyhi sitten tuote puhtaaksi kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä koskaan
käytä voimakkaita liuottimia, kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia, sillä ne vahingoittavat
pinnan laatua.


