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[1] Înainte de utilizare

Software-ul aparatului foto

Actualizaţi software-ul aparatului foto la ultima versiune înainte de a-l utiliza.



Consultaţi site-ul de asistenţă aferent pentru informaţii privind compatibilitatea aparatului
foto.

[2] Înainte de utilizare

Înainte de utilizare

Acest produs poate fi utilizat în combinaţie cu aparatele foto digitale Sony cu obiectiv
interschimbabil ce dispun de talpă cu interfaţă multiplă.
Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile, în funcţie de modelul aparatului foto pe
care îl utilizaţi. Consultaţi site-ul web Sony din regiunea dumneavoastră pentru detalii privind
compatibilitatea acestui produs cu aparatul dumneavoastră foto.
Consultaţi atât prezentul manual, cât şi instrucţiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră
foto.
Acest produs este rezistent la praf şi la umezeală, dar nu este rezistent la apă sau la
stropi. Atunci când utilizaţi produsul în condiţii de ploaie, nu îl lăsaţi să se ude.

Locuri de evitat
Nu lăsaţi produsul în niciunul dintre următoarele locuri, nici temporar, nici pentru perioade
îndelungate. În caz contrar, acesta se poate defecta.

În locuri cu temperaturi extrem de ridicate
În locuri precum o maşină parcată la soare, unde produsul se poate deforma şi, ca
urmare, se poate defecta.
În lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură
Produsul se poate deforma şi, ca urmare, se poate defecta.
În locuri cu vibraţii excesive
În apropierea câmpurilor magnetice puternice
În locuri cu mult nisip sau praf, de exemplu pe plajă
Atunci când utilizaţi produsul pe plajă sau în locuri cu mult nisip, aveţi grijă ca nisipul sau
praful să nu pătrundă în interiorul produsului. În caz contrar, acesta se poate defecta.

Mufe pentru sincronizarea bliţului

Produsul poate fi utilizat cu bliţurile prevăzute cu o mufă de sincronizare cu polaritate
inversă.
Utilizaţi bliţuri cu tensiune de sincronizare de maximum 400 V.
Opriţi bliţul conectat la cablul de sincronizare atunci când introduceţi cablul de
sincronizare în mufa  (sincronizarea bliţului). În caz contrar, bliţul se poate declanşa în
momentul conectării cablului de sincronizare.
Atunci când utilizaţi un bliţ conectat la mufa  (sincronizarea bliţului), setaţi deschiderea
diafragmei la valoarea cea mai mică dintre următoarele valori sau la o valoare mai mică



decât acestea.

Viteza de sincronizare a bliţului a aparatului foto
Deschiderea diafragmei recomandată de bliţ

Distanţa de comunicare
Distanţa de comunicare dintre acest produs şi receptorul radio fără fir (se vinde separat)
este de aproximativ 30 m.

Această distanţă este valabilă în condiţiile în care nu există obstacole, protecţii sau
interferenţe radio.
Distanţa de comunicare poate fi mai scurtă, în funcţie de poziţia produselor, mediul
înconjurător şi condiţiile meteorologice.

Mărci înregistrate
„Multi Interface Shoe” este marcă înregistrată a Sony Corporation.
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Funcţiile transmiţătorului radio fără fir

Puteţi realiza fotografii cu mai multe bliţuri externe conectate fără fir sau cu mai multe
aparate foto telecomandate cu ajutorul acestui produs şi al receptorului radio fără fir (se
vinde separat).

Fotografierea cu bliţ fără fir
Transmiţătorul radio fără fir controlează prin unde radio bliţurile externe Sony originale (se
vinde separat, denumite în cele ce urmează „bliţ”) conectate la receptoarele radio fără fir (se
vinde separat). Bliţurile externe pot fi împărţite în maximum cinci grupuri prin intermediul
receptoarelor radio fără fir. Puteţi utiliza bliţurile externe în diverse situaţii prin configurarea
modului bliţ sau a nivelului de putere a bliţului pentru fiecare grup în parte. Transmiţătorul
radio fără fir este compatibil cu fotografierea cu bliţ TTL, fotografierea cu bliţ manual,
fotografierea cu sincronizare la mare viteză (HSS - High-speed sync) etc. cu mai multe bliţuri
externe.

Declanşarea telecomandată
Transmiţătorul radio fără fir poate acţiona concomitent declanşatorul mai multor aparate
foto, oferindu-vă astfel posibilitatea de a fotografia un subiect din mai multe unghiuri
simultan.

Pentru declanşarea telecomandată aveţi nevoie de un receptor radio fără fir (se vinde
separat) şi de un cablu cu mufe multiple (se vinde separat).
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Descrierea părţilor componente

Butoanele de comandă

1. Ledul LINK
2. Ecran LCD
3. Mufă  (sincronizarea bliţului)
4. Terminal multi/micro USB

Conectarea produsului la aparatul foto pentru declanşarea telecomandată.
5. Buton de blocare
6. Patină cu interfaţă multiplă
7. Capacul compartimentului pentru baterii
8. Butonul Fn (funcţii)

Comută la ecranul de reglare a parametrilor (ecranul Quick Navi) pentru modificarea
rapidă a setărilor.

9. Butonul SHUTTER
Acţionează declanşatorul aparatului foto la care este conectat receptorul radio fără fir
în timpul fotografierii telecomandate.



10. Butonul TEST
Efectuează o probă de bliţ înaintea fotografierii.

11. Butonul MENU
12. Butonul  (iluminarea ecranului LCD)

Activează sau dezactivează iluminarea ecranului LCD şi a zonelor din jurul butoanelor.
13. Butonul de pornire/oprire

Atunci când acesta este adus în poziţia „LOCK”, toate butoanele, inclusiv cel rotativ, se
inactivează, pentru a se evita acţionarea accidentală.

14. Butonul central
Confirmă selecţiile din ecranul de meniu.

15. Butonul rotativ
Deplasează cursorul şi modifică valorile din ecranul Quick Navi sau din ecranul de
meniu.
În momentul fotografierii, setările pentru compensarea şi puterea bliţului se efectuează
prin intermediul butonului stânga, iar setările receptorului se efectuează prin intermediul
butonului dreapta.

Utilizarea butonului rotativ
Puteţi efectua operaţiunile corespunzătoare ecranului afişat prin intermediul butonului rotativ.

Ecranul de fotografiere
Setările pentru compensarea şi puterea bliţului se efectuează prin intermediul butonului
stânga, iar setările receptorului se efectuează prin intermediul butonului dreapta.
Ecranul Quick Navi
Puteţi selecta o opţiune prin deplasarea cursorului (în funcţie de opţiunea evidenţiată) cu
ajutorul butonului sus/jos/dreapta/stânga de pe butonul rotativ şi puteţi modifica valoarea prin
rotirea butonului.
Ecranul meniului
Puteţi selecta o opţiune prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului
sus/jos/dreapta/stânga de pe butonul rotativ şi puteţi modifica valoarea prin rotirea butonului.
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Indicatoarele de pe ecran

Modul TTL



Modul TTL (controlul raportului)

Modul MANUAL

Modul MANUAL (controlul raportului)

Modul GROUP



Modul RELEASE

1. Canalul de comunicare
2. Modul bliţ fără fir

 apare pe ecran atunci când produsul se află în modul bliţ fără fir. În alte situaţii,
apare .

3. Modul de fotografiere
4. Compensarea bliţului
5. Modul de comunicare
6. Fotografiere cu sincronizare la mare viteză
7. Indicator baterii descărcate

Apare atunci când bateriile sunt descărcate. Se recomandă să schimbaţi bateriile cât
mai curând.

8. Setarea raportului
9. Raportul de iluminare

10. Puterea bliţului
11. Setările grupului (modul bliţ şi compensarea/puterea bliţului)

Ecranul Quick Navi
Apăsaţi butonul Fn pentru a comuta la ecranul de reglare a parametrilor (Quick Navi). Puteţi
modifica valorile rapid cu ajutorul butonului rotativ.

Ecranul meniului
Ecranul meniului se afişează atunci când apăsaţi butonul MENU. Puteţi modifica diverşi
parametri ai produsului.
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Pornirea

Puteţi utiliza următoarele tipuri de baterii pentru acest produs.

Două baterii alcaline LR6 (dimensiune AA)



Doi acumulatori nichel-hidrură metalică (Ni-MH) dimensiunea AA

Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorii nichel-hidrură metalică numai cu încărcătoarele
specificate.

1. Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii şi introduceţi bateriile (se vinde
separat).

Introduceţi bateriile în compartimentul aferent conform indicaţiilor ( ).
(  arată direcţia bateriilor.)

2. Fixaţi produsul pe aparatul foto.

Aveţi grijă ca produsul să fie oprit.
Scoateţi capacele de pe talpa cu interfaţă multiplă a produsului şi de pe patina cu
interfaţă multiplă a aparatului foto.

1. Aduceţi butonul de blocare în poziţia „RELEASE” şi, simultan, apăsaţi butonul de
deblocare (A).

2. Introduceţi complet patina cu interfaţă multiplă în talpa cu interfaţă multiplă a
aparatului foto, în direcţia indicată de săgeată.

3. Rotiţi butonul de blocare în poziţia „LOCK” pentru a fixa produsul.

3. Aduceţi butonul de pornire/oprire în poziţia „ON”.

Demontarea produsului de pe aparatul foto
Opriţi produsul şi efectuaţi operaţiunea de la pasul 2-1 pentru a demonta produsul.

Atunci când nu utilizaţi produsul sau când utilizaţi numai produsul şi îl ţineţi în mână,
puneţi la loc capacul pe patina cu interfaţă multiplă.
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Asocierea cu un receptor radio fără fir



Pentru a realiza fotografii cu ajutorul bliţului fără fir sau pentru a acţiona declanşatorul prin
intermediul acestui produs, trebuie să asociaţi produsul cu un receptor radio fără fir (se vinde
separat).

Efectuaţi asocierea de la o distanţă de cel mult 1 m faţă de receptorul radio fără fir.
Acest produs poate fi asociat cu până la 15 receptoare radio fără fir.

1. Porniţi produsul, apoi selectaţi butonul MENU - [PAIRING] - [ADD] şi apăsaţi butonul
central (A).
Ledul LINK de pe produs se aprinde intermitent în culoarea verde şi apare ecranul de
asociere.

2. Verificaţi dacă receptorul radio fără fir este oprit, apoi ţineţi apăsat butonul ON/OFF de
pe receptor timp de cel puţin şapte secunde.
Receptorul radio fără fir porneşte, iar ledul LINK se aprinde intermitent în culoarea
verde.

3. După finalizarea procesului de asociere, ledul LINK de pe receptorul radio fără fir se
aprinde în culoarea verde.
Pe ecranul produsului se afişează numărul receptoarelor radio fără fir care au fost
asociate.



Dacă doriţi să asociaţi produsul cu două sau mai multe receptoare radio fără fir,
repetaţi paşii 2 şi 3 pentru fiecare receptor în parte.

4. Apăsaţi butonul central.
Procesul de asociere se încheie, iar ledul LINK de pe produs se aprinde în culoarea
verde.

Dacă ledul LINK de pe produs sau de pe receptorul radio fără fir se aprinde în culoarea
roşie după finalizarea procesului de asociere, înseamnă că produsele nu au fost asociate.
Reluaţi procedura începând de la pasul 1.

Pentru a confirma receptoarele asociate/anularea asocierii receptoarelor
Selectaţi butonul MENU - [PAIRING] - [LIST] de pe produs.

În momentul în care comunicarea dintre produs şi receptorul radio fără fir este stabilită, se
afişează .
Pentru a anula asocierea unui receptor, fixaţi cursorul pe  (Ştergere) aferent receptorului
radio fără fir a cărui asociere doriţi să o anulaţi, apoi apăsaţi butonul central. În momentul în
care fixaţi cursorul, ledul LINK de pe receptorul radio fără fir corespunzător se aprinde.

Anulaţi asocierea unui receptor radio fără fir în timp ce acesta este pornit.

[8] Fotografierea

Utilizarea opţiunilor din MENU

Puteţi utiliza opţiunile din MENU pentru a modifica şi confirma setările atât pentru produs, cât
şi pentru receptoarele radio fără fir asociate (se vinde separat).

1. Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa ecranul meniului. Fixaţi cursorul pe opţiunea
dorită şi apăsaţi butonul central (A).



HSS (Sincronizare la mare viteză)
Se activează/dezactivează opţiunea de sincronizare la mare viteză şi se modifică setările
pentru puterea bliţului.

RECEIVER SET (Setările receptorului)
Se afişează şi se modifică setările receptoarelor radio fără fir asociate.
În momentul în care fixaţi cursorul pe fiecare opţiune, ledul LINK de pe receptorul radio fără
fir corespunzător se aprinde.

Setări care pot fi modificate sau confirmate
NAME (Denumire)
Este afişată denumirea receptorului radio fără fir.
LINK (Stare conexiune)
Atunci când comunicarea este stabilită, se afişează .
GP (Grup)
Puteţi verifica sau schimba grupul pentru receptorul radio fără fir.

Grupul poate fi modificat numai atunci când este aprins ledul REMOTE de pe receptorul
radio fără fir corespunzător.
Atunci când grupul este setat la [OFF], bliţul (se vinde separat) conectat la receptorul
radio fără fir corespunzător nu va fi folosit în timpul fotografierii cu bliţ fără fir.

ZOOM (Gradul de acoperire a bliţului)
Puteţi verifica sau modifica setarea pentru zoom (gradul de acoperire a bliţului) pentru bliţul
conectat la receptorul radio fără fir corespunzător.

Setarea pentru zoom (gradul de acoperire a bliţului) poate fi modificată numai atunci când
bliţul este setat la AUTO.



Modificarea setărilor
1. Folosiţi butonul sus/jos/dreapta/stânga şi fixaţi cursorul pe GP (grup) sau pe ZOOM

(gradul de acoperire a bliţului) pentru receptorul radio fără fir dorit, apoi apăsaţi butonul
central.

2. Modificaţi setarea prin rotirea butonul rotativ, apoi apăsaţi butonul central.

CH SET (Setarea canalului)
Se setează canalul utilizat pentru comunicarea fără fir. Atunci când este selectată opţiunea
[AUTO], la fiecare pornire a produsului va fi selectat canalul cel mai potrivit în funcţie de
condiţiile undelor radio din jur.

PAIRING (Asociere)
Se asociază acest produs cu un receptor radio fără fir.

TEST (Probă de bliţ)
Se setează modul pentru probarea bliţului.

TTL LEVEL MEMORY (Memorare nivel TTL)*
Activează/dezactivează funcţia de memorare nivel TTL.
*Această funcţie poate fi utilizată dacă versiunea software-ului de sistem al produsului (firmware-
ul) este 2.00 sau ulterioară.

LEVEL STEP (Trepte de putere)
Se stabileşte valoarea cu care se modifică puterea bliţului.

POWER SAVE (Durata până la intrarea în standby)
Se stabileşte durata până la trecerea automată în standby pentru economisirea bateriilor.

VERSION (Versiune)
Se afişează versiunea software-ului acestui produs şi a software-ului receptoarelor radio fără
fir asociate.

RESET (Resetare)
Se resetează parametrii pentru fiecare mod şi putere a bliţului.

Valorile pentru opţiunile de MENU nu vor fi resetate.

INITIALIZE (Iniţializare)
Se resetează produsul la parametrii de fabrică.

Se vor şterge şi informaţiile despre receptoarele asociate.
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Grupuri

Puteţi împărţi receptoarele radio fără fir asociate în maximum cinci grupuri şi puteţi seta
modul sau puterea bliţului pentru fiecare grup.
Puteţi alege modalitatea de setare a grupului prin schimbarea stării ledului REMOTE de pe
receptorul radio fără fir.

Pentru a schimba metoda de includere într-un grup
1. Aprindeţi sau stingeţi ledul REMOTE ţinând apăsat, timp de cel puţin două secunde,

butonul GROUP de pe receptorul radio fără fir.

Schimbarea grupului prin intermediul produsului

1. Aprindeţi ledul REMOTE de pe receptorul radio fără fir.
2. Selectaţi butonul MENU – [RECEIVER SET], apoi selectaţi şi schimbaţi grupul în care

este inclus receptorul radio fără fir dorit.

Schimbarea grupului prin intermediul receptorului radio fără fir

1. Stingeţi ledul REMOTE de pe receptorul radio fără fir.
2. Aprindeţi ledul aferent unui GROUP pe care doriţi să îl schimbaţi prin apăsarea repetată

a butonului GROUP de pe receptorul radio fără fir.
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Fotografierea cu bliţ fără fir

Puteţi realiza fotografierea cu bliţ fără fir în diverse moduri ale bliţului folosind bliţurile (se
vinde separat) conectate la receptoarele radio fără fir asociate (se vinde separat).
Efectuaţi următoarele setări la aparatul foto.



Modul de fotografiere: [Auto programat], [Prioritate diafragmă], [Prioritate declanş.] sau
[Expunere manuală]
Modul bliţului: [Fără fir]

Notă

Pentru bliţul conectat la receptorul radio fără fir, setaţi modul bliţului la TTL şi gradul de
acoperire a bliţului (zoomul) la AUTO.
Dacă utilizaţi un bliţ HVL-F32M, setaţi puterea bliţului grupului în care este inclus HVL-
F32M la 1/16 sau la o valoare superioară atunci când realizaţi fotografii cu sincronizare la
mare viteză în modul MANUAL.

Modificarea modului de fotografiere şi a setărilor bliţului
1. Apăsaţi butonul Fn.
2. Fixaţi cursorul pe modul de fotografiere (A) sau pe o altă opţiune utilizând butonul

sus/jos/stânga/dreapta de pe butonul rotativ, apoi selectaţi modul dorit prin rotirea
butonului.

TTL (Modul de fotografiere cu bliţ TTL)
Puterea bliţului este setată automat, pe baza unei valori măsurate de aparatul foto. Puteţi
împărţi receptoarele în maximum trei grupuri (A/B/C).

Opţiuni care pot fi modificate
Raport
Puteţi seta raportul de iluminare pentru fiecare grup.
Compensarea bliţului

MANUAL (Modul de fotografiere cu bliţ manual)
Puterea bliţului este setată manual. Puteţi împărţi receptoarele în maximum trei grupuri
(A/B/C).



Opţiuni care pot fi modificate
Puterea bliţului
Puteţi seta puterea bliţului pentru fiecare grup.

GROUP (Modul de fotografiere cu bliţ în grup)
Modul bliţului este setat pentru fiecare grup. Puteţi împărţi receptoarele în maximum cinci
grupuri (A/B/C/D/E).

Opţiuni care pot fi modificate
Modul bliţului
Puteţi seta modul bliţului pentru fiecare grup.
Modurile bliţului pentru grupurile A, B şi C pot fi setate la [TTL] sau la [MANUAL]. Modurile
bliţului pentru grupurile D şi E sunt blocate la [MANUAL].
Setaţi modul bliţului la [OFF] dacă nu doriţi să utilizaţi bliţurile din grupul respectiv.
Compensarea bliţului (numai pentru grupurile setate la modul [TTL])

Puterea bliţului (numai pentru grupurile setate la modul [MANUAL])

Sugestie

Funcție de memorare nivel TTL*
În timpul fotografierii cu bliț TTL, nivelul de putere a blițului măsurat este setat automat ca
nivel de putere a blițului în modul de bliț MANUAL. Astfel, puteți ajusta puterea blițului în
modul de bliț MANUAL pe baza nivelului de putere a blițului măsurat în timpul fotografierii cu
bliț TTL și puteți omite o serie de operații necesare pentru a determina nivelul de putere a
blițului.
Pentru a schimba setarea funcției de memorare nivel TTL, utilizați [TTL LEVEL MEMORY] în
ecranul MENU.
*Această funcţie poate fi utilizată dacă versiunea software-ului de sistem al produsului (firmware-



ul) este 2.00 sau ulterioară.

În timpul fotografierii cu blițuri fără fir multiple (fotografierea cu grupuri de blițuri), numărul
de ghid se schimbă în funcție de setările blițului (de exemplu, setarea de zoom) a
unităților de bliț individuale. Pentru a menține un nivel de putere a blițului adecvat,
specificați un grup fără fir diferit pentru fiecare unitate de bliț.
Dacă o unitate de bliț care nu acceptă funcția de memorare nivel TTL este utilizată la
fotografierea cu blițuri fără fir multiple (fotografierea cu grupuri de blițuri), este posibil să
nu se mențină un nivel de putere a blițului adecvat.
În modul de bliț MANUAL, este menținut doar nivelul de putere a blițului măsurat în timpul
fotografierii cu bliț TTL. Dacă modificați setările care afectează nivelul de putere a blițului,
cum ar fi setarea nivelului de putere a blițului sau setarea de zoom, după fotografiere,
setările modificate nu vor fi păstrate. Când ați operat astfel de modificări, efectuați
fotografierea cu bliț TTL din nou.
Dacă nivelul de putere a blițului măsurat în timpul fotografierii cu bliț TTL este mai mic
decât nivelurile disponibile în modul de bliț MANUAL, imaginile fotografiate pot părea
supraexpuse.
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Declanşarea telecomandată

Declanşarea telecomandată prin intermediul acestui produs se poate realiza prin conectarea
sa la un receptor radio fără fir (se vinde separat) asociat şi un aparat foto.

1. Conectaţi receptorul radio fără fir la aparatul foto prin introducerea unui cablu cu mufe
multiple (se vinde separat) în terminalele multi/micro USB ale receptorului.

2. Apăsaţi butonul Fn de pe produs.
3. Fixaţi cursorul pe modul de fotografiere (A) utilizând butonul sus/jos/stânga/dreapta de

pe butonul rotativ, apoi selectaţi [RELEASE] prin rotirea butonului.

4. Apăsaţi butonul SHUTTER pentru a fotografia.

Dacă aţi conectat produsul la aparatul foto prin intermediul unui cablu cu mufe
multiple introdus în terminalele multi/micro USB ale produsului, fotografierea va fi
realizată şi de aparatul foto conectat.



Fotografierea prin apăsarea butonului declanşator al aparatului foto
Declanşarea telecomandată poate fi realizată prin apăsarea butonului declanşator al
aparatului foto la care este conectat produsul.
Montaţi produsul pe talpa cu interfaţă multiplă a aparatului foto, apoi apăsaţi butonul
declanşator al aparatului.

Setaţi [Mod bliţ] al aparatului foto la [Fără fir].
Nu este nevoie să conectaţi produsul la aparatul foto prin introducerea unui cablu cu mufe
multiple în terminalele multi/micro USB ale produsului.

Notă

Pentru a utiliza un bliţ (se vinde separat) în timpul fotografierii cu declanşare
telecomandată, montaţi bliţul pe talpa cu interfaţă multiplă a aparatului foto. Bliţul nu poate
fi utilizat dacă este montat pe talpa cu interfaţă multiplă de pe receptorul radio fără fir.

[12] Observaţii privind utilizarea

Observaţii privind utilizarea

Produsul

Nu introduceţi aparatul foto în geantă sau în alte obiecte similare cu produsul montat. În
caz contrar, aparatul foto şi produsul se pot defecta.
Atunci când produsul este montat pe aparatul foto, nu le transportaţi ţinând de produs. În
caz contrar, acesta se poate defecta.
Închideţi capacul compartimentului pentru baterii apăsându-l cu putere şi, concomitent,
glisându-l în sus până la capăt. Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul în capac atunci când îl
închideţi. În caz contrar, vă puteţi răni degetul.

Bateriile

Atunci când utilizaţi baterii alcaline, nivelul de încărcare a acestora afişat pe ecranul LCD
poate fi mai scăzut decât cel real, iar indicatorul de baterii descărcate poate apărea pe
ecran în funcţie de temperatură şi de condiţiile de păstrare. Nivelul de încărcare a
bateriilor afişat pe ecran poate reveni la valoarea corectă după o scurtă utilizare a
produsului.
Atunci când utilizaţi baterii cu nichel-hidrură metalică, autonomia acestora poate scădea
brusc pe măsură ce se descarcă. În timpul fotografierii, este posibil ca pe ecran să se
aprindă intermitent numai indicatorul de baterii descărcate, după care produsul nu mai
poate fi utilizat, sau se poate închide brusc după ce indicatorul începe să se aprindă
intermitent.
Scoateţi şi depozitaţi bateriile dacă nu intenţionaţi să utilizaţi produsul pentru o perioadă



îndelungată.

Temperatura

Acest produs este proiectat pentru utilizare la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.
Nu expuneţi produsul la temperaturi extrem de ridicate (de exemplu, în lumina directă a
soarelui în interiorul unui vehicul) sau la umiditate ridicată.
Pentru a evita formarea condensului în interiorul produsului în momentul în care aduceţi
produsul dintr-un loc rece direct într-un loc cald, mai întâi puneţi produsul într-o pungă de
plastic, vidaţi-o şi sigilaţi-o. După aceea, aduceţi punga de plastic şi produsul în încăpere
şi scoateţi produsul din pungă numai după ce produsul a ajuns la temperatura încăperii.
Autonomia bateriilor se reduce la temperaturi mai scăzute. Luaţi în considerare utilizarea
unor baterii noi sau de rezervă care au fost păstrate la o temperatură normală. La
temperaturi scăzute, indicatorul de baterii descărcate se poate aprinde intermitent chiar
dacă bateriile nu sunt complet descărcate. Nivelul de încărcare a bateriilor creşte puţin
atunci când bateriile ajung la temperatura normală de funcţionare.

Alte măsuri de precauţie
Scoateţi bateriile din produs atunci când îl depozitaţi. Păstrarea produsului cu bateriile
introduse poate provoca aprinderea acestora sau scurgerea electrolitului.

Întreţinerea
Demontaţi produsul de pe aparatul foto. Curăţaţi bliţul cu o lavetă moale şi uscată. Nu
îndepărtaţi prin ştergere nisipul de pe suprafaţa produsului, pentru că aceasta se poate
deteriora. Îndepărtaţi nisipul cu ajutorul unui aparat de suflat aer. În cazul petelor persistente,
ştergeţi produsul cu o lavetă umezită în apă rece sau călduţă, apoi folosiţi o lavetă moale şi
uscată. Nu folosiţi solvenţi puternici, ca de exemplu, diluant, benzină sau alcool, deoarece
suprafaţa se poate deteriora.


