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[1] Pred použitím

Softvér fotoaparátu

Pred použitím aktualizujte softvér fotoaparátu na najnovšiu verziu.



Informácie o kompatibilite fotoaparátu nájdete na určenej podpornej stránke.

[2] Pred použitím

Pred použitím

Tento výrobok sa dá použiť v kombinácii s digitálnymi fotoaparátmi s vymeniteľnými
objektívmi Sony, ktoré majú sánky pre rôzne rozhrania.
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné, a to v závislosti od modelu používaného
fotoaparátu. Podrobnosti o kompatibilite tohto výrobku s vaším fotoaparátom nájdete na
webovej stránke spoločnosti Sony pre váš región.
Popri tomto návode vychádzajte aj z návodu na obsluhu vášho fotoaparátu.
Tento výrobok je skonštruovaný tak, aby bol odolný proti prachu a vlhkosti, ale nie je
vodotesný ani odolný proti špliechajúcej vode. Keď používate tento výrobok za
daždivého počasia, dbajte na to, aby nedošlo k navlhnutiu výrobku.

Miesta, ktorým je potrebné sa vyhnúť
Bez ohľadu na to, či sa tento výrobok používa alebo je uskladnený, neumiestňujte ho na
žiadne z nasledujúcich miest. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.

Na mimoriadne horúcich miestach
Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, môže dôjsť k zdeformovaniu výrobku a
následnej poruche.
Na priamom slnečnom svetle alebo blízko vykurovacieho zariadenia
Môže dôjsť k zdeformovaniu výrobku a následnej poruche.
Na miestach s nadmernými vibráciami
Blízko silných magnetických polí
V piesočnatých alebo prašných prostrediach, ako je napríklad pláž
Dávajte pozor, aby sa piesok ani prach nedostali dovnútra výrobku, keď sa používa na
pláži alebo v inom piesočnatom prostredí. Môže to spôsobiť poruchu.

Konektory synchronizácie blesku

S týmto výrobkom sa môžu používať blesky, ktoré majú konektor synchronizácie s
opačnou polaritou.
Používajte blesky so synchronizačným napätím 400 V alebo nižším.
Vypnite blesk pripojený k synchronizačnému káblu, keď pripájate synchronizačný kábel ku
konektoru  (synchronizácia blesku). V opačnom prípade môže blesk vyslať záblesk,
keď sa pripojí synchronizačný kábel.
Keď používate blesk pripojený ku konektoru  (synchronizácia blesku), nastavte rýchlosť
uzávierky na nižšiu z nasledujúcich hodnôt alebo ešte nižšiu hodnotu.

Rýchlosť synchronizácie blesku fotoaparátu



Rýchlosť uzávierky odporúčaná bleskom

Komunikačná vzdialenosť
Komunikačná vzdialenosť medzi týmto výrobkom a bezdrôtovým rádiovým prijímačom
(predáva sa osobitne) je približne 30 m.

Vyššie uvedená vzdialenosť platí za podmienok, pri ktorých sa nevyskytujú žiadne
prekážky, tienenie či rušenie rádiových vĺn.
Komunikačná vzdialenosť môže byť kratšia, a to v závislosti od umiestnenia výrobkov,
okolitého prostredia a poveternostných podmienok.

Ochranné známky
„Multi Interface Shoe“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

[3] Pred použitím

Funkcie bezdrôtového rádiového ovládača

Môžete snímať zábery pomocou viacerých zábleskových jednotiek, ktoré sú pripojené
bezdrôtovo, alebo môžete snímať zábery pomocou viacerých fotoaparátov, ktoré sú diaľkovo
ovládané pomocou tohto výrobku a bezdrôtového rádiového prijímača (predáva sa osobitne).

Snímanie pomocou bezdrôtových bleskov
Bezdrôtový rádiový ovládač umožňuje ovládanie originálnych zábleskových jednotiek značky
Sony (predáva sa osobitne, ďalej uvádzaných ako „blesk“) pripojených k bezdrôtovým
rádiovým prijímačom (predáva sa osobitne) prostredníctvom rádiových vĺn. Zábleskové
jednotky sa dajú rozdeliť maximálne do piatich skupín pomocou bezdrôtových rádiových
prijímačov. Môžete snímať pomocou zábleskových jednotiek v rôznych situáciách
nastavením zábleskového režimu alebo úrovne výkonu blesku pre každú skupinu.
Bezdrôtový rádiový ovládač podporuje snímanie so zábleskom TTL, snímanie s manuálnym
ovládaním blesku a snímanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou (HSS), atď. pomocou
viacerých zábleskových jednotiek.

Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte
Bezdrôtový rádiový ovládač umožňuje súčasné spustenie uzávierok viacerých fotoaparátov,
čo znamená, že jeden objekt môžete snímať súčasne z viacerých uhlov.

Na snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte sa vyžadujú bezdrôtový rádiový prijímač
(predáva sa osobitne) a spojovací kábel s multifunkčným konektorom (predáva sa
osobitne).



[4] Pred použitím

Popis jednotlivých častí

Ovládací panel

1. Kontrolka LINK
2. LCD panel
3. Konektor  (synchronizácia blesku)
4. Multi/Micro USB koncovka

Umožňuje pripojenie výrobku a fotoaparátu na snímanie pomocou diaľkovo ovládanej
spúšte.

5. Uzamykacia páčka
6. Pätka pre rôzne rozhrania
7. Kryt batérií
8. Tlačidlo Fn (funkcia)

Prepína zobrazenie na obrazovku úprav nastavení (obrazovka Quick Navi), pričom
umožňuje rýchlu zmenu nastavení.

9. Tlačidlo SHUTTER
Spúšťa uzávierku fotoaparátu, ku ktorému je pripojený bezdrôtový rádiový prijímač
počas snímania pomocou diaľkového ovládania spúšte.



10. Tlačidlo TEST
Skúša blesk pred snímaním.

11. Tlačidlo MENU
12. Tlačidlo  (podsvietenie LCD displeja)

Zapína alebo vypína podsvietenie LCD panela a oblastí okolo tlačidiel.
13. Hlavný vypínač

Keď sa prepínač nastaví do polohy „LOCK“, tlačidlá vrátane ovládacieho kolieska sa
stanú nečinnými, aby sa vyhlo neúmyselným úkonom.

14. Stredové tlačidlo
Potvrdzuje voľbu na obrazovke ponuky.

15. Ovládacie koliesko
Posúva kurzor a mení hodnoty na obrazovke Quick Navi alebo obrazovke ponuky.
Pri snímaní sa nastavenia korekcie blesku a intenzity záblesku priradia ľavému tlačidlu
a nastavenia prijímača sa priradia pravému tlačidlu.

Spôsob používania ovládacieho kolieska
Môžete vykonávať úkony zodpovedajúce zobrazeniu na obrazovke pomocou ovládacieho
kolieska.

Obrazovka snímania
Nastavenia korekcie blesku a intenzity záblesku sa priradia ľavému tlačidlu a nastavenia
prijímača sa priradia pravému tlačidlu.
Obrazovka Quick Navi
Môžete zvoliť položku posunutím kurzora (ktorá položka je zvýraznená) pomocou
horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a zmeniť danú hodnotu
otočením kolieska.
Obrazovka ponuky
Môžete zvoliť položku posunutím kurzora pomocou horného/spodného/pravého/ľavého
tlačidla na ovládacom koliesku a zmeniť dané nastavenie stlačením stredového tlačidla.

[5] Pred použitím

Indikátory na displeji

Režim TTL



Režim TTL (ovládanie pomeru)

Režim MANUAL

Režim MANUAL (ovládanie pomeru)

Režim GROUP



Režim RELEASE

1. Komunikačný kanál
2. Režim bezdrôtového blesku

 sa zobrazí, keď je výrobok v režime bezdrôtového blesku. Inak sa zobrazuje .
3. Režim snímania
4. Korekcia zábleskovej expozície
5. Režim komunikácie
6. Snímanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou
7. Indikátor takmer vybitých batérií

Objaví sa, keď sú batérie takmer vybité. Odporúča sa čo najskôr vymeniť batérie.
8. Nastavenie pomeru
9. Pomer osvetlenia

10. Intenzita záblesku
11. Nastavenia skupiny (zábleskový režim a korekcia zábleskovej expozície/intenzita

záblesku)

Obrazovka Quick Navi
Stlačením tlačidla Fn prepnete zobrazenie na obrazovku úpravy nastavení (Quick Navi).
Hodnoty môžete rýchlo zmeniť pomocou ovládacieho kolieska.

Obrazovka ponuky
Obrazovka ponuky sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo MENU. Môžete zmeniť rôzne nastavenia
výrobku.

[6] Príprava

Zapnutie napájania

S týmto výrobkom môžete používať nasledujúce typy batérií.

Dve alkalické batérie LR6 (veľkosti AA)
Dve nabíjateľné nikel-metal hydridové (Ni-MH) batérie veľkosti AA



Vždy zabezpečte, aby sa nabíjateľné nikel-metal hydridové batérie nabíjali pomocou určenej
nabíjačky.

1. Otvorte kryt batérií a vložte batérie (predáva sa osobitne).

Vložte batérie do priestoru pre batérie podľa znázornenia ( ).
(  uvádza orientáciu batérií.)

2. Pripojte výrobok k fotoaparátu.

Uistite sa, že je výrobok vypnutý.
Odstráňte kryt z pätky pre rôzne rozhrania výrobku a kryt zo sánok pre rôzne
rozhrania fotoaparátu.

1. Otočte uzamykaciu páčku do polohy uvoľnenia „RELEASE“ pri súčasnom stlačení
uvoľňovacieho tlačidla (A) na páčke.

2. Pevne až na doraz zasuňte pätku pre rôzne rozhrania do sánok pre rôzne
rozhrania fotoaparátu v smere šípky.

3. Pevne otočte uzamykaciu páčku do polohy uzamknutia „LOCK“ na zaistenie
výrobku.

3. Hlavný vypínač nastavte do polohy zapnutia „ON“.

Spôsob odpojenia výrobku od fotoaparátu
Vypnite napájanie výrobku a vykonajte krok 2-1 na odstránenie výrobku.

Keď výrobok nepoužívate alebo ho používate samostatne držaním v ruke, založte kryt na
pätku pre rôzne rozhrania.

[7] Príprava

Spárovanie s bezdrôtovým rádiovým prijímačom

Ak chcete snímať zábery s bezdrôtovým bleskom alebo s diaľkovým ovládaním spúšte



pomocou tohto výrobku, výrobok sa musí spárovať s bezdrôtovým rádiovým prijímačom
(predáva sa osobitne).

Spárovanie vykonajte v rámci 1 m od bezdrôtového rádiového prijímača.
Tento výrobok môžete spárovať maximálne s 15 bezdrôtovými rádiovými prijímačmi.

1. Zapnite výrobok, potom zvoľte tlačidlo MENU - [PAIRING] - [ADD] a stlačte stredové
tlačidlo (A).
Kontrolka LINK na výrobku bude blikať zelenou farbou a zobrazí sa obrazovka
párovania.

2. Uistite sa, že je bezdrôtový rádiový prijímač vypnutý a potom minimálne na sedem
sekúnd podržte stlačené tlačidlo ON/OFF na bezdrôtovom rádiovom prijímači.
Bezdrôtový rádiový prijímač sa zapne a kontrolka LINK začne blikať zelenou farbou.

3. Po dokončení párovania sa kontrolka LINK na bezdrôtovom rádiovom prijímači rozsvieti
zelenou farbou.
Na obrazovke výrobku sa zobrazí počet bezdrôtových rádiových prijímačov, ktoré sa
práve spárovali.



Ak chcete tento výrobok spárovať s dvoma alebo viacerými bezdrôtovými rádiovými
prijímačmi, zopakujte kroky 2 až 3 pre každý bezdrôtový rádiový prijímač.

4. Stlačte stredové tlačidlo.
Párovanie sa ukončí a kontrolka LINK na výrobku sa rozsvieti zelenou farbou.

Ak sa kontrolka LINK na výrobku alebo bezdrôtovom rádiovom prijímači po procese
párovania rozsvieti červenou farbou, znamená to, že sa výrobky navzájom nespárovali.
Znova skúste postup od kroku 1.

Spôsob overenia spárovania prijímačov/zrušenie spárovania prijímačov
Zvoľte tlačidlo MENU - [PAIRING] - [LIST] na výrobku.

Keď je komunikácia medzi výrobkom a bezdrôtovým rádiovým prijímačom dostupná, zobrazí
sa .
Ak chcete zrušiť spárovanie prijímača, nastavte kurzor na  (Vymazať) pre bezdrôtový
rádiový prijímač, ktorého spárovanie sa má zrušiť, a potom stlačte stredové tlačidlo. Keď
nastavíte kurzor, začne blikať kontrolka LINK na zodpovedajúcom bezdrôtovom rádiovom
prijímači.

Spárovanie bezdrôtového rádiového prijímača zrušte, pokiaľ je zapnutý.

[8] Snímanie

Používanie položiek MENU

Položky MENU môžete použiť na zmenu a potvrdenie nastavení tohto výrobku aj
spárovaných bezdrôtových rádiových prijímačov (predáva sa osobitne).

1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky. Nastavte kurzor na požadovanú
položku a stlačte stredové tlačidlo (A).



HSS (Vysokorýchlostná synchronizácia)
Zapnutie/vypnutie vysokorýchlostnej synchronizácie a zmena nastavenia intenzity záblesku.

RECEIVER SET (Nastavenia prijímača)
Zmena a zobrazenie nastavení spárovaných bezdrôtových rádiových prijímačov.
Keď nastavíte kurzor na každú položku, začne blikať kontrolka LINK na zodpovedajúcom
bezdrôtovom rádiovom prijímači.

Nastavenia, ktoré je možné zmeniť alebo potvrdiť
NAME (Názov)
Zobrazí sa názov bezdrôtového rádiového prijímača.
LINK (Stav pripojenia)
Keď je komunikácia dostupná, zobrazí sa .
GP (Skupina)
Môžete skontrolovať alebo zmeniť skupinu pre bezdrôtový rádiový prijímač.

Skupinu je možné zmeniť len vtedy, keď svieti kontrolka REMOTE na zodpovedajúcom
bezdrôtovom rádiovom prijímači.
Keď sa skupina nastaví na možnosť vypnutia [OFF], blesk (predáva sa osobitne)
pripojený k zodpovedajúcemu bezdrôtovému rádiovému prijímaču sa počas snímania
pomocou bezdrôtového blesku nepoužije.

ZOOM (Dosah blesku)
Môžete skontrolovať alebo zmeniť nastavenie zoomu (dosah blesku) pre blesk pripojený k
zodpovedajúcemu bezdrôtovému rádiovému prijímaču.

Nastavenie zoomu (dosah blesku) je možné zmeniť len vtedy, keď je zoom pre blesk
nastavený na AUTO.



Spôsob zmeny nastavení
1. Nastavte kurzor na GP (skupina) alebo ZOOM (dosah blesku) pre požadovaný

bezdrôtový rádiový prijímač pomocou horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na
ovládacom koliesku a potom stlačte stredové tlačidlo.

2. Zmeňte nastavenie otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte stredové tlačidlo.

CH SET (Nastavenie kanála)
Nastavenie kanála používaného na bezdrôtovú komunikáciu. Keď sa zvolí možnosť [AUTO],
po každom zapnutí výrobku sa zvolí najvhodnejší kanál podľa stavu okolitých rádiových vĺn.

PAIRING (Párovanie)
Spárovanie tohto výrobku s bezdrôtovým rádiovým prijímačom.

TEST (Skúšobný záblesk)
Nastavenie režimu pre skúšobný záblesk.

TTL LEVEL MEMORY (Pamäť úrovne TTL)*
Zapnutie/vypnutie funkcie pamäte úrovne TTL.
*Túto funkciu je možné použiť, ak je verzia systémového softvéru výrobku (firmvéru) 2.00 alebo
novšia.

LEVEL STEP (Krok intenzity)
Nastavenie množstva, o ktoré sa zmení intenzita záblesku.

POWER SAVE (Čas do úsporného režimu)
Nastavenie času, ktorý uplynie do automatického prepnutia do úsporného režimu.

VERSION (Verzia)
Zobrazenie verzie softvéru tohto výrobku a softvéru spárovaných bezdrôtových rádiových
prijímačov.

RESET (Resetovať)
Resetujú sa nastavenia jednotlivých zábleskových režimov a nastavenia intenzity záblesku.

Hodnoty položiek MENU sa neresetujú.

INITIALIZE (Nastaviť na hodnoty z výroby)
Tento výrobok sa resetuje na výrobné nastavenia.

Odstránia sa aj informácie o spárovaní.



[9] Snímanie

Skupiny

Spárované bezdrôtové rádiové prijímače môžete rozdeliť maximálne do piatich skupín a
nastaviť zábleskový režim alebo úroveň výkonu pre každú skupinu.
Môžete si vybrať spôsob nastavenia skupiny prepnutím stavu kontrolky REMOTE na
bezdrôtovom rádiovom prijímači.

Prepnutie spôsobu priradenia skupiny
1. Zapnite alebo vypnite kontrolku REMOTE podržaním stlačeného tlačidla GROUP na

bezdrôtovom rádiovom prijímači minimálne na dve sekundy.

Spôsob zmeny skupiny pomocou výrobku

1. Zapnite kontrolku REMOTE na bezdrôtovom rádiovom prijímači.
2. Zvoľte tlačidlo MENU – [RECEIVER SET] a potom zvoľte a zmeňte skupinu

požadovaného bezdrôtového rádiového prijímača.

Spôsob zmeny skupiny pomocou bezdrôtového rádiového
prijímača

1. Vypnite kontrolku REMOTE na bezdrôtovom rádiovom prijímači.
2. Zapnite požadovanú kontrolku GROUP opakovaným stláčaním tlačidla GROUP na

bezdrôtovom rádiovom prijímači.

[10] Snímanie

Snímanie pomocou bezdrôtových bleskov

Môžete vykonávať snímanie pomocou bezdrôtového blesku v rôznych zábleskových
režimoch pomocou bleskov (predáva sa osobitne) pripojených k spárovaným bezdrôtovým
rádiovým prijímačom (predáva sa osobitne).



Vykonajte nasledujúce nastavenia na fotoaparáte.

Režim snímania: [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual
Exposure]
Zábleskový režim: [Wireless]

Poznámka

Na blesku pripojenom k bezdrôtovému rádiovému prijímaču nastavte zábleskový režim na
TTL a dosah blesku (zoom) na AUTO.
Ak používate blesk HVL-F32M, nastavte intenzitu záblesku skupiny, ktorá obsahuje HVL-
F32M, na 1/16 alebo vyššiu hodnotu, keď vykonávate snímanie s vysokorýchlostnou
synchronizáciou (HSS) v režime MANUAL.

Spôsob zmeny režimu snímania a nastavení blesku
1. Stlačte tlačidlo Fn.
2. Nastavte kurzor na požadovaný režim snímania (A) alebo inú položku pomocou

horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a potom zvoľte
požadovaný režim otočením daného kolieska.

TTL (Režim snímania so zábleskom TTL)
Intenzita záblesku sa nastaví automaticky na základe hodnoty, ktorú odmeral fotoaparát.
Prijímače je možné rozdeliť maximálne do troch skupín (A/B/C).

Položky, ktoré je možné zmeniť
Pomer
Pre každú skupinu je možné nastaviť pomer osvetlenia.
Korekcia zábleskovej expozície

MANUAL (Režim snímania s manuálnym nastavením záblesku)
Intenzita záblesku sa nastavuje manuálne. Prijímače je možné rozdeliť maximálne do troch



skupín (A/B/C).

Položky, ktoré je možné zmeniť
Intenzita záblesku
Pre každú skupinu je možné nastaviť intenzitu záblesku.

GROUP (Režim snímania so skupinovým bleskom)
Zábleskový režim sa nastaví pre každú skupinu. Prijímače je možné rozdeliť maximálne do
piatich skupín (A/B/C/D/E).

Položky, ktoré je možné zmeniť
Zábleskový režim
Pre každú skupinu je možné nastaviť zábleskový režim.
Zábleskové režimy pre skupiny A, B a C je možné nastaviť na [TTL] alebo [MANUAL].
Zábleskové režimy pre skupiny D a E sú uzamknuté na [MANUAL].
Nastavte zábleskový režim na možnosť [OFF], ak nechcete, aby sa používali blesky v danej
skupine.
Korekcia zábleskovej expozície (len pre skupiny nastavené na režim [TTL])

Intenzita záblesku (len pre skupiny nastavené na režim [MANUAL])

Rada

Funkcia pamäte úrovne TTL*
Počas fotografovania s bleskom TTL sa meraná úroveň výkonu blesku automaticky nastaví
ako úroveň výkonu blesku v režime blesku MANUAL. Toto vám umožňuje upraviť výkon
blesku v režime blesku MANUAL na základe úrovne výkonu blesku zmeranej počas
fotografovania s bleskom TTL a preskočíte tak sériu operácií potrebných na stanovenie
úrovne výkonu blesku.
Ak chcete zmeniť nastavenie funkcie pamäte úrovneTTL, použite možnosť [TTL LEVEL



MEMORY] na obrazovke MENU.
*Túto funkciu je možné použiť, ak je verzia systémového softvéru výrobku (firmvéru) 2.00 alebo
novšia.

Počas fotografovania s viacnásobným bezdrôtovým bleskom (fotografovanie so
skupinovým bleskom) sa smerné číslo zmení podľa nastavení blesku (napríklad
nastavenie pre priblíženie) jednotlivých jednotiek blesku. Na zachovanie správnej úrovne
výkonu blesku vyšpecifikujte inú bezdrôtovú skupinu pre každú jednotku blesku.
Ak sa na fotografovanie s viacnásobným bezdrôtovým bleskom (fotografovanie so
skupinovým bleskom) používa jednotka blesku, ktorá nepodporuje funkciu pamäte úrovne
TTL, správnu úroveň výkonu blesku sa možno nepodarí zachovať.
V režime blesku MANUAL sa zachová len úroveň výkonu blesku meraná počas
fotografovania s bleskom TTL. Ak zmeníte nastavenia, ktoré majú vplyv na úroveň výkonu
blesku, ako je nastavenie úrovne výkonu blesku alebo nastavenie pre priblíženie,
zmenené nastavenia sa po fotografovaní nezachovajú. Ak ste takéto zmeny vykonali,
znova vykonajte fotografovanie s bleskom TTL.
Ak je úroveň výkonu blesku meraná počas fotografovania s bleskom TTL nižšia než
úrovne dostupné v režime blesku MANUAL získané snímky môžu vyzerať
preexponované.

[11] Snímanie

Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte

Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte môžete vykonávať pomocou tohto výrobku po jeho
pripojení k spárovanému bezdrôtovému rádiovému prijímaču (predáva sa osobitne) a
fotoaparátu.

1. Pripojte Multi/Micro USB koncovky bezdrôtového rádiového prijímača a fotoaparátu
pomocou spojovacieho kábla s multifunkčným konektorom (predáva sa osobitne).

2. Stlačte tlačidlo Fn na výrobku.
3. Nastavte kurzor na požadovaný režim snímania (A) pomocou

horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a potom zvoľte
[RELEASE] otočením daného kolieska.

4. Stlačením tlačidla SHUTTER snímajte.



Ak sa Multi/Micro USB koncovky výrobku a fotoaparát pripoja pomocou spojovacieho
kábla s multifunkčným konektorom, pripojený fotoaparát bude vykonávať aj
snímanie.

Snímanie stlačením tlačidla spúšte daného fotoaparátu
Snímanie pomocou diaľkového ovládania spúšte môžete vykonávať stlačením tlačidla
spúšte na fotoaparáte, ku ktorému je pripojený výrobok.
Pripojte výrobok k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu a potom stlačte tlačidlo spúšte
fotoaparátu.

Nastavte [Flash Mode] fotoaparátu na [Wireless].
Nemusíte pripojiť Multi/Micro USB koncovky výrobku a fotoaparátu pomocou
spojovacieho kábla s multifunkčným konektorom.

Poznámka

Ak chcete používať blesk (predáva sa osobitne) počas snímania pomocou diaľkového
ovládania spúšte, pripojte blesk k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu. Blesk sa nedá
použiť, ak sa pripojí k sánkam pre rôzne rozhrania na bezdrôtovom rádiovom prijímači.

[12] Poznámky týkajúce sa používania

Poznámky týkajúce sa používania

Výrobok

Nevkladajte fotoaparát do tašky, atď. s pripojeným výrobkom. Mohlo by to spôsobiť
poruchu výrobku a fotoaparátu.
Keď je tento výrobok pripojený k fotoaparátu, neprenášajte ich držaním za výrobok. Môže
to spôsobiť poruchu.
Keď zatvárate kryt batérií, pevne ho potlačte pri súčasnom zasúvaní až na doraz. Pri
zatváraní krytu batérií dávajte pozor, aby ste si neprivreli prst. Mohlo by to spôsobiť
zranenie prsta.

Batérie

Pri použití alkalických batérií sa na LCD paneli môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia
batérií, než je skutočná úroveň, pričom sa na displeji môže zobraziť indikátor takmer
vybitých batérií, a to v závislosti od teploty a podmienok skladovania. Zobrazený stav
nabitia batérií sa môže vrátiť na správnu hodnotu, keď sa výrobok istý čas používa.
Pri používaní nikel-metal hydridových batérií môže výkon batérií náhle klesnúť, keď klesla
úroveň nabitia batérií. Počas snímania môže na displeji začať blikať len indikátor takmer
vybitých batérií, kedy sa už výrobok nedá ďalej používať, alebo sa výrobok môže náhle



vypnúť po tom, ako začne blikať indikátor takmer vybitých batérií.
Vyberte a uskladnite batérie, pokiaľ neplánujete výrobok dlhší čas používať.

Teplota

Tento výrobok je určený na používanie pri teplote od 0 °C do 40 °C.
Nevystavujte výrobok pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt (napr. na priamom
slnečnom svetle vnútri vozidla) či vysokej vlhkosti.
Aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti vnútri výrobku, keď sa prinesie priamo zo
studeného do teplého prostredia, najprv výrobok vložte do plastového vrecka a vrecko
utesnite po odstránení vzduchu z vrecka. Potom prineste plastové vrecko a výrobok do
miestnosti a vyberte výrobok z plastového vrecka po tom, ako teplota výrobku dosiahne
úroveň okolitej teploty.
Pri nízkych teplotách výkon batérií klesá. Namiesto toho môžete zvážiť použitie nových
alebo náhradných batérií, ktoré boli uložené v teplom prostredí. Indikátor takmer vybitých
batérií môže blikať, aj keď v batériách ešte zostala nejaká energia pri nízkych teplotách.
Batérie znovu nadobudnú určitú časť svojej kapacity, keď sa zahrejú na normálnu
prevádzkovú teplotu.

Ďalšie pokyny
Pri skladovaní výrobku vyberte z neho batérie. Skladovanie výrobku s batériami vo vnútri
môže spôsobiť vznietenie alebo únik elektrolytu.

Údržba
Odstráňte tento výrobok z fotoaparátu. Vyčistite blesk suchou, mäkkou handričkou. Ak sa na
povrchu výrobku nachádza piesok, utieraním sa poškodí povrch. Piesok opatrne odstráňte
pomocou dúchadla. V prípade ťažko odstrániteľných škvŕn výrobok jemne poutierajte
pomocou handričky mierne navlhčenej v studenej alebo teplej vode a potom výrobok
poutierajte do čista suchou, mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako
sú riedidlo, benzín či alkohol, keďže tieto prostriedky poškodia povrchovú úpravu.


