
Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να σας βοηθήσει όποτε έχετε προβλήματα ή απορίες σχετικά με τη χρήση του
Τηλεχειριστήριο.

Υποστηριζόμενα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών

Η μονάδα αυτή είναι ένα Τηλεχειριστήριο που είναι συμβατό με τη λειτουργία Bluetooth.
Για τα μοντέλα καμερών που είναι συμβατά με αυτήν τη μονάδα, δείτε εδώ. (Θα ανοίξει νέο
παράθυρο.)

Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Πριν δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη
φωτογραφική μηχανή (καταχώρηση συσκευής). Για τη λεπτομερή διαδικασία, δείτε εδώ.

Τι θα συμβεί αν αποτύχει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;

Σε περίπτωση που η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου αποτύχει, δείτε εδώ.

Προσδιορισμός των μερών

Προετοιμασία

Αφαίρεση από τη συσκευασία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Επιβεβαίωση της ρύθμισης στην φωτογραφική μηχανή

Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Λήψη

Λήψη στατικών εικόνων

Λήψη βίντεο

Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή

Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας

Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής
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https://www.sony.net/dics/p1bt/?id=hg_acc
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Σχετικά με αυτή τη μονάδα

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Προδιαγραφές

Εμπορικά σήματα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι θα συμβεί αν αποτύχει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Προσδιορισμός των μερών

Ενδεικτική λυχνία
Υποδεικνύει τη λειτουργική κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής σύμφωνα με τη λειτουργία του Τηλεχειριστήριο.

1.

Κουμπί ζουμ/εστίασης
Προσαρμόζει την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής ή πραγματοποιεί μεγέθυνση/σμίκρυνση στη φωτογραφική
μηχανή. Σύρετε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS του Τηλεχειριστήριο στην αντίστοιχη θέση για τον σκοπό που θέλετε.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής ή Κάνοντας ζουμ
στη φωτογραφική μηχανή.

2.

Κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC
Πραγματοποιεί λήψη στατικής εικόνας ή αρχίζει την εγγραφή βίντεο με τη φωτογραφική μηχανή. Σύρετε τον διακόπτη
MOVIE/STILL του Τηλεχειριστήριο στην αντίστοιχη θέση για τον σκοπό που θέλετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα Λήψη στατικών εικόνων ή Λήψη βίντεο.

3.

Κουμπί AF-ON*4.

Κουμπί C1*5.

Οπή για λουράκι6.

Διακόπτης ZOOM/FOCUS7.

Διακόπτης MOVIE/STILL8.

Διακόπτης LOCK9.

/ Κάλυμμα μπαταριών10.

Μοχλός ασφάλισης καλύμματος μπαταριών11.

Κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών12.
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Σχετικά με την ενσωματωμένη κεραία Bluetooth®

Το Τηλεχειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένη κεραία Bluetooth στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν
χειρίζεστε το Τηλεχειριστήριο, κρατάτε το χέρι σας μακριά από αυτό το σημείο για την αποφυγή πιθανής αποτυχίας
σύνδεσης του Bluetooth.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής
Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή
Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ενεργοποιεί τη λειτουργία που έχει ανατεθεί στο κουμπί C1 ή AF-ON στη φωτογραφική μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της
φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή σας.

*
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Αφαίρεση από τη συσκευασία

Αν ανακαλύψετε ότι κάτι λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
Ο αριθμός στην παρένθεση υποδεικνύει την ποσότητα.

Τηλεχειριστήριο (1)

Μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού (CR2032) (1)

Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού (CR2032) στον θάλαμο μπαταρίας του Τηλεχειριστήριο.

Στρέψτε το κάλυμμα μπαταριών στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστήριου προς το "OPEN".

Για να στρέψετε το κάλυμμα μπαταριών  :
Τοποθετήστε ένα νόμισμα ή ένα παρόμοιο αντικείμενο στην εσοχή του καλύμματος μπαταριών και, στη
συνέχεια, στρέψτε το κάλυμμα μπαταριών.

Για να στρέψετε το κάλυμμα μπαταριών  :
Σύρετε τον μοχλό ασφάλισης καλύμματος μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανυψωθεί το
κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών ( ) και, στη συνέχεια, στρέψτε το κουμπί περιστροφής
καλύμματος μπαταριών ( ).

1

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας και τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού.

Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε ο ακροδέκτης + να είναι στραμμένος προς τα πάνω.

2
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(Το + στον θάλαμο της μπαταρίας υποδεικνύει την κατεύθυνση της μπαταρίας.)

Στρέψτε το κάλυμμα μπαταρίας μέχρι να φτάσετε στη θέση "CLOSE".3
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Συνδέστε το Τηλεχειριστήριο και μια φωτογραφική μηχανή με τη λειτουργία Bluetooth.
Πριν από τη σύνδεση του Τηλεχειριστήριο και μιας φωτογραφικής μηχανής με τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να
πραγματοποιήσετε σύζευξή τους (καταχώρηση συσκευής).

Σημείωση
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας διαδικασίας για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με εναλλασσόμενους φακούς της
Sony και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της Sony.

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι ο διακόπτης LOCK του Τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην αντίθετη θέση από τη θέση "LOCK".

Ρύθμιση της λειτουργίας [Τηλεχ/ριο Bluetooth] σε [Ενεργή] στη φωτογραφική μηχανή

Σύζευξη

Σημείωση
Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → ([Μεταφ/Απομακρ] →) [Τηλεχ/ριο Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι
επιλεγμένο το [Ενεργή].

Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → [Ρυθμίσεις Bluetooth] ή [Bluetooth] → [Λειτουργ.
Bluetooth] → [Ενεργή].

1.

Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → ([Μεταφ/Απομακρ] →) [Τηλεχ/ριο Bluetooth] → [Ενεργή].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύζευξης στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, προχωρήστε στη "Σύζευξη".

2.

Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → [Ρυθμίσεις Bluetooth] ή [Bluetooth] → [Σύζευξη].1.

Στο Τηλεχειριστήριο, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC ( ) και το
κουμπί ζουμ/εστίασης (είτε το κουμπί + ( ) ή το κουμπί - ( )) για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα.

2.

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, επιλέξτε [OK].3.
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Σημείωση

Αν αποτύχει η σύζευξη, η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει γρήγορα. Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε από την
αρχή τη διαδικασία που περιγράφεται στη "Σύζευξη". Το χρονικό όριο για μια απόπειρα σύζευξης λήγει όταν έχει παρέλθει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις ενέργειες στο βήμα 2 και το βήμα 3.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη του Τηλεχειριστήριο και της φωτογραφικής μηχανής.

Όταν χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε μια διαφορετική φωτογραφική μηχανή (Μετά από τη σύνδεση του
Τηλεχειριστήριο με μια διαφορετική φωτογραφική μηχανή, πρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε ξανά σύζευξη του
Τηλεχειριστήριο και της αρχικής φωτογραφικής μηχανής όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με την αρχική φωτογραφική μηχανή.)

Όταν έχει γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της φωτογραφικής μηχανής

Αν το Τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα κατά τη σύνδεση Bluetooth, η ένδειξη (χωρίς σύνδεση
Bluetooth) μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Εμφανίζεται η ένδειξη και ξεκινάει η σύζευξη.
Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, εμφανίζεται η ένδειξη [Έγινε σύζευξη.].
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Επιβεβαίωση της ρύθμισης στην φωτογραφική μηχανή

Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → ([Μεταφ/Απομακρ] →) [Τηλεχ/ριο Bluetooth] και βεβαιωθείτε
ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].

Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για τη σύνδεση πληροφοριών θέσης με smartphone όταν το [Τηλεχ/ριο Bluetooth]
είναι ρυθμισμένο σε [Ενεργή].

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο υπερύθρων όταν το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] είναι ρυθμισμένο σε [Ενεργή].

Όταν το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] είναι ρυθμισμένο σε [Ενεργή], η φωτογραφική μηχανή δεν θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Ανενεργή] όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα κουμπιά στο Τηλεχειριστήριο για την αποτροπή ακούσιων ενεργειών κατά τη
μεταφορά του.

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Θέστε τον διακόπτη LOCK στη θέση "LOCK".

Για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά, θέστε τον διακόπτη LOCK στην αντίθετη θέση από τη θέση "LOCK".

1
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Λήψη στατικών εικόνων

Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για τη
λήψη μιας στατικής εικόνας.

Θέστε τον διακόπτη MOVIE/STILL στη θέση "STILL".1

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC ( ).

Πατήστε το κουμπί μέχρι τη μέση για εστίαση και κατόπιν πατήστε το έως το τέρμα για τη λήψη.
Όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάζει με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του
Τηλεχειριστήριο.
Όταν η λήψη γίνεται με επιτυχία, ανάβει η ένδειξη.

2
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Σχετικό θέμα
Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Λήψη βίντεο

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Λήψη βίντεο

Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για τη
λήψη βίντεο.

Σχετικό θέμα

Θέστε τον διακόπτη MOVIE/STILL στη θέση "MOVIE".1

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC ( ).

Η εγγραφή βίντεο ξεκινάει. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε πάλι το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC.
Όταν ξεκινάει η εγγραφή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστήριο. Όταν διακοπεί η εγγραφή, η ενδεικτική
λυχνία σβήνει.

2
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Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Λήψη στατικών εικόνων

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για
την προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής.

Σημείωση

Για να προσαρμόσετε την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής, πρέπει να θέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία
χειροκίνητης εστίασης.

Θέστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS στη θέση "FOCUS".1

Πατήστε το κουμπί ζουμ/εστίασης (+/-) ( ) για να προσαρμόσετε την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής.2
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Σχετικό θέμα
Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή

Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για να
πραγματοποιήσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση στη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση

Η ταχύτητα ζουμ αλλάζει ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή ή τον φακό.

Θέστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS στη θέση "ZOOM".1

Πατήστε το κουμπί ζουμ/εστίασης (+/-) ( ) για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση στη
φωτογραφική μηχανή.

2
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Η λειτουργία ζουμ λειτουργεί με φωτογραφική μηχανή ή φακό που διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ισχυρό ζουμ. Αν η
λειτουργία ψηφιακού ζουμ της φωτογραφικής μηχανής είναι ενεργοποιημένη, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακό ζουμ.

Σχετικό θέμα
Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας

Η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστηρίου ανάβει/αναβοσβήνει σύμφωνα με τη λειτουργία του Τηλεχειριστήριο ή τη
λειτουργία ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής όπως περιγράφεται παρακάτω:

Σχετικό θέμα
Προσδιορισμός των μερών

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ανάβει

όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάζει με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης

όταν τραβάτε μια φωτογραφία ή ξεκινάτε εγγραφή πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης
κλείστρου/REC

ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή βίντεο

όταν η σύζευξη πραγματοποιείται με επιτυχία

όταν η φωτογραφική μηχανή λαμβάνει σήματα εστίασης/ζουμ (+/-) από το Τηλεχειριστήριο

Αναβοσβήνει

ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σύζευξη

ενώ λειτουργεί ο αυτόματος χρονομετρητής

Αναβοσβήνει
γρήγορα

όταν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να λάβει σήματα λειτουργίας από το
Τηλεχειριστήριο

όταν η σύζευξη αποτυγχάνει
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής

Πατώντας το κουμπί C1 ή AF-ON του Τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που έχει ανατεθεί στο
κουμπί C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το κουμπί C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή σας.

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας σε αεροσκάφος ή νοσοκομείο, τηρείτε τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας ή του
νοσοκομείου για την αποφυγή πιθανής παρεμβολής στα όργανα ή τις ιατρικές συσκευές από τα ραδιοκύματα αυτής
της μονάδας.

Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τη μονάδα στα παρακάτω μέρη

Αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ
Η μονάδα μπορεί να αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί και να προκληθεί δυσλειτουργία.

Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι άδεια πριν από την απόρριψη. Για την απόρριψη της μπαταρίας, μονώστε τις
επαφές της μπαταρίας με αυτοκόλλητη ταινία.
Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού της μπαταρίας, σκουπίστε τυχόν υγρό από τον θάλαμο μπαταρίας πριν τοποθετήστε
μια νέα μπαταρία.
Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε καλά με νερό.

Ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την κατασκευή της, ακόμα και μια νέα μπαταρία ενδέχεται να έχει
μικρότερη διάρκεια ζωής.

Σχετικό θέμα
Τοποθέτηση της μπαταρίας

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (Περίπου) 33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm

Μάζα (Περίπου) 35 g (Χωρίς την μπαταρία)
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Εμπορικά σήματα

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε
χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

4-748-144-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Τηλεχειριστήριο
RMT-P1BT

Τι θα συμβεί αν αποτύχει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;

Έλεγχος της ρύθμισης Bluetooth στη φωτογραφική μηχανή

Η [Λειτουργ. Bluetooth] μπορεί να οριστεί σε [Ανενεργή] στη φωτογραφική μηχανή.
Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → [Ρυθμίσεις Bluetooth] ή [Bluetooth] → [Λειτουργ.
Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].

Η λειτουργία [Τηλεχ/ριο Bluetooth] μπορεί να οριστεί σε [Ανενεργή] στη φωτογραφική μηχανή.
Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → ([Μεταφ/Απομακρ] →) [Τηλεχ/ριο Bluetooth] και
βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].

Έλεγχος των ρυθμίσεων σε αυτή τη μονάδα

Τα κουμπιά του Τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένα. Θέστε τον διακόπτη LOCK του Τηλεχειριστήριο στην
αντίθετη θέση από τη θέση "LOCK".

Η σύζευξη με τη φωτογραφική μηχανή μπορεί να έχει χαθεί. Πραγματοποιήσετε ξανά σύζευξη του Τηλεχειριστήριο και
της φωτογραφικής μηχανής.

Η μπαταρία του Τηλεχειριστήριο είναι άδεια. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία.

Σχετικό θέμα
Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Επιβεβαίωση της ρύθμισης στην φωτογραφική μηχανή
Τοποθέτηση της μπαταρίας
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