
Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Utilizați acest Ghid de asistenţă când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați Telecomandă.

Modele de cameră acceptate

Această unitate este o Telecomandă, compatibilă cu funcția Bluetooth.
În cazul modelelor de cameră compatibile cu această unitate, vizualizați informațiile de aici. (Se va
deschide o nouă fereastră.)

Asocierea Telecomenzii cu camera

Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să asociați Telecomanda cu camera (înregistrarea
dispozitivului). Pentru procedura detaliată, consultați aceste informații.

Dacă telecomanda nu funcționează?

În cazul în care telecomanda nu funcționează, consultați aceste informații.

Identificarea pieselor

Operațiuni pregătitoare

Scoaterea din ambalaj

Introducerea bateriei

Asocierea Telecomenzii cu camera

Confirmarea setării de pe cameră

Prevenirea operațiilor nedorite

Fotografierea

Realizarea unui instantaneu

Realizarea un clip video

Ajustarea focalizării camerei

Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Interpretarea indicatorului

Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei
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Despre această unitate

Note privind utilizarea

Specificații

Mărci comerciale

Remedierea defecțiunilor

Dacă telecomanda nu funcționează?
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Identificarea pieselor

Indicator
Indică starea operațională a camerei în funcție de operația cu Telecomandă.

1.

Buton focalizare/zoom
Ajustează focalizarea camerei sau mărește/micșorează imaginea de la cameră. Glisați comutatorul ZOOM/FOCUS
din Telecomandă în poziția adecvată scopului dvs. Pentru detalii, consultați Ajustarea focalizării camerei sau
Utilizarea funcției de zoom pentru cameră.

2.

Declanșator/buton REC
Surprinde un instantaneu sau începe înregistrarea video de la cameră. Glisați comutatorul MOVIE/STILL din
Telecomandă în poziția adecvată scopului dvs. Pentru detalii, consultați Realizarea unui instantaneu sau Realizarea
un clip video.

3.

Buton AF-ON*4.

Buton C1*5.

Suport curea6.

Comutator ZOOM/FOCUS7.

Comutator MOVIE/STILL8.

Comutator LOCK9.

/ Capacul compartimentului de baterii10.

Clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii11.

Discul rotativ al capacului compartimentului de baterii12.
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Despre antena Bluetooth® încorporată
Telecomandă este prevăzută cu o antenă Bluetooth încorporată, în secțiunea indicată în ilustrația următoare. Când
operați Telecomandă, țineți mâna departe de secțiune, pentru a preveni o posibilă defectare a Bluetooth.

Subiect asociat
Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei
Prevenirea operațiilor nedorite

Introducerea bateriei

Asocierea Telecomenzii cu camera
Interpretarea indicatorului

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Activează funcția alocată butonului C1 sau AF-ON din cameră. Pentru detalii despre setările camerei, consultați instrucțiunile de utilizare
furnizate odată cu camera.

*
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Scoaterea din ambalaj

Dacă găsiți articole lipsă, luați legătura cu distribuitorul.
Numărul din paranteze indică cantitatea.

Telecomandă (1)

Baterie cu litiu, tip nasture (CR2032) (1)

Documentație imprimată

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Introducerea bateriei

Introduceți bateria cu litiu, tip nasture, (CR2032) în compartimentul pentru baterie al Telecomandă.

Rotiți capacul compartimentului de baterii din spatele Telecomenzii către „OPEN”.

Pentru a roti  capacul compartimentului de baterii:
Puneți o monedă sau un obiect similar în locașul capacului compartimentului de baterii și apoi rotiți capacul
compartimentului de baterii.

Pentru a roti  capacul compartimentului de baterii:
Glisați clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii în sensul săgeții pentru a ridica discul rotativ
al capacului compartimentului de baterii ( ) și apoi rotiți discul rotativ al capacului compartimentului de baterii (

).

1

Scoateți capacul compartimentului bateriei și introduceți bateria cu litiu, tip nasture, furnizată.

Introduceți bateria în așa fel încât borna + să fie orientată în sus.

2
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(+ de pe compartimentul bateriei indică direcția bateriei.)

Rotiți capacul compartimentului bateriei până ajungeți în poziția „CLOSE”.3

7



Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Asocierea Telecomenzii cu camera

Conectați Telecomandă și o cameră prin intermediul funcției Bluetooth.
Înainte de a conecta Telecomandă și o cameră prin intermediul funcției Bluetooth, trebuie să le împerecheați
(înregistrare dispozitiv).

Notă
În continuare găsiți un exemplu al unei proceduri pentru camere digitale cu obiectiv interschimbabil Sony și camere foto digitale
Sony.

Înainte de a începe, verificați dacă comutatorul LOCK al Telecomandă se află în poziția opusă lui „LOCK”.

Setarea [Telecom Bluetooth] pe [Activat] pe cameră

Împerechere

Notă

Din cameră, selectați MENU → (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Setări Bluetooth] sau [Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] → [Activat].1.

Din cameră, selectați MENU → (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] → [Activat].
Dacă ecranul de împerechere apare pe ecranul camerei, treceți la „Împerechere”.

2.

Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Setări Bluetooth] sau [Bluetooth] → [Împerechere].1.

La Telecomandă, țineți apăsat pe declanșator/butonul REC ( ) și butonul de focalizare/zoom (fie butonul + ( ), fie
butonul - ( )) simultan timp de cel puțin 7 secunde.

2.

Când pe ecranul camerei apare un mesaj de confirmare, selectați [OK].
apare și se începe împerecherea.

Când împerecherea este încheiată, apare [Împerecheat.].

3.
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Notă

Dacă împerecherea este eșuată, indicatorul Telecomandă se aprinde intermitent și rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați
procedura descrisă în „Împerechere” de la capăt. O încercare de împerechere expiră când trece o anumită perioadă de timp între
acțiunile de la pasul 2 și cele de la pasul 3.

În următoarele situații, împerecheați Telecomandă și camera din nou.

Când utilizați Telecomandă pentru a acționa o cameră diferită (după ce ați conectat Telecomandă cu o cameră diferită, trebuie
să împerecheați și Telecomandă și camera inițială din nou când vă conectați la camera inițială.)

Când s-au resetat setările de rețea ale camerei

Dacă Telecomandă nu este utilizată o perioadă de timp în timpul unei conexiuni Bluetooth, este posibil ca pe ecranul camerei să
apară (fără conexiune Bluetooth).

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Confirmarea setării de pe cameră

Din cameră, selectați MENU → (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat
[Activat].

Notă

Nu puteți utiliza funcția de asociere a informațiilor de localizare cu un smartphone cât [Telecom Bluetooth] este setat pe [Activat].

Nu puteți utiliza o telecomandă cu infraroșu cât [Telecom Bluetooth] este setată pe [Activat].

Când [Telecom Bluetooth] este setată pe [Activat], camera nu va comuta pe modul economizor. Schimbați setarea pe
[Dezactivat] când ați terminat de utilizat telecomanda Bluetooth.

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Prevenirea operațiilor nedorite

Puteți dezactiva toate butoanele din Telecomandă pentru prevenirea operațiilor nedorite cât timp o transportați.

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Glisați comutatorul „LOCK” în poziția „LOCK”.

Pentru a activa butoanele, glisați comutatorul LOCK în poziția opusă „LOCK”.

1
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Realizarea unui instantaneu

Operați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru a surprinde un instantaneu.

Subiect asociat

Glisați comutatorul MOVIE/STILL în poziția „STILL”.1

Apăsați butonul declanșator/butonul REC ( ).

Apăsați butonul până la jumătate pentru a focaliza, apoi apăsați-l până la capăt pentru a fotografia.
Când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată, indicatorul Telecomandă se activează.
Dacă fotografierea se realizează, indicatorul se activează.

2
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Asocierea Telecomenzii cu camera

Realizarea un clip video

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Realizarea un clip video

Operați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru a înregistra video.

Subiect asociat

Glisați comutatorul MOVIE/STILL în poziția „MOVIE”.1

Apăsați butonul declanșator/butonul REC ( ).

Începe înregistrarea video. Pentru oprirea înregistrării, reapăsaţi butonul declanșator/butonul REC.
Când se inițiază înregistrarea, indicatorul Telecomandă se activează. Când înregistrarea se oprește, indicatorul se
dezactivează.

2
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Asocierea Telecomenzii cu camera

Realizarea unui instantaneu

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Ajustarea focalizării camerei

Operați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru ajustarea focalizării camerei.

Notă

Pentru ajustarea focalizării camerei, trebuie să setați camera în modul de focalizare manuală.

Subiect asociat

Glisați comutatorul ZOOM/FOCUS în poziția „FOCUS”.1

Apăsați butonul de focalizare/zoom (+/-) ( ) pentru a ajusta focalizarea camerei.2
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Asocierea Telecomenzii cu camera

Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Acționați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru a mări/micșora imaginea de la cameră.

Notă
Viteza de zoom variază în funcție de cameră sau de obiectiv.

Funcția de zoom funcționează cu o cameră sau un obiectiv care dispune de zoom electronic încorporat. Dacă funcția de zoom
digital a camerei este activată, se va efectua zoomul digital.

Glisați comutatorul ZOOM/FOCUS în poziția „ZOOM”.1

Apăsați butonul de focalizare/zoom (+/-) ( ) pentru a mări/micșora imaginea camerei.2
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Subiect asociat
Asocierea Telecomenzii cu camera

Ajustarea focalizării camerei

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Interpretarea indicatorului

Indicatorul telecomenzii se aprinde constant/intermitent în funcție de operația pentru Telecomandă sau de operația sau
starea camerei, așa cum este descris mai jos:

Subiect asociat
Identificarea pieselor

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Aprins constant

când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată

când surprindeți un instantaneu sau începeți să înregistrați prin apăsare pe
Declanșator/buton REC

cât înregistrarea video este în curs de desfășurare

când asocierea este reușită

când camera primește semnale de focalizare/zoom (+/-) de la Telecomandă

Aprins intermitent

când împerecherea este în curs de desfășurare

când autotemporizatorul funcționează

Aprins intermitent și
rapid

când camera nu primește semnale de operare de la Telecomandă

când asocierea este nereușită
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei

Dacă apăsați butonul C1 sau AF-ON al telecomenzii, puteți activa funcția alocată butonului C1 sau AF-ON al camerei.
Pentru detalii despre butonul C1 sau AF-ON al camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera.

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Note privind utilizarea

La utilizarea acestei unități într-o aeronavă sau un spital, urmați instrucțiunile de la compania aviatică sau spital
pentru a evita posibilele interferențe cu instrumente sau aparatură medicală provocate de undele radio provenite de
la această unitate.

Nu folosiți și nu depozitați unitatea în următoarele locuri

Depozitarea la lumină solară directă sau lângă un radiator/calorifer
Unitatea se poate decolora sau deforma, putând suferi defecțiuni.

Observații privind bateria

Asigurați-vă că bateria este epuizată înainte de eliminare. Pentru a elimina bateria, izolați contactele bateriei cu
bandă adezivă.
Dacă bateria are scurgeri de lichid, ștergeți cu atenție lichidul din compartimentul bateriei înainte de a introduce o
baterie nouă.
Dacă lichidul de la baterie intră în contact cu trupul sau îmbrăcămintea dvs., îndepărtați-l prin clătire cu apă din
abundență.

În funcție de lungimea perioadei de postproducție, chiar și bateriile noi pot avea o durată de viață mai scurtă.

Subiect asociat
Introducerea bateriei

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Telecomandă
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Specificații

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Dimensiuni (l/î/a) (aprox.) 33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm

Greutate (aprox.) 35 g (fără baterie)
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Telecomandă
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Mărci comerciale

Marca grafică Bluetooth® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către Sony Group Corporation se desfăşoară sub licenţă.

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Telecomandă
RMT-P1BT

Dacă telecomanda nu funcționează?

Verificarea setării Bluetooth de pe cameră

[Funcție Bluetooth] poate fi setată la [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Setări Bluetooth] sau [Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] și asigurați-vă
că s-a selectat [Activat].

[Telecom Bluetooth] poate fi setată pe [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU → (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat
[Activat].

Verificarea setărilor pe această unitate

Butoanele din Telecomandă sunt dezactivate. Glisați comutatorul LOCK din Telecomandă în poziția opusă
indicatorului „LOCK”.

Este posibil ca împerecherea cu camera să se fi anulat. Asociați Telecomandă cu camera din nou.

Bateria din Telecomandă nu mai are energie. Înlocuiți bateria cu una nouă.

Subiect asociat
Prevenirea operațiilor nedorite

Asocierea Telecomenzii cu camera

Confirmarea setării de pe cameră
Introducerea bateriei

4-748-145-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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