
Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Ak máte problémy alebo otázky o používaní zariadenia Diaľkový ovládač, použite Príručka.

Podporované modely fotoaparátov

Táto jednotka je Diaľkový ovládač kompatibilný s funkciou rozhrania Bluetooth.
Informácie o modeloch fotoaparátov kompatibilných s touto jednotkou nájdete tu. (Otvorí sa nové
okno.)

Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Pred vytvorením Bluetooth pripojenia musíte Diaľkový ovládač spárovať s fotoaparátom (registrácia zariadenia).
Podrobný postup nájdete tu.

Čo ak diaľkový ovládač prestane fungovať?

Ak diaľkový ovládač nefunguje, pozrite si informácie tu.

Označenie súčastí

Príprava

Vybalenie

Vloženie batérie

Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Potvrdenie nastavení fotoaparátu

Zabránenie neželaným operáciám

Snímanie

Snímanie statického obrazu

Záznam videosekvencie

Úprava zaostrenia fotoaparátu

Priblíženie vo fotoaparáte

Činnosť indikátora

Aktivovanie funkcie fotoaparátu C1 alebo AF-ON
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Informácie o tejto jednotke

Poznámky o používaní

Technické údaje

Ochranné známky

Riešenie problémov

Čo ak diaľkový ovládač prestane fungovať?
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Označenie súčastí

Indikátor
Indikuje prevádzkový stav fotoaparátu v súlade s prevádzkou zariadenia Diaľkový ovládač.

1.

Tlačidlo na zaostrenie/priblíženie
Slúži na zaostrenie fotoaparátu alebo priblíženie/oddialenie vo fotoaparáte. Prepnite prepínač ZOOM/FOCUS na
zariadení Diaľkový ovládač do polohy, ktorá vyhovuje vášmu účelu. Podrobnosti nájdete v časti Úprava zaostrenia
fotoaparátu alebo Priblíženie vo fotoaparáte.

2.

Tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC
Slúži na nasnímanie statického záberu alebo spustenie záznamu videosekvencie fotoaparátom. Prepnite prepínač
MOVIE/STILL na zariadení Diaľkový ovládač do polohy, ktorá vyhovuje vášmu účelu. Podrobnosti nájdete v časti
Snímanie statického obrazu alebo Záznam videosekvencie.

3.

Tlačidlo AF-ON*4.

Tlačidlo C1*5.

Držiak na remienok6.

Prepínač ZOOM/FOCUS7.

Prepínač MOVIE/STILL8.

Prepínač LOCK9.

/ Kryt batérií10.

Poistná západka krytu batérií11.

Otočný gombík krytu batérií12.
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Informácie o vstavanej Bluetooth® anténe
Diaľkový ovládač je vybavený vstavanou Bluetooth anténou v časti znázornenej na nasledujúcom obrázku. Ak budete
používať Diaľkový ovládač, svoju ruku majte mimo tejto časti, aby ste zabránili možnému prerušeniu Bluetooth
pripojenia.

Súvisiaca téma
Aktivovanie funkcie fotoaparátu C1 alebo AF-ON
Zabránenie neželaným operáciám

Vloženie batérie

Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom
Činnosť indikátora

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Slúži na aktivovanie funkcie priradenej tlačidlu C1 alebo AF-ON na fotoaparáte. Podrobnosti o nastaveniach fotoaparátu nájdete v návode na
obsluhu dodanom s vaším fotoaparátom.

*
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Vybalenie

Ak zistíte, že čokoľvek chýba, kontaktujte predajcu.
Číslo v zátvorkách uvádza množstvo.

Diaľkový ovládač (1)

Lítiová mincová článková batéria (CR2032) (1)

Súprava vytlačenej dokumentácie

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Vloženie batérie

Do priehradky na batériu na zariadení Diaľkový ovládač vložte dodanú lítiovú mincovú článkovú batériu (CR2032).

Otočte kryt batérií na zadnej časti Diaľkového ovládača do polohy „OPEN“.

Na otočenie krytu batérií  :
Do drážky na kryte batérií zasuňte mincu alebo podobný predmet a potom otočte kryt batérií.

Na otočenie krytu batérií  :
Posuňte poistnú západku krytu batérií v smere šípky, čím zdvihnete otočný gombík krytu batérií ( ), potom
otočte otočný gombík krytu batérií ( ).

1

Snímte kryt batérií a vložte dodanú lítiovú mincovú článkovú batériu.

Batériu vložte tak, aby jej kladný pól + smeroval nahor.
(+ na priehradke na batériu označuje smer batérie.)

2
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Kryt batérií otočte do polohy „CLOSE“.3
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Pripojte Diaľkový ovládač a fotoaparát s funkciou rozhrania Bluetooth.
Pred pripojením zariadenia Diaľkový ovládač a fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth musíte obe zariadenia
spárovať (registrácia zariadenia).

Poznámka
Nasledujúci príklad uvádza postup pre digitálne fotoaparáty s vymeniteľnými objektívmi Sony a digitálne fotoaparáty Sony.

Pred začatím prepnite prepínač LOCK na Diaľkový ovládač zo značky „LOCK“.

Nastavenie funkcie [Bluetooth Rmt Ctrl] na možnosť [On] vo fotoaparáte

Párovanie

Poznámka
Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] a nezabudnite vybrať [On].

Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → [Bluetooth Settings] alebo [Bluetooth] → [Bluetooth Function] → [On].1.

Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] → [On].
Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí obrazovka párovania, prejdite na krok „Párovanie“.

2.

Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → [Bluetooth Settings] alebo [Bluetooth] → [Pairing].1.

Na zariadení Diaľkový ovládač na aspoň 7 sekúnd súčasne stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo
REC ( ) a tlačidlo na zaostrenie/priblíženie (tlačidlo + ( ) alebo - ( )).

2.

Keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí správa s potvrdením, zvoľte [OK].
Zobrazí sa a začne sa párovanie.
Po dokončení párovania sa zobrazí [Paired.].

3.
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Poznámka

Ak sa párovanie nepodarí, indikátor Diaľkový ovládač bude rýchlo blikať. V takom prípade celý postup opísaný v časti Párovanie
zopakujte. Pokusy o párovanie sa skončia po ubehnutí určitého času medzi činnosťami v kroku 2 a 3.

V nasledujúcich situáciách znova spárujte Diaľkový ovládač a fotoaparát.

Ak budete Diaľkový ovládač používať na obsluhu iného fotoaparátu (Po pripojení Diaľkový ovládač k inému fotoaparátu musíte
pri pripojení k pôvodnému fotoaparátu znova spárovať Diaľkový ovládač s pôvodným fotoaparátom.)

Ak došlo k vynulovaniu nastavení siete fotoaparátu

Ak ste Diaľkový ovládač počas pripojenia pomocou rozhrania Bluetooth dlhšie nepoužívali, na obrazovke fotoaparátu sa môže
zobraziť (bez pripojenia pomocou rozhrania Bluetooth).

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Potvrdenie nastavení fotoaparátu

Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] a nezabudnite vybrať [On].

Poznámka

Funkciu na prepojenie informácií o polohe so smartfónom nemožno používať, kým je položka [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavená na
[On].

Infračervený diaľkový ovládač nemôžete používať, kým je položka [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavená na [On].

Kým je položka [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavená na možnosť [On], fotoaparát sa neprepne do úsporného režimu napájania. Po
dokončení zmeňte pomocou diaľkového ovládača s rozhraním Bluetooth nastavenie na [Off].

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Zabránenie neželaným operáciám

Aby ste zabránili neželaným operáciám, keď budete Diaľkový ovládač prenášať, môžete deaktivovať všetky jeho tlačidlá.

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Posuňte prepínač LOCK do polohy „LOCK“.

Ak chcete tlačidlá aktivovať, prepnite prepínač LOCK z polohy „LOCK“.

1
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Snímanie statického obrazu

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na snímanie statického obrazu.

Súvisiaca téma

Posuňte prepínač MOVIE/STILL do polohy „STILL“.1

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC ( ).

Stlačením tlačidla do polovice vykonáte zaostrenie a úplným stlačením vykonáte nasnímanie.
Ak bude fotoaparát zaostrovať pomocou funkcie automatického zaostrenia, rozsvieti sa indikátor na zariadení
Diaľkový ovládač.
Ak sa snímanie podarí, rozsvieti sa indikátor.

2
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Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Záznam videosekvencie

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Záznam videosekvencie

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na záznam videosekvencie.

Súvisiaca téma

Posuňte prepínač MOVIE/STILL do polohy „MOVIE“.1

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC ( ).

Spustí sa záznam videosekvencie. Na zastavenie záznamu znova stlačte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo
REC.
Po spustení záznamu sa na zariadení Diaľkový ovládač rozsvieti indikátor. Indikátor po skončení záznamu zhasne.

2
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Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Snímanie statického obrazu
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Úprava zaostrenia fotoaparátu

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na úpravu zaostrenia
fotoaparátu.

Poznámka

Ak chcete upraviť zaostrenie fotoaparátu, prepnite ho do režimu manuálneho zaostrenia.

Posuňte prepínač ZOOM/FOCUS do polohy „FOCUS“.1

Zaostrenie fotoaparátu upravíte pomocou tlačidla na zaostrenie/priblíženie (+/-) ( ).2
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Súvisiaca téma
Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Priblíženie vo fotoaparáte

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Priblíženie vo fotoaparáte

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na priblíženie/oddialenie vo
fotoaparáte.

Poznámka
Rýchlosť priblíženia sa líši v závislosti od fotoaparátu alebo objektívu.

Funkcia priblíženie funguje v prípade fotoaparátu alebo objektívu so vstavanou funkciou elektrického elektronického priblíženia.
Ak je vo fotoaparáte zapnutá funkcia digitálneho priblíženia, bude sa vykonávať digitálne priblíženie.

Posuňte prepínač ZOOM/FOCUS do polohy „ZOOM“.1

Ak chcete vo fotoaparáte vykonať priblíženie/oddialenie, stlačte tlačidlo na zaostrenie/priblíženie (+/-) ( ).2
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Súvisiaca téma
Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Úprava zaostrenia fotoaparátu

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Činnosť indikátora

Diaľkový ovládač je vybavený indikátorom, ktorý svieti/bliká v súlade s činnosťou diaľkového ovládača alebo stavom
fotoaparátu, ako je to opísané nižšie:

Súvisiaca téma
Označenie súčastí

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Svieti

ak bude fotoaparát zaostrovať pomocou funkcie automatického zaostrenia

ak budete snímať statický záber alebo spustíte nahrávanie stlačením tlačidla na uvoľnenie
uzávierky/tlačidlo REC

kým prebieha záznam videosekvencie

ak sa párovanie podarí

ak fotoaparát dostane z Diaľkový ovládač signály na zaostrenie/priblíženie (+/-)

Bliká

kým prebieha párovanie

kým sa používa samospúšť

Bliká
rýchlo

keď fotoaparát zlyhá pri prijímaní prevádzkových signálov zo zariadenia Diaľkový ovládač

ak sa párovanie nepodarí
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Aktivovanie funkcie fotoaparátu C1 alebo AF-ON

Stlačením tlačidla C1 alebo AF-ON na diaľkovom ovládači môžete aktivovať funkciu priradenú tlačidlu C1 alebo AF-ON
na fotoaparáte.
Podrobnosti o tlačidle C1 alebo AF-ON na fotoaparáte nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším fotoaparátom.

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Poznámky o používaní

Ak budete toto zariadenie používať v lietadle alebo nemocnici, dodržiavajte pokyny leteckej spoločnosti alebo
nemocnice, aby ste predišli možnému rušeniu prístrojov alebo zdravotníckych pomôcok spôsobenému rádiovými
vlnami, ktoré toto zariadenie vydáva.

Jednotku neskladujte/neuchovávajte na nasledovných miestach

Uchovávanie na priamom slnku alebo v blízkosti ohrievača
Jednotka môže zmeniť farbu alebo sa zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.

Poznámky o batérii

Batéria musí byť pred likvidáciou vybitá. Ak chcete batériu zlikvidovať, kontakty batérie obaľte lepiacou páskou.
Ak dochádza k unikaniu kvapaliny z batérie, všetku vytečenú kvapalinu v priehradke na batériu utrite a až potom
vložte novú batériu.
Ak kvapalina z batérie príde do kontaktu s telom alebo odevom, miesto dôkladne opláchnite vodou.

Batéria môže v závislosti od času jej použitia po dátume výroby vykazovať kratšiu životnosť.

Súvisiaca téma
Vloženie batérie

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Technické údaje

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia.

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Rozmery (Š/V/H) (pribl.) 33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm

Hmotnosť (pribl.) 35 g (bez batérie)
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Ochranné známky

Slovo Bluetooth®, jeho značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Group Corporation ich používa na základe licencie.

4-748-145-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Diaľkový ovládač
RMT-P1BT

Čo ak diaľkový ovládač prestane fungovať?

Kontrola nastavenia rozhrania Bluetooth vo fotoaparáte

Funkciu [Bluetooth Function] možno vo fotoaparáte nastaviť na možnosť [Off].
Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → [Bluetooth Settings] alebo [Bluetooth] → [Bluetooth Function] a
nezabudnite vybrať [On].

Funkciu [Bluetooth Rmt Ctrl] možno vo fotoaparáte nastaviť na možnosť [Off].
Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] a nezabudnite vybrať [On].

Kontrola nastavení v tejto jednotke

Tlačidlá zariadenia Diaľkový ovládač sú neaktívne. Prepnite prepínač LOCK na zariadení Diaľkový ovládač zo
značky „LOCK“.

Môže dôjsť k prerušeniu spárovania s fotoaparátom. Znova spárujte Diaľkový ovládač a fotoaparát.

Batéria v zariadení Diaľkový ovládač je vybitá. Batériu vymeňte za novú.

Súvisiaca téma
Zabránenie neželaným operáciám
Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Potvrdenie nastavení fotoaparátu

Vloženie batérie
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