Guia de ajuda

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT
Utilize este Guia de ajuda quando tiver problemas ou dúvidas a utilizar o seu Punho de disparo com telecomando sem
fios.

Modelos de câmaras compatíveis
Esta unidade é o punho de disparo com a função de telecomando sem fios compatível com
Bluetooth (doravante referida como “esta unidade”).
Para os modelos de câmaras compatíveis com a unidade, consulte aqui. (Abre-se outra janela.)

Emparelhar a unidade com a câmara montada
Antes de estabelecer uma ligação por Bluetooth, tem de emparelhar a unidade com a câmara (registo de
dispositivo). Para o procedimento detalhado, consulte aqui.

E se a função do telecomando desta unidade não funcionar?
Caso a função do telecomando desta unidade não funcionar, consulte aqui.

Identificar as peças
Preparação para funcionamento
Desembalagem
Introduzir a pilha
Emparelhar a unidade com a câmara montada
Confirmar a definição na câmara
Montar a câmara
Ajustar o ângulo de inclinação
Evitar operações não intencionais

Tirar fotografias
Acerca dos estilos de utilização da câmara
Tirar uma fotografia
Gravar um vídeo
Fazer mais ou menos zoom na câmara
1

Atividades do indicador

Ativar a função C1 da câmara

Acerca desta unidade
Notas de utilização
Especificações
Marcas comerciais

Resolução de problemas
E se a função do telecomando desta unidade não funcionar?
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Identificar as peças

1. Parafuso de montagem da câmara
2. Botão de virar de lado a lado
Vira a câmara montada de lado a lado. Para mais informações, consulte “Ajustar o ângulo de inclinação”.

3. Botão de ajuste do ângulo
Ajusta o ângulo do punho. Para mais informações, consulte “Ajustar o ângulo de inclinação”.

4. Botão PHOTO
5. Indicador
6. Botão MOVIE
7. Interruptor LOCK
Desativa a função do telecomando para evitar operações da câmara por engano.

8. Botão de zoom
9. Botão C1
Ativa a função atribuída ao Botão C1 na câmara. Para mais detalhes sobre as definições da câmara, consulte as
instruções de operação fornecidas com a câmara.

10. Roda de ajuste
Ajusta a sensibilidade para alterar o ângulo do punho.

11. Roda de montagem da câmara
12. Tampa do compartimento da pilha

Acerca da antena Bluetooth®incorporada
Esta unidade está equipada com uma antena Bluetooth incorporada na parte indicada na ilustração que se segue.
Quando utilizar esta unidade, mantenha a sua mão afastada dessa parte para evitar uma eventual falha de ligação por
3

Bluetooth.

Tópico relacionado
Ativar a função C1 da câmara
Evitar operações não intencionais
Introduzir a pilha
Emparelhar a unidade com a câmara montada
Atividades do indicador
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Desembalagem
Se detetar algum elemento em falta, contacte o seu revendedor.
O número entre parêntesis indica a quantidade.
Punho de disparo com telecomando sem fios (1)
Pilha de iões de lítio tipo moeda (CR2032) (1)
Bolsa (1)
Documentos impressos
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Introduzir a pilha
Introduza a pilha de iões de lítio tipo moeda fornecida (CR2032) no compartimento da pilha desta unidade.
1

Pressione a patilha ( ) na tampa do compartimento da pilha para a esquerda e segure a patilha, pressione
a outra patilha ( ) na tampa para baixo e, em seguida, retire a tampa do compartimento da pilha.

2

Introduza a pilha de iões de lítio tipo moeda fornecida.
Introduza a pilha de modo a que o terminal + esteja virado para cima.
(+ no compartimento da pilha indica a direção da pilha.)

3

Substitua a tampa do compartimento da pilha.
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Emparelhar a unidade com a câmara montada
Estabeleça uma ligação por Bluetooth entre esta unidade e a câmara.
Antes de estabelecer uma ligação por Bluetooth, tem de emparelhar a unidade com a câmara (registo de dispositivo).
Nota
Segue-se um exemplo de um procedimento de montagem para Câmaras Digitais de Objetivas Intercambiáveis da Sony e
Câmaras Fotográficas Digitais da Sony.
Antes de emparelhar, certifique-se de que o interruptor LOCK desta unidade NÃO está na posição “LOCK”.

Definir [Cont. rem. Bluetooth] como [Lig.] na câmara
1. Na câmara, selecione MENU →

(rede) → [Definições Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Função Bluetooth] → [Lig.].

2. Na câmara, selecione MENU →

(rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] → [Lig.].
Se o ecrã de emparelhamento aparecer no ecrã da câmara, avance para o passo “Emparelhamento”.

Emparelhamento
Nota
Na câmara, selecione MENU →
selecionado.

1. Na câmara, selecione MENU →

(rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] e certifique-se de que [Lig.] está

(rede) → [Definições Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Emparelhamento].

2. Nesta unidade, prima e mantenha premido o botão PHOTO (

) e o lado T do botão de zoom (

durante pelo menos 7 segundos.

3. Quando aparecer uma mensagem de confirmação no ecrã da câmara, selecione [OK].
Aparece
e o emparelhamento inicia-se.
Terminado o emparelhamento, aparece a indicação [Emparelhado.].
Nota
7

) ao mesmo tempo

Se o emparelhamento falhar, o indicador desta unidade pisca rapidamente. Se isso acontecer, repita o procedimento descrito no
passo “Emparelhamento” desde o início. O tempo limite para uma tentativa de emparelhamento esgota-se passado um
determinado período de tempo entre as ações do passo 2 e do passo 3.
Nas seguintes situações, emparelhe novamente esta unidade com a câmara montada:
Montou outra câmara nesta unidade para utilização. (Quando repuser a câmara previamente montada, também tem de voltar
a emparelhar a unidade com a câmara montada.)
Redefiniu as definições de rede da câmara.
Se esta unidade permanecer não utilizada com uma ligação por Bluetooth estabelecida,
pode aparecer no ecrã da câmara.
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Confirmar a definição na câmara
Na câmara, selecione MENU →
está selecionado.

(rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] e certifique-se de que [Lig.]

Nota
Não pode utilizar a função para associar informações de localização a um smartphone enquanto a opção [Cont. rem. Bluetooth]
estiver definida como [Lig.].
Não pode utilizar um telecomando de infravermelhos enquanto a opção [Cont. rem. Bluetooth] estiver definida como [Lig.].
Enquanto a opção [Cont. rem. Bluetooth] estiver definida como [Lig.], a câmara não muda para o modo de poupança de energia.
Altere a definição para [Desligado] quando tiver terminado a utilização do telecomando por Bluetooth.
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Montar a câmara
Monte uma câmara nesta unidade.
Instale a bateria e o cartão de memória na câmara antes de montar a câmara nesta unidade.
1

Insira o parafuso de montagem da câmara desta unidade no orifício para parafuso do tripé na parte inferior
da câmara ( ) e, em seguida, rode a roda de montagem da câmara para fixar a câmara ( ).

Nota
Tenha cuidado para não deixar cair a câmara nem esta unidade.
Quando tiver terminado de utilizar esta unidade, retire-a da câmara e guarde a unidade na bolsa fornecida. Antes de retirar a
unidade da câmara, deslize o interruptor LOCK para a posição “LOCK”.
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Ajustar o ângulo de inclinação
Ajuste o ângulo de inclinação do punho ou a direção da câmara montada nesta unidade.

Para ajustar o ângulo de inclinação do punho
Premindo o botão de ajuste do ângulo, pode alterar o ângulo de inclinação do punho em 10 graus.
1

Prima e mantenha premido o botão de ajuste do ângulo (
ajustado no ângulo pretendido ( ).

) e liberte o botão quando o punho estiver

Antes de premir o botão de ajuste do ângulo, assegure-se de que segura na câmara com a mão para o caso de ela
se inclinar toda de uma vez.
Não altere o ângulo do punho à força, sem premir o botão de ajuste do ângulo.

2

Certifique-se de que o botão de ajuste do ângulo volta a subir para a posição normal para indicar que o
punho está fixo no ângulo pretendido.

Para ajustar a sensibilidade para alterar o ângulo do punho
Rode a roda de ajuste (

).

Sugestão
11

Se a câmara montada nesta unidade for pesada, a câmara pode inclinar-se toda de uma vez enquanto o utilizador ajusta o
ângulo de inclinação do punho premindo o botão de ajuste do ângulo. Para evitar isso, recomenda-se apertar a roda de ajuste
(rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio).
Se a câmara for leve, por outro lado, é mais fácil ajustar o ângulo de inclinação do punho quando a roda de ajuste estiver
desapertada.
Não aperte demasiado a roda de ajuste.
Quando apertar demasiado a roda de ajuste, pode utilizar uma moeda ou algo equivalente para desapertar a roda.

Para alterar a direção da câmara
Premindo o botão de virar de lado a lado ( ), pode virar a câmara da esquerda para a direita e vice versa (
que premir o botão, a câmara vira 90 graus para o lado.

). Sempre

Nota
Certifique-se de que o botão de ajuste do ângulo voltou a subir para a posição normal. Caso contrário, o punho não está fixo.
Segure na câmara e altere o ângulo movendo o punho até o botão de ajuste do ângulo voltar a subir para a posição normal.
Dependendo do ângulo de inclinação do punho, a função do telecomando desta unidade não funciona. Nesse caso, regule
novamente o ângulo de inclinação do punho.
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Evitar operações não intencionais
Pode desativar a função do telecomando desta unidade para evitar operações não intencionais da câmara que possam
ocorrer ao transportar a unidade com a câmara montada.
1

Deslize o interruptor LOCK para a posição “LOCK”.

Para ativar a função do telecomando, retire o interruptor LOCK da posição “LOCK”.
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Acerca dos estilos de utilização da câmara
Para utilizar a câmara, segure nesta unidade com a mão ou utilize-a como tripé abrindo as pernas da unidade.
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Tirar uma fotografia
Utilize esta unidade ligada a uma câmara por Bluetooth para tirar uma fotografia.
1

Prima o botão PHOTO (

).

Prima o botão até meio para focar e depois prima o botão completamente para tirar uma fotografia.
Quando a câmara conseguir focar, através da função do autofoco, o indicador desta unidade acende-se.
Quando a câmara disparar, o indicador acende-se.

Tópico relacionado
Emparelhar a unidade com a câmara montada
Gravar um vídeo
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Gravar um vídeo
Utilize esta unidade ligada a uma câmara por Bluetooth para gravar um filme.
1

Prima o botão MOVIE (

).

A gravação do filme inicia-se. Para deixar de gravar, prima novamente o botão MOVIE.
Quando a gravação se iniciar, o indicador desta unidade acende-se. Quando a gravação parar, o indicador apagase.

Tópico relacionado
Emparelhar a unidade com a câmara montada
Tirar uma fotografia
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Fazer mais ou menos zoom na câmara
Utilize esta unidade ligada a uma câmara por Bluetooth para fazer mais/menos zoom na câmara.
1

Prima o botão de zoom (

).

Prima a parte T (Teleobjetiva) do botão para fazer mais zoom num motivo.
Prima a parte W (Grande Angular) do botão para fazer menos zoom num motivo.

Ao premir e manter premida qualquer das partes do botão de zoom, pode fazer mais/menos zoom num motivo
mais rapidamente.

Nota
A velocidade do zoom varia consoante a câmara ou a objetiva.
A função de zoom funciona com uma câmara ou objetiva que disponha de um zoom eletrónico incorporado. Se a função de
zoom digital da câmara for ligada, o zoom digital será executado.

Tópico relacionado
Emparelhar a unidade com a câmara montada
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Atividades do indicador
O indicador nesta unidade acende-se ou pisca de acordo com a operação da função utilizada no telecomando desta
unidade ou a operação ou estado da câmara conforme descrito a seguir:
quando a câmara consegue focar através da função do autofoco
quando o utilizador tira uma fotografia ou inicia uma gravação premindo o botão PHOTO
Acende-se

com a gravação de vídeo em curso
quando o emparelhamento estiver concretizado
quando a câmara recebe sinais de zoom desta unidade

com o emparelhamento em curso
Pisca

com o autotemporizador em utilização

quando a câmara não recebe sinais de funcionamento remotos desta unidade
Pisca
rapidamente

quando o emparelhamento falha
quando mudar o interruptor LOCK da posição “LOCK” para outra posição que não “LOCK”
quando a pilha tiver pouca carga

Tópico relacionado
Identificar as peças
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Ativar a função C1 da câmara
Ao premir o botão C1 nesta unidade, pode ativar a função atribuída ao botão C1 da câmara.
Para mais detalhes sobre o botão C1 da câmara, consulte as instruções de operação fornecidas com a câmara.
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Notas de utilização
Se o peso da câmara montada ultrapassar o limite de peso máximo desta unidade (peso total da câmara montada e
respetivos acessórios), a unidade pode cair, resultando em danos.
Certifique-se de que monta a câmara devidamente nesta unidade. Quando segurar na unidade para utilizar a
câmara, assegure-se de que também a segura devidamente.
Caso contrário, a câmara ou a unidade podem cair, resultando em danos ou ferimentos.
Não transporte esta unidade com a câmara montada na mesma.
Dependendo da câmara montada nesta unidade, o ecrã da câmara pode bater na cabeça do punho e ficar
bloqueado quando estiver a abrir o ecrã. Nesse caso, não force a abertura do ecrã.
Antes de ajustar o ângulo de inclinação do punho ou a direção da câmara montada nesta unidade, assegure-se de
que segura na câmara ou respetiva objetiva com a mão.
Quando abrir/fechar as pernas desta unidade ou regular o ângulo do punho, mantenha os seus dedos afastados
para evitar o risco de os entalar.
Quando utilizar esta unidade como tripé, abra as respetivas pernas até ao máximo e coloque a unidade numa
superfície plana. Dependendo do ângulo de inclinação da cabeça do punho ou da câmara montada, a unidade pode
ficar desequilibrada e oscilar. Não utilize a unidade se ela oscilar.
Quando tiver fixado um acessório na câmara e montado a câmara nesta unidade, verifique se a unidade permanece
equilibrada.
Dependendo do acessório fixo, a câmara poderá não ser adequada para ser utilizada com a unidade.
Não coloque esta unidade num local sujeito à ação do vento ou a vibração para evitar o risco de ela cair.
Quando utilizar esta unidade num avião ou hospital, siga as instruções da companhia aérea ou do hospital para
evitar eventuais interferências com instrumentos ou dispositivos médicos causadas pelas ondas radioelétricas desta
unidade.

Não utilize/guarde a unidade nos seguintes locais
Guardar sob a luz solar direta ou perto de um aquecedor
A unidade pode ficar sem cor ou deformada e isso pode causar um mau funcionamento.

Notas sobre a pilha
Antes de eliminá-la, certifique-se de que a pilha está esgotada. Para eliminar a pilha, isole os contactos da pilha com
uma fita adesiva.
Se a pilha derramar líquido, limpe cuidadosamente qualquer fluido que esteja no compartimento da pilha e depois
instale uma nova pilha.
Se o líquido da pilha entrar em contacto com o seu corpo ou roupa, lave-o bem com água.
Dependendo da duração do período pós-produção, mesmo uma nova pilha poderá ter uma vida útil mais curta.

Tópico relacionado
20

Introduzir a pilha
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Especificações
Máximo limite de peso

Até 1,5 kg (peso total da câmara montada e respetivos acessórios)

Dimensões (aprox.)

Com as pernas fechadas: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm
Com as pernas abertas: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm
(l/a/p)

Peso (aprox.)

215 g (Preto)/186 g (Branco) (sem pilha)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Marcas comerciais
A marca e os logos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais
marcas pela Sony Group Corporation está sob licença.
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E se a função do telecomando desta unidade não funcionar?
Verificar a definição Bluetooth na câmara
A [Função Bluetooth] pode ser definida como [Desligado] na câmara.
Na câmara, selecione MENU →
(rede) → [Definições Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Função Bluetooth] e
certifique-se de que [Lig.] está selecionado.
[Cont. rem. Bluetooth] pode ser definido como [Desligado] na câmara.
Na câmara, selecione MENU →
(rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] e certifique-se de que
[Lig.] está selecionado.

Verificar as definições nesta unidade
A função do telecomando está desativada. Retire o interruptor LOCK nesta unidade da posição “LOCK”.
O emparelhamento com a câmara poderá ter sido anulado. Emparelhe novamente esta unidade com a câmara.
A pilha contida nesta unidade está sem carga. Substitua a pilha por uma nova.

Tópico relacionado
Evitar operações não intencionais
Emparelhar a unidade com a câmara montada
Confirmar a definição na câmara
Introduzir a pilha
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