
Ghid de asistenţă

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Utilizați acest Ghid de asistenţă când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați Suport pentru fotografiere cu
telecomandă fără fir.

Modele de cameră acceptate

Această unitate este un Suport pentru fotografiere cu funcția de telecomandă fără fir compatibilă cu
Bluetooth (denumită în continuare „această unitate”).
În cazul modelelor de cameră compatibile cu această unitate, vizualizați informațiile de aici. (Se va
deschide o nouă fereastră.)

Împerecherea unității cu camera montată

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

Dacă funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată?

În cazul în care funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată, consultați aceste informații.

Identificarea pieselor

Operațiuni pregătitoare

Scoaterea din ambalaj

Introducerea bateriei

Împerecherea unității cu camera montată

Confirmarea setării de pe cameră

Montarea camerei

Reglarea unghiului de înclinare

Prevenirea operațiilor nedorite

Fotografierea

Despre stilurile de fotografiere cu camera

Realizarea unui instantaneu

Realizarea un clip video
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Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Interpretarea indicatorului

Activarea funcției C1 a camerei

Despre această unitate

Note privind utilizarea

Specificații

Mărci comerciale

Remedierea defecțiunilor

Dacă funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată?
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Ghid de asistenţă

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Identificarea pieselor

Despre antena Bluetooth® încorporată

Această unitate este prevăzută cu o antenă Bluetooth încorporată, în secțiunea indicată în ilustrația următoare. Când
acționați această unitate, țineți mâna departe de secțiune, pentru a preveni o posibilă defectare a conexiunii Bluetooth.

Șurub de montare a camerei1.

Buton de rotație
Întoarce camera montată. Pentru detalii, consultați „Reglarea unghiului de înclinare”.

2.

Buton de reglare a unghiului
Reglează unghiul suportului. Pentru detalii, consultați „Reglarea unghiului de înclinare”.

3.

Buton PHOTO4.

Indicator5.

Buton MOVIE6.

Comutator LOCK
Dezactivează funcția telecomenzii pentru a preveni acționări neintenționate ale camerei.

7.

Buton zoom8.

Buton C1
Activează funcția alocată către Buton C1 din cameră. Pentru detalii despre setările camerei, consultați instrucțiunile
de utilizare furnizate odată cu camera.

9.

Rotiță de reglare
Reglează senzația pentru schimbarea unghiului suportului.

10.

Rotiță de montare a camerei11.

Capacul locașului pentru baterii12.
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Subiect asociat
Activarea funcției C1 a camerei
Prevenirea operațiilor nedorite

Introducerea bateriei

Împerecherea unității cu camera montată
Interpretarea indicatorului

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Scoaterea din ambalaj

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

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir (1)

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

Geantă (1)

Documentaţie imprimată

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Introducerea bateriei

Introduceți bateria cu litiu, tip nasture, (CR2032) în locașul pentru baterii din această unitate.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Împingeți clapeta ( ) de pe capacul locașului pentru baterii spre stânga și țineți clapeta împinsă, apoi
apăsați cealaltă clapetă ( ) de pe capac și apoi scoateți capacul locașului pentru baterii.

1

Introduceți bateria cu litiu, tip nasture, furnizată.

Introduceți bateria în așa fel încât borna + să fie orientată în sus.
(+ de pe locașul pentru baterii indică direcția bateriei.)

2

Puneți la loc capacul locașului pentru baterii.3
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Împerecherea unității cu camera montată

Stabilește o conexiune prin Bluetooth între această unitate și o cameră foto.
Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să împerecheați unitatea cu camera (înregistrarea dispozitivului).

Notă

În continuare, găsiți un exemplu al procedurii de montare pentru camere digitale cu obiectiv interschimbabil Sony și camere foto
digitale Sony.

Înainte de a începe împerecherea, asigurați-vă că comutatorul LOCK de pe această unitate NU este în poziția „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].

Notă

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.

Pe această unitate, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul PHOTO ( ) și partea T a butonului zoom ( ) 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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Dacă împerecherea eșuează, indicatorul de pe această unitate clipește 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 cazul următoarelor, împerecheați din nou această unitate cu camera montată.

Ați montat o cameră diferită pe această unitate în scopul de a o utiliza. (Când ați înlocuit camera cu cea montată anterior,
trebuie să împerecheați din nou unitatea și cu camera montată.)

Resetați setările de rețea ale camerei.

Dacă această unitate rămâne neutilizată când s-a stabilit o conexiune prin Bluetooth, (nu există conexiune prin Bluetooth)
poate apărea pe ecranul camerei.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

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.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
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Montarea camerei

Montați o cameră în această unitate.
Instalați pachetul de baterii și cardul de memorie în cameră înainte de a o monta la această unitate.

Notă
Aveți grijă să nu scăpați această unitate sau camera.

După ce ați terminat de utilizat această unitate, scoateți-o din cameră și păstrați-o în geanta furnizată. Înainte de a scoate
unitatea din cameră, rotiți comutatorul LOCK în poziția „LOCK”.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Îmbinați șurubul de montare a camerei din această unitate în orificiul pentru șurubul al trepiedului de pe
partea inferioară a camerei ( ), apoi învârtiți rotița de montare a camerei pentru a fixa camera ( ).

1
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Reglarea unghiului de înclinare

Reglați unghiul de înclinare al suportului sau direcția de orientare a camerei montate pe acest aparat.

Reglarea unghiului de înclinare a suportului
Dacă apăsați pe butonul de reglare a unghiului, puteți schimba unghiul de înclinare a suportului cu 10 grade.

Reglarea senzației pentru schimbarea unghiului suportului
Rotiți roata de reglare ( ).

Sugestie

Apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare a unghiului ( ) și eliberați butonul când suportul este reglat
în unghiul dorit ( ).

Înainte de a apăsa butonul de reglare a unghiului, asigurați-vă că țineți camera cu mâna în cazul în care se înclină
brusc.
Nu schimbați unghiul suportului cu forța, fără a apăsa butonul de reglare a unghiului.

1

Asigurați-vă că butonul de reglare a unghiului se ridică înapoi în poziție și indică faptul că mânerul este
blocat la unghiul dorit.

2
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În condițiile în care camera montată pe această unitate este grea, camera se poate înclina brusc în timp ce reglați unghiul de
înclinare a suportului și apăsați butonul de reglare a unghiului. Pentru a evita această situație, se recomandă să strângeți rotița
de reglare (prin rotire în sens orar).
Pe de altă parte, în condițiile în care camera este ușoară, veți regla cu ușurință unghiul de înclinare a suportului când rotița de
reglare este desfăcută.

Nu strângeți excesiv rotița de reglare.

Dacă rotița de reglare este strânsă excesiv, puteți utiliza o monedă sau un obiect asemănător pentru a slăbi rotița.

Modificarea orientării camerei
Prin apăsarea butonului de rotație ( ), puteți modifica poziționarea camerei ( ). De fiecare dată când apăsați butonul,
camera se rotește cu 90 de grade.

Notă
Asigurați-vă că butonul de reglare a unghiului a revenit în poziție. Dacă nu, suportul nu este blocat. Țineți camera și schimbați
unghiul prin deplasarea suportului, până când butonul de reglare a unghiului revine în poziție.

În funcție de unghiul de înclinare a suportului, funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată. În astfel de cazuri,
reglați din nou unghiul de înclinare a suportului.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
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Prevenirea operațiilor nedorite

Puteți dezactiva funcția de telecomandă a acestei unități pentru a preveni acționarea neintenționată a camerei; acest
lucru se poate întâmpla în timp ce transportați unitatea împreună cu camera montată.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Aduceți comutatorul LOCK în poziția „LOCK”.

Pentru a activa funcția de telecomandă, scoateți comutatorul LOCK din poziția „LOCK” prin rotire.

1
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Despre stilurile de fotografiere cu camera

Pentru fotografierea cu camera, apucați această unitate cu mâna sau folosiți-o ca trepied, prin deschiderea picioarelor
unității.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Realizarea unui instantaneu

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza un instantaneu.

Subiect asociat
Împerecherea unității cu camera montată

Realizarea un clip video

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butonul PHOTO ( ).

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 din această unitate se
activează.
Dacă fotografierea s-a realizat cu succes, indicatorul se activează.

1
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Realizarea un clip video

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza o înregistrare
video.

Subiect asociat
Împerecherea unității cu camera montată

Realizarea unui instantaneu

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butonul MOVIE ( ).

Se începe filmarea. Pentru a opri filmarea, apăsați încă o dată butonul MOVIE.
Dacă fotografierea a început, indicatorul din această unitate se activează. Când fotografierea s-a oprit, indicatorul
se dezactivează.

1
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Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Puteți acționa această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a mări/micșora
imaginea.

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.

Subiect asociat
Împerecherea unității cu camera montată

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butonul zoom ( ).

Apăsați pe capătul inscripționat cu T (Telefoto) al butonului pentru a mări un subiect.
Apăsați pe capătul inscripționat cu W (Superangular) al butonului pentru a micșora un subiect.

Dacă apăsați și mențineți apăsat pe oricare dintre capetele butonului zoom, puteți mări/micșora mai rapid un
subiect.

1
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Interpretarea indicatorului

Indicatorul de pe această unitate se aprinde constant sau intermitent în funcție de modul în care este utilizată funcția de
telecomandă a acestei unități sau de funcționarea sau starea camerei, conform descrierilor de mai jos:

Subiect asociat
Identificarea pieselor

5-011-851-42(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 PHOTO

cât înregistrarea filmelor este în curs de desfășurare

când împerecherea este reușită

când camera primește semnale de zoom de la această unitate

Aprins
intermitent

când împerecherea este în curs de desfășurare

când autotemporizatorul funcționează

Aprins
intermitent și
rapid

când camera nu primește semnale de acționare la distanță de la această unitate

când asocierea este nereușită

când schimbați comutatorul LOCK din poziția „LOCK” în altă poziție decât „LOCK” când nivelul
rămas de alimentare a bateriei este redus
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Activarea funcției C1 a camerei

Dacă apăsați butonul C1 de pe această unitate, puteți activa funcția alocată butonului C1 al camerei.
Pentru detalii despre butonul C1 al camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Note privind utilizarea

Dacă greutatea camerei montate depășește limita maximă de greutate a acestei unități (greutatea totală a camerei
montate și a accesoriilor), unitatea se poate răsturna și pot apărea deteriorări.

Asigurați-vă că ați montat camera în siguranță pe această unitate. Când țineți unitatea pentru fotografierea cu
camera, asigurați-vă că o prindeți ferm.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la căderea camerei sau unității, și implicit accidente sau răni.

Nu balansați această unitate în timp ce o cameră este montată pe aceasta.

În funcție de camera montată pe această unitate, ecranul camerei se poate lovi de capul suportului și se poate opri în
timp ce deschideți ecranul. În acest caz, nu încercați să deschideți în continuare ecranul cu forța.

Înainte de a regla unghiul de înclinare al suportului sau direcția de orientare a camerei montate pe această unitate,
nu omiteți să țineți camera sau obiectivul cu mâna.

Când deschideți/închideți picioarele acestei unități sau reglați unghiul suportului, țineți-vă degetul sau degetele la
distanță, pentru a evita riscul de a le prinde.

Când utilizați această unitate ca trepied, întindeți-i picioarele până la capăt și așezați unitatea pe o suprafață plană.
În funcție de unghiul de înclinare a capului suportului sau de camera montată, unitatea își poate pierde echilibrul și
se poate clătina. Nu utilizați unitatea dacă se clatină.

După ce ați fixat un accesoriu la camera dvs. și ați montat camera pe această unitate, verificați dacă unitatea își
menține echilibrul.
În funcție de accesoriul fixat, este posibil să nu se îmbine camera în unitate.

Nu folosiți această unitate într-un loc în care bate vântul sau se produc vibrații, pentru a evita riscul căderii acesteia.

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.
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Subiect asociat
Introducerea bateriei

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Specificații

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Limita maximă de greutate Până la 1,5 kg (greutatea totală a camerei montate și a accesoriilor)

Dimensiuni (Aprox.)
Cu picioarele pliate: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm 
Cu picioarele extinse: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm 
(L/Î/A)

Greutate (Aprox.) 215 g (Negru)/186 g (Alb) (fără baterie)
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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.

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Dacă funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată?

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

Funcția de telecomandă este dezactivată. Scoateți prin rotire comutatorul LOCK de pe această unitate din poziția
„LOCK”.

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

Bateria conținută în acest aparat este uzată. Înlocuiți bateria cu una nouă.

Subiect asociat
Prevenirea operațiilor nedorite

Împerecherea unității cu camera montată

Confirmarea setării de pe cameră
Introducerea bateriei

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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