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僅適用於台灣

廢電池請回收
注意事項
標牌位於底部。
若需查看標牌，請先解開腕帶。

警告
為降低起火或觸電的風險,
1) 請勿使裝置接觸到雨水或溼氣。
2) 請勿將裝有液體的物品（如花瓶）放在裝置上。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅
自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象
時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信
法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫
療用電波輻射性電機設備之干擾。

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或電源適配器之
DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

注意
敬請遵守下列安全事項，以避免任何可能產生的過熱、起火或爆裂危險。
* 本產品內建鋰離子電池。
請以指定的充電方式為本產品充電。 
切勿使本產品接近火源，或將本產品置入微波爐內。 
炎熱天候之下，切勿將本產品留置於車內。 
切勿將本產品放置於或使用於三溫暖等高溫、高溼度場所。 
切勿拆解、壓損或穿刺本產品。 
切勿使本產品遭受過度衝擊或使本產品自高處摔落。 
切勿使本產品暴露於 60℃ 以上的高溫之中。 
請隨時保持本產品乾燥。 
請以適當的廢棄方式處理本產品。
請依說明書中指定的充電方式為本產品充電。

僅限更換指定類型的電池，否則可能導致起火或受傷。

長時錄影注意事項 
電源切斷後，請將本產品靜置 10 分鐘以上，使內部溫度降至安全範圍之 
內。
環境溫度較高時，本產品溫度也將隨之快速升高。 
本產品溫度升高時，可能對畫質造成影響。 
建議您靜待本產品溫度降低後再繼續進行拍攝作業。 
本產品表面可能產生較高的溫度，此情形並非故障現象。 

請務必閱讀 
請依照下列步驟同時參閱本產品的手冊 (PDF)：
使用小型 USB 電纜（隨附）將充電產品連接到電腦。 
開啟本產品的電源。 
在電腦上顯示 [電腦]    [PMHOME]  [HANDBOOK]，然後開啟手冊 
(PDF)。

功能 
本即時檢視遙控器 RM-LVR1（以下稱“本產品”）可搭配具有 Wi-Fi 功能 
的 Sony 相機使用。本產品可能無法相容於所有配備 Wi-Fi 功能的相機。請
登入 Sony 網站查詢相容的機型與功能。
本產品擁有基本的錄製功能（動態影像錄製、相片拍攝及相機設定）。 
本產品採用防水規格設計，可於雨中、雪中及海灘上使用。 
本產品可利用電腦充電，或透過隨附的小型 USB 電纜由 AC-UD20（需另 
購）充電。

使用須知 
勿將本產品置於 / 使用於下述場所 
溫度極高之處。 
例如，停駐於陽光直射處的車內，如此可能使產品的機體變形進而造成故
障。
陽光直射處或加熱器附近。 
若將本產品放置於陽光直射處或加熱器附近，則可能產生變形或變色等情
形，進而造成本產品故障。
具有強烈震動的場所。 
接近強烈磁場之處。 

操作溫度 
本產品在設計上適於 -10℃ 至 +40℃ 的環境中使用。不建議於此溫度範圍以外
的極冷與極熱環境中使用。
運作期間，液晶螢幕與機殼的溫度會升高，此情形並非故障現象。 

水氣凝結 
若將本產品由較冷處直接帶入較溫暖之處，則內部可能產生水氣凝結的情形。
凝結的水氣可能造成本產品故障。

產生凝結水時 
請關閉本產品電源，靜待約 1 小時，使水氣自行蒸發。

水氣凝結注意事項 
如下所述，將本產品由較冷處帶入較溫暖之處（反之亦然）或於潮溼之處使用
本產品，即有可能產生水氣凝結的情形。
將本產品由滑雪坡道帶入溫暖場所時 
將本產品由有空調車內或室內攜至炎熱的戶外時 
經風吹雨淋後使用本產品時 
於炎熱潮溼處使用本產品時 

Wi-Fi 功能 
請根據使用地區的規定使用本產品。 
本產品的 Wi-Fi 功能無法於水中使用。 

停用所有的 Wi-Fi 相關功能 
搭乘飛機等交通工具時，請先暫時停用所有的 Wi-Fi 相關功能。
當 [Airplane Mode]（飛航模式）設為 [On] 時，液晶螢幕上將顯示出   。
有關設定值的詳細資訊，請參閱“使用本產品”中的“   變更設定值”。

操作液晶螢幕 
切勿使液晶螢幕長時照射陽光，以免造成液晶螢幕受損。將本產品放置於門 
窗旁時請務必注意。
若於寒冷環境中使用本產品，則液晶螢幕上可能會出現水平線條或殘留影 
像，此情形並非故障現象。產品本身溫度回暖時，液晶螢幕即能恢復正常。
若長時間顯示靜態圖片或固定圖片，例如分割圖片或時間碼畫格等，該影像 
可能會殘留在液晶螢幕上並重疊為殘影。
本產品採用高精密技術製造的液晶面板，然而仍可能有極少部分的畫素形 
成“滯留點”，這些畫素會持續為熄滅（黑色），或持續為亮起（紅色、綠
色或藍色）或閃爍。此外，由於液晶顯示器本身的物理特性，在長時間使用
後可能會自然出現此種“滯留點”的畫素。這些問題並非故障。

清潔 
清潔液晶螢幕 
液晶螢幕表面經特殊處理後可降低反光，
而不正確的保養卻可能損害液晶螢幕的效能，因此請注意下列事項：
請使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料輕輕擦拭液晶螢幕。 
頑強的汙垢可使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料沾少許清水擦除。 
切勿使用如酒精、苯或稀釋劑等溶劑，或酸性、鹼性、研磨性洗滌劑或化學 
清潔布，因為這些化學物質會使液晶螢幕表面受損。

清潔本產品的表面 
使用軟質布料稍微沾水清潔本產品表面後，再以乾布擦拭乾淨。 
切勿使用下列任何項目，以免造成產品表面或機殼受損。
稀釋劑、苯、酒精、拋棄式布料、驅蟲劑、防曬劑或殺蟲劑等化學產品。 
手上沾染上述化學產品時，切勿碰觸本產品。 
切勿使本產品長期接觸橡膠或乙烯基產品。 

有關本產品的防水性能 
本產品採用防水設計。若因誤用、濫用或不當保養而受損，恕不在有限保固範
圍內。 
切勿使本產品承受加壓水沖刷，例如放置於水龍頭下沖洗。 
切勿於溫泉中使用。 
建議本產品於水中操作時的水溫為 0℃ 至 40℃。 

水中 / 水邊使用本產品前的注意事項 
確認砂石、毛髮或塵土等異物並未侵入多重端子護蓋內部。即使是小量的異 
物也可能致使水分滲入本產品內部。
確認密封墊    及其接合面  並未受到任何刮傷（參閱圖 ）。即使是微
小的刮傷也可能致使水分滲入本產品內部。若發現密封墊及其接合面已有刮
傷情形，請洽 Sony 經銷商或當地 Sony 特約維修中心。
若密封墊及其接合面沾染塵土或砂石，請使用軟質無塵布清除及擦拭。 
切勿使用潮溼或沾染砂土的雙手或於水邊開啟 / 關閉多重端子護蓋。否則可 
能使砂土或水分進入本產品內部。開啟多重端子護蓋之前，請執行“水中 / 
水邊使用本產品後的清潔”所述程序。
務必於本產品完全乾燥的情況下開啟多重端子護蓋。 
務必隨時檢查多重端子護蓋是否確實密合。 

水中 / 水邊使用本產品時的注意事項 
切勿使本產品承受衝擊力，例如跳入水中。 
切勿於水中 / 水邊開啟多重端子護蓋。 
本產品置於水中時會自行下沉，請使用隨附的腕帶避免本產品沉入水中。 

水中 / 水邊使用本產品後的清潔 
務必於使用後的 60 分鐘之內清潔本產品，且完成清潔之前不可開啟多重端 
子護蓋，否則砂土或水分可能進入看不見的內部，若未徹底清洗則可能損及
防水性能。
將本產品放置於蹈入清水的清潔盆中約 5 分鐘。然後，輕輕甩動本產品並於 
水中按下各個按鈕，藉以清除卡入按鈕周圍的鹽分、砂石或其他異物（參閱
圖 ）。
清洗完成後，用軟布擦去所有水分。將本產品放置於陰涼通風處，並靜待完 
全乾燥。切勿使用吹風機吹乾，否則可能造成本產品變形及 / 或降低其防水
性能。
使用軟質乾布將多重端子護蓋上的任何水分或塵土清除乾淨。 
本產品置入水中時可能出現氣泡，此情形並非故障現象。 
本產品若接觸隔離霜或防曬油，則可能造成機殼變色。本產品若不慎接觸隔 
離霜或防曬油，請立即擦拭乾淨。
本產品浸入海水後或表面上沾染海水時應立即清潔，否則可能造成腐蝕、變 
色與損及防水性能。

廢棄處理 
本產品廢棄處理前，必須先將電池組取出。 

取出電池組（參閱圖 ） 
內建的電池組可經由回收處理。
廢棄處理本產品時，請將取出的電池組交由經銷商處理。

備註 
取出電池組時請注意下列事項。
拆下的螺絲等物件，請放置在幼童無法取得之處，以避免發生誤吞意外。 
小心勿使指甲或手指受到傷害。 

重要資訊 
除非進行本產品的廢棄處理，否則不得拆下螺絲。若經本公司認定曾擅自拆
解本產品，恕不接受維修及更換事宜。

1 按下 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。 
2 拆下連接的纜線。 
3 使用十字螺絲起子拆下螺絲。（4 根螺絲） 
4 拆下外蓋。 
5 將固定鈎向外推，取出電池組。 

電池組 
本產品充電時 
首次使用本產品之前，請先充電。 
建議於 10℃ 至 30℃ 的環境中充電，直至 CHG（充電）指示燈熄滅為止。 
若溫度超出上述範圍，本產品可能無法有效充電。
CHG（充電）指示燈於以下狀況時可能亮起： 
電池組已損壞 
若本產品溫度過低，請放置於較溫暖之處。  
若本產品溫度過高，請放置於較陰涼之處。 

電池組操作時間

產品狀態 顯示 操作時間

REC 即時檢視 約 240 分鐘

Wi-Fi ON 時鐘顯示 約 280 分鐘

Wi-Fi OFF 時鐘顯示 約 340 分鐘

備註 
以上為電池組電量飽滿、    Panel Brightness（面板亮度）設為 HI、環境
溫度為 25℃ 時，本產品的約略操作時間。

檢查剩餘電池電量 
本產品液晶螢幕上將顯示出電池剩餘電量的指示符號。
高   低

備註 
顯示出正確的電池剩餘電量指示符號，需時約 30 秒。 
在某些情況下，顯示出的電池剩餘電量指示符號或許不甚正確。 

電池組的有效使用 
環境溫度較低時，電池組的效能也將隨之降低。因此，在溫度低的場所中， 
電池組的操作時間也較短。

剩餘電池電量 
若電池電量快速耗盡而電量指示符號仍為高時，請再次將電量充滿。 如此， 
電池剩餘電量指示符號即可正確顯示。請注意，若遇以下狀況則可能無法正
確顯示：
本產品已於高溫環境中長期使用 
本產品於充電飽滿時閒置 
本產品使用率相當高 

過熱保護 
本產品將視機體與電池溫度而自動關閉電源，用以保護本產品。 電源關閉之 
前，液晶螢幕上將顯示出相關訊息。

如何存放電池組 
存放本產品之前先將電池電量充滿，再存放至陰涼乾燥之處。為保持本產品 
功能正常，存放期間至少每年充滿電量即完全放電一次。

電池組使用壽命 
電池組具有一定的使用壽限。電池容量會隨時間及重複使用率而逐漸降低。 
若兩次充電之間的間隔時間明顯縮短，則表示應更換電池。請將本產品攜至 
Sony 經銷商處。
電池組的使用壽限，視電池組的使用方式而定。 

 部件識別 
1 多重端子護蓋
2 MENU（功能表）按鈕
3 DISP（顯示）按鈕
4 Multi/Micro USB 端子
5 RESET（重新設定）按鈕
6 CHG（充電）指示燈
7 REC/ENTER 按鈕

8 UP 按鈕
9 DOWN 按鈕
10 液晶螢幕
11 REC/Wi-Fi 指示燈
12 腕帶環
13 ON/OFF（電源）按鈕

 液晶螢幕指示符號 
 時鐘顯示 
 即時檢視顯示 
1 Airplane Mode（飛航模式）圖示
本產品進入 Airplane Mode（飛航模式）時顯示。
2 剩餘電池電量
3 時鐘顯示
4 記憶卡警示燈
5 按鈕鎖定圖示
6 縮放指示燈
7 REC 圖示
8 拍攝模式指示燈
錄影時會顯示  。拍照時會顯示  。間隔相片拍攝時會顯示  。錄音時
會顯示  。

準備工作 
 本產品充電 
1 檢查本產品 POWER 開關已設至 OFF。 
2 連接小型 USB 電纜（隨附）至本產品的 Multi/Micro USB 連接端子。 
3 連接小型 USB 電纜的另一端至電腦或 AC-UD20（需另購）。 
CHG（充電）指示燈亮起橘色燈光並開始充電。
充電完成後，CHG（充電）指示燈熄滅。

備註 
即使電池組尚未完全放電，本產品仍可進行充電。同時，即使電池組電量尚 
未充滿，亦可操作使用本產品。
若於充電期間開啟本產品電源，則轉為供電而不進行充電。 

 連接腕帶至本產品 
將本產品放上底座，並將腕帶穿過本產品的腕帶環及底座，如圖 -1 所
示。 將腕帶連接至本產品及底座，如圖 -1 所示。
連接腕帶時，您可根據圖 -1 中連接 、 的位置來調整腕帶的長度。
將本產品佩戴於手臂上時，將本產品腕帶環置於手腕側面，再將腕帶穿過圖 
-2 中的 。將腕帶多餘的部分  穿過 。
若腕帶連接不正確，則可能導致受傷。
使用本產品並佩戴於手臂上時，務必正確連接隨附的底座及腕帶。

備註 
取下腕帶時請小心，不要使本產品摔落。

使用本產品 
 開啟本產品電源之前 
確認本產品的多重端子護蓋已確實密合。
確實關上多重端子護蓋，直至聽見多重端子護蓋的滑動鎖扣卡入定位的聲音為
止，此時亦無法看見滑動鎖扣下方的黃色標記。 
若有任何砂石之類的異物落入多重端子護蓋內，則可能造成密封墊刮傷並進 
而導致水分侵入本產品內。

 開啟本產品的電源 
本產品充電完成後，按下 ON/OFF（電源）按鈕。 
第一次開啟本產品電源時，將會顯示日期和時間設定畫面。 
請參閱“ 變更設定值”的“  Clock Setting（時鐘設定）”。

再按一次 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。

 透過 Wi-Fi 連接本產品及相機（ : SINGLE 連線）
1 開啟本產品與相機的電源。 
2 本產品的液晶螢幕上將顯示出 Wi-Fi 裝置選擇畫面。利用 UP 按鈕或 

DOWN 按鈕選擇需連接的相機 SSID，再按下 REC/ENTER 按鈕確認。 
有關相機 SSID 的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

備註 
本產品所顯示的相機 SSID，已不含“Direct-”字樣。

3 若需連接的相機螢幕上出現 [ACPT?] 訊息，請按下相機的 ENTER 按
鈕，允許直接連線。（僅適用於 Action Cam（運動攝影機））
本產品液晶螢幕將切換為顯示即時檢視畫面，REC/Wi-Fi 指示燈亦亮起藍
色燈光。

備註
依據相機的設計與功能，所顯示的指示字符及允許直接連線需按下的按鈕會
有所不同。關於詳細資訊，請參閱相機隨附的使用指南及使用說明書。

此時，本產品已透過 Wi-Fi 連線至您的相機。

本產品已透過 Wi-Fi 連線至相機時，REC/Wi-Fi 指示燈將亮起藍色燈光。 
下次再連線至同一部相機時，則可省略步驟 2 及步驟 3。本產本將自動連線至
您的相機。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型或其他相容相機時，相機的曝光
模式會自動設為“  Intelligent Auto”。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型時，本產品的日期設定會同時顯
示在相機中。

備註 
本產品電源開啟時，或取消   Airplane Mode（飛航模式）時，本產品即自
動連線至相機。
若因環境因素或選擇功能表中的  Disconnect（終止連線）而使連線中
斷，則本產品不會自動連線至相機。若需連線，請執行“ 透過 Wi-Fi 連接
本產品及相機”的步驟 2 及步驟 3。

 變更設定值 
按下本產品的 MENU 按鈕，即可變更其中的各項設定值。
透過 Wi-Fi 連接本產品及相機時，按下本產品的 MENU 按鈕，亦可變更相機
的設定值。
1 按下 MENU 按鈕。 
本產品液晶螢幕上將顯示出設定項目。

2 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的項目，再按下 REC/ENTER 按
鈕。 

3 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的設定值，再按下 REC/ENTER 
按鈕確認。

設定項目

 Disconnect（終止連線） 終止相機的 Wi-Fi 連線。本產品
液晶螢幕將返回出 Wi-Fi 裝置選
擇畫面。

 Shooting Mode（拍攝模式） 切換相機的各項拍攝模式。本產品
液晶螢幕上所顯示的設定值將依連
線的相機而不同。

Camera Settings
（相機設定）*

Recording mode
（錄影模式）**

變更已連接相機的錄影模式。
當連接的相機設為錄影時，可以使
用此設定。
按一下 REC/ENTER 按鈕：
相機的目前錄影模式圖示會隨即
顯示。
按兩下 REC/ENTER 按鈕：
錄影模式選擇畫面會隨即顯示。

 SteadyShot 
Setting
（SteadyShot 設
定）

變更已連接相機的 SteadyShot 設
定。
ON：使用 SteadyShot。
OFF：不使用 SteadyShot。

 Field Angle 
Setting
（視場角設定）

變更已連接相機的視場角。
120°:  拍攝 120° 的視場角
170°:  拍攝 170° 的視場角

 
Display Settings
（顯示器設定值）

 
Display Rotate
（顯示器旋轉）

改變本產品液晶螢幕及 UP / 
DOWN 按鈕的方向。 
將本產品佩戴於右臂時，可使用此
項設定。 
ON：180° 旋轉 
OFF：不旋轉

 
Panel Brightness
（面板亮度）

設定液晶螢幕的亮度。
HI：亮
LO：暗

 
Main Settings
（主要設定值）

 
Clock Setting
（時鐘設定）

設定年/月/日/時間。
選擇日期格式。

 
Auto Power Off
（自動關機）

設定本產品切換至自動關機的時
間長度。
30min：約 30 分鐘後關機。
5min：約 5 分鐘後關機。
1min：約 1 分鐘後關機。
OFF：不自動關機。

 
Resetting the 
Settings
（重新設定所有設
定值）

回復至預設的網路設定值。

 Version
（版本）

顯示本產品的軟體版本。

 Network 
Settings
（網路設定） Connection 

Setting
（連線設定）***

變更連線設定。
:   SINGLE 連線
利用本產品操控一台相
機。
:  MULTI 連線
利用本產品操控多台相
機。

 
Airplane Mode
（飛航模式）

搭乘飛機等交通工具時，暫時停用
所有的 Wi-Fi 相關功能。
ON：搭乘飛機時，選擇此設定。
OFF： 一般使用狀況下，選擇此

設定。

* 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機的模式而有不同。
** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機或連線時的錄影模式而有不同。
*** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視本產品的目前連線設定而有不同。

備註 
依據相機的設計與功能，部分設定項目及設定值可能有不相容的情形。 
本產品未透過 Wi-Fi 與相機連線時，無法變更相機的設定值。 
選擇    可由設定值選擇的選擇畫面返回設定項目的選擇畫面。
選擇    可啟動選擇畫面中已選擇的設定項目或設定值。

 拍攝 

動態影像錄製 / 間隔時間拍攝 
1 按下 REC/ENTER 按鈕開始錄製。 
藍色 REC/Wi-Fi 指示燈由藍色變為紅色。

2 再次按下 REC/ENTER 按鈕即可停止錄製。 
紅色 REC/Wi-Fi 指示燈由紅色變為藍色。

相片拍攝 
按下 REC/ENTER 按鈕。 

時鐘顯示 
本產品液晶螢幕上顯示即時檢視畫面時或錄製動態影像時，按下本產品 DISP 
按鈕可顯示出時鐘。
再按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至 OFF 模式。在 OFF 模式之下，再
按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至即時檢視畫面。

透過 DISP 按鈕變更畫面顯示
當本產品連接到相機時，您可依照下列順序變更本產品 LCD 螢幕的畫面顯
示：即時顯示  圖示關閉  時鐘顯示  螢幕關閉
當本產品的 LCD 螢幕設為“螢幕關閉”時，再次按下本產品的 DISP 按鈕可返
回“即時顯示”。

按鈕鎖定功能
當本產品連接到相機時，按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，便可將本產品
設為按鈕鎖定狀態。這可防止攜帶相機時意外按下本產品的按鈕。
若要取消按鈕鎖定模式，請按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，或按下 ON/
OFF（電源）按鈕關閉本產品的電源。

縮放 
當即時顯示出現在本產品的 LCD 螢幕或錄影期間時，只要按下本產品的 UP/
DOWN 按鈕，便可操控相機縮放功能。
縮放功能僅適用於相容相機。如需詳細資料，請參閱相機的使用說明書及相容
性資訊。

多重相機控制 
使用 HDR-AS100V 時，最多可利用本產品同時操控 5 台相機。
如需詳細資料，請參閱本產品的手冊。

故障排除 
無法開啟本產品的電源。  
將電池組充電。 

本產品電源突然自行關閉。  
電源開啟後，經過一段時間未操作本產品時，本產品將自動關閉電源以 
節省電池電量。再開啟本產品的電源即可。
若    Auto Power Off（自動關機）設定值已設至 [  OFF]，則電源
不會自動關閉。

本產品無法充電。  
關閉本產品電源並利用 USB 連接。 
拆下後再重新連接小型 USB 電纜（隨附）。 
使用小型 USB 電纜（隨附）。 
於 10℃ 至 30℃ 的環境溫度中為本產品充電。 
開啟電腦的電源後，連接至本產品。 
解除電腦的睡眠或休眠狀態。 
透過小型 USB 電纜（隨附）直接連接本產品與電腦。 

電池剩餘電量指示符號不正確。  
位於極冷或極熱之處使用本產品時，即可能發生此現象。 
電池剩餘電量指示符號與實際電池剩餘電量之間有瑕疵。將本產品電池 
電量充滿一次，再重新充電即可修正顯示情形。
請為本產品再次充電。若問題仍無法解決，表示電池組本身已有損耗。 
請洽 Sony 經銷商或 Sony 特約服務據點。

本產品無法透過 Wi-Fi 連線。  
請登入 Sony 網站查詢相機與本產品的相容性。 

若問題仍無法解決，請按下本產品的 RESET 按鈕。

錯誤訊息 
出現於本產品液晶螢幕上的下列錯誤代號，用於提供有關功能的錯誤資訊。

錯誤代號 出現狀況 原因

01-01
02-02

無法連線

可能有訊號壅塞情形。 或本產
品距離基地台太遠。

01-02

裝置資訊與實際裝置不符。
選擇  Main Settings（主要
設定值）   Resetting the 
Settings（重新設定所有設定
值） 執行。 再依“ 透過 
Wi-Fi 連接本產品及相機”內所
述步驟執行。

01-03
01-04

相機不相容。

03-01
03-02

相機無法辨識。 請操作相機 
並進行部分必要設定。
可能有訊號壅塞情形。 或本 
產品距離基地台太遠。

02-01 相機錯誤 確認可存取相機或記憶卡。

04-03 無法設定

請檢查相機。
05-01 無法拍攝相片

05-02 無法開始錄製

05-03 無法停止錄製

04-04 相機無任何回應
請檢查相機。 
可能有訊號壅塞情形。或本產 
品距離基地台太遠。

自我檢診 
若本產品液晶螢幕上出現以英文字母開頭的指示字符，表示自我檢診功能作用
中。
本產品可能需要送修。請洽 Sony 經銷商並告知所有以 E 或 C 開頭的數字。

關於 GNU GPL/LGPL 應用軟體 
本產品包含合乎以下 GNU General Public License （以下稱“GPL”）或 
GNU Lesser General Public License （以下稱“LGPL”）條件的軟體。
本訊息告知您有權利在符合附件 GPL/LGPL 的條件下使用、更改與重新分配
這些軟體程式的原始碼。
原始碼在網站上提供。使用以下 URL 即可下載。下載原始碼時，選擇 RM-
LVR1 作為本產品的機型。
http://www.sony.net/Products/Linux/ 
關於原始碼內容的諮詢，我們敬謝不敏。
授權（英文版）已儲存於本產品內部記憶體中。
在本產品和電腦之間建立大量儲存連線，並閱讀“PMHOME”內 
“LICENSE”資料夾中的檔案。

商標 
Wi-Fi、Wi-Fi 標誌及 Wi-Fi PROTECTED SET-UP 為 Wi-Fi Alliance 的註 
冊商標或商標。
Adobe、Adobe 標誌及 Adobe Acrobat 為 Adobe Systems Incorporated 在 
美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

規格
[充電輸入端子]

Multi/Micro USB 端子： micro-B/USB

[電源，一般]

電源需求： 充電電池組：3.6 V

USB: 5.0 V

USB 充電： DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

充電時間： 經由電腦： 約 245 分鐘

經由 AC-UD20（需另購）： 約 175 分鐘

耗電量： 1.0 W（經由 Wi-Fi 連線與即時檢視期間）

防水性能： 水深 3 公尺，連續 30 分鐘

操作溫度： -10℃ 至 +40℃

儲存溫度： -20℃ 至 +60℃

尺寸（約）： 72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm
（寬 / 高 / 深，不含突出部分）

重量： 約 63 g（僅包含本體及電池組）

總重量（使用時）： 約 93 g（包含隨附的腕帶與底座）

所含物品： 本產品 (1)、小型 USB 電纜 (1)、腕帶 (1)、
底座 (1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

僅適用於台灣
生產國別： 中國
製造廠商:  Sony Corporation
進 口 商 : 台灣索尼股份有限公司
地 址 : 台北市長春路145號5樓
諮詢專線 : 4499111

僅適用於台灣

廢電池請回收
注意事項
標牌位於底部。
若需查看標牌，請先解開腕帶。

警告
為降低起火或觸電的風險,
1) 請勿使裝置接觸到雨水或溼氣。
2) 請勿將裝有液體的物品（如花瓶）放在裝置上。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅
自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象
時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信
法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫
療用電波輻射性電機設備之干擾。

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或電源適配器之
DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

注意
敬請遵守下列安全事項，以避免任何可能產生的過熱、起火或爆裂危險。
* 本產品內建鋰離子電池。
請以指定的充電方式為本產品充電。 
切勿使本產品接近火源，或將本產品置入微波爐內。 
炎熱天候之下，切勿將本產品留置於車內。 
切勿將本產品放置於或使用於三溫暖等高溫、高溼度場所。 
切勿拆解、壓損或穿刺本產品。 
切勿使本產品遭受過度衝擊或使本產品自高處摔落。 
切勿使本產品暴露於 60℃ 以上的高溫之中。 
請隨時保持本產品乾燥。 
請以適當的廢棄方式處理本產品。
請依說明書中指定的充電方式為本產品充電。

僅限更換指定類型的電池，否則可能導致起火或受傷。

長時錄影注意事項 
電源切斷後，請將本產品靜置 10 分鐘以上，使內部溫度降至安全範圍之 
內。
環境溫度較高時，本產品溫度也將隨之快速升高。 
本產品溫度升高時，可能對畫質造成影響。 
建議您靜待本產品溫度降低後再繼續進行拍攝作業。 
本產品表面可能產生較高的溫度，此情形並非故障現象。 

請務必閱讀 
請依照下列步驟同時參閱本產品的手冊 (PDF)：
使用小型 USB 電纜（隨附）將充電產品連接到電腦。 
開啟本產品的電源。 
在電腦上顯示 [電腦]    [PMHOME]  [HANDBOOK]，然後開啟手冊 
(PDF)。

功能 
本即時檢視遙控器 RM-LVR1（以下稱“本產品”）可搭配具有 Wi-Fi 功能 
的 Sony 相機使用。本產品可能無法相容於所有配備 Wi-Fi 功能的相機。請
登入 Sony 網站查詢相容的機型與功能。
本產品擁有基本的錄製功能（動態影像錄製、相片拍攝及相機設定）。 
本產品採用防水規格設計，可於雨中、雪中及海灘上使用。 
本產品可利用電腦充電，或透過隨附的小型 USB 電纜由 AC-UD20（需另 
購）充電。

使用須知 
勿將本產品置於 / 使用於下述場所 
溫度極高之處。 
例如，停駐於陽光直射處的車內，如此可能使產品的機體變形進而造成故
障。
陽光直射處或加熱器附近。 
若將本產品放置於陽光直射處或加熱器附近，則可能產生變形或變色等情
形，進而造成本產品故障。
具有強烈震動的場所。 
接近強烈磁場之處。 

操作溫度 
本產品在設計上適於 -10℃ 至 +40℃ 的環境中使用。不建議於此溫度範圍以外
的極冷與極熱環境中使用。
運作期間，液晶螢幕與機殼的溫度會升高，此情形並非故障現象。 

水氣凝結 
若將本產品由較冷處直接帶入較溫暖之處，則內部可能產生水氣凝結的情形。
凝結的水氣可能造成本產品故障。

產生凝結水時 
請關閉本產品電源，靜待約 1 小時，使水氣自行蒸發。

水氣凝結注意事項 
如下所述，將本產品由較冷處帶入較溫暖之處（反之亦然）或於潮溼之處使用
本產品，即有可能產生水氣凝結的情形。
將本產品由滑雪坡道帶入溫暖場所時 
將本產品由有空調車內或室內攜至炎熱的戶外時 
經風吹雨淋後使用本產品時 
於炎熱潮溼處使用本產品時 

Wi-Fi 功能 
請根據使用地區的規定使用本產品。 
本產品的 Wi-Fi 功能無法於水中使用。 

停用所有的 Wi-Fi 相關功能 
搭乘飛機等交通工具時，請先暫時停用所有的 Wi-Fi 相關功能。
當 [Airplane Mode]（飛航模式）設為 [On] 時，液晶螢幕上將顯示出   。
有關設定值的詳細資訊，請參閱“使用本產品”中的“   變更設定值”。

操作液晶螢幕 
切勿使液晶螢幕長時照射陽光，以免造成液晶螢幕受損。將本產品放置於門 
窗旁時請務必注意。
若於寒冷環境中使用本產品，則液晶螢幕上可能會出現水平線條或殘留影 
像，此情形並非故障現象。產品本身溫度回暖時，液晶螢幕即能恢復正常。
若長時間顯示靜態圖片或固定圖片，例如分割圖片或時間碼畫格等，該影像 
可能會殘留在液晶螢幕上並重疊為殘影。
本產品採用高精密技術製造的液晶面板，然而仍可能有極少部分的畫素形 
成“滯留點”，這些畫素會持續為熄滅（黑色），或持續為亮起（紅色、綠
色或藍色）或閃爍。此外，由於液晶顯示器本身的物理特性，在長時間使用
後可能會自然出現此種“滯留點”的畫素。這些問題並非故障。

清潔 
清潔液晶螢幕 
液晶螢幕表面經特殊處理後可降低反光，
而不正確的保養卻可能損害液晶螢幕的效能，因此請注意下列事項：
請使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料輕輕擦拭液晶螢幕。 
頑強的汙垢可使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料沾少許清水擦除。 
切勿使用如酒精、苯或稀釋劑等溶劑，或酸性、鹼性、研磨性洗滌劑或化學 
清潔布，因為這些化學物質會使液晶螢幕表面受損。

清潔本產品的表面 
使用軟質布料稍微沾水清潔本產品表面後，再以乾布擦拭乾淨。 
切勿使用下列任何項目，以免造成產品表面或機殼受損。
稀釋劑、苯、酒精、拋棄式布料、驅蟲劑、防曬劑或殺蟲劑等化學產品。 
手上沾染上述化學產品時，切勿碰觸本產品。 
切勿使本產品長期接觸橡膠或乙烯基產品。 

有關本產品的防水性能 
本產品採用防水設計。若因誤用、濫用或不當保養而受損，恕不在有限保固範
圍內。 
切勿使本產品承受加壓水沖刷，例如放置於水龍頭下沖洗。 
切勿於溫泉中使用。 
建議本產品於水中操作時的水溫為 0℃ 至 40℃。 

水中 / 水邊使用本產品前的注意事項 
確認砂石、毛髮或塵土等異物並未侵入多重端子護蓋內部。即使是小量的異 
物也可能致使水分滲入本產品內部。
確認密封墊    及其接合面  並未受到任何刮傷（參閱圖 ）。即使是微
小的刮傷也可能致使水分滲入本產品內部。若發現密封墊及其接合面已有刮
傷情形，請洽 Sony 經銷商或當地 Sony 特約維修中心。
若密封墊及其接合面沾染塵土或砂石，請使用軟質無塵布清除及擦拭。 
切勿使用潮溼或沾染砂土的雙手或於水邊開啟 / 關閉多重端子護蓋。否則可 
能使砂土或水分進入本產品內部。開啟多重端子護蓋之前，請執行“水中 / 
水邊使用本產品後的清潔”所述程序。
務必於本產品完全乾燥的情況下開啟多重端子護蓋。 
務必隨時檢查多重端子護蓋是否確實密合。 

水中 / 水邊使用本產品時的注意事項 
切勿使本產品承受衝擊力，例如跳入水中。 
切勿於水中 / 水邊開啟多重端子護蓋。 
本產品置於水中時會自行下沉，請使用隨附的腕帶避免本產品沉入水中。 

水中 / 水邊使用本產品後的清潔 
務必於使用後的 60 分鐘之內清潔本產品，且完成清潔之前不可開啟多重端 
子護蓋，否則砂土或水分可能進入看不見的內部，若未徹底清洗則可能損及
防水性能。
將本產品放置於蹈入清水的清潔盆中約 5 分鐘。然後，輕輕甩動本產品並於 
水中按下各個按鈕，藉以清除卡入按鈕周圍的鹽分、砂石或其他異物（參閱
圖 ）。
清洗完成後，用軟布擦去所有水分。將本產品放置於陰涼通風處，並靜待完 
全乾燥。切勿使用吹風機吹乾，否則可能造成本產品變形及 / 或降低其防水
性能。
使用軟質乾布將多重端子護蓋上的任何水分或塵土清除乾淨。 
本產品置入水中時可能出現氣泡，此情形並非故障現象。 
本產品若接觸隔離霜或防曬油，則可能造成機殼變色。本產品若不慎接觸隔 
離霜或防曬油，請立即擦拭乾淨。
本產品浸入海水後或表面上沾染海水時應立即清潔，否則可能造成腐蝕、變 
色與損及防水性能。

廢棄處理 
本產品廢棄處理前，必須先將電池組取出。 

取出電池組（參閱圖 ） 
內建的電池組可經由回收處理。
廢棄處理本產品時，請將取出的電池組交由經銷商處理。

備註 
取出電池組時請注意下列事項。
拆下的螺絲等物件，請放置在幼童無法取得之處，以避免發生誤吞意外。 
小心勿使指甲或手指受到傷害。 

重要資訊 
除非進行本產品的廢棄處理，否則不得拆下螺絲。若經本公司認定曾擅自拆
解本產品，恕不接受維修及更換事宜。

1 按下 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。 
2 拆下連接的纜線。 
3 使用十字螺絲起子拆下螺絲。（4 根螺絲） 
4 拆下外蓋。 
5 將固定鈎向外推，取出電池組。 

電池組 
本產品充電時 
首次使用本產品之前，請先充電。 
建議於 10℃ 至 30℃ 的環境中充電，直至 CHG（充電）指示燈熄滅為止。 
若溫度超出上述範圍，本產品可能無法有效充電。
CHG（充電）指示燈於以下狀況時可能亮起： 
電池組已損壞 
若本產品溫度過低，請放置於較溫暖之處。  
若本產品溫度過高，請放置於較陰涼之處。 

電池組操作時間

產品狀態 顯示 操作時間

REC 即時檢視 約 240 分鐘

Wi-Fi ON 時鐘顯示 約 280 分鐘

Wi-Fi OFF 時鐘顯示 約 340 分鐘

備註 
以上為電池組電量飽滿、    Panel Brightness（面板亮度）設為 HI、環境
溫度為 25℃ 時，本產品的約略操作時間。

檢查剩餘電池電量 
本產品液晶螢幕上將顯示出電池剩餘電量的指示符號。
高   低

備註 
顯示出正確的電池剩餘電量指示符號，需時約 30 秒。 
在某些情況下，顯示出的電池剩餘電量指示符號或許不甚正確。 

電池組的有效使用 
環境溫度較低時，電池組的效能也將隨之降低。因此，在溫度低的場所中， 
電池組的操作時間也較短。

剩餘電池電量 
若電池電量快速耗盡而電量指示符號仍為高時，請再次將電量充滿。 如此， 
電池剩餘電量指示符號即可正確顯示。請注意，若遇以下狀況則可能無法正
確顯示：
本產品已於高溫環境中長期使用 
本產品於充電飽滿時閒置 
本產品使用率相當高 

過熱保護 
本產品將視機體與電池溫度而自動關閉電源，用以保護本產品。 電源關閉之 
前，液晶螢幕上將顯示出相關訊息。

如何存放電池組 
存放本產品之前先將電池電量充滿，再存放至陰涼乾燥之處。為保持本產品 
功能正常，存放期間至少每年充滿電量即完全放電一次。

電池組使用壽命 
電池組具有一定的使用壽限。電池容量會隨時間及重複使用率而逐漸降低。 
若兩次充電之間的間隔時間明顯縮短，則表示應更換電池。請將本產品攜至 
Sony 經銷商處。
電池組的使用壽限，視電池組的使用方式而定。 

 部件識別 
1 多重端子護蓋
2 MENU（功能表）按鈕
3 DISP（顯示）按鈕
4 Multi/Micro USB 端子
5 RESET（重新設定）按鈕
6 CHG（充電）指示燈
7 REC/ENTER 按鈕

8 UP 按鈕
9 DOWN 按鈕
10 液晶螢幕
11 REC/Wi-Fi 指示燈
12 腕帶環
13 ON/OFF（電源）按鈕

 液晶螢幕指示符號 
 時鐘顯示 
 即時檢視顯示 
1 Airplane Mode（飛航模式）圖示
本產品進入 Airplane Mode（飛航模式）時顯示。
2 剩餘電池電量
3 時鐘顯示
4 記憶卡警示燈
5 按鈕鎖定圖示
6 縮放指示燈
7 REC 圖示
8 拍攝模式指示燈
錄影時會顯示  。拍照時會顯示  。間隔相片拍攝時會顯示  。錄音時
會顯示  。

準備工作 
 本產品充電 
1 檢查本產品 POWER 開關已設至 OFF。 
2 連接小型 USB 電纜（隨附）至本產品的 Multi/Micro USB 連接端子。 
3 連接小型 USB 電纜的另一端至電腦或 AC-UD20（需另購）。 
CHG（充電）指示燈亮起橘色燈光並開始充電。
充電完成後，CHG（充電）指示燈熄滅。

備註 
即使電池組尚未完全放電，本產品仍可進行充電。同時，即使電池組電量尚 
未充滿，亦可操作使用本產品。
若於充電期間開啟本產品電源，則轉為供電而不進行充電。 

 連接腕帶至本產品 
將本產品放上底座，並將腕帶穿過本產品的腕帶環及底座，如圖 -1 所
示。 將腕帶連接至本產品及底座，如圖 -1 所示。
連接腕帶時，您可根據圖 -1 中連接 、 的位置來調整腕帶的長度。
將本產品佩戴於手臂上時，將本產品腕帶環置於手腕側面，再將腕帶穿過圖 
-2 中的 。將腕帶多餘的部分  穿過 。
若腕帶連接不正確，則可能導致受傷。
使用本產品並佩戴於手臂上時，務必正確連接隨附的底座及腕帶。

備註 
取下腕帶時請小心，不要使本產品摔落。

使用本產品 
 開啟本產品電源之前 
確認本產品的多重端子護蓋已確實密合。
確實關上多重端子護蓋，直至聽見多重端子護蓋的滑動鎖扣卡入定位的聲音為
止，此時亦無法看見滑動鎖扣下方的黃色標記。 
若有任何砂石之類的異物落入多重端子護蓋內，則可能造成密封墊刮傷並進 
而導致水分侵入本產品內。

 開啟本產品的電源 
本產品充電完成後，按下 ON/OFF（電源）按鈕。 
第一次開啟本產品電源時，將會顯示日期和時間設定畫面。 
請參閱“ 變更設定值”的“  Clock Setting（時鐘設定）”。

再按一次 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。

 透過 Wi-Fi 連接本產品及相機（ : SINGLE 連線）
1 開啟本產品與相機的電源。 
2 本產品的液晶螢幕上將顯示出 Wi-Fi 裝置選擇畫面。利用 UP 按鈕或 

DOWN 按鈕選擇需連接的相機 SSID，再按下 REC/ENTER 按鈕確認。 
有關相機 SSID 的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

備註 
本產品所顯示的相機 SSID，已不含“Direct-”字樣。

3 若需連接的相機螢幕上出現 [ACPT?] 訊息，請按下相機的 ENTER 按
鈕，允許直接連線。（僅適用於 Action Cam（運動攝影機））
本產品液晶螢幕將切換為顯示即時檢視畫面，REC/Wi-Fi 指示燈亦亮起藍
色燈光。

備註
依據相機的設計與功能，所顯示的指示字符及允許直接連線需按下的按鈕會
有所不同。關於詳細資訊，請參閱相機隨附的使用指南及使用說明書。

此時，本產品已透過 Wi-Fi 連線至您的相機。

本產品已透過 Wi-Fi 連線至相機時，REC/Wi-Fi 指示燈將亮起藍色燈光。 
下次再連線至同一部相機時，則可省略步驟 2 及步驟 3。本產本將自動連線至
您的相機。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型或其他相容相機時，相機的曝光
模式會自動設為“  Intelligent Auto”。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型時，本產品的日期設定會同時顯
示在相機中。

備註 
本產品電源開啟時，或取消   Airplane Mode（飛航模式）時，本產品即自
動連線至相機。
若因環境因素或選擇功能表中的  Disconnect（終止連線）而使連線中
斷，則本產品不會自動連線至相機。若需連線，請執行“ 透過 Wi-Fi 連接
本產品及相機”的步驟 2 及步驟 3。

 變更設定值 
按下本產品的 MENU 按鈕，即可變更其中的各項設定值。
透過 Wi-Fi 連接本產品及相機時，按下本產品的 MENU 按鈕，亦可變更相機
的設定值。
1 按下 MENU 按鈕。 
本產品液晶螢幕上將顯示出設定項目。

2 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的項目，再按下 REC/ENTER 按
鈕。 

3 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的設定值，再按下 REC/ENTER 
按鈕確認。

設定項目

 Disconnect（終止連線） 終止相機的 Wi-Fi 連線。本產品
液晶螢幕將返回出 Wi-Fi 裝置選
擇畫面。

 Shooting Mode（拍攝模式） 切換相機的各項拍攝模式。本產品
液晶螢幕上所顯示的設定值將依連
線的相機而不同。

Camera Settings
（相機設定）*

Recording mode
（錄影模式）**

變更已連接相機的錄影模式。
當連接的相機設為錄影時，可以使
用此設定。
按一下 REC/ENTER 按鈕：
相機的目前錄影模式圖示會隨即
顯示。
按兩下 REC/ENTER 按鈕：
錄影模式選擇畫面會隨即顯示。

 SteadyShot 
Setting
（SteadyShot 設
定）

變更已連接相機的 SteadyShot 設
定。
ON：使用 SteadyShot。
OFF：不使用 SteadyShot。

 Field Angle 
Setting
（視場角設定）

變更已連接相機的視場角。
120°:  拍攝 120° 的視場角
170°:  拍攝 170° 的視場角

 
Display Settings
（顯示器設定值）

 
Display Rotate
（顯示器旋轉）

改變本產品液晶螢幕及 UP / 
DOWN 按鈕的方向。 
將本產品佩戴於右臂時，可使用此
項設定。 
ON：180° 旋轉 
OFF：不旋轉

 
Panel Brightness
（面板亮度）

設定液晶螢幕的亮度。
HI：亮
LO：暗

 
Main Settings
（主要設定值）

 
Clock Setting
（時鐘設定）

設定年/月/日/時間。
選擇日期格式。

 
Auto Power Off
（自動關機）

設定本產品切換至自動關機的時
間長度。
30min：約 30 分鐘後關機。
5min：約 5 分鐘後關機。
1min：約 1 分鐘後關機。
OFF：不自動關機。

 
Resetting the 
Settings
（重新設定所有設
定值）

回復至預設的網路設定值。

 Version
（版本）

顯示本產品的軟體版本。

 Network 
Settings
（網路設定） Connection 

Setting
（連線設定）***

變更連線設定。
:   SINGLE 連線
利用本產品操控一台相
機。
:  MULTI 連線
利用本產品操控多台相
機。

 
Airplane Mode
（飛航模式）

搭乘飛機等交通工具時，暫時停用
所有的 Wi-Fi 相關功能。
ON：搭乘飛機時，選擇此設定。
OFF： 一般使用狀況下，選擇此

設定。

* 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機的模式而有不同。
** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機或連線時的錄影模式而有不同。
*** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視本產品的目前連線設定而有不同。

備註 
依據相機的設計與功能，部分設定項目及設定值可能有不相容的情形。 
本產品未透過 Wi-Fi 與相機連線時，無法變更相機的設定值。 
選擇    可由設定值選擇的選擇畫面返回設定項目的選擇畫面。
選擇    可啟動選擇畫面中已選擇的設定項目或設定值。

 拍攝 

動態影像錄製 / 間隔時間拍攝 
1 按下 REC/ENTER 按鈕開始錄製。 
藍色 REC/Wi-Fi 指示燈由藍色變為紅色。

2 再次按下 REC/ENTER 按鈕即可停止錄製。 
紅色 REC/Wi-Fi 指示燈由紅色變為藍色。

相片拍攝 
按下 REC/ENTER 按鈕。 

時鐘顯示 
本產品液晶螢幕上顯示即時檢視畫面時或錄製動態影像時，按下本產品 DISP 
按鈕可顯示出時鐘。
再按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至 OFF 模式。在 OFF 模式之下，再
按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至即時檢視畫面。

透過 DISP 按鈕變更畫面顯示
當本產品連接到相機時，您可依照下列順序變更本產品 LCD 螢幕的畫面顯
示：即時顯示  圖示關閉  時鐘顯示  螢幕關閉
當本產品的 LCD 螢幕設為“螢幕關閉”時，再次按下本產品的 DISP 按鈕可返
回“即時顯示”。

按鈕鎖定功能
當本產品連接到相機時，按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，便可將本產品
設為按鈕鎖定狀態。這可防止攜帶相機時意外按下本產品的按鈕。
若要取消按鈕鎖定模式，請按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，或按下 ON/
OFF（電源）按鈕關閉本產品的電源。

縮放 
當即時顯示出現在本產品的 LCD 螢幕或錄影期間時，只要按下本產品的 UP/
DOWN 按鈕，便可操控相機縮放功能。
縮放功能僅適用於相容相機。如需詳細資料，請參閱相機的使用說明書及相容
性資訊。

多重相機控制 
使用 HDR-AS100V 時，最多可利用本產品同時操控 5 台相機。
如需詳細資料，請參閱本產品的手冊。

故障排除 
無法開啟本產品的電源。  
將電池組充電。 

本產品電源突然自行關閉。  
電源開啟後，經過一段時間未操作本產品時，本產品將自動關閉電源以 
節省電池電量。再開啟本產品的電源即可。
若    Auto Power Off（自動關機）設定值已設至 [  OFF]，則電源
不會自動關閉。

本產品無法充電。  
關閉本產品電源並利用 USB 連接。 
拆下後再重新連接小型 USB 電纜（隨附）。 
使用小型 USB 電纜（隨附）。 
於 10℃ 至 30℃ 的環境溫度中為本產品充電。 
開啟電腦的電源後，連接至本產品。 
解除電腦的睡眠或休眠狀態。 
透過小型 USB 電纜（隨附）直接連接本產品與電腦。 

電池剩餘電量指示符號不正確。  
位於極冷或極熱之處使用本產品時，即可能發生此現象。 
電池剩餘電量指示符號與實際電池剩餘電量之間有瑕疵。將本產品電池 
電量充滿一次，再重新充電即可修正顯示情形。
請為本產品再次充電。若問題仍無法解決，表示電池組本身已有損耗。 
請洽 Sony 經銷商或 Sony 特約服務據點。

本產品無法透過 Wi-Fi 連線。  
請登入 Sony 網站查詢相機與本產品的相容性。 

若問題仍無法解決，請按下本產品的 RESET 按鈕。

錯誤訊息 
出現於本產品液晶螢幕上的下列錯誤代號，用於提供有關功能的錯誤資訊。

錯誤代號 出現狀況 原因

01-01
02-02

無法連線

可能有訊號壅塞情形。 或本產
品距離基地台太遠。

01-02

裝置資訊與實際裝置不符。
選擇  Main Settings（主要
設定值）   Resetting the 
Settings（重新設定所有設定
值） 執行。 再依“ 透過 
Wi-Fi 連接本產品及相機”內所
述步驟執行。

01-03
01-04

相機不相容。

03-01
03-02

相機無法辨識。 請操作相機 
並進行部分必要設定。
可能有訊號壅塞情形。 或本 
產品距離基地台太遠。

02-01 相機錯誤 確認可存取相機或記憶卡。

04-03 無法設定

請檢查相機。
05-01 無法拍攝相片

05-02 無法開始錄製

05-03 無法停止錄製

04-04 相機無任何回應
請檢查相機。 
可能有訊號壅塞情形。或本產 
品距離基地台太遠。

自我檢診 
若本產品液晶螢幕上出現以英文字母開頭的指示字符，表示自我檢診功能作用
中。
本產品可能需要送修。請洽 Sony 經銷商並告知所有以 E 或 C 開頭的數字。

關於 GNU GPL/LGPL 應用軟體 
本產品包含合乎以下 GNU General Public License （以下稱“GPL”）或 
GNU Lesser General Public License （以下稱“LGPL”）條件的軟體。
本訊息告知您有權利在符合附件 GPL/LGPL 的條件下使用、更改與重新分配
這些軟體程式的原始碼。
原始碼在網站上提供。使用以下 URL 即可下載。下載原始碼時，選擇 RM-
LVR1 作為本產品的機型。
http://www.sony.net/Products/Linux/ 
關於原始碼內容的諮詢，我們敬謝不敏。
授權（英文版）已儲存於本產品內部記憶體中。
在本產品和電腦之間建立大量儲存連線，並閱讀“PMHOME”內 
“LICENSE”資料夾中的檔案。

商標 
Wi-Fi、Wi-Fi 標誌及 Wi-Fi PROTECTED SET-UP 為 Wi-Fi Alliance 的註 
冊商標或商標。
Adobe、Adobe 標誌及 Adobe Acrobat 為 Adobe Systems Incorporated 在 
美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

規格
[充電輸入端子]

Multi/Micro USB 端子： micro-B/USB

[電源，一般]

電源需求： 充電電池組：3.6 V

USB: 5.0 V

USB 充電： DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

充電時間： 經由電腦： 約 245 分鐘

經由 AC-UD20（需另購）： 約 175 分鐘

耗電量： 1.0 W（經由 Wi-Fi 連線與即時檢視期間）

防水性能： 水深 3 公尺，連續 30 分鐘

操作溫度： -10℃ 至 +40℃

儲存溫度： -20℃ 至 +60℃

尺寸（約）： 72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm
（寬 / 高 / 深，不含突出部分）

重量： 約 63 g（僅包含本體及電池組）

總重量（使用時）： 約 93 g（包含隨附的腕帶與底座）

所含物品： 本產品 (1)、小型 USB 電纜 (1)、腕帶 (1)、
底座 (1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

僅適用於台灣
生產國別： 中國
製造廠商:  Sony Corporation
進 口 商 : 台灣索尼股份有限公司
地 址 : 台北市長春路145號5樓
諮詢專線 : 4499111

僅適用於台灣

廢電池請回收
注意事項
標牌位於底部。
若需查看標牌，請先解開腕帶。

警告
為降低起火或觸電的風險,
1) 請勿使裝置接觸到雨水或溼氣。
2) 請勿將裝有液體的物品（如花瓶）放在裝置上。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅
自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象
時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信
法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫
療用電波輻射性電機設備之干擾。

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或電源適配器之
DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

注意
敬請遵守下列安全事項，以避免任何可能產生的過熱、起火或爆裂危險。
* 本產品內建鋰離子電池。
請以指定的充電方式為本產品充電。 
切勿使本產品接近火源，或將本產品置入微波爐內。 
炎熱天候之下，切勿將本產品留置於車內。 
切勿將本產品放置於或使用於三溫暖等高溫、高溼度場所。 
切勿拆解、壓損或穿刺本產品。 
切勿使本產品遭受過度衝擊或使本產品自高處摔落。 
切勿使本產品暴露於 60℃ 以上的高溫之中。 
請隨時保持本產品乾燥。 
請以適當的廢棄方式處理本產品。
請依說明書中指定的充電方式為本產品充電。

僅限更換指定類型的電池，否則可能導致起火或受傷。

長時錄影注意事項 
電源切斷後，請將本產品靜置 10 分鐘以上，使內部溫度降至安全範圍之 
內。
環境溫度較高時，本產品溫度也將隨之快速升高。 
本產品溫度升高時，可能對畫質造成影響。 
建議您靜待本產品溫度降低後再繼續進行拍攝作業。 
本產品表面可能產生較高的溫度，此情形並非故障現象。 

請務必閱讀 
請依照下列步驟同時參閱本產品的手冊 (PDF)：
使用小型 USB 電纜（隨附）將充電產品連接到電腦。 
開啟本產品的電源。 
在電腦上顯示 [電腦]    [PMHOME]  [HANDBOOK]，然後開啟手冊 
(PDF)。

功能 
本即時檢視遙控器 RM-LVR1（以下稱“本產品”）可搭配具有 Wi-Fi 功能 
的 Sony 相機使用。本產品可能無法相容於所有配備 Wi-Fi 功能的相機。請
登入 Sony 網站查詢相容的機型與功能。
本產品擁有基本的錄製功能（動態影像錄製、相片拍攝及相機設定）。 
本產品採用防水規格設計，可於雨中、雪中及海灘上使用。 
本產品可利用電腦充電，或透過隨附的小型 USB 電纜由 AC-UD20（需另 
購）充電。

使用須知 
勿將本產品置於 / 使用於下述場所 
溫度極高之處。 
例如，停駐於陽光直射處的車內，如此可能使產品的機體變形進而造成故
障。
陽光直射處或加熱器附近。 
若將本產品放置於陽光直射處或加熱器附近，則可能產生變形或變色等情
形，進而造成本產品故障。
具有強烈震動的場所。 
接近強烈磁場之處。 

操作溫度 
本產品在設計上適於 -10℃ 至 +40℃ 的環境中使用。不建議於此溫度範圍以外
的極冷與極熱環境中使用。
運作期間，液晶螢幕與機殼的溫度會升高，此情形並非故障現象。 

水氣凝結 
若將本產品由較冷處直接帶入較溫暖之處，則內部可能產生水氣凝結的情形。
凝結的水氣可能造成本產品故障。

產生凝結水時 
請關閉本產品電源，靜待約 1 小時，使水氣自行蒸發。

水氣凝結注意事項 
如下所述，將本產品由較冷處帶入較溫暖之處（反之亦然）或於潮溼之處使用
本產品，即有可能產生水氣凝結的情形。
將本產品由滑雪坡道帶入溫暖場所時 
將本產品由有空調車內或室內攜至炎熱的戶外時 
經風吹雨淋後使用本產品時 
於炎熱潮溼處使用本產品時 

Wi-Fi 功能 
請根據使用地區的規定使用本產品。 
本產品的 Wi-Fi 功能無法於水中使用。 

停用所有的 Wi-Fi 相關功能 
搭乘飛機等交通工具時，請先暫時停用所有的 Wi-Fi 相關功能。
當 [Airplane Mode]（飛航模式）設為 [On] 時，液晶螢幕上將顯示出   。
有關設定值的詳細資訊，請參閱“使用本產品”中的“   變更設定值”。

操作液晶螢幕 
切勿使液晶螢幕長時照射陽光，以免造成液晶螢幕受損。將本產品放置於門 
窗旁時請務必注意。
若於寒冷環境中使用本產品，則液晶螢幕上可能會出現水平線條或殘留影 
像，此情形並非故障現象。產品本身溫度回暖時，液晶螢幕即能恢復正常。
若長時間顯示靜態圖片或固定圖片，例如分割圖片或時間碼畫格等，該影像 
可能會殘留在液晶螢幕上並重疊為殘影。
本產品採用高精密技術製造的液晶面板，然而仍可能有極少部分的畫素形 
成“滯留點”，這些畫素會持續為熄滅（黑色），或持續為亮起（紅色、綠
色或藍色）或閃爍。此外，由於液晶顯示器本身的物理特性，在長時間使用
後可能會自然出現此種“滯留點”的畫素。這些問題並非故障。

清潔 
清潔液晶螢幕 
液晶螢幕表面經特殊處理後可降低反光，
而不正確的保養卻可能損害液晶螢幕的效能，因此請注意下列事項：
請使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料輕輕擦拭液晶螢幕。 
頑強的汙垢可使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料沾少許清水擦除。 
切勿使用如酒精、苯或稀釋劑等溶劑，或酸性、鹼性、研磨性洗滌劑或化學 
清潔布，因為這些化學物質會使液晶螢幕表面受損。

清潔本產品的表面 
使用軟質布料稍微沾水清潔本產品表面後，再以乾布擦拭乾淨。 
切勿使用下列任何項目，以免造成產品表面或機殼受損。
稀釋劑、苯、酒精、拋棄式布料、驅蟲劑、防曬劑或殺蟲劑等化學產品。 
手上沾染上述化學產品時，切勿碰觸本產品。 
切勿使本產品長期接觸橡膠或乙烯基產品。 

有關本產品的防水性能 
本產品採用防水設計。若因誤用、濫用或不當保養而受損，恕不在有限保固範
圍內。 
切勿使本產品承受加壓水沖刷，例如放置於水龍頭下沖洗。 
切勿於溫泉中使用。 
建議本產品於水中操作時的水溫為 0℃ 至 40℃。 

水中 / 水邊使用本產品前的注意事項 
確認砂石、毛髮或塵土等異物並未侵入多重端子護蓋內部。即使是小量的異 
物也可能致使水分滲入本產品內部。
確認密封墊    及其接合面  並未受到任何刮傷（參閱圖 ）。即使是微
小的刮傷也可能致使水分滲入本產品內部。若發現密封墊及其接合面已有刮
傷情形，請洽 Sony 經銷商或當地 Sony 特約維修中心。
若密封墊及其接合面沾染塵土或砂石，請使用軟質無塵布清除及擦拭。 
切勿使用潮溼或沾染砂土的雙手或於水邊開啟 / 關閉多重端子護蓋。否則可 
能使砂土或水分進入本產品內部。開啟多重端子護蓋之前，請執行“水中 / 
水邊使用本產品後的清潔”所述程序。
務必於本產品完全乾燥的情況下開啟多重端子護蓋。 
務必隨時檢查多重端子護蓋是否確實密合。 

水中 / 水邊使用本產品時的注意事項 
切勿使本產品承受衝擊力，例如跳入水中。 
切勿於水中 / 水邊開啟多重端子護蓋。 
本產品置於水中時會自行下沉，請使用隨附的腕帶避免本產品沉入水中。 

水中 / 水邊使用本產品後的清潔 
務必於使用後的 60 分鐘之內清潔本產品，且完成清潔之前不可開啟多重端 
子護蓋，否則砂土或水分可能進入看不見的內部，若未徹底清洗則可能損及
防水性能。
將本產品放置於蹈入清水的清潔盆中約 5 分鐘。然後，輕輕甩動本產品並於 
水中按下各個按鈕，藉以清除卡入按鈕周圍的鹽分、砂石或其他異物（參閱
圖 ）。
清洗完成後，用軟布擦去所有水分。將本產品放置於陰涼通風處，並靜待完 
全乾燥。切勿使用吹風機吹乾，否則可能造成本產品變形及 / 或降低其防水
性能。
使用軟質乾布將多重端子護蓋上的任何水分或塵土清除乾淨。 
本產品置入水中時可能出現氣泡，此情形並非故障現象。 
本產品若接觸隔離霜或防曬油，則可能造成機殼變色。本產品若不慎接觸隔 
離霜或防曬油，請立即擦拭乾淨。
本產品浸入海水後或表面上沾染海水時應立即清潔，否則可能造成腐蝕、變 
色與損及防水性能。

廢棄處理 
本產品廢棄處理前，必須先將電池組取出。 

取出電池組（參閱圖 ） 
內建的電池組可經由回收處理。
廢棄處理本產品時，請將取出的電池組交由經銷商處理。

備註 
取出電池組時請注意下列事項。
拆下的螺絲等物件，請放置在幼童無法取得之處，以避免發生誤吞意外。 
小心勿使指甲或手指受到傷害。 

重要資訊 
除非進行本產品的廢棄處理，否則不得拆下螺絲。若經本公司認定曾擅自拆
解本產品，恕不接受維修及更換事宜。

1 按下 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。 
2 拆下連接的纜線。 
3 使用十字螺絲起子拆下螺絲。（4 根螺絲） 
4 拆下外蓋。 
5 將固定鈎向外推，取出電池組。 

電池組 
本產品充電時 
首次使用本產品之前，請先充電。 
建議於 10℃ 至 30℃ 的環境中充電，直至 CHG（充電）指示燈熄滅為止。 
若溫度超出上述範圍，本產品可能無法有效充電。
CHG（充電）指示燈於以下狀況時可能亮起： 
電池組已損壞 
若本產品溫度過低，請放置於較溫暖之處。  
若本產品溫度過高，請放置於較陰涼之處。 

電池組操作時間

產品狀態 顯示 操作時間

REC 即時檢視 約 240 分鐘

Wi-Fi ON 時鐘顯示 約 280 分鐘

Wi-Fi OFF 時鐘顯示 約 340 分鐘

備註 
以上為電池組電量飽滿、    Panel Brightness（面板亮度）設為 HI、環境
溫度為 25℃ 時，本產品的約略操作時間。

檢查剩餘電池電量 
本產品液晶螢幕上將顯示出電池剩餘電量的指示符號。
高   低

備註 
顯示出正確的電池剩餘電量指示符號，需時約 30 秒。 
在某些情況下，顯示出的電池剩餘電量指示符號或許不甚正確。 

電池組的有效使用 
環境溫度較低時，電池組的效能也將隨之降低。因此，在溫度低的場所中， 
電池組的操作時間也較短。

剩餘電池電量 
若電池電量快速耗盡而電量指示符號仍為高時，請再次將電量充滿。 如此， 
電池剩餘電量指示符號即可正確顯示。請注意，若遇以下狀況則可能無法正
確顯示：
本產品已於高溫環境中長期使用 
本產品於充電飽滿時閒置 
本產品使用率相當高 

過熱保護 
本產品將視機體與電池溫度而自動關閉電源，用以保護本產品。 電源關閉之 
前，液晶螢幕上將顯示出相關訊息。

如何存放電池組 
存放本產品之前先將電池電量充滿，再存放至陰涼乾燥之處。為保持本產品 
功能正常，存放期間至少每年充滿電量即完全放電一次。

電池組使用壽命 
電池組具有一定的使用壽限。電池容量會隨時間及重複使用率而逐漸降低。 
若兩次充電之間的間隔時間明顯縮短，則表示應更換電池。請將本產品攜至 
Sony 經銷商處。
電池組的使用壽限，視電池組的使用方式而定。 

 部件識別 
1 多重端子護蓋
2 MENU（功能表）按鈕
3 DISP（顯示）按鈕
4 Multi/Micro USB 端子
5 RESET（重新設定）按鈕
6 CHG（充電）指示燈
7 REC/ENTER 按鈕

8 UP 按鈕
9 DOWN 按鈕
10 液晶螢幕
11 REC/Wi-Fi 指示燈
12 腕帶環
13 ON/OFF（電源）按鈕

 液晶螢幕指示符號 
 時鐘顯示 
 即時檢視顯示 
1 Airplane Mode（飛航模式）圖示
本產品進入 Airplane Mode（飛航模式）時顯示。
2 剩餘電池電量
3 時鐘顯示
4 記憶卡警示燈
5 按鈕鎖定圖示
6 縮放指示燈
7 REC 圖示
8 拍攝模式指示燈
錄影時會顯示  。拍照時會顯示  。間隔相片拍攝時會顯示  。錄音時
會顯示  。

準備工作 
 本產品充電 
1 檢查本產品 POWER 開關已設至 OFF。 
2 連接小型 USB 電纜（隨附）至本產品的 Multi/Micro USB 連接端子。 
3 連接小型 USB 電纜的另一端至電腦或 AC-UD20（需另購）。 
CHG（充電）指示燈亮起橘色燈光並開始充電。
充電完成後，CHG（充電）指示燈熄滅。

備註 
即使電池組尚未完全放電，本產品仍可進行充電。同時，即使電池組電量尚 
未充滿，亦可操作使用本產品。
若於充電期間開啟本產品電源，則轉為供電而不進行充電。 

 連接腕帶至本產品 
將本產品放上底座，並將腕帶穿過本產品的腕帶環及底座，如圖 -1 所
示。 將腕帶連接至本產品及底座，如圖 -1 所示。
連接腕帶時，您可根據圖 -1 中連接 、 的位置來調整腕帶的長度。
將本產品佩戴於手臂上時，將本產品腕帶環置於手腕側面，再將腕帶穿過圖 
-2 中的 。將腕帶多餘的部分  穿過 。
若腕帶連接不正確，則可能導致受傷。
使用本產品並佩戴於手臂上時，務必正確連接隨附的底座及腕帶。

備註 
取下腕帶時請小心，不要使本產品摔落。

使用本產品 
 開啟本產品電源之前 
確認本產品的多重端子護蓋已確實密合。
確實關上多重端子護蓋，直至聽見多重端子護蓋的滑動鎖扣卡入定位的聲音為
止，此時亦無法看見滑動鎖扣下方的黃色標記。 
若有任何砂石之類的異物落入多重端子護蓋內，則可能造成密封墊刮傷並進 
而導致水分侵入本產品內。

 開啟本產品的電源 
本產品充電完成後，按下 ON/OFF（電源）按鈕。 
第一次開啟本產品電源時，將會顯示日期和時間設定畫面。 
請參閱“ 變更設定值”的“  Clock Setting（時鐘設定）”。

再按一次 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。

 透過 Wi-Fi 連接本產品及相機（ : SINGLE 連線）
1 開啟本產品與相機的電源。 
2 本產品的液晶螢幕上將顯示出 Wi-Fi 裝置選擇畫面。利用 UP 按鈕或 

DOWN 按鈕選擇需連接的相機 SSID，再按下 REC/ENTER 按鈕確認。 
有關相機 SSID 的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

備註 
本產品所顯示的相機 SSID，已不含“Direct-”字樣。

3 若需連接的相機螢幕上出現 [ACPT?] 訊息，請按下相機的 ENTER 按
鈕，允許直接連線。（僅適用於 Action Cam（運動攝影機））
本產品液晶螢幕將切換為顯示即時檢視畫面，REC/Wi-Fi 指示燈亦亮起藍
色燈光。

備註
依據相機的設計與功能，所顯示的指示字符及允許直接連線需按下的按鈕會
有所不同。關於詳細資訊，請參閱相機隨附的使用指南及使用說明書。

此時，本產品已透過 Wi-Fi 連線至您的相機。

本產品已透過 Wi-Fi 連線至相機時，REC/Wi-Fi 指示燈將亮起藍色燈光。 
下次再連線至同一部相機時，則可省略步驟 2 及步驟 3。本產本將自動連線至
您的相機。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型或其他相容相機時，相機的曝光
模式會自動設為“  Intelligent Auto”。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型時，本產品的日期設定會同時顯
示在相機中。

備註 
本產品電源開啟時，或取消   Airplane Mode（飛航模式）時，本產品即自
動連線至相機。
若因環境因素或選擇功能表中的  Disconnect（終止連線）而使連線中
斷，則本產品不會自動連線至相機。若需連線，請執行“ 透過 Wi-Fi 連接
本產品及相機”的步驟 2 及步驟 3。

 變更設定值 
按下本產品的 MENU 按鈕，即可變更其中的各項設定值。
透過 Wi-Fi 連接本產品及相機時，按下本產品的 MENU 按鈕，亦可變更相機
的設定值。
1 按下 MENU 按鈕。 
本產品液晶螢幕上將顯示出設定項目。

2 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的項目，再按下 REC/ENTER 按
鈕。 

3 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的設定值，再按下 REC/ENTER 
按鈕確認。

設定項目

 Disconnect（終止連線） 終止相機的 Wi-Fi 連線。本產品
液晶螢幕將返回出 Wi-Fi 裝置選
擇畫面。

 Shooting Mode（拍攝模式） 切換相機的各項拍攝模式。本產品
液晶螢幕上所顯示的設定值將依連
線的相機而不同。

Camera Settings
（相機設定）*

Recording mode
（錄影模式）**

變更已連接相機的錄影模式。
當連接的相機設為錄影時，可以使
用此設定。
按一下 REC/ENTER 按鈕：
相機的目前錄影模式圖示會隨即
顯示。
按兩下 REC/ENTER 按鈕：
錄影模式選擇畫面會隨即顯示。

 SteadyShot 
Setting
（SteadyShot 設
定）

變更已連接相機的 SteadyShot 設
定。
ON：使用 SteadyShot。
OFF：不使用 SteadyShot。

 Field Angle 
Setting
（視場角設定）

變更已連接相機的視場角。
120°:  拍攝 120° 的視場角
170°:  拍攝 170° 的視場角

 
Display Settings
（顯示器設定值）

 
Display Rotate
（顯示器旋轉）

改變本產品液晶螢幕及 UP / 
DOWN 按鈕的方向。 
將本產品佩戴於右臂時，可使用此
項設定。 
ON：180° 旋轉 
OFF：不旋轉

 
Panel Brightness
（面板亮度）

設定液晶螢幕的亮度。
HI：亮
LO：暗

 
Main Settings
（主要設定值）

 
Clock Setting
（時鐘設定）

設定年/月/日/時間。
選擇日期格式。

 
Auto Power Off
（自動關機）

設定本產品切換至自動關機的時
間長度。
30min：約 30 分鐘後關機。
5min：約 5 分鐘後關機。
1min：約 1 分鐘後關機。
OFF：不自動關機。

 
Resetting the 
Settings
（重新設定所有設
定值）

回復至預設的網路設定值。

 Version
（版本）

顯示本產品的軟體版本。

 Network 
Settings
（網路設定） Connection 

Setting
（連線設定）***

變更連線設定。
:   SINGLE 連線
利用本產品操控一台相
機。
:  MULTI 連線
利用本產品操控多台相
機。

 
Airplane Mode
（飛航模式）

搭乘飛機等交通工具時，暫時停用
所有的 Wi-Fi 相關功能。
ON：搭乘飛機時，選擇此設定。
OFF： 一般使用狀況下，選擇此

設定。

* 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機的模式而有不同。
** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機或連線時的錄影模式而有不同。
*** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視本產品的目前連線設定而有不同。

備註 
依據相機的設計與功能，部分設定項目及設定值可能有不相容的情形。 
本產品未透過 Wi-Fi 與相機連線時，無法變更相機的設定值。 
選擇    可由設定值選擇的選擇畫面返回設定項目的選擇畫面。
選擇    可啟動選擇畫面中已選擇的設定項目或設定值。

 拍攝 

動態影像錄製 / 間隔時間拍攝 
1 按下 REC/ENTER 按鈕開始錄製。 
藍色 REC/Wi-Fi 指示燈由藍色變為紅色。

2 再次按下 REC/ENTER 按鈕即可停止錄製。 
紅色 REC/Wi-Fi 指示燈由紅色變為藍色。

相片拍攝 
按下 REC/ENTER 按鈕。 

時鐘顯示 
本產品液晶螢幕上顯示即時檢視畫面時或錄製動態影像時，按下本產品 DISP 
按鈕可顯示出時鐘。
再按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至 OFF 模式。在 OFF 模式之下，再
按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至即時檢視畫面。

透過 DISP 按鈕變更畫面顯示
當本產品連接到相機時，您可依照下列順序變更本產品 LCD 螢幕的畫面顯
示：即時顯示  圖示關閉  時鐘顯示  螢幕關閉
當本產品的 LCD 螢幕設為“螢幕關閉”時，再次按下本產品的 DISP 按鈕可返
回“即時顯示”。

按鈕鎖定功能
當本產品連接到相機時，按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，便可將本產品
設為按鈕鎖定狀態。這可防止攜帶相機時意外按下本產品的按鈕。
若要取消按鈕鎖定模式，請按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，或按下 ON/
OFF（電源）按鈕關閉本產品的電源。

縮放 
當即時顯示出現在本產品的 LCD 螢幕或錄影期間時，只要按下本產品的 UP/
DOWN 按鈕，便可操控相機縮放功能。
縮放功能僅適用於相容相機。如需詳細資料，請參閱相機的使用說明書及相容
性資訊。

多重相機控制 
使用 HDR-AS100V 時，最多可利用本產品同時操控 5 台相機。
如需詳細資料，請參閱本產品的手冊。

故障排除 
無法開啟本產品的電源。  
將電池組充電。 

本產品電源突然自行關閉。  
電源開啟後，經過一段時間未操作本產品時，本產品將自動關閉電源以 
節省電池電量。再開啟本產品的電源即可。
若    Auto Power Off（自動關機）設定值已設至 [  OFF]，則電源
不會自動關閉。

本產品無法充電。  
關閉本產品電源並利用 USB 連接。 
拆下後再重新連接小型 USB 電纜（隨附）。 
使用小型 USB 電纜（隨附）。 
於 10℃ 至 30℃ 的環境溫度中為本產品充電。 
開啟電腦的電源後，連接至本產品。 
解除電腦的睡眠或休眠狀態。 
透過小型 USB 電纜（隨附）直接連接本產品與電腦。 

電池剩餘電量指示符號不正確。  
位於極冷或極熱之處使用本產品時，即可能發生此現象。 
電池剩餘電量指示符號與實際電池剩餘電量之間有瑕疵。將本產品電池 
電量充滿一次，再重新充電即可修正顯示情形。
請為本產品再次充電。若問題仍無法解決，表示電池組本身已有損耗。 
請洽 Sony 經銷商或 Sony 特約服務據點。

本產品無法透過 Wi-Fi 連線。  
請登入 Sony 網站查詢相機與本產品的相容性。 

若問題仍無法解決，請按下本產品的 RESET 按鈕。

錯誤訊息 
出現於本產品液晶螢幕上的下列錯誤代號，用於提供有關功能的錯誤資訊。

錯誤代號 出現狀況 原因

01-01
02-02

無法連線

可能有訊號壅塞情形。 或本產
品距離基地台太遠。

01-02

裝置資訊與實際裝置不符。
選擇  Main Settings（主要
設定值）   Resetting the 
Settings（重新設定所有設定
值） 執行。 再依“ 透過 
Wi-Fi 連接本產品及相機”內所
述步驟執行。

01-03
01-04

相機不相容。

03-01
03-02

相機無法辨識。 請操作相機 
並進行部分必要設定。
可能有訊號壅塞情形。 或本 
產品距離基地台太遠。

02-01 相機錯誤 確認可存取相機或記憶卡。

04-03 無法設定

請檢查相機。
05-01 無法拍攝相片

05-02 無法開始錄製

05-03 無法停止錄製

04-04 相機無任何回應
請檢查相機。 
可能有訊號壅塞情形。或本產 
品距離基地台太遠。

自我檢診 
若本產品液晶螢幕上出現以英文字母開頭的指示字符，表示自我檢診功能作用
中。
本產品可能需要送修。請洽 Sony 經銷商並告知所有以 E 或 C 開頭的數字。

關於 GNU GPL/LGPL 應用軟體 
本產品包含合乎以下 GNU General Public License （以下稱“GPL”）或 
GNU Lesser General Public License （以下稱“LGPL”）條件的軟體。
本訊息告知您有權利在符合附件 GPL/LGPL 的條件下使用、更改與重新分配
這些軟體程式的原始碼。
原始碼在網站上提供。使用以下 URL 即可下載。下載原始碼時，選擇 RM-
LVR1 作為本產品的機型。
http://www.sony.net/Products/Linux/ 
關於原始碼內容的諮詢，我們敬謝不敏。
授權（英文版）已儲存於本產品內部記憶體中。
在本產品和電腦之間建立大量儲存連線，並閱讀“PMHOME”內 
“LICENSE”資料夾中的檔案。

商標 
Wi-Fi、Wi-Fi 標誌及 Wi-Fi PROTECTED SET-UP 為 Wi-Fi Alliance 的註 
冊商標或商標。
Adobe、Adobe 標誌及 Adobe Acrobat 為 Adobe Systems Incorporated 在 
美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

規格
[充電輸入端子]

Multi/Micro USB 端子： micro-B/USB

[電源，一般]

電源需求： 充電電池組：3.6 V

USB: 5.0 V

USB 充電： DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

充電時間： 經由電腦： 約 245 分鐘

經由 AC-UD20（需另購）： 約 175 分鐘

耗電量： 1.0 W（經由 Wi-Fi 連線與即時檢視期間）

防水性能： 水深 3 公尺，連續 30 分鐘

操作溫度： -10℃ 至 +40℃

儲存溫度： -20℃ 至 +60℃

尺寸（約）： 72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm
（寬 / 高 / 深，不含突出部分）

重量： 約 63 g（僅包含本體及電池組）

總重量（使用時）： 約 93 g（包含隨附的腕帶與底座）

所含物品： 本產品 (1)、小型 USB 電纜 (1)、腕帶 (1)、
底座 (1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

僅適用於台灣
生產國別： 中國
製造廠商:  Sony Corporation
進 口 商 : 台灣索尼股份有限公司
地 址 : 台北市長春路145號5樓
諮詢專線 : 4499111

僅適用於台灣

廢電池請回收
注意事項
標牌位於底部。
若需查看標牌，請先解開腕帶。

警告
為降低起火或觸電的風險,
1) 請勿使裝置接觸到雨水或溼氣。
2) 請勿將裝有液體的物品（如花瓶）放在裝置上。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅
自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象
時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信
法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫
療用電波輻射性電機設備之干擾。

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或電源適配器之
DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

注意
敬請遵守下列安全事項，以避免任何可能產生的過熱、起火或爆裂危險。
* 本產品內建鋰離子電池。
請以指定的充電方式為本產品充電。 
切勿使本產品接近火源，或將本產品置入微波爐內。 
炎熱天候之下，切勿將本產品留置於車內。 
切勿將本產品放置於或使用於三溫暖等高溫、高溼度場所。 
切勿拆解、壓損或穿刺本產品。 
切勿使本產品遭受過度衝擊或使本產品自高處摔落。 
切勿使本產品暴露於 60℃ 以上的高溫之中。 
請隨時保持本產品乾燥。 
請以適當的廢棄方式處理本產品。
請依說明書中指定的充電方式為本產品充電。

僅限更換指定類型的電池，否則可能導致起火或受傷。

長時錄影注意事項 
電源切斷後，請將本產品靜置 10 分鐘以上，使內部溫度降至安全範圍之 
內。
環境溫度較高時，本產品溫度也將隨之快速升高。 
本產品溫度升高時，可能對畫質造成影響。 
建議您靜待本產品溫度降低後再繼續進行拍攝作業。 
本產品表面可能產生較高的溫度，此情形並非故障現象。 

請務必閱讀 
請依照下列步驟同時參閱本產品的手冊 (PDF)：
使用小型 USB 電纜（隨附）將充電產品連接到電腦。 
開啟本產品的電源。 
在電腦上顯示 [電腦]    [PMHOME]  [HANDBOOK]，然後開啟手冊 
(PDF)。

功能 
本即時檢視遙控器 RM-LVR1（以下稱“本產品”）可搭配具有 Wi-Fi 功能 
的 Sony 相機使用。本產品可能無法相容於所有配備 Wi-Fi 功能的相機。請
登入 Sony 網站查詢相容的機型與功能。
本產品擁有基本的錄製功能（動態影像錄製、相片拍攝及相機設定）。 
本產品採用防水規格設計，可於雨中、雪中及海灘上使用。 
本產品可利用電腦充電，或透過隨附的小型 USB 電纜由 AC-UD20（需另 
購）充電。

使用須知 
勿將本產品置於 / 使用於下述場所 
溫度極高之處。 
例如，停駐於陽光直射處的車內，如此可能使產品的機體變形進而造成故
障。
陽光直射處或加熱器附近。 
若將本產品放置於陽光直射處或加熱器附近，則可能產生變形或變色等情
形，進而造成本產品故障。
具有強烈震動的場所。 
接近強烈磁場之處。 

操作溫度 
本產品在設計上適於 -10℃ 至 +40℃ 的環境中使用。不建議於此溫度範圍以外
的極冷與極熱環境中使用。
運作期間，液晶螢幕與機殼的溫度會升高，此情形並非故障現象。 

水氣凝結 
若將本產品由較冷處直接帶入較溫暖之處，則內部可能產生水氣凝結的情形。
凝結的水氣可能造成本產品故障。

產生凝結水時 
請關閉本產品電源，靜待約 1 小時，使水氣自行蒸發。

水氣凝結注意事項 
如下所述，將本產品由較冷處帶入較溫暖之處（反之亦然）或於潮溼之處使用
本產品，即有可能產生水氣凝結的情形。
將本產品由滑雪坡道帶入溫暖場所時 
將本產品由有空調車內或室內攜至炎熱的戶外時 
經風吹雨淋後使用本產品時 
於炎熱潮溼處使用本產品時 

Wi-Fi 功能 
請根據使用地區的規定使用本產品。 
本產品的 Wi-Fi 功能無法於水中使用。 

停用所有的 Wi-Fi 相關功能 
搭乘飛機等交通工具時，請先暫時停用所有的 Wi-Fi 相關功能。
當 [Airplane Mode]（飛航模式）設為 [On] 時，液晶螢幕上將顯示出   。
有關設定值的詳細資訊，請參閱“使用本產品”中的“   變更設定值”。

操作液晶螢幕 
切勿使液晶螢幕長時照射陽光，以免造成液晶螢幕受損。將本產品放置於門 
窗旁時請務必注意。
若於寒冷環境中使用本產品，則液晶螢幕上可能會出現水平線條或殘留影 
像，此情形並非故障現象。產品本身溫度回暖時，液晶螢幕即能恢復正常。
若長時間顯示靜態圖片或固定圖片，例如分割圖片或時間碼畫格等，該影像 
可能會殘留在液晶螢幕上並重疊為殘影。
本產品採用高精密技術製造的液晶面板，然而仍可能有極少部分的畫素形 
成“滯留點”，這些畫素會持續為熄滅（黑色），或持續為亮起（紅色、綠
色或藍色）或閃爍。此外，由於液晶顯示器本身的物理特性，在長時間使用
後可能會自然出現此種“滯留點”的畫素。這些問題並非故障。

清潔 
清潔液晶螢幕 
液晶螢幕表面經特殊處理後可降低反光，
而不正確的保養卻可能損害液晶螢幕的效能，因此請注意下列事項：
請使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料輕輕擦拭液晶螢幕。 
頑強的汙垢可使用專用清潔布或玻璃清潔布等軟質布料沾少許清水擦除。 
切勿使用如酒精、苯或稀釋劑等溶劑，或酸性、鹼性、研磨性洗滌劑或化學 
清潔布，因為這些化學物質會使液晶螢幕表面受損。

清潔本產品的表面 
使用軟質布料稍微沾水清潔本產品表面後，再以乾布擦拭乾淨。 
切勿使用下列任何項目，以免造成產品表面或機殼受損。
稀釋劑、苯、酒精、拋棄式布料、驅蟲劑、防曬劑或殺蟲劑等化學產品。 
手上沾染上述化學產品時，切勿碰觸本產品。 
切勿使本產品長期接觸橡膠或乙烯基產品。 

有關本產品的防水性能 
本產品採用防水設計。若因誤用、濫用或不當保養而受損，恕不在有限保固範
圍內。 
切勿使本產品承受加壓水沖刷，例如放置於水龍頭下沖洗。 
切勿於溫泉中使用。 
建議本產品於水中操作時的水溫為 0℃ 至 40℃。 

水中 / 水邊使用本產品前的注意事項 
確認砂石、毛髮或塵土等異物並未侵入多重端子護蓋內部。即使是小量的異 
物也可能致使水分滲入本產品內部。
確認密封墊    及其接合面  並未受到任何刮傷（參閱圖 ）。即使是微
小的刮傷也可能致使水分滲入本產品內部。若發現密封墊及其接合面已有刮
傷情形，請洽 Sony 經銷商或當地 Sony 特約維修中心。
若密封墊及其接合面沾染塵土或砂石，請使用軟質無塵布清除及擦拭。 
切勿使用潮溼或沾染砂土的雙手或於水邊開啟 / 關閉多重端子護蓋。否則可 
能使砂土或水分進入本產品內部。開啟多重端子護蓋之前，請執行“水中 / 
水邊使用本產品後的清潔”所述程序。
務必於本產品完全乾燥的情況下開啟多重端子護蓋。 
務必隨時檢查多重端子護蓋是否確實密合。 

水中 / 水邊使用本產品時的注意事項 
切勿使本產品承受衝擊力，例如跳入水中。 
切勿於水中 / 水邊開啟多重端子護蓋。 
本產品置於水中時會自行下沉，請使用隨附的腕帶避免本產品沉入水中。 

水中 / 水邊使用本產品後的清潔 
務必於使用後的 60 分鐘之內清潔本產品，且完成清潔之前不可開啟多重端 
子護蓋，否則砂土或水分可能進入看不見的內部，若未徹底清洗則可能損及
防水性能。
將本產品放置於蹈入清水的清潔盆中約 5 分鐘。然後，輕輕甩動本產品並於 
水中按下各個按鈕，藉以清除卡入按鈕周圍的鹽分、砂石或其他異物（參閱
圖 ）。
清洗完成後，用軟布擦去所有水分。將本產品放置於陰涼通風處，並靜待完 
全乾燥。切勿使用吹風機吹乾，否則可能造成本產品變形及 / 或降低其防水
性能。
使用軟質乾布將多重端子護蓋上的任何水分或塵土清除乾淨。 
本產品置入水中時可能出現氣泡，此情形並非故障現象。 
本產品若接觸隔離霜或防曬油，則可能造成機殼變色。本產品若不慎接觸隔 
離霜或防曬油，請立即擦拭乾淨。
本產品浸入海水後或表面上沾染海水時應立即清潔，否則可能造成腐蝕、變 
色與損及防水性能。

廢棄處理 
本產品廢棄處理前，必須先將電池組取出。 

取出電池組（參閱圖 ） 
內建的電池組可經由回收處理。
廢棄處理本產品時，請將取出的電池組交由經銷商處理。

備註 
取出電池組時請注意下列事項。
拆下的螺絲等物件，請放置在幼童無法取得之處，以避免發生誤吞意外。 
小心勿使指甲或手指受到傷害。 

重要資訊 
除非進行本產品的廢棄處理，否則不得拆下螺絲。若經本公司認定曾擅自拆
解本產品，恕不接受維修及更換事宜。

1 按下 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。 
2 拆下連接的纜線。 
3 使用十字螺絲起子拆下螺絲。（4 根螺絲） 
4 拆下外蓋。 
5 將固定鈎向外推，取出電池組。 

電池組 
本產品充電時 
首次使用本產品之前，請先充電。 
建議於 10℃ 至 30℃ 的環境中充電，直至 CHG（充電）指示燈熄滅為止。 
若溫度超出上述範圍，本產品可能無法有效充電。
CHG（充電）指示燈於以下狀況時可能亮起： 
電池組已損壞 
若本產品溫度過低，請放置於較溫暖之處。  
若本產品溫度過高，請放置於較陰涼之處。 

電池組操作時間

產品狀態 顯示 操作時間

REC 即時檢視 約 240 分鐘

Wi-Fi ON 時鐘顯示 約 280 分鐘

Wi-Fi OFF 時鐘顯示 約 340 分鐘

備註 
以上為電池組電量飽滿、    Panel Brightness（面板亮度）設為 HI、環境
溫度為 25℃ 時，本產品的約略操作時間。

檢查剩餘電池電量 
本產品液晶螢幕上將顯示出電池剩餘電量的指示符號。
高   低

備註 
顯示出正確的電池剩餘電量指示符號，需時約 30 秒。 
在某些情況下，顯示出的電池剩餘電量指示符號或許不甚正確。 

電池組的有效使用 
環境溫度較低時，電池組的效能也將隨之降低。因此，在溫度低的場所中， 
電池組的操作時間也較短。

剩餘電池電量 
若電池電量快速耗盡而電量指示符號仍為高時，請再次將電量充滿。 如此， 
電池剩餘電量指示符號即可正確顯示。請注意，若遇以下狀況則可能無法正
確顯示：
本產品已於高溫環境中長期使用 
本產品於充電飽滿時閒置 
本產品使用率相當高 

過熱保護 
本產品將視機體與電池溫度而自動關閉電源，用以保護本產品。 電源關閉之 
前，液晶螢幕上將顯示出相關訊息。

如何存放電池組 
存放本產品之前先將電池電量充滿，再存放至陰涼乾燥之處。為保持本產品 
功能正常，存放期間至少每年充滿電量即完全放電一次。

電池組使用壽命 
電池組具有一定的使用壽限。電池容量會隨時間及重複使用率而逐漸降低。 
若兩次充電之間的間隔時間明顯縮短，則表示應更換電池。請將本產品攜至 
Sony 經銷商處。
電池組的使用壽限，視電池組的使用方式而定。 

 部件識別 
1 多重端子護蓋
2 MENU（功能表）按鈕
3 DISP（顯示）按鈕
4 Multi/Micro USB 端子
5 RESET（重新設定）按鈕
6 CHG（充電）指示燈
7 REC/ENTER 按鈕

8 UP 按鈕
9 DOWN 按鈕
10 液晶螢幕
11 REC/Wi-Fi 指示燈
12 腕帶環
13 ON/OFF（電源）按鈕

 液晶螢幕指示符號 
 時鐘顯示 
 即時檢視顯示 
1 Airplane Mode（飛航模式）圖示
本產品進入 Airplane Mode（飛航模式）時顯示。
2 剩餘電池電量
3 時鐘顯示
4 記憶卡警示燈
5 按鈕鎖定圖示
6 縮放指示燈
7 REC 圖示
8 拍攝模式指示燈
錄影時會顯示  。拍照時會顯示  。間隔相片拍攝時會顯示  。錄音時
會顯示  。

準備工作 
 本產品充電 
1 檢查本產品 POWER 開關已設至 OFF。 
2 連接小型 USB 電纜（隨附）至本產品的 Multi/Micro USB 連接端子。 
3 連接小型 USB 電纜的另一端至電腦或 AC-UD20（需另購）。 
CHG（充電）指示燈亮起橘色燈光並開始充電。
充電完成後，CHG（充電）指示燈熄滅。

備註 
即使電池組尚未完全放電，本產品仍可進行充電。同時，即使電池組電量尚 
未充滿，亦可操作使用本產品。
若於充電期間開啟本產品電源，則轉為供電而不進行充電。 

 連接腕帶至本產品 
將本產品放上底座，並將腕帶穿過本產品的腕帶環及底座，如圖 -1 所
示。 將腕帶連接至本產品及底座，如圖 -1 所示。
連接腕帶時，您可根據圖 -1 中連接 、 的位置來調整腕帶的長度。
將本產品佩戴於手臂上時，將本產品腕帶環置於手腕側面，再將腕帶穿過圖 
-2 中的 。將腕帶多餘的部分  穿過 。
若腕帶連接不正確，則可能導致受傷。
使用本產品並佩戴於手臂上時，務必正確連接隨附的底座及腕帶。

備註 
取下腕帶時請小心，不要使本產品摔落。

使用本產品 
 開啟本產品電源之前 
確認本產品的多重端子護蓋已確實密合。
確實關上多重端子護蓋，直至聽見多重端子護蓋的滑動鎖扣卡入定位的聲音為
止，此時亦無法看見滑動鎖扣下方的黃色標記。 
若有任何砂石之類的異物落入多重端子護蓋內，則可能造成密封墊刮傷並進 
而導致水分侵入本產品內。

 開啟本產品的電源 
本產品充電完成後，按下 ON/OFF（電源）按鈕。 
第一次開啟本產品電源時，將會顯示日期和時間設定畫面。 
請參閱“ 變更設定值”的“  Clock Setting（時鐘設定）”。

再按一次 ON/OFF（電源）按鈕，關閉本產品電源。

 透過 Wi-Fi 連接本產品及相機（ : SINGLE 連線）
1 開啟本產品與相機的電源。 
2 本產品的液晶螢幕上將顯示出 Wi-Fi 裝置選擇畫面。利用 UP 按鈕或 

DOWN 按鈕選擇需連接的相機 SSID，再按下 REC/ENTER 按鈕確認。 
有關相機 SSID 的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

備註 
本產品所顯示的相機 SSID，已不含“Direct-”字樣。

3 若需連接的相機螢幕上出現 [ACPT?] 訊息，請按下相機的 ENTER 按
鈕，允許直接連線。（僅適用於 Action Cam（運動攝影機））
本產品液晶螢幕將切換為顯示即時檢視畫面，REC/Wi-Fi 指示燈亦亮起藍
色燈光。

備註
依據相機的設計與功能，所顯示的指示字符及允許直接連線需按下的按鈕會
有所不同。關於詳細資訊，請參閱相機隨附的使用指南及使用說明書。

此時，本產品已透過 Wi-Fi 連線至您的相機。

本產品已透過 Wi-Fi 連線至相機時，REC/Wi-Fi 指示燈將亮起藍色燈光。 
下次再連線至同一部相機時，則可省略步驟 2 及步驟 3。本產本將自動連線至
您的相機。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型或其他相容相機時，相機的曝光
模式會自動設為“  Intelligent Auto”。
當本產品連接到 Sony 數位相機 QX 系列機型時，本產品的日期設定會同時顯
示在相機中。

備註 
本產品電源開啟時，或取消   Airplane Mode（飛航模式）時，本產品即自
動連線至相機。
若因環境因素或選擇功能表中的  Disconnect（終止連線）而使連線中
斷，則本產品不會自動連線至相機。若需連線，請執行“ 透過 Wi-Fi 連接
本產品及相機”的步驟 2 及步驟 3。

 變更設定值 
按下本產品的 MENU 按鈕，即可變更其中的各項設定值。
透過 Wi-Fi 連接本產品及相機時，按下本產品的 MENU 按鈕，亦可變更相機
的設定值。
1 按下 MENU 按鈕。 
本產品液晶螢幕上將顯示出設定項目。

2 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的項目，再按下 REC/ENTER 按
鈕。 

3 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇需要的設定值，再按下 REC/ENTER 
按鈕確認。

設定項目

 Disconnect（終止連線） 終止相機的 Wi-Fi 連線。本產品
液晶螢幕將返回出 Wi-Fi 裝置選
擇畫面。

 Shooting Mode（拍攝模式） 切換相機的各項拍攝模式。本產品
液晶螢幕上所顯示的設定值將依連
線的相機而不同。

Camera Settings
（相機設定）*

Recording mode
（錄影模式）**

變更已連接相機的錄影模式。
當連接的相機設為錄影時，可以使
用此設定。
按一下 REC/ENTER 按鈕：
相機的目前錄影模式圖示會隨即
顯示。
按兩下 REC/ENTER 按鈕：
錄影模式選擇畫面會隨即顯示。

 SteadyShot 
Setting
（SteadyShot 設
定）

變更已連接相機的 SteadyShot 設
定。
ON：使用 SteadyShot。
OFF：不使用 SteadyShot。

 Field Angle 
Setting
（視場角設定）

變更已連接相機的視場角。
120°:  拍攝 120° 的視場角
170°:  拍攝 170° 的視場角

 
Display Settings
（顯示器設定值）

 
Display Rotate
（顯示器旋轉）

改變本產品液晶螢幕及 UP / 
DOWN 按鈕的方向。 
將本產品佩戴於右臂時，可使用此
項設定。 
ON：180° 旋轉 
OFF：不旋轉

 
Panel Brightness
（面板亮度）

設定液晶螢幕的亮度。
HI：亮
LO：暗

 
Main Settings
（主要設定值）

 
Clock Setting
（時鐘設定）

設定年/月/日/時間。
選擇日期格式。

 
Auto Power Off
（自動關機）

設定本產品切換至自動關機的時
間長度。
30min：約 30 分鐘後關機。
5min：約 5 分鐘後關機。
1min：約 1 分鐘後關機。
OFF：不自動關機。

 
Resetting the 
Settings
（重新設定所有設
定值）

回復至預設的網路設定值。

 Version
（版本）

顯示本產品的軟體版本。

 Network 
Settings
（網路設定） Connection 

Setting
（連線設定）***

變更連線設定。
:   SINGLE 連線
利用本產品操控一台相
機。
:  MULTI 連線
利用本產品操控多台相
機。

 
Airplane Mode
（飛航模式）

搭乘飛機等交通工具時，暫時停用
所有的 Wi-Fi 相關功能。
ON：搭乘飛機時，選擇此設定。
OFF： 一般使用狀況下，選擇此

設定。

* 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機的模式而有不同。
** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視連接相機或連線時的錄影模式而有不同。
*** 本產品 LCD 螢幕上顯示的圖示視本產品的目前連線設定而有不同。

備註 
依據相機的設計與功能，部分設定項目及設定值可能有不相容的情形。 
本產品未透過 Wi-Fi 與相機連線時，無法變更相機的設定值。 
選擇    可由設定值選擇的選擇畫面返回設定項目的選擇畫面。
選擇    可啟動選擇畫面中已選擇的設定項目或設定值。

 拍攝 

動態影像錄製 / 間隔時間拍攝 
1 按下 REC/ENTER 按鈕開始錄製。 
藍色 REC/Wi-Fi 指示燈由藍色變為紅色。

2 再次按下 REC/ENTER 按鈕即可停止錄製。 
紅色 REC/Wi-Fi 指示燈由紅色變為藍色。

相片拍攝 
按下 REC/ENTER 按鈕。 

時鐘顯示 
本產品液晶螢幕上顯示即時檢視畫面時或錄製動態影像時，按下本產品 DISP 
按鈕可顯示出時鐘。
再按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至 OFF 模式。在 OFF 模式之下，再
按一次 DISP 按鈕，可將液晶螢幕切換至即時檢視畫面。

透過 DISP 按鈕變更畫面顯示
當本產品連接到相機時，您可依照下列順序變更本產品 LCD 螢幕的畫面顯
示：即時顯示  圖示關閉  時鐘顯示  螢幕關閉
當本產品的 LCD 螢幕設為“螢幕關閉”時，再次按下本產品的 DISP 按鈕可返
回“即時顯示”。

按鈕鎖定功能
當本產品連接到相機時，按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，便可將本產品
設為按鈕鎖定狀態。這可防止攜帶相機時意外按下本產品的按鈕。
若要取消按鈕鎖定模式，請按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，或按下 ON/
OFF（電源）按鈕關閉本產品的電源。

縮放 
當即時顯示出現在本產品的 LCD 螢幕或錄影期間時，只要按下本產品的 UP/
DOWN 按鈕，便可操控相機縮放功能。
縮放功能僅適用於相容相機。如需詳細資料，請參閱相機的使用說明書及相容
性資訊。

多重相機控制 
使用 HDR-AS100V 時，最多可利用本產品同時操控 5 台相機。
如需詳細資料，請參閱本產品的手冊。

故障排除 
無法開啟本產品的電源。  
將電池組充電。 

本產品電源突然自行關閉。  
電源開啟後，經過一段時間未操作本產品時，本產品將自動關閉電源以 
節省電池電量。再開啟本產品的電源即可。
若    Auto Power Off（自動關機）設定值已設至 [  OFF]，則電源
不會自動關閉。

本產品無法充電。  
關閉本產品電源並利用 USB 連接。 
拆下後再重新連接小型 USB 電纜（隨附）。 
使用小型 USB 電纜（隨附）。 
於 10℃ 至 30℃ 的環境溫度中為本產品充電。 
開啟電腦的電源後，連接至本產品。 
解除電腦的睡眠或休眠狀態。 
透過小型 USB 電纜（隨附）直接連接本產品與電腦。 

電池剩餘電量指示符號不正確。  
位於極冷或極熱之處使用本產品時，即可能發生此現象。 
電池剩餘電量指示符號與實際電池剩餘電量之間有瑕疵。將本產品電池 
電量充滿一次，再重新充電即可修正顯示情形。
請為本產品再次充電。若問題仍無法解決，表示電池組本身已有損耗。 
請洽 Sony 經銷商或 Sony 特約服務據點。

本產品無法透過 Wi-Fi 連線。  
請登入 Sony 網站查詢相機與本產品的相容性。 

若問題仍無法解決，請按下本產品的 RESET 按鈕。

錯誤訊息 
出現於本產品液晶螢幕上的下列錯誤代號，用於提供有關功能的錯誤資訊。

錯誤代號 出現狀況 原因

01-01
02-02

無法連線

可能有訊號壅塞情形。 或本產
品距離基地台太遠。

01-02

裝置資訊與實際裝置不符。
選擇  Main Settings（主要
設定值）   Resetting the 
Settings（重新設定所有設定
值） 執行。 再依“ 透過 
Wi-Fi 連接本產品及相機”內所
述步驟執行。

01-03
01-04

相機不相容。

03-01
03-02

相機無法辨識。 請操作相機 
並進行部分必要設定。
可能有訊號壅塞情形。 或本 
產品距離基地台太遠。

02-01 相機錯誤 確認可存取相機或記憶卡。

04-03 無法設定

請檢查相機。
05-01 無法拍攝相片

05-02 無法開始錄製

05-03 無法停止錄製

04-04 相機無任何回應
請檢查相機。 
可能有訊號壅塞情形。或本產 
品距離基地台太遠。

自我檢診 
若本產品液晶螢幕上出現以英文字母開頭的指示字符，表示自我檢診功能作用
中。
本產品可能需要送修。請洽 Sony 經銷商並告知所有以 E 或 C 開頭的數字。

關於 GNU GPL/LGPL 應用軟體 
本產品包含合乎以下 GNU General Public License （以下稱“GPL”）或 
GNU Lesser General Public License （以下稱“LGPL”）條件的軟體。
本訊息告知您有權利在符合附件 GPL/LGPL 的條件下使用、更改與重新分配
這些軟體程式的原始碼。
原始碼在網站上提供。使用以下 URL 即可下載。下載原始碼時，選擇 RM-
LVR1 作為本產品的機型。
http://www.sony.net/Products/Linux/ 
關於原始碼內容的諮詢，我們敬謝不敏。
授權（英文版）已儲存於本產品內部記憶體中。
在本產品和電腦之間建立大量儲存連線，並閱讀“PMHOME”內 
“LICENSE”資料夾中的檔案。

商標 
Wi-Fi、Wi-Fi 標誌及 Wi-Fi PROTECTED SET-UP 為 Wi-Fi Alliance 的註 
冊商標或商標。
Adobe、Adobe 標誌及 Adobe Acrobat 為 Adobe Systems Incorporated 在 
美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

規格
[充電輸入端子]

Multi/Micro USB 端子： micro-B/USB

[電源，一般]

電源需求： 充電電池組：3.6 V

USB: 5.0 V

USB 充電： DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

充電時間： 經由電腦： 約 245 分鐘

經由 AC-UD20（需另購）： 約 175 分鐘

耗電量： 1.0 W（經由 Wi-Fi 連線與即時檢視期間）

防水性能： 水深 3 公尺，連續 30 分鐘

操作溫度： -10℃ 至 +40℃

儲存溫度： -20℃ 至 +60℃

尺寸（約）： 72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm
（寬 / 高 / 深，不含突出部分）

重量： 約 63 g（僅包含本體及電池組）

總重量（使用時）： 約 93 g（包含隨附的腕帶與底座）

所含物品： 本產品 (1)、小型 USB 電纜 (1)、腕帶 (1)、
底座 (1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

僅適用於台灣
生產國別： 中國
製造廠商:  Sony Corporation
進 口 商 : 台灣索尼股份有限公司
地 址 : 台北市長春路145號5樓
諮詢專線 : 4499111
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請同時參閱本產品的手冊 (PDF)。

راجع أيضاً الكتيب اليدوي (PDF) المثبت في هذه الوحدة.

(뒷면에 이어집니다.)



تنبيهات احتياطية 
توجد لوحة االسم على الوجه السفلي الخارجي.

إذا أردت التحقق منه، افصل الحزام.

تحذير
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية،

1) ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
2) ال تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.

ال تعرض البطاريات إلى حرارة مفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

تنبيه 
انتبه للتحذيرات التالية، فقد يكون هناك خطر توليد الحرارة أو حريق أو انفجار.

* بطارية ليثيوم أيون متضمنة في المنتج.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة.  

ال تضع المنتج في أو بالقرب من النار، أو تضعه في الميكروويف.  
ال تترك المنتج في سيارة في الطقس الحار.  

ال تخزن أو تستخدم هذا المنتج في مكان حار ورطب مثل الحمام البخاري.  
ال تقم بتفكيك أو تهشيم أو ثقب المنتج.  

ال تعرض المنتج لصدمة مفرطة مثل إسقاطه من مكان عال.  

ال تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية فوق  60 درجة مئوية.
حافظ على المنتج جافا.  

تخلص من المنتج بشكل مناسب.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة في دليل التعليمات.

استبدل البطارية بأخرى من النوع المحدد فقط. وإال، قد ينشب حريق أو تحدث اصابات.

مالحظات حول التسجيل لمدة طويلة 
إذا توقفت الطاقة، اترك هذه الوحدة لمدة  10 دقائق أو أكثر للسماح للحرارة داخل هذه الوحدة 

باالنخفاض حتى تصل إلى مستوى آمن.
فى ظل درجات الحرارة المحيطة العالية، سترتفع درجة حرارة هذه الوحدة بسرعة.  

عندما ترتفع درجة حرارة هذه الوحدة، قد تتدهور جودة الصورة.  
نوصيك باالنتظار حتى تنخفض درجة حرارة هذه الوحدة قبل االستمرار في التصوير.  

قد يصبح سطح هذه الوحدة ساخنا. هذا ال يعد خلًال.  

اقرأ هذا أوًال
راجع أيضاً الكتيب اليدوي (PDF) المثبت في هذه الوحدة باتباع الخطوات التالية:
قم بتوصيل الوحدة المشحونة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB المصغر (مرفق).

شغل طاقة هذه الوحدة.  
] على الكمبيوتر، ثم افتح الكتيب اليدوي   HANDBOOK]   [PMHOME]  [الكمبيوتر] اعرض

.(PDF)

املزايا 
  Sony (المشار إليها أدناه بـ «هذه الوحدة») لتشغيل كاميرا RM-LVR1 يمكن استخدام عرض حي عن بعد

التي تحتوي على وظيفة Wi-Fi. قد ال تكون هذه الوحدة متوافقة مع جميع الكاميرات التي تحتوي على 
وظيفة Wi-Fi. يرجى زيارة موقع سوني Sony على اإلنترنت لالطالع على الموديالت والوظائف المتوافقة.

هذه الوحدة لديها وظائف تسجيل أساسية (تسجيل فيلم والتقاط صورة وإعداد الكاميرا).  
هذه الوحدة لديها مواصفات مقاومة الماء التي تمكن من استخدامها في المطر أو الثلج أو على الشاطئ.  

يمكن شحن هذه الوحدة من الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل منفصل) عن طريق كبل  USB المصغر 
المرفق.

مالحظات حول االستعامل 
ال تقم باستعامل/تخزين هذه الوحدة يف األماكن التالية 

في مكان شديد الحرارة  
في أماكن مثل سيارة متوقفة في الشمس، قد يصبح هيكل الوحدة مشوها وقد يؤدي هذا إلى عطل.

تحت اشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز تدفئة  
إذا قمت بتخزين هذه الوحدة في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تدفئة، قد يتغير لون هذه 

الوحدة أو تتشوه وهذا قد يؤدي إلى عطل.
في موقع معرض الهتزاز قوي  

بالقرب من الحقول المغناطيسية القوية  

درجة حرارة التشغيل 
تم تصميم هذه الوحدة الستخدامها في درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية و +40 درجة مئوية. ال 

يوصى باستخدامها في أماكن شديدة البرودة أو السخونة خارج هذا النطاق.
تصبح الشاشة  LCD والهيكل ساخنين أثناء التشغيل. هذا ال يعد خلًال.

تكثف الرطوبة 
إذا قمت بنقل هذه الوحدة من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة، فقد تتكثف الرطوبة داخلها. قد يؤدي هذا 

التكثف إلى تعطل هذه الوحدة.

إذا وقع التكثف 
قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة واالنتظار حوالي 1 ساعة حتى تتبخر الرطوبة.

مالحظات حول تكثف الرطوبة 
قد تتكثف الرطوبة عند نقل هذه الوحدة من مكان بارد إلى مكان دافئ (أو العكس بالعكس) أو عند استخدام 

هذه الوحدة في مكان رطب، كما هو موضح أدناه.
 عند إحضار هذه الوحدة من منحدر تزلج إلى مكان دافئ

 عند إحضار هذه الوحدة من سيارة أو غرفة مكيفة الهواء إلى مكان حار في الخارج
 عند استخدام هذه الوحدة بعد عاصفة ثلجية أو مطر خفيف

 عند استخدام هذه الوحدة في مكان حار ورطب

 Wi-Fi الوظيفة
استخدم هذه الوحدة وفقاً للقوانين المتعلقة في منطقة االستخدام.   

ال يمكنك استخدام وظيفة  Wi-Fi في هذه الوحدة تحت الماء.

 Wi-Fi إبطال كل الوظائف التي لها صلة بـ
عندما تكون على متن طائرة، الخ، يمكنك إبطال كل الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا.

.  LCD (تشغيل)، يتم عرض  على الشاشة [On] (وضع الطائرة) على [Airplane Mode] عند ضبط
للحصول على تفاصيل حول اإلعدادات، راجع «  تغيير اإلعدادات» في «استخدام هذه الوحدة».

 LCD التعامل مع شاشة
ال تترك شاشة  LCD مواجهة للشمس بما أنها قد تتلف. توخى الحذر عند وضع الوحدة بجانب النافذة.

اذا استعملت الشاشة في مكان بارد، فانه من الممكن أن تظهر خطوط أفقية أو صورة ساكنة على الشاشة   
LCD. هذا ال يعد خلًال. تعود الشاشة LCD إلى وضعها العادي عند ارتفاع درجة حرارة الوحدة.

اذا تم عرض صورة ثابتة أو ساكنة مثل إطار صورة مقسمة أو رمز الوقت لمدة طويلة، يمكن أن تظل صورة   
على الشاشة LCD على شكل صورة مشوشة.

لوحة  LCD في هذه الوحدة مصنعة بواسطة تقنية ذات دقة عالية ولكن من الممكن أن «يلتصق» عدد 
صغير من البيكسالت سواء تكون دائما معتمة (سوداء) أو مضيئة (حمراء او خضراء او زرقاء) أو وامضة. 

باالضافة لذلك، نظرا للخصائص الفيزيائية لشاشة الكريستال السائل، فإنه يمكن اعتبار «التصاق» بعض 
البيكسالت أمرا طبيعيا بعد مدة طويلة من االستخدام. هذه المشاكل ليست خلال.

التنظيف 

 LCD تنظيف شاشة
سطح الشاشة LCD معالج خصيصا لخفض انعكاس الضوء.

بما انه يمكن لعملية صيانة غير صحيحة أن تؤثر على أداء الشاشة LCD، توخ الحذر واتبع التوصيات التالية: 
امسح الشاشة  LCD برفق بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات.

يمكن ازالة اللطخات المستعصية بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات مبللة بالماء.  
ال تستعمل أبدا مذيبات مثل الكحول، البنزين، مرقق الطالء، منظف حمضي أو قلوي أو كاشط أو منظف   

.LCD مالبس كيميائي بما أنها ستتلف سطح الشاشة

تنظيف سطح هذه الوحدة 
قم بتنظيف سطح هذه الوحدة بقطعة قماش ناعمة مبللة قليال بالماء، ثم مسح السطح بقطعة قماش   

جافة.
ال تستخدم أيا من اإلجراءات التالية بما أنها قد تؤدي إلى تلف الزخرفة أو العلبة.

 المنتجات الكيمياوية مثل مرقق الطالء والبنزين والكحول أو القماش الذي يمكن التخلص منه وطارد 
الحشرات والمرهم الواقي من الشمس ومبيد الحشرات، الخ.

 ال تلمس هذه الوحدة مع كون أي من المذكور أعاله على يديك.
 ال تترك هذه الوحدة في تالمس مع المطاط أو الفينيل لفترة طويلة.

حول أداء مقاومة املاء لهذه الوحدة 
تم تصميم هذه الوحدة لتكون مقاومة للماء. األضرار الناجمة عن سوء االستخدام أو سوء المعاملة أو صيانة 

غير مناسبة ال يشملها الضمان المحدود. 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة للماء المضغوط مثل الماء المتدفق من الصنبور.  

ال تقم باستعمالها في عين ساخنة.  
  40 استعمل هذه الوحدة في حالة التشغيل الموصى بها التي يتراوح فيها مدى درجة حرارة الماء بين 0 الى

درجة مئوية.

مالحظات قبل استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
تأكد من أن أي مواد غريبة مثل الرمل أو الشعر أو األوساخ ال تدخل إلى الغطاء متعدد األطراف. قد تؤدي   

حتى كمية صغيرة من المواد الغريبة إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.
). قد يؤدي حتى    لم تخدش (انظر الشكل التوضيحي  وأسطح الوصل  تأكد من أن حشية الختم
خدش صغير إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة. إذا أصبحت حشية الختم أو أسطح الوصل مخدوشة، قم 

باستشارة وكيل Sony أو مركز خدمة Sony المحلي المرخص له.
إذا وقعت االوساخ أو الرمل على حشية الختم أو أسطح الوصل، قم بتنظيف المنطقة بقطعة قماش ناعمة   

ال تترك وراءها أي خيوط.
ال تقم بفتح/إغالق الغطاء متعدد األطراف بأيد مبتلة أو مكسوة بالرمل أو بالقرب من الماء. من المحتمل   

دخول الرمل أو المياه إلى الداخل. قبل فتح الغطاء متعدد األطراف، قم بتنفيذ اإلجراء الموضح في 
«التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من المياه».

افتح غطاء متعدد األطراف عندما تكون هذه الوحدة جافة تماما.  
تأكد دائما من أن الغطاء متعدد األطراف مقفل بإحكام.  

مالحظات حول استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة لصدمة مثل عند القفز في الماء.  

ال تقم بفتح وإغالق الغطاء متعدد األطراف تحت/بالقرب من المياه.  
هذه الوحدة تغرق في الماء. قم باستخدام الحزام المرفق مع هذه الوحدة لمنعها من الغرق.  

التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
قم بتنظيف هذه الوحدة دائما بالماء في غضون  60 دقيقة من االستخدام، وال تفتح الغطاء متعدد األطراف 
قبل االنتهاء من التنظيف. قد يدخل الرمل أو الماء حيث ال يمكن رؤيته، وسوف يضعف أداء مقاومة الماء 

إذا لم يشطف.
أدخل هذه الوحدة في الماء النقي في وعاء تنظيف لمدة  5 دقائق تقريبا. ثم قم بهز هذه الوحدة بلطف 

والضغط على كل زر تحت الماء لتنظيف أي ملح أو رمل أو أي مواد أخرى موجودة حول األزرار (انظر 
.( الشكل التوضيحي

بعد الشطف، قم بمسح أي قطرات ماء بقطعة قماش ناعمة. اترك هذه الوحدة تجف تماما في مكان مظلل   
مع تهوية جيدة. ال تستخدم مجفف الشعر بما أنه هناك خطر تشوه و/أو ضعف أداء مقاومة الماء.

امسح أي قطرات ماء أو غبار عن الغطاء متعدد األطراف بقطعة قماش جافة وناعمة.  
قد تظهر فقاعات عندما يتم وضع هذه الوحدة تحت الماء. هذا ال يعد خلًال.  

قد يتغير لون هيكل الوحدة إذا المس مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة. إذا المست هذه   
الوحدة مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة، قم بتنظيفها بسرعة.

ال تترك هذه الوحدة مع وجود المياه المالحة داخلها أو على سطحها. قد يؤدي هذا إلى التآكل أو تغير   
اللون وتدهور أداء مقاومة الماء.

التخلص 
أزل البطارية قبل التخلص من هذه الوحدة.  

 ( راجع الشكل التوضيحي) أزل البطارية
يمكن إعادة تدوير البطارية المدمجة.

عند التخلص من هذه الوحدة، أزل البطارية المدمجة واحملها إلى وكيلك.

مالحظات
عند إزالة البطارية، توخى الحذر مما يلي.

أزل البراغي، الخ بعيدا عن متناول األطفال لمنع ابتالعها عرضيا.  
احرص على عدم جرح أظافرك أو أصابعك.  

معلومات هامة 
ال تقم بإزالة البراغي باستثناء عند التخلص من هذه الوحدة. نحن نرفض اإلصالح أو االستبدال إذا ما حكمنا 

أن هناك تفكيكا ال يشمله الضمان قد وقع.

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل طاقة هذه الوحدة.   1
افصل الكابالت الموصولة.   2

قم بإزالة البراغي بواسطة مفك براغي فيليبس. (4 براغي)   3
افصل الغطاء.   4

ادفع المشبك للخارج وأزل البطارية.   5

البطارية 
حول شحن هذه الوحدة 

قم بشحن هذه الوحدة قبل االستخدام ألول مرة.  
نوصيك بشحن هذه الوحدة في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 إلى  30 درجة مئوية حتى ينطفئ 

المصباح CHG (شحن). قد ال يتم شحن هذه الوحدة بشكل فعال خارج نطاق درجات الحرارة هذا.
قد يضيء مصباح  CHG (شحن) في الحاالت التالية:

 البطارية تالفة
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة منخفضة، قم بوضعها في مكان دافئ.   
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة مرتفعة، قم بوضعها في مكان معتدل.  

مدة تشغيل البطارية 
مدة التشغيلالعرضحالة الوحدة

REC240 دقيقة تقريًباالعرض الحي

Wi-Fi ON280 دقيقة تقريًباعرض الساعة

Wi-Fi OFF340 دقيقة تقريًباعرض الساعة

مالحظات 
   هذه هي أوقات التشغيل التقريبية عند استخدام هذه الوحدة مع بطارية مشحونة بالكامل، مع ضبط

Panel Brightness (سطوع الشاشة) على HI وفي درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية.

التحقق من شحنة البطارية املتبقية 
يظهر مؤشر الشحنة المتبقية على شاشة LCD لهذه الوحدة.

منخفض   عالي

مالحظات 
سيستغرق ظهور المؤشر الصحيح للشحنة المتبقية حوالي  30 ثانية.

مؤشر الشحنة المتبقية المعروضة قد ال يكون صحيحا في ظروف معينة.  

االستعامل الفعال للبطارية 
ينخفض أداء البطارية في درجة حرارة محيطة منخفضة. ولذلك ففي األماكن الباردة تكون مدة تشغيل   

البطارية أقصر.

شحنة البطارية املتبقية 
إذا كانت البطارية تنفد بسرعة على الرغم من أن مؤشر الشحنة المتبقية عال، قم بشحن هذه الوحدة   

بالكامل مرة أخرى. بعد ذلك يتم عرض مؤشر الشحنة المتبقية بشكل صحيح. الحظ أنه قد ال يتم عرضه 
بشكل صحيح في الحاالت التالية:

 تم استخدام هذه الوحدة لفترة طويلة في درجة حرارة محيطة عالية
 تم ترك هذه الوحدة مشحونة بشكل كامل

 تم استعمال هذه الوحدة كثيرا

بشأن الحامية من السخونة 
اعتمادا على هذه الوحدة ودرجة حرارة البطارية، قد تتوقف طاقة هذه الوحدة تلقائيا لحمايتها. سيتم   

عرض رسالة على الشاشة LCD قبل توقف الطاقة.

كيفية تخزين البطارية 
قم بتفريغ شحنة هذه الوحدة بالكامل قبل تخزينها، وقم بتخزينها في مكان معتدل وجاف. للحفاظ على   
وظيفة هذه الوحدة، قم بشحن هذه الوحدة بالكامل وتفريغها بالكامل مرة واحدة على األقل في السنة 

عند التخزين.

عمر البطارية 
عمر البطارية محدود. تنخفض سعة البطارية بمرور الوقت ومن خالل االستعمال المتكرر. إذا كان هناك   
.Sony انخفاض كبير في وقت االستخدام بين الشحنات، ربما قد حان الوقت الستبدالها. احملها إلى وكيل

عمر البطارية يختلف وفقا لكيفية استخدامها.  

 تعريف األجزاء
غطاء متعدد األطراف  1

MENU الزر  2
DISP الزر  3

موصل USB صغير/متعدد االغراض  4
الزر RESET (إعادة ضبط)  5

المصباح CHG (شحن)  6
REC/ENTER الزر  7

UP الزر  8
DOWN الزر  9
 LCD شاشة  10

REC/Wi-Fi المصباح  11
حلقة للحزام  12

الزر ON/OFF (الطاقة)  13

LCD مؤرشات شاشة 
 عرض الساعة 
 العرض الحي 

أيقونة Airplane Mode (وضع الطائرة)  1
يعرض عندما تكون هذه الوحدة في Airplane Mode (وضع الطائرة).

مؤشر الشحنة المتبقية في البطارية  2
عرض الساعة  3

مؤشر تحذير بطاقة الذاكرة  4
أيقونة قفل األزرار  5

مؤشر الزوم  6
REC أيقونة  7

مؤشر وضع التصوير  8
يظهر  أثناء تسجيل فيلم. يظهر  أثناء التقاط صور. يظهر  أثناء تسجيل صور بفاصل. يظهر  

أثناء تسجيل الصوت.

اإلعداد 
 شحن هذه الوحدة 

 .OFF تأكد من أن طاقة هذه الوحدة مضبوطة على  1
قم بتوصيل كبل USB مصغر (مرفق) إلى موصل USB صغير/متعدد االغراض في هذه الوحدة.   2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل USB المصغر إلى الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل   3
منفصل). 

يضاء المصباح CHG (شحن) بالبرتقالي وتبدأ عملية الشحن.
ينطفئ المصباح CHG (شحن) عند اكتمال عملية الشحن.

مالحظات 
يمكنك شحن هذه الوحدة حتى إذا لم يتم تفريغها تماما. وأيضا، حتى لو لم يتم شحن هذه الوحدة   

بالكامل، يمكنك استخدام قدرة الشحن الجزئي للبطارية كما هو.
عند تشغيل طاقة هذه الوحدة، يتم تغذيتها بالطاقة ولكن ال تشحن.  

 ربط حزام بهذه الوحدة 
ضع هذه الوحدة على لوحة القاعدة وأدخل الحزام عبر أنشوطة الحزام في هذه الوحدة ولوحة القاعدة كما 

.-1 قم بتثبيت الحزام بهذه الوحدة وبلوحة القاعدة كما هو موضح في .-1 هو موضح في
يمكنك ضبط طول الحزام عند تثبيته وذلك اعتماداً على وضعية تثبيت  و  في الشكل التوضيحي 

.-1
للربط على ذراعك، ضع حلقة الحزام في هذه الوحدة على جهة المعصم وأدخل الحزام عبر  كما هو 

. من الحزام في  أدخل الجزء الزائد .-2 موضح في
ربط الحزام بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب إصابات.

عند استخدام هذه الوحدة عندما تكون مثبتة على ذراعك، قم دائما بثبيت لوحة القاعدة والحزام بشكل 
صحيح.

مالحظات 
احذر لئال تسقط هذه الوحدة عند فصل الحزام عنها.

استعامل هذه الوحدة 
 قبل تشغيل طاقة هذه الوحدة 

تأكد من أن الغطاء متعدد األطراف لهذه الوحدة مغلق.
قم بإغالق الغطاء متعدد األطراف حتى تسمع صوت تأمين القفل المنزلق عليه في مكانه وال يمكن رؤية 

العالمة الصفراء تحت القفل المنزلق. 
إذا كانت أي مواد غريبة مثل الرمل قد دخلت في الغطاء متعدد األطراف، قد تكون حشية الختم قد   

خدشت، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.

 تشغيل طاقة هذه الوحدة 
اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) بعد شحن هذه الوحدة. 

عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة للمرة األولى، يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت.  
راجع « Clock Setting (إعداد الساعة)» في « تغيير اإلعدادات».

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) مرة أخرى إليقاف طاقة هذه الوحدة.

(SINGLE توصيل : ) Wi-Fi توصيل هذه الوحدة وكامريا بواسطة 
شغل طاقة هذه الوحدة والكاميرا.   1

يتم عرض شاشة اختيار الجهاز Wi-Fi على شاشة LCD لهذه الوحدة. اختر SSID للكاميرا التي   2
تريد االتصال بها بالزر UP أو الزر DOWN واضغط على الزر REC/ENTER للتأكيد. 

للتفاصيل عن SSID في الكاميرا، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

مالحظات 
."Direct-" في الكاميرا على هذه الوحدة مع إزالة SSID يتم عرض

إذا ظهر [?ACPT] على شاشة الكاميرا التي تريد االتصال بها، اضغط على الزر ENTER في   3
الكاميرا للسماح باالتصال المباشر. (Action Cam (كاميرا الحركة) فقط)

يتغير العرض على شاشة LCD في هذه الوحدة إلى العرض الحي ويضيء المصباح REC/Wi-Fi في 
هذه الوحدة باألزرق.

مالحظات
اعتمادا على الكاميرا، يختلف المؤشر المعروض وزر الضغط للسماح باالتصال المباشر. للتفاصيل، راجع 

دليل البدء وتعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

.Wi-Fi هذه الوحدة موصولة اآلن بالكاميرا عبر

أثناء اتصال هذه الوحدة والكاميرا عبر Wi-Fi، سيضيء المصباح REC/Wi-Fi باألزرق. 
أنت لست بحاجة للقيام بالخطوات 2 و 3 عند االتصال بنفس الكاميرا من المرة القادمة. هذه الوحدة تتصل 

تلقائيا بالكاميرا.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX أو كاميرا أخرى متوافقة من إنتاج 

Sony، يتم ضبط وضع التعريض الضوئي في الكاميرا على « تلقائي ذكي» تلقائياً.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX من إنتاج Sony، تظهر تهيئة تاريخ 

هذه الوحدة على الكاميرا أيضاً.

مالحظات 
عندما يتم تشغيل طاقة هذه الوحدة أو يتم إلغاء  Airplane Mode (وضع الطائرة)، تتصل هذه الوحدة 

تلقائيا بالكاميرا.
إذا تم قطع االتصال بسبب البيئة أو اختيار  Disconnect (فصل) من القائمة، لن تتصل هذه 

الوحدة تلقائيا بالكاميرا. لتوصيلها، قم بالخطوات 2 و 3 في « توصيل هذه الوحدة وكاميرا بواسطة 
.«Wi-Fi

 تغيري اإلعدادات 
يمكنك تغيير إعدادات هذه الوحدة بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة.

يمكنك أيضا تغيير إعدادات الكاميرا بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة أثناء اتصالها بالكاميرا عبر 
.Wi-Fi

 .MENU اضغط زر  1
تظهر بنود اإلعداد على شاشة LCD في هذه الوحدة.

اضغط على الزر UP أو الزر DOWN لتحديد البند المطلوب، ثم اضغط على الزر   2
 .REC/ENTER

REC/ لتحديد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على الزر DOWN أو الزر UP اضغط على الزر  3
ENTER للتأكيد. 

بند اإلعداد 

فصل الكاميرا عن Wi-Fi. ترجع شاشة LCD في  Disconnect (فصل) 
.Wi-Fi هذه الوحدة إلى شاشة اختيار الجهاز

التبديل بين أوضاع التصوير في الكاميرا.  Shooting Mode (وضع التسجيل)
اإلعدادات المعروضة على الشاشة LCD في 

هذه الوحدة تختلف اعتمادا على الكاميرا 
الموصولة.

 Camera Settings
(إعدادات الكاميرا)*

 Recording mode
(وضع التسجيل)**

قم بتغيير وضع التسجيل في الكاميرا الموصولة.
يكون هذا اإلعداد متاحاً عند ضبط الكاميرا 

الموصولة على وضع تسجيل األفالم.
اضغط الزر REC/ENTER مرة واحدة:

يتم عرض أيقونة وضع التسجيل الحالي في 
الكاميرا.

اضغط الزر REC/ENTER مرتين:
يتم عرض شاشة اختيار وضع التسجيل.

 
 SteadyShot Setting
(SteadyShot إعداد)

قم بتغيير إعداد SteadyShot في الكاميرا 
الموصولة.

SteadyShot يتم استخدام :ON
SteadyShot ال يتم استخدام :OFF

 
 Field Angle Setting

(إعداد زاوية النطاق)

قم بتغيير زاوية النطاق في الكاميرا الموصولة.
°120: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °120
°170: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °170

 Display Settings 
(إعدادات العرض)

 Display Rotate 
(تدوير العرض)

تغيير اتجاه الشاشة LCD والزر UP/الزر 
DOWN لهذه الوحدة. 

استخدم هذا اإلعداد عند ربط الحزام بذراعك 
اليمنى، الخ. 

ON: تدوير 180 درجة 
OFF: ال تدوير

 Panel Brightness 
(سطوع الشاشة)

.LCD قم بضبط سطوع الشاشة
HI: ساطع
LO: معتم

 Main Settings 
(اإلعدادات الرئيسية)

 Clock Setting 
(إعداد الساعة)

اضبط السنة/الشهر/اليوم/الوقت.
اختر صيغة التاريخ.

 Auto Power Off 
(قطع الطاقة التلقائي)

ضبط طول المدة حتى تتحول هذه الوحدة إلى 
قطع الطاقة التلقائي.

30min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 30 دقيقة.
5min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 5 دقائق.

1min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي دقيقة.
OFF: ال تنطفئ تلقائيا.

 
 Resetting the Settings

(إعادة ضبط اإلعدادات)

استعادة إعدادات الشبكة االفتراضية.

عرض نسخة من برنامج هذه الوحدة. Version (إصدار)

 
 Network Settings

Connection Setting (إعدادات الشبكة)
(إعداد التوصيل)***

قم بتغيير إعداد التوصيل.
 SINGLE توصيل  :

يتم تشغيل كاميرا واحدة مع هذه 
الوحدة.

 MULTI توصيل  :
يتم تشغيل عدة كاميرات مع هذه 

الوحدة.

 Airplane Mode 
(وضع الطائرة)

إبطال كافة الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا 
عند الصعود إلى الطائرة، الخ.

ON: اختر هذا عندما تكون على متن الطائرة.
OFF: قم باختيار هذا لالستعمال العادي.

األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على وضع الكاميرا الموصولة.  *
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على الكاميرا الموصولة أو على   **

وضع التسجيل فيها عند التوصيل.
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على إعداد التوصيل الحالي في   ***

هذه الوحدة.

مالحظات 
اعتمادا على الكاميرا، قد ال تكون بعض بنود اإلعداد واإلعدادات متوافقة.  

، ال يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا.  Wi-Fi عندما ال يتم توصيل هذه الوحدة بالكاميرا عن طريق
اختر   للعودة من شاشة اختيار اإلعداد لشاشة اختيار بند اإلعداد.
اختر   لتفعيل بند اإلعداد أو اإلعداد المختار في شاشة االختيار.

 التصوير 
تسجيل فيلم/تسجيل صور بفاصل 

اضغط الزر REC/ENTER لبدء التسجيل.   1
يتغير المصباح األزرق REC/Wi-Fi من األزرق إلى األحمر.

اضغط الزر REC/ENTER مرة أخرى إليقاف التسجيل.   2
يتغير المصباح األحمر REC/Wi-Fi من األحمر إلى األزرق.

التقاط صور 
 .REC/ENTER اضغط الزر

عرض الساعة 
اضغط على الزر DISP في هذه الوحدة لعرض الساعة على شاشة LCD عندما يكون العرض الحي على 

الشاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل الفيلم.
اضغط على الزر DISP مرة أخرى لضبط الشاشة LCD على وضع OFF. في الوضع OFF، اضغط على الزر 

DISP مرة أخرى إلعادة الشاشة LCD إلى وضع العرض الحي.

DISP تغيري عرض الشاشة بواسطة الزر
يمكنك تغيير عرض شاشة LCD في هذه الوحدة عندما تكون موصولة بالكاميرا بالترتيب التالي: العرض الحي 

 بدون أيقونة  عرض الساعة  إيقاف العرض
عند ضبط شاشة LCD في هذه الوحدة على «إيقاف العرض»، تتم العودة إلى «العرض الحي» بضغط الزر 

DISP على هذه الوحدة مرة أخرى.

وظيفة قفل األزرار
اضبط هذه الوحدة بعد توصيلها بكاميرا على وضع قفل األزرار بضغط الزر MENU الموجود عليها لثانيتين 

أو أكثر. تحول هذه العملية دون ضغط أزرار هذه الوحدة بالخطأ عند حملها.
إللغاء وضع قفل األزرار، اضغط الزر MENU على هذه الوحدة لمدة ثانيتين أو أكثر، أو اضغط الزر 

ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل هذه الوحدة.

التزويم
أثناء تشغيل العرض الحي على شاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل األفالم، يمكنك تشغيل وظيفة 

الزوم في الكاميرا بضغط الزر UP/DOWN على هذه الوحدة.
ال تكون وظيفة الزوم متاحة إال مع الكاميرات المتوافقة. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاصة 

بالكاميرا ومعلومات التوافقية.

التحكم بكامريات متعددة
.HDR-AS100V يمكنك تشغيل ما يصل إلى 5 كاميرات في نفس الوقت مع هذه الوحدة عند استخدام

للمزيد من التفاصيل، راجع الكتيب اليدوي المثبت في هذه الوحدة.

تحري الخلل وإصالحه 
ال يمكن تشغيل هذه الوحدة.   

 اشحن البطارية.
تتوقف طاقة هذه الوحدة فجأة.   

إذا لم تشغل هذه الوحدة لفترة معينة من الوقت أثناء تشغيل الطاقة، ستتوقف تلقائيا للحفاظ على   
شحنة البطارية. قم بتشغيل هذه الوحدة مرة أخرى.

]، ال يتم قطع    OFF] (قطع الطاقة التلقائي) على Auto Power Off  إذا تم ضبط إعداد
الطاقة تلقائيا.

ال يمكن شحن هذه الوحدة.   
.  USB قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وتوصيلها بواسطة

مرفق).  ) المصغر USB قم فصل ثم إعادة توصيل كبل
مرفق).  ) المصغر USB استعمل كبل

قم بشحن هذه الوحدة في نطاق درجة حرارة محيطة بين 10 و  30 درجة مئوية.
 قم بتشغيل طاقة الكمبيوتر ثم توصيل هذه الوحدة.

قم بتحرير الكمبيوتر من وضع السكون أو وضع السبات.  
قم بتوصيل هذه الوحدة مباشرة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB مصغر (مرفق).

مؤشر الشحنة المتبقية غير صحيح.   
تحدث هذه الظاهرة عند استخدامك لهذه الوحدة في مكان شديد الحرارة أو البرودة.  

هناك تناقض بين مؤشر شحنة البطارية المتبقية والشحنة المتبقية الفعلية. قم بتفريغ شحنة هذه   
الوحدة مرة، ومن ثم إعادة شحنها لتصحيح اإلشارة.

قم بشحن هذه الوحدة بالكامل مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فإن البطارية قد أصبحت تالفة.   
استشر وكيل Sony او مركز خدمات Sony محلي مرخص.

 .  Wi-Fi ال يمكن توصيل هذه الوحدة والكاميرا بواسطة
قم بزيارة موقع  Sony للتأكد من أن الكاميرا متوافقة مع هذه الوحدة.

إذا استمرت المشكلة، اضغط على الزر RESET في هذه الوحدة.

عرض الخطأ 
قد تظهر أرقام األخطاء التالية على شاشة LCD في هذه الوحدة لتقديم معلومات الخطأ حول الوظيفة.

السبباالعراضرقم الخلل

01-01
02-02

إخفاق التوصيل

قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد تكون 
هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة الوصول.

01-02

تختلف معلومات الجهاز عن الجهاز الحالي.
اختر  Main Settings (إعدادات 

 Resetting the Settings   (رئيسية
(إعادة ضبط اإلعدادات) ثم قم بالتنفيذ. ثم 

اتبع الخطوات في « توصيل هذه الوحدة 
.«Wi-Fi وكاميرا بواسطة

01-03
01-04

الكاميرا غير متوافقة.

03-01
03-02

ال يتم التعرف على الكاميرا. يجب عليك   
القيام ببعض العمليات في الكاميرا التي 

تريد توصيلها.
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

قم بتأكيد الوصول للكاميرا أو بطاقة الذاكرة.خلل في الكاميرا02-01

ال يمكن الضبط04-03

افحص الكاميرا.
ال يمكن التقاط الصور05-01

ال يمكن بدء التسجيل05-02

ال يمكن إيقاف التسجيل05-03

ال توجد استجابة من الكاميرا04-04

افحص الكاميرا.  
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

التشخيص الذايت 
إذا ظهرت إشارة تبدأ بحرف أبجدي على شاشة LCD في هذه الوحدة، فإن وظيفة التشخيص الذاتي تعمل.

.C أو E وأبلغه بكل األرقام التي تبدأ بـ Sony قد تتطلب هذه الوحدة إصالحات. اتصل بوكيل

 GNU GPL/LGPL حول الربنامج التطبيقي
البرامج المؤهلة للبرنامج GNU General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "GPL") أو

GNU Lesser General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "LGPL") التالي موجودة في 
هذه الوحدة.

هذا يخبرك بأنه لك الحق في الوصول إلى رمز مصدر تلك البرامج وتحديثه وإعادة توزيعه وفقاًً لشروط 
GPL/LGPL المزودة.

رمز المصدر موجود على الموقع على شبكة االنترنت. استعمل الموقع التالي لتحميله. عند تحميل رمز 
المصدر، اختر الموديل RM-LVR1 كموديل للوحدة.

http://www.sony.net/Products/Linux/
نفضل عدم االتصال بنا بخصوص محتويات رمز المصدر.

توجد نسخ من التراخيص (باللغة االنجليزية) مخزنة في الذاكرة الداخلية للوحدة.
 ".PMHOME" ضمن "LICENSE" واقرأ الملفات في المجلد ،Mass Storage صل الكاميرا والوحدة بوضع

العالمات التجارية
Wi-Fi وشعار Wi-Fi و  Wi-Fi PROTECTED SET-UP هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية 

.Wi-Fi Alliance مسجلة التحاد
Adobe وشعار Adobe و  Adobe Acrobat هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 

Adobe Systems Incorporated في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

املواصفات
[موصل اإلدخال للشحن] 

موصل USB صغير/متعدد 
االغراض: 

B/USB صغير

[الطاقة، عام]
بطارية قابلة للشحن: 3.6 فولطمتطلبات الطاقة: 

USB: 5.0 فولط
:USB تيار مباشر 5.0 فولط، 500 ميلى أمبير /800 ميلي أمبيرشحن

عبر الكمبيوتر: 245 دقيقة تقريًبامدة الشحن: 
عبر AC-UD20 (يباع بشكل منفصل): 175 دقيقة تقريًبا

1.0 واط (عند التوصيل عبر Wi-Fi وخالل العرض الحي)استهالك الطاقة:

عمق الماء 3 أمتار، 30 دقيقة بشكل مستمرأداء مقاومة الماء:
-10 إلى +40 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل:
-20 إلى +60 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين:

72.3 مم × 50.2 مم × 20.8 مم (عرض/ارتفاع/عمق، باستثناء النتوءات)األبعاد (تقريًبا):
63 جم تقريًبا (الهيكل الرئيسي فقط بما في ذلك البطارية)الكتلة:

93 جم تقريًبا (بما في ذلك الحزام ولوحة القاعدة المرفقين)إجمالي الوزن (عند االستعمال):
هذه الوحدة (1)، كبل USB مصغر (1)، حزام (1)، لوحة القاعدة (1)، طقم البنود المتضّمنة:

من وثائق مطبوعة 

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

تنبيهات احتياطية 
توجد لوحة االسم على الوجه السفلي الخارجي.

إذا أردت التحقق منه، افصل الحزام.

تحذير
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية،

1) ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
2) ال تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.

ال تعرض البطاريات إلى حرارة مفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

تنبيه 
انتبه للتحذيرات التالية، فقد يكون هناك خطر توليد الحرارة أو حريق أو انفجار.

* بطارية ليثيوم أيون متضمنة في المنتج.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة.  

ال تضع المنتج في أو بالقرب من النار، أو تضعه في الميكروويف.  
ال تترك المنتج في سيارة في الطقس الحار.  

ال تخزن أو تستخدم هذا المنتج في مكان حار ورطب مثل الحمام البخاري.  
ال تقم بتفكيك أو تهشيم أو ثقب المنتج.  

ال تعرض المنتج لصدمة مفرطة مثل إسقاطه من مكان عال.  

ال تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية فوق  60 درجة مئوية.
حافظ على المنتج جافا.  

تخلص من المنتج بشكل مناسب.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة في دليل التعليمات.

استبدل البطارية بأخرى من النوع المحدد فقط. وإال، قد ينشب حريق أو تحدث اصابات.

مالحظات حول التسجيل لمدة طويلة 
إذا توقفت الطاقة، اترك هذه الوحدة لمدة  10 دقائق أو أكثر للسماح للحرارة داخل هذه الوحدة 

باالنخفاض حتى تصل إلى مستوى آمن.
فى ظل درجات الحرارة المحيطة العالية، سترتفع درجة حرارة هذه الوحدة بسرعة.  

عندما ترتفع درجة حرارة هذه الوحدة، قد تتدهور جودة الصورة.  
نوصيك باالنتظار حتى تنخفض درجة حرارة هذه الوحدة قبل االستمرار في التصوير.  

قد يصبح سطح هذه الوحدة ساخنا. هذا ال يعد خلًال.  

اقرأ هذا أوًال
راجع أيضاً الكتيب اليدوي (PDF) المثبت في هذه الوحدة باتباع الخطوات التالية:
قم بتوصيل الوحدة المشحونة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB المصغر (مرفق).

شغل طاقة هذه الوحدة.  
] على الكمبيوتر، ثم افتح الكتيب اليدوي   HANDBOOK]   [PMHOME]  [الكمبيوتر] اعرض

.(PDF)

املزايا 
  Sony (المشار إليها أدناه بـ «هذه الوحدة») لتشغيل كاميرا RM-LVR1 يمكن استخدام عرض حي عن بعد

التي تحتوي على وظيفة Wi-Fi. قد ال تكون هذه الوحدة متوافقة مع جميع الكاميرات التي تحتوي على 
وظيفة Wi-Fi. يرجى زيارة موقع سوني Sony على اإلنترنت لالطالع على الموديالت والوظائف المتوافقة.

هذه الوحدة لديها وظائف تسجيل أساسية (تسجيل فيلم والتقاط صورة وإعداد الكاميرا).  
هذه الوحدة لديها مواصفات مقاومة الماء التي تمكن من استخدامها في المطر أو الثلج أو على الشاطئ.  

يمكن شحن هذه الوحدة من الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل منفصل) عن طريق كبل  USB المصغر 
المرفق.

مالحظات حول االستعامل 
ال تقم باستعامل/تخزين هذه الوحدة يف األماكن التالية 

في مكان شديد الحرارة  
في أماكن مثل سيارة متوقفة في الشمس، قد يصبح هيكل الوحدة مشوها وقد يؤدي هذا إلى عطل.

تحت اشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز تدفئة  
إذا قمت بتخزين هذه الوحدة في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تدفئة، قد يتغير لون هذه 

الوحدة أو تتشوه وهذا قد يؤدي إلى عطل.
في موقع معرض الهتزاز قوي  

بالقرب من الحقول المغناطيسية القوية  

درجة حرارة التشغيل 
تم تصميم هذه الوحدة الستخدامها في درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية و +40 درجة مئوية. ال 

يوصى باستخدامها في أماكن شديدة البرودة أو السخونة خارج هذا النطاق.
تصبح الشاشة  LCD والهيكل ساخنين أثناء التشغيل. هذا ال يعد خلًال.

تكثف الرطوبة 
إذا قمت بنقل هذه الوحدة من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة، فقد تتكثف الرطوبة داخلها. قد يؤدي هذا 

التكثف إلى تعطل هذه الوحدة.

إذا وقع التكثف 
قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة واالنتظار حوالي 1 ساعة حتى تتبخر الرطوبة.

مالحظات حول تكثف الرطوبة 
قد تتكثف الرطوبة عند نقل هذه الوحدة من مكان بارد إلى مكان دافئ (أو العكس بالعكس) أو عند استخدام 

هذه الوحدة في مكان رطب، كما هو موضح أدناه.
 عند إحضار هذه الوحدة من منحدر تزلج إلى مكان دافئ

 عند إحضار هذه الوحدة من سيارة أو غرفة مكيفة الهواء إلى مكان حار في الخارج
 عند استخدام هذه الوحدة بعد عاصفة ثلجية أو مطر خفيف

 عند استخدام هذه الوحدة في مكان حار ورطب

 Wi-Fi الوظيفة
استخدم هذه الوحدة وفقاً للقوانين المتعلقة في منطقة االستخدام.   

ال يمكنك استخدام وظيفة  Wi-Fi في هذه الوحدة تحت الماء.

 Wi-Fi إبطال كل الوظائف التي لها صلة بـ
عندما تكون على متن طائرة، الخ، يمكنك إبطال كل الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا.

.  LCD (تشغيل)، يتم عرض  على الشاشة [On] (وضع الطائرة) على [Airplane Mode] عند ضبط
للحصول على تفاصيل حول اإلعدادات، راجع «  تغيير اإلعدادات» في «استخدام هذه الوحدة».

 LCD التعامل مع شاشة
ال تترك شاشة  LCD مواجهة للشمس بما أنها قد تتلف. توخى الحذر عند وضع الوحدة بجانب النافذة.

اذا استعملت الشاشة في مكان بارد، فانه من الممكن أن تظهر خطوط أفقية أو صورة ساكنة على الشاشة   
LCD. هذا ال يعد خلًال. تعود الشاشة LCD إلى وضعها العادي عند ارتفاع درجة حرارة الوحدة.

اذا تم عرض صورة ثابتة أو ساكنة مثل إطار صورة مقسمة أو رمز الوقت لمدة طويلة، يمكن أن تظل صورة   
على الشاشة LCD على شكل صورة مشوشة.

لوحة  LCD في هذه الوحدة مصنعة بواسطة تقنية ذات دقة عالية ولكن من الممكن أن «يلتصق» عدد 
صغير من البيكسالت سواء تكون دائما معتمة (سوداء) أو مضيئة (حمراء او خضراء او زرقاء) أو وامضة. 

باالضافة لذلك، نظرا للخصائص الفيزيائية لشاشة الكريستال السائل، فإنه يمكن اعتبار «التصاق» بعض 
البيكسالت أمرا طبيعيا بعد مدة طويلة من االستخدام. هذه المشاكل ليست خلال.

التنظيف 

 LCD تنظيف شاشة
سطح الشاشة LCD معالج خصيصا لخفض انعكاس الضوء.

بما انه يمكن لعملية صيانة غير صحيحة أن تؤثر على أداء الشاشة LCD، توخ الحذر واتبع التوصيات التالية: 
امسح الشاشة  LCD برفق بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات.

يمكن ازالة اللطخات المستعصية بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات مبللة بالماء.  
ال تستعمل أبدا مذيبات مثل الكحول، البنزين، مرقق الطالء، منظف حمضي أو قلوي أو كاشط أو منظف   

.LCD مالبس كيميائي بما أنها ستتلف سطح الشاشة

تنظيف سطح هذه الوحدة 
قم بتنظيف سطح هذه الوحدة بقطعة قماش ناعمة مبللة قليال بالماء، ثم مسح السطح بقطعة قماش   

جافة.
ال تستخدم أيا من اإلجراءات التالية بما أنها قد تؤدي إلى تلف الزخرفة أو العلبة.

 المنتجات الكيمياوية مثل مرقق الطالء والبنزين والكحول أو القماش الذي يمكن التخلص منه وطارد 
الحشرات والمرهم الواقي من الشمس ومبيد الحشرات، الخ.

 ال تلمس هذه الوحدة مع كون أي من المذكور أعاله على يديك.
 ال تترك هذه الوحدة في تالمس مع المطاط أو الفينيل لفترة طويلة.

حول أداء مقاومة املاء لهذه الوحدة 
تم تصميم هذه الوحدة لتكون مقاومة للماء. األضرار الناجمة عن سوء االستخدام أو سوء المعاملة أو صيانة 

غير مناسبة ال يشملها الضمان المحدود. 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة للماء المضغوط مثل الماء المتدفق من الصنبور.  

ال تقم باستعمالها في عين ساخنة.  
  40 استعمل هذه الوحدة في حالة التشغيل الموصى بها التي يتراوح فيها مدى درجة حرارة الماء بين 0 الى

درجة مئوية.

مالحظات قبل استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
تأكد من أن أي مواد غريبة مثل الرمل أو الشعر أو األوساخ ال تدخل إلى الغطاء متعدد األطراف. قد تؤدي   

حتى كمية صغيرة من المواد الغريبة إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.
). قد يؤدي حتى    لم تخدش (انظر الشكل التوضيحي  وأسطح الوصل  تأكد من أن حشية الختم
خدش صغير إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة. إذا أصبحت حشية الختم أو أسطح الوصل مخدوشة، قم 

باستشارة وكيل Sony أو مركز خدمة Sony المحلي المرخص له.
إذا وقعت االوساخ أو الرمل على حشية الختم أو أسطح الوصل، قم بتنظيف المنطقة بقطعة قماش ناعمة   

ال تترك وراءها أي خيوط.
ال تقم بفتح/إغالق الغطاء متعدد األطراف بأيد مبتلة أو مكسوة بالرمل أو بالقرب من الماء. من المحتمل   

دخول الرمل أو المياه إلى الداخل. قبل فتح الغطاء متعدد األطراف، قم بتنفيذ اإلجراء الموضح في 
«التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من المياه».

افتح غطاء متعدد األطراف عندما تكون هذه الوحدة جافة تماما.  
تأكد دائما من أن الغطاء متعدد األطراف مقفل بإحكام.  

مالحظات حول استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة لصدمة مثل عند القفز في الماء.  

ال تقم بفتح وإغالق الغطاء متعدد األطراف تحت/بالقرب من المياه.  
هذه الوحدة تغرق في الماء. قم باستخدام الحزام المرفق مع هذه الوحدة لمنعها من الغرق.  

التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
قم بتنظيف هذه الوحدة دائما بالماء في غضون  60 دقيقة من االستخدام، وال تفتح الغطاء متعدد األطراف 
قبل االنتهاء من التنظيف. قد يدخل الرمل أو الماء حيث ال يمكن رؤيته، وسوف يضعف أداء مقاومة الماء 

إذا لم يشطف.
أدخل هذه الوحدة في الماء النقي في وعاء تنظيف لمدة  5 دقائق تقريبا. ثم قم بهز هذه الوحدة بلطف 

والضغط على كل زر تحت الماء لتنظيف أي ملح أو رمل أو أي مواد أخرى موجودة حول األزرار (انظر 
.( الشكل التوضيحي

بعد الشطف، قم بمسح أي قطرات ماء بقطعة قماش ناعمة. اترك هذه الوحدة تجف تماما في مكان مظلل   
مع تهوية جيدة. ال تستخدم مجفف الشعر بما أنه هناك خطر تشوه و/أو ضعف أداء مقاومة الماء.

امسح أي قطرات ماء أو غبار عن الغطاء متعدد األطراف بقطعة قماش جافة وناعمة.  
قد تظهر فقاعات عندما يتم وضع هذه الوحدة تحت الماء. هذا ال يعد خلًال.  

قد يتغير لون هيكل الوحدة إذا المس مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة. إذا المست هذه   
الوحدة مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة، قم بتنظيفها بسرعة.

ال تترك هذه الوحدة مع وجود المياه المالحة داخلها أو على سطحها. قد يؤدي هذا إلى التآكل أو تغير   
اللون وتدهور أداء مقاومة الماء.

التخلص 
أزل البطارية قبل التخلص من هذه الوحدة.  

 ( راجع الشكل التوضيحي) أزل البطارية
يمكن إعادة تدوير البطارية المدمجة.

عند التخلص من هذه الوحدة، أزل البطارية المدمجة واحملها إلى وكيلك.

مالحظات
عند إزالة البطارية، توخى الحذر مما يلي.

أزل البراغي، الخ بعيدا عن متناول األطفال لمنع ابتالعها عرضيا.  
احرص على عدم جرح أظافرك أو أصابعك.  

معلومات هامة 
ال تقم بإزالة البراغي باستثناء عند التخلص من هذه الوحدة. نحن نرفض اإلصالح أو االستبدال إذا ما حكمنا 

أن هناك تفكيكا ال يشمله الضمان قد وقع.

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل طاقة هذه الوحدة.   1
افصل الكابالت الموصولة.   2

قم بإزالة البراغي بواسطة مفك براغي فيليبس. (4 براغي)   3
افصل الغطاء.   4

ادفع المشبك للخارج وأزل البطارية.   5

البطارية 
حول شحن هذه الوحدة 

قم بشحن هذه الوحدة قبل االستخدام ألول مرة.  
نوصيك بشحن هذه الوحدة في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 إلى  30 درجة مئوية حتى ينطفئ 

المصباح CHG (شحن). قد ال يتم شحن هذه الوحدة بشكل فعال خارج نطاق درجات الحرارة هذا.
قد يضيء مصباح  CHG (شحن) في الحاالت التالية:

 البطارية تالفة
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة منخفضة، قم بوضعها في مكان دافئ.   
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة مرتفعة، قم بوضعها في مكان معتدل.  

مدة تشغيل البطارية 
مدة التشغيلالعرضحالة الوحدة

REC240 دقيقة تقريًباالعرض الحي

Wi-Fi ON280 دقيقة تقريًباعرض الساعة

Wi-Fi OFF340 دقيقة تقريًباعرض الساعة

مالحظات 
   هذه هي أوقات التشغيل التقريبية عند استخدام هذه الوحدة مع بطارية مشحونة بالكامل، مع ضبط

Panel Brightness (سطوع الشاشة) على HI وفي درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية.

التحقق من شحنة البطارية املتبقية 
يظهر مؤشر الشحنة المتبقية على شاشة LCD لهذه الوحدة.

منخفض   عالي

مالحظات 
سيستغرق ظهور المؤشر الصحيح للشحنة المتبقية حوالي  30 ثانية.

مؤشر الشحنة المتبقية المعروضة قد ال يكون صحيحا في ظروف معينة.  

االستعامل الفعال للبطارية 
ينخفض أداء البطارية في درجة حرارة محيطة منخفضة. ولذلك ففي األماكن الباردة تكون مدة تشغيل   

البطارية أقصر.

شحنة البطارية املتبقية 
إذا كانت البطارية تنفد بسرعة على الرغم من أن مؤشر الشحنة المتبقية عال، قم بشحن هذه الوحدة   

بالكامل مرة أخرى. بعد ذلك يتم عرض مؤشر الشحنة المتبقية بشكل صحيح. الحظ أنه قد ال يتم عرضه 
بشكل صحيح في الحاالت التالية:

 تم استخدام هذه الوحدة لفترة طويلة في درجة حرارة محيطة عالية
 تم ترك هذه الوحدة مشحونة بشكل كامل

 تم استعمال هذه الوحدة كثيرا

بشأن الحامية من السخونة 
اعتمادا على هذه الوحدة ودرجة حرارة البطارية، قد تتوقف طاقة هذه الوحدة تلقائيا لحمايتها. سيتم   

عرض رسالة على الشاشة LCD قبل توقف الطاقة.

كيفية تخزين البطارية 
قم بتفريغ شحنة هذه الوحدة بالكامل قبل تخزينها، وقم بتخزينها في مكان معتدل وجاف. للحفاظ على   
وظيفة هذه الوحدة، قم بشحن هذه الوحدة بالكامل وتفريغها بالكامل مرة واحدة على األقل في السنة 

عند التخزين.

عمر البطارية 
عمر البطارية محدود. تنخفض سعة البطارية بمرور الوقت ومن خالل االستعمال المتكرر. إذا كان هناك   
.Sony انخفاض كبير في وقت االستخدام بين الشحنات، ربما قد حان الوقت الستبدالها. احملها إلى وكيل

عمر البطارية يختلف وفقا لكيفية استخدامها.  

 تعريف األجزاء
غطاء متعدد األطراف  1

MENU الزر  2
DISP الزر  3

موصل USB صغير/متعدد االغراض  4
الزر RESET (إعادة ضبط)  5

المصباح CHG (شحن)  6
REC/ENTER الزر  7

UP الزر  8
DOWN الزر  9
 LCD شاشة  10

REC/Wi-Fi المصباح  11
حلقة للحزام  12

الزر ON/OFF (الطاقة)  13

LCD مؤرشات شاشة 
 عرض الساعة 
 العرض الحي 

أيقونة Airplane Mode (وضع الطائرة)  1
يعرض عندما تكون هذه الوحدة في Airplane Mode (وضع الطائرة).

مؤشر الشحنة المتبقية في البطارية  2
عرض الساعة  3

مؤشر تحذير بطاقة الذاكرة  4
أيقونة قفل األزرار  5

مؤشر الزوم  6
REC أيقونة  7

مؤشر وضع التصوير  8
يظهر  أثناء تسجيل فيلم. يظهر  أثناء التقاط صور. يظهر  أثناء تسجيل صور بفاصل. يظهر  

أثناء تسجيل الصوت.

اإلعداد 
 شحن هذه الوحدة 

 .OFF تأكد من أن طاقة هذه الوحدة مضبوطة على  1
قم بتوصيل كبل USB مصغر (مرفق) إلى موصل USB صغير/متعدد االغراض في هذه الوحدة.   2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل USB المصغر إلى الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل   3
منفصل). 

يضاء المصباح CHG (شحن) بالبرتقالي وتبدأ عملية الشحن.
ينطفئ المصباح CHG (شحن) عند اكتمال عملية الشحن.

مالحظات 
يمكنك شحن هذه الوحدة حتى إذا لم يتم تفريغها تماما. وأيضا، حتى لو لم يتم شحن هذه الوحدة   

بالكامل، يمكنك استخدام قدرة الشحن الجزئي للبطارية كما هو.
عند تشغيل طاقة هذه الوحدة، يتم تغذيتها بالطاقة ولكن ال تشحن.  

 ربط حزام بهذه الوحدة 
ضع هذه الوحدة على لوحة القاعدة وأدخل الحزام عبر أنشوطة الحزام في هذه الوحدة ولوحة القاعدة كما 

.-1 قم بتثبيت الحزام بهذه الوحدة وبلوحة القاعدة كما هو موضح في .-1 هو موضح في
يمكنك ضبط طول الحزام عند تثبيته وذلك اعتماداً على وضعية تثبيت  و  في الشكل التوضيحي 

.-1
للربط على ذراعك، ضع حلقة الحزام في هذه الوحدة على جهة المعصم وأدخل الحزام عبر  كما هو 

. من الحزام في  أدخل الجزء الزائد .-2 موضح في
ربط الحزام بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب إصابات.

عند استخدام هذه الوحدة عندما تكون مثبتة على ذراعك، قم دائما بثبيت لوحة القاعدة والحزام بشكل 
صحيح.

مالحظات 
احذر لئال تسقط هذه الوحدة عند فصل الحزام عنها.

استعامل هذه الوحدة 
 قبل تشغيل طاقة هذه الوحدة 

تأكد من أن الغطاء متعدد األطراف لهذه الوحدة مغلق.
قم بإغالق الغطاء متعدد األطراف حتى تسمع صوت تأمين القفل المنزلق عليه في مكانه وال يمكن رؤية 

العالمة الصفراء تحت القفل المنزلق. 
إذا كانت أي مواد غريبة مثل الرمل قد دخلت في الغطاء متعدد األطراف، قد تكون حشية الختم قد   

خدشت، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.

 تشغيل طاقة هذه الوحدة 
اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) بعد شحن هذه الوحدة. 

عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة للمرة األولى، يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت.  
راجع « Clock Setting (إعداد الساعة)» في « تغيير اإلعدادات».

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) مرة أخرى إليقاف طاقة هذه الوحدة.

(SINGLE توصيل : ) Wi-Fi توصيل هذه الوحدة وكامريا بواسطة 
شغل طاقة هذه الوحدة والكاميرا.   1

يتم عرض شاشة اختيار الجهاز Wi-Fi على شاشة LCD لهذه الوحدة. اختر SSID للكاميرا التي   2
تريد االتصال بها بالزر UP أو الزر DOWN واضغط على الزر REC/ENTER للتأكيد. 

للتفاصيل عن SSID في الكاميرا، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

مالحظات 
."Direct-" في الكاميرا على هذه الوحدة مع إزالة SSID يتم عرض

إذا ظهر [?ACPT] على شاشة الكاميرا التي تريد االتصال بها، اضغط على الزر ENTER في   3
الكاميرا للسماح باالتصال المباشر. (Action Cam (كاميرا الحركة) فقط)

يتغير العرض على شاشة LCD في هذه الوحدة إلى العرض الحي ويضيء المصباح REC/Wi-Fi في 
هذه الوحدة باألزرق.

مالحظات
اعتمادا على الكاميرا، يختلف المؤشر المعروض وزر الضغط للسماح باالتصال المباشر. للتفاصيل، راجع 

دليل البدء وتعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

.Wi-Fi هذه الوحدة موصولة اآلن بالكاميرا عبر

أثناء اتصال هذه الوحدة والكاميرا عبر Wi-Fi، سيضيء المصباح REC/Wi-Fi باألزرق. 
أنت لست بحاجة للقيام بالخطوات 2 و 3 عند االتصال بنفس الكاميرا من المرة القادمة. هذه الوحدة تتصل 

تلقائيا بالكاميرا.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX أو كاميرا أخرى متوافقة من إنتاج 

Sony، يتم ضبط وضع التعريض الضوئي في الكاميرا على « تلقائي ذكي» تلقائياً.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX من إنتاج Sony، تظهر تهيئة تاريخ 

هذه الوحدة على الكاميرا أيضاً.

مالحظات 
عندما يتم تشغيل طاقة هذه الوحدة أو يتم إلغاء  Airplane Mode (وضع الطائرة)، تتصل هذه الوحدة 

تلقائيا بالكاميرا.
إذا تم قطع االتصال بسبب البيئة أو اختيار  Disconnect (فصل) من القائمة، لن تتصل هذه 

الوحدة تلقائيا بالكاميرا. لتوصيلها، قم بالخطوات 2 و 3 في « توصيل هذه الوحدة وكاميرا بواسطة 
.«Wi-Fi

 تغيري اإلعدادات 
يمكنك تغيير إعدادات هذه الوحدة بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة.

يمكنك أيضا تغيير إعدادات الكاميرا بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة أثناء اتصالها بالكاميرا عبر 
.Wi-Fi

 .MENU اضغط زر  1
تظهر بنود اإلعداد على شاشة LCD في هذه الوحدة.

اضغط على الزر UP أو الزر DOWN لتحديد البند المطلوب، ثم اضغط على الزر   2
 .REC/ENTER

REC/ لتحديد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على الزر DOWN أو الزر UP اضغط على الزر  3
ENTER للتأكيد. 

بند اإلعداد 

فصل الكاميرا عن Wi-Fi. ترجع شاشة LCD في  Disconnect (فصل) 
.Wi-Fi هذه الوحدة إلى شاشة اختيار الجهاز

التبديل بين أوضاع التصوير في الكاميرا.  Shooting Mode (وضع التسجيل)
اإلعدادات المعروضة على الشاشة LCD في 

هذه الوحدة تختلف اعتمادا على الكاميرا 
الموصولة.

 Camera Settings
(إعدادات الكاميرا)*

 Recording mode
(وضع التسجيل)**

قم بتغيير وضع التسجيل في الكاميرا الموصولة.
يكون هذا اإلعداد متاحاً عند ضبط الكاميرا 

الموصولة على وضع تسجيل األفالم.
اضغط الزر REC/ENTER مرة واحدة:

يتم عرض أيقونة وضع التسجيل الحالي في 
الكاميرا.

اضغط الزر REC/ENTER مرتين:
يتم عرض شاشة اختيار وضع التسجيل.

 
 SteadyShot Setting
(SteadyShot إعداد)

قم بتغيير إعداد SteadyShot في الكاميرا 
الموصولة.

SteadyShot يتم استخدام :ON
SteadyShot ال يتم استخدام :OFF

 
 Field Angle Setting

(إعداد زاوية النطاق)

قم بتغيير زاوية النطاق في الكاميرا الموصولة.
°120: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °120
°170: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °170

 Display Settings 
(إعدادات العرض)

 Display Rotate 
(تدوير العرض)

تغيير اتجاه الشاشة LCD والزر UP/الزر 
DOWN لهذه الوحدة. 

استخدم هذا اإلعداد عند ربط الحزام بذراعك 
اليمنى، الخ. 

ON: تدوير 180 درجة 
OFF: ال تدوير

 Panel Brightness 
(سطوع الشاشة)

.LCD قم بضبط سطوع الشاشة
HI: ساطع
LO: معتم

 Main Settings 
(اإلعدادات الرئيسية)

 Clock Setting 
(إعداد الساعة)

اضبط السنة/الشهر/اليوم/الوقت.
اختر صيغة التاريخ.

 Auto Power Off 
(قطع الطاقة التلقائي)

ضبط طول المدة حتى تتحول هذه الوحدة إلى 
قطع الطاقة التلقائي.

30min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 30 دقيقة.
5min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 5 دقائق.

1min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي دقيقة.
OFF: ال تنطفئ تلقائيا.

 
 Resetting the Settings

(إعادة ضبط اإلعدادات)

استعادة إعدادات الشبكة االفتراضية.

عرض نسخة من برنامج هذه الوحدة. Version (إصدار)

 
 Network Settings

Connection Setting (إعدادات الشبكة)
(إعداد التوصيل)***

قم بتغيير إعداد التوصيل.
 SINGLE توصيل  :

يتم تشغيل كاميرا واحدة مع هذه 
الوحدة.

 MULTI توصيل  :
يتم تشغيل عدة كاميرات مع هذه 

الوحدة.

 Airplane Mode 
(وضع الطائرة)

إبطال كافة الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا 
عند الصعود إلى الطائرة، الخ.

ON: اختر هذا عندما تكون على متن الطائرة.
OFF: قم باختيار هذا لالستعمال العادي.

األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على وضع الكاميرا الموصولة.  *
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على الكاميرا الموصولة أو على   **

وضع التسجيل فيها عند التوصيل.
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على إعداد التوصيل الحالي في   ***

هذه الوحدة.

مالحظات 
اعتمادا على الكاميرا، قد ال تكون بعض بنود اإلعداد واإلعدادات متوافقة.  

، ال يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا.  Wi-Fi عندما ال يتم توصيل هذه الوحدة بالكاميرا عن طريق
اختر   للعودة من شاشة اختيار اإلعداد لشاشة اختيار بند اإلعداد.
اختر   لتفعيل بند اإلعداد أو اإلعداد المختار في شاشة االختيار.

 التصوير 
تسجيل فيلم/تسجيل صور بفاصل 

اضغط الزر REC/ENTER لبدء التسجيل.   1
يتغير المصباح األزرق REC/Wi-Fi من األزرق إلى األحمر.

اضغط الزر REC/ENTER مرة أخرى إليقاف التسجيل.   2
يتغير المصباح األحمر REC/Wi-Fi من األحمر إلى األزرق.

التقاط صور 
 .REC/ENTER اضغط الزر

عرض الساعة 
اضغط على الزر DISP في هذه الوحدة لعرض الساعة على شاشة LCD عندما يكون العرض الحي على 

الشاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل الفيلم.
اضغط على الزر DISP مرة أخرى لضبط الشاشة LCD على وضع OFF. في الوضع OFF، اضغط على الزر 

DISP مرة أخرى إلعادة الشاشة LCD إلى وضع العرض الحي.

DISP تغيري عرض الشاشة بواسطة الزر
يمكنك تغيير عرض شاشة LCD في هذه الوحدة عندما تكون موصولة بالكاميرا بالترتيب التالي: العرض الحي 

 بدون أيقونة  عرض الساعة  إيقاف العرض
عند ضبط شاشة LCD في هذه الوحدة على «إيقاف العرض»، تتم العودة إلى «العرض الحي» بضغط الزر 

DISP على هذه الوحدة مرة أخرى.

وظيفة قفل األزرار
اضبط هذه الوحدة بعد توصيلها بكاميرا على وضع قفل األزرار بضغط الزر MENU الموجود عليها لثانيتين 

أو أكثر. تحول هذه العملية دون ضغط أزرار هذه الوحدة بالخطأ عند حملها.
إللغاء وضع قفل األزرار، اضغط الزر MENU على هذه الوحدة لمدة ثانيتين أو أكثر، أو اضغط الزر 

ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل هذه الوحدة.

التزويم
أثناء تشغيل العرض الحي على شاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل األفالم، يمكنك تشغيل وظيفة 

الزوم في الكاميرا بضغط الزر UP/DOWN على هذه الوحدة.
ال تكون وظيفة الزوم متاحة إال مع الكاميرات المتوافقة. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاصة 

بالكاميرا ومعلومات التوافقية.

التحكم بكامريات متعددة
.HDR-AS100V يمكنك تشغيل ما يصل إلى 5 كاميرات في نفس الوقت مع هذه الوحدة عند استخدام

للمزيد من التفاصيل، راجع الكتيب اليدوي المثبت في هذه الوحدة.

تحري الخلل وإصالحه 
ال يمكن تشغيل هذه الوحدة.   

 اشحن البطارية.
تتوقف طاقة هذه الوحدة فجأة.   

إذا لم تشغل هذه الوحدة لفترة معينة من الوقت أثناء تشغيل الطاقة، ستتوقف تلقائيا للحفاظ على   
شحنة البطارية. قم بتشغيل هذه الوحدة مرة أخرى.

]، ال يتم قطع    OFF] (قطع الطاقة التلقائي) على Auto Power Off  إذا تم ضبط إعداد
الطاقة تلقائيا.

ال يمكن شحن هذه الوحدة.   
.  USB قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وتوصيلها بواسطة

مرفق).  ) المصغر USB قم فصل ثم إعادة توصيل كبل
مرفق).  ) المصغر USB استعمل كبل

قم بشحن هذه الوحدة في نطاق درجة حرارة محيطة بين 10 و  30 درجة مئوية.
 قم بتشغيل طاقة الكمبيوتر ثم توصيل هذه الوحدة.

قم بتحرير الكمبيوتر من وضع السكون أو وضع السبات.  
قم بتوصيل هذه الوحدة مباشرة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB مصغر (مرفق).

مؤشر الشحنة المتبقية غير صحيح.   
تحدث هذه الظاهرة عند استخدامك لهذه الوحدة في مكان شديد الحرارة أو البرودة.  

هناك تناقض بين مؤشر شحنة البطارية المتبقية والشحنة المتبقية الفعلية. قم بتفريغ شحنة هذه   
الوحدة مرة، ومن ثم إعادة شحنها لتصحيح اإلشارة.

قم بشحن هذه الوحدة بالكامل مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فإن البطارية قد أصبحت تالفة.   
استشر وكيل Sony او مركز خدمات Sony محلي مرخص.

 .  Wi-Fi ال يمكن توصيل هذه الوحدة والكاميرا بواسطة
قم بزيارة موقع  Sony للتأكد من أن الكاميرا متوافقة مع هذه الوحدة.

إذا استمرت المشكلة، اضغط على الزر RESET في هذه الوحدة.

عرض الخطأ 
قد تظهر أرقام األخطاء التالية على شاشة LCD في هذه الوحدة لتقديم معلومات الخطأ حول الوظيفة.

السبباالعراضرقم الخلل

01-01
02-02

إخفاق التوصيل

قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد تكون 
هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة الوصول.

01-02

تختلف معلومات الجهاز عن الجهاز الحالي.
اختر  Main Settings (إعدادات 

 Resetting the Settings   (رئيسية
(إعادة ضبط اإلعدادات) ثم قم بالتنفيذ. ثم 

اتبع الخطوات في « توصيل هذه الوحدة 
.«Wi-Fi وكاميرا بواسطة

01-03
01-04

الكاميرا غير متوافقة.

03-01
03-02

ال يتم التعرف على الكاميرا. يجب عليك   
القيام ببعض العمليات في الكاميرا التي 

تريد توصيلها.
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

قم بتأكيد الوصول للكاميرا أو بطاقة الذاكرة.خلل في الكاميرا02-01

ال يمكن الضبط04-03

افحص الكاميرا.
ال يمكن التقاط الصور05-01

ال يمكن بدء التسجيل05-02

ال يمكن إيقاف التسجيل05-03

ال توجد استجابة من الكاميرا04-04

افحص الكاميرا.  
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

التشخيص الذايت 
إذا ظهرت إشارة تبدأ بحرف أبجدي على شاشة LCD في هذه الوحدة، فإن وظيفة التشخيص الذاتي تعمل.

.C أو E وأبلغه بكل األرقام التي تبدأ بـ Sony قد تتطلب هذه الوحدة إصالحات. اتصل بوكيل

 GNU GPL/LGPL حول الربنامج التطبيقي
البرامج المؤهلة للبرنامج GNU General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "GPL") أو

GNU Lesser General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "LGPL") التالي موجودة في 
هذه الوحدة.

هذا يخبرك بأنه لك الحق في الوصول إلى رمز مصدر تلك البرامج وتحديثه وإعادة توزيعه وفقاًً لشروط 
GPL/LGPL المزودة.

رمز المصدر موجود على الموقع على شبكة االنترنت. استعمل الموقع التالي لتحميله. عند تحميل رمز 
المصدر، اختر الموديل RM-LVR1 كموديل للوحدة.

http://www.sony.net/Products/Linux/
نفضل عدم االتصال بنا بخصوص محتويات رمز المصدر.

توجد نسخ من التراخيص (باللغة االنجليزية) مخزنة في الذاكرة الداخلية للوحدة.
 ".PMHOME" ضمن "LICENSE" واقرأ الملفات في المجلد ،Mass Storage صل الكاميرا والوحدة بوضع

العالمات التجارية
Wi-Fi وشعار Wi-Fi و  Wi-Fi PROTECTED SET-UP هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية 

.Wi-Fi Alliance مسجلة التحاد
Adobe وشعار Adobe و  Adobe Acrobat هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 

Adobe Systems Incorporated في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

املواصفات
[موصل اإلدخال للشحن] 

موصل USB صغير/متعدد 
االغراض: 

B/USB صغير

[الطاقة، عام]
بطارية قابلة للشحن: 3.6 فولطمتطلبات الطاقة: 

USB: 5.0 فولط
:USB تيار مباشر 5.0 فولط، 500 ميلى أمبير /800 ميلي أمبيرشحن

عبر الكمبيوتر: 245 دقيقة تقريًبامدة الشحن: 
عبر AC-UD20 (يباع بشكل منفصل): 175 دقيقة تقريًبا

1.0 واط (عند التوصيل عبر Wi-Fi وخالل العرض الحي)استهالك الطاقة:

عمق الماء 3 أمتار، 30 دقيقة بشكل مستمرأداء مقاومة الماء:
-10 إلى +40 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل:
-20 إلى +60 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين:

72.3 مم × 50.2 مم × 20.8 مم (عرض/ارتفاع/عمق، باستثناء النتوءات)األبعاد (تقريًبا):
63 جم تقريًبا (الهيكل الرئيسي فقط بما في ذلك البطارية)الكتلة:

93 جم تقريًبا (بما في ذلك الحزام ولوحة القاعدة المرفقين)إجمالي الوزن (عند االستعمال):
هذه الوحدة (1)، كبل USB مصغر (1)، حزام (1)، لوحة القاعدة (1)، طقم البنود المتضّمنة:

من وثائق مطبوعة 

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

تنبيهات احتياطية 
توجد لوحة االسم على الوجه السفلي الخارجي.

إذا أردت التحقق منه، افصل الحزام.

تحذير
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية،

1) ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
2) ال تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.

ال تعرض البطاريات إلى حرارة مفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

تنبيه 
انتبه للتحذيرات التالية، فقد يكون هناك خطر توليد الحرارة أو حريق أو انفجار.

* بطارية ليثيوم أيون متضمنة في المنتج.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة.  

ال تضع المنتج في أو بالقرب من النار، أو تضعه في الميكروويف.  
ال تترك المنتج في سيارة في الطقس الحار.  

ال تخزن أو تستخدم هذا المنتج في مكان حار ورطب مثل الحمام البخاري.  
ال تقم بتفكيك أو تهشيم أو ثقب المنتج.  

ال تعرض المنتج لصدمة مفرطة مثل إسقاطه من مكان عال.  

ال تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية فوق  60 درجة مئوية.
حافظ على المنتج جافا.  

تخلص من المنتج بشكل مناسب.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة في دليل التعليمات.

استبدل البطارية بأخرى من النوع المحدد فقط. وإال، قد ينشب حريق أو تحدث اصابات.

مالحظات حول التسجيل لمدة طويلة 
إذا توقفت الطاقة، اترك هذه الوحدة لمدة  10 دقائق أو أكثر للسماح للحرارة داخل هذه الوحدة 

باالنخفاض حتى تصل إلى مستوى آمن.
فى ظل درجات الحرارة المحيطة العالية، سترتفع درجة حرارة هذه الوحدة بسرعة.  

عندما ترتفع درجة حرارة هذه الوحدة، قد تتدهور جودة الصورة.  
نوصيك باالنتظار حتى تنخفض درجة حرارة هذه الوحدة قبل االستمرار في التصوير.  

قد يصبح سطح هذه الوحدة ساخنا. هذا ال يعد خلًال.  

اقرأ هذا أوًال
راجع أيضاً الكتيب اليدوي (PDF) المثبت في هذه الوحدة باتباع الخطوات التالية:
قم بتوصيل الوحدة المشحونة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB المصغر (مرفق).

شغل طاقة هذه الوحدة.  
] على الكمبيوتر، ثم افتح الكتيب اليدوي   HANDBOOK]   [PMHOME]  [الكمبيوتر] اعرض

.(PDF)

املزايا 
  Sony (المشار إليها أدناه بـ «هذه الوحدة») لتشغيل كاميرا RM-LVR1 يمكن استخدام عرض حي عن بعد

التي تحتوي على وظيفة Wi-Fi. قد ال تكون هذه الوحدة متوافقة مع جميع الكاميرات التي تحتوي على 
وظيفة Wi-Fi. يرجى زيارة موقع سوني Sony على اإلنترنت لالطالع على الموديالت والوظائف المتوافقة.

هذه الوحدة لديها وظائف تسجيل أساسية (تسجيل فيلم والتقاط صورة وإعداد الكاميرا).  
هذه الوحدة لديها مواصفات مقاومة الماء التي تمكن من استخدامها في المطر أو الثلج أو على الشاطئ.  

يمكن شحن هذه الوحدة من الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل منفصل) عن طريق كبل  USB المصغر 
المرفق.

مالحظات حول االستعامل 
ال تقم باستعامل/تخزين هذه الوحدة يف األماكن التالية 

في مكان شديد الحرارة  
في أماكن مثل سيارة متوقفة في الشمس، قد يصبح هيكل الوحدة مشوها وقد يؤدي هذا إلى عطل.

تحت اشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز تدفئة  
إذا قمت بتخزين هذه الوحدة في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تدفئة، قد يتغير لون هذه 

الوحدة أو تتشوه وهذا قد يؤدي إلى عطل.
في موقع معرض الهتزاز قوي  

بالقرب من الحقول المغناطيسية القوية  

درجة حرارة التشغيل 
تم تصميم هذه الوحدة الستخدامها في درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية و +40 درجة مئوية. ال 

يوصى باستخدامها في أماكن شديدة البرودة أو السخونة خارج هذا النطاق.
تصبح الشاشة  LCD والهيكل ساخنين أثناء التشغيل. هذا ال يعد خلًال.

تكثف الرطوبة 
إذا قمت بنقل هذه الوحدة من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة، فقد تتكثف الرطوبة داخلها. قد يؤدي هذا 

التكثف إلى تعطل هذه الوحدة.

إذا وقع التكثف 
قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة واالنتظار حوالي 1 ساعة حتى تتبخر الرطوبة.

مالحظات حول تكثف الرطوبة 
قد تتكثف الرطوبة عند نقل هذه الوحدة من مكان بارد إلى مكان دافئ (أو العكس بالعكس) أو عند استخدام 

هذه الوحدة في مكان رطب، كما هو موضح أدناه.
 عند إحضار هذه الوحدة من منحدر تزلج إلى مكان دافئ

 عند إحضار هذه الوحدة من سيارة أو غرفة مكيفة الهواء إلى مكان حار في الخارج
 عند استخدام هذه الوحدة بعد عاصفة ثلجية أو مطر خفيف

 عند استخدام هذه الوحدة في مكان حار ورطب

 Wi-Fi الوظيفة
استخدم هذه الوحدة وفقاً للقوانين المتعلقة في منطقة االستخدام.   

ال يمكنك استخدام وظيفة  Wi-Fi في هذه الوحدة تحت الماء.

 Wi-Fi إبطال كل الوظائف التي لها صلة بـ
عندما تكون على متن طائرة، الخ، يمكنك إبطال كل الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا.

.  LCD (تشغيل)، يتم عرض  على الشاشة [On] (وضع الطائرة) على [Airplane Mode] عند ضبط
للحصول على تفاصيل حول اإلعدادات، راجع «  تغيير اإلعدادات» في «استخدام هذه الوحدة».

 LCD التعامل مع شاشة
ال تترك شاشة  LCD مواجهة للشمس بما أنها قد تتلف. توخى الحذر عند وضع الوحدة بجانب النافذة.

اذا استعملت الشاشة في مكان بارد، فانه من الممكن أن تظهر خطوط أفقية أو صورة ساكنة على الشاشة   
LCD. هذا ال يعد خلًال. تعود الشاشة LCD إلى وضعها العادي عند ارتفاع درجة حرارة الوحدة.

اذا تم عرض صورة ثابتة أو ساكنة مثل إطار صورة مقسمة أو رمز الوقت لمدة طويلة، يمكن أن تظل صورة   
على الشاشة LCD على شكل صورة مشوشة.

لوحة  LCD في هذه الوحدة مصنعة بواسطة تقنية ذات دقة عالية ولكن من الممكن أن «يلتصق» عدد 
صغير من البيكسالت سواء تكون دائما معتمة (سوداء) أو مضيئة (حمراء او خضراء او زرقاء) أو وامضة. 

باالضافة لذلك، نظرا للخصائص الفيزيائية لشاشة الكريستال السائل، فإنه يمكن اعتبار «التصاق» بعض 
البيكسالت أمرا طبيعيا بعد مدة طويلة من االستخدام. هذه المشاكل ليست خلال.

التنظيف 

 LCD تنظيف شاشة
سطح الشاشة LCD معالج خصيصا لخفض انعكاس الضوء.

بما انه يمكن لعملية صيانة غير صحيحة أن تؤثر على أداء الشاشة LCD، توخ الحذر واتبع التوصيات التالية: 
امسح الشاشة  LCD برفق بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات.

يمكن ازالة اللطخات المستعصية بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات مبللة بالماء.  
ال تستعمل أبدا مذيبات مثل الكحول، البنزين، مرقق الطالء، منظف حمضي أو قلوي أو كاشط أو منظف   

.LCD مالبس كيميائي بما أنها ستتلف سطح الشاشة

تنظيف سطح هذه الوحدة 
قم بتنظيف سطح هذه الوحدة بقطعة قماش ناعمة مبللة قليال بالماء، ثم مسح السطح بقطعة قماش   

جافة.
ال تستخدم أيا من اإلجراءات التالية بما أنها قد تؤدي إلى تلف الزخرفة أو العلبة.

 المنتجات الكيمياوية مثل مرقق الطالء والبنزين والكحول أو القماش الذي يمكن التخلص منه وطارد 
الحشرات والمرهم الواقي من الشمس ومبيد الحشرات، الخ.

 ال تلمس هذه الوحدة مع كون أي من المذكور أعاله على يديك.
 ال تترك هذه الوحدة في تالمس مع المطاط أو الفينيل لفترة طويلة.

حول أداء مقاومة املاء لهذه الوحدة 
تم تصميم هذه الوحدة لتكون مقاومة للماء. األضرار الناجمة عن سوء االستخدام أو سوء المعاملة أو صيانة 

غير مناسبة ال يشملها الضمان المحدود. 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة للماء المضغوط مثل الماء المتدفق من الصنبور.  

ال تقم باستعمالها في عين ساخنة.  
  40 استعمل هذه الوحدة في حالة التشغيل الموصى بها التي يتراوح فيها مدى درجة حرارة الماء بين 0 الى

درجة مئوية.

مالحظات قبل استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
تأكد من أن أي مواد غريبة مثل الرمل أو الشعر أو األوساخ ال تدخل إلى الغطاء متعدد األطراف. قد تؤدي   

حتى كمية صغيرة من المواد الغريبة إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.
). قد يؤدي حتى    لم تخدش (انظر الشكل التوضيحي  وأسطح الوصل  تأكد من أن حشية الختم
خدش صغير إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة. إذا أصبحت حشية الختم أو أسطح الوصل مخدوشة، قم 

باستشارة وكيل Sony أو مركز خدمة Sony المحلي المرخص له.
إذا وقعت االوساخ أو الرمل على حشية الختم أو أسطح الوصل، قم بتنظيف المنطقة بقطعة قماش ناعمة   

ال تترك وراءها أي خيوط.
ال تقم بفتح/إغالق الغطاء متعدد األطراف بأيد مبتلة أو مكسوة بالرمل أو بالقرب من الماء. من المحتمل   

دخول الرمل أو المياه إلى الداخل. قبل فتح الغطاء متعدد األطراف، قم بتنفيذ اإلجراء الموضح في 
«التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من المياه».

افتح غطاء متعدد األطراف عندما تكون هذه الوحدة جافة تماما.  
تأكد دائما من أن الغطاء متعدد األطراف مقفل بإحكام.  

مالحظات حول استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة لصدمة مثل عند القفز في الماء.  

ال تقم بفتح وإغالق الغطاء متعدد األطراف تحت/بالقرب من المياه.  
هذه الوحدة تغرق في الماء. قم باستخدام الحزام المرفق مع هذه الوحدة لمنعها من الغرق.  

التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
قم بتنظيف هذه الوحدة دائما بالماء في غضون  60 دقيقة من االستخدام، وال تفتح الغطاء متعدد األطراف 
قبل االنتهاء من التنظيف. قد يدخل الرمل أو الماء حيث ال يمكن رؤيته، وسوف يضعف أداء مقاومة الماء 

إذا لم يشطف.
أدخل هذه الوحدة في الماء النقي في وعاء تنظيف لمدة  5 دقائق تقريبا. ثم قم بهز هذه الوحدة بلطف 

والضغط على كل زر تحت الماء لتنظيف أي ملح أو رمل أو أي مواد أخرى موجودة حول األزرار (انظر 
.( الشكل التوضيحي

بعد الشطف، قم بمسح أي قطرات ماء بقطعة قماش ناعمة. اترك هذه الوحدة تجف تماما في مكان مظلل   
مع تهوية جيدة. ال تستخدم مجفف الشعر بما أنه هناك خطر تشوه و/أو ضعف أداء مقاومة الماء.

امسح أي قطرات ماء أو غبار عن الغطاء متعدد األطراف بقطعة قماش جافة وناعمة.  
قد تظهر فقاعات عندما يتم وضع هذه الوحدة تحت الماء. هذا ال يعد خلًال.  

قد يتغير لون هيكل الوحدة إذا المس مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة. إذا المست هذه   
الوحدة مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة، قم بتنظيفها بسرعة.

ال تترك هذه الوحدة مع وجود المياه المالحة داخلها أو على سطحها. قد يؤدي هذا إلى التآكل أو تغير   
اللون وتدهور أداء مقاومة الماء.

التخلص 
أزل البطارية قبل التخلص من هذه الوحدة.  

 ( راجع الشكل التوضيحي) أزل البطارية
يمكن إعادة تدوير البطارية المدمجة.

عند التخلص من هذه الوحدة، أزل البطارية المدمجة واحملها إلى وكيلك.

مالحظات
عند إزالة البطارية، توخى الحذر مما يلي.

أزل البراغي، الخ بعيدا عن متناول األطفال لمنع ابتالعها عرضيا.  
احرص على عدم جرح أظافرك أو أصابعك.  

معلومات هامة 
ال تقم بإزالة البراغي باستثناء عند التخلص من هذه الوحدة. نحن نرفض اإلصالح أو االستبدال إذا ما حكمنا 

أن هناك تفكيكا ال يشمله الضمان قد وقع.

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل طاقة هذه الوحدة.   1
افصل الكابالت الموصولة.   2

قم بإزالة البراغي بواسطة مفك براغي فيليبس. (4 براغي)   3
افصل الغطاء.   4

ادفع المشبك للخارج وأزل البطارية.   5

البطارية 
حول شحن هذه الوحدة 

قم بشحن هذه الوحدة قبل االستخدام ألول مرة.  
نوصيك بشحن هذه الوحدة في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 إلى  30 درجة مئوية حتى ينطفئ 

المصباح CHG (شحن). قد ال يتم شحن هذه الوحدة بشكل فعال خارج نطاق درجات الحرارة هذا.
قد يضيء مصباح  CHG (شحن) في الحاالت التالية:

 البطارية تالفة
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة منخفضة، قم بوضعها في مكان دافئ.   
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة مرتفعة، قم بوضعها في مكان معتدل.  

مدة تشغيل البطارية 
مدة التشغيلالعرضحالة الوحدة

REC240 دقيقة تقريًباالعرض الحي

Wi-Fi ON280 دقيقة تقريًباعرض الساعة

Wi-Fi OFF340 دقيقة تقريًباعرض الساعة

مالحظات 
   هذه هي أوقات التشغيل التقريبية عند استخدام هذه الوحدة مع بطارية مشحونة بالكامل، مع ضبط

Panel Brightness (سطوع الشاشة) على HI وفي درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية.

التحقق من شحنة البطارية املتبقية 
يظهر مؤشر الشحنة المتبقية على شاشة LCD لهذه الوحدة.

منخفض   عالي

مالحظات 
سيستغرق ظهور المؤشر الصحيح للشحنة المتبقية حوالي  30 ثانية.

مؤشر الشحنة المتبقية المعروضة قد ال يكون صحيحا في ظروف معينة.  

االستعامل الفعال للبطارية 
ينخفض أداء البطارية في درجة حرارة محيطة منخفضة. ولذلك ففي األماكن الباردة تكون مدة تشغيل   

البطارية أقصر.

شحنة البطارية املتبقية 
إذا كانت البطارية تنفد بسرعة على الرغم من أن مؤشر الشحنة المتبقية عال، قم بشحن هذه الوحدة   

بالكامل مرة أخرى. بعد ذلك يتم عرض مؤشر الشحنة المتبقية بشكل صحيح. الحظ أنه قد ال يتم عرضه 
بشكل صحيح في الحاالت التالية:

 تم استخدام هذه الوحدة لفترة طويلة في درجة حرارة محيطة عالية
 تم ترك هذه الوحدة مشحونة بشكل كامل

 تم استعمال هذه الوحدة كثيرا

بشأن الحامية من السخونة 
اعتمادا على هذه الوحدة ودرجة حرارة البطارية، قد تتوقف طاقة هذه الوحدة تلقائيا لحمايتها. سيتم   

عرض رسالة على الشاشة LCD قبل توقف الطاقة.

كيفية تخزين البطارية 
قم بتفريغ شحنة هذه الوحدة بالكامل قبل تخزينها، وقم بتخزينها في مكان معتدل وجاف. للحفاظ على   
وظيفة هذه الوحدة، قم بشحن هذه الوحدة بالكامل وتفريغها بالكامل مرة واحدة على األقل في السنة 

عند التخزين.

عمر البطارية 
عمر البطارية محدود. تنخفض سعة البطارية بمرور الوقت ومن خالل االستعمال المتكرر. إذا كان هناك   
.Sony انخفاض كبير في وقت االستخدام بين الشحنات، ربما قد حان الوقت الستبدالها. احملها إلى وكيل

عمر البطارية يختلف وفقا لكيفية استخدامها.  

 تعريف األجزاء
غطاء متعدد األطراف  1

MENU الزر  2
DISP الزر  3

موصل USB صغير/متعدد االغراض  4
الزر RESET (إعادة ضبط)  5

المصباح CHG (شحن)  6
REC/ENTER الزر  7

UP الزر  8
DOWN الزر  9
 LCD شاشة  10

REC/Wi-Fi المصباح  11
حلقة للحزام  12

الزر ON/OFF (الطاقة)  13

LCD مؤرشات شاشة 
 عرض الساعة 
 العرض الحي 

أيقونة Airplane Mode (وضع الطائرة)  1
يعرض عندما تكون هذه الوحدة في Airplane Mode (وضع الطائرة).

مؤشر الشحنة المتبقية في البطارية  2
عرض الساعة  3

مؤشر تحذير بطاقة الذاكرة  4
أيقونة قفل األزرار  5

مؤشر الزوم  6
REC أيقونة  7

مؤشر وضع التصوير  8
يظهر  أثناء تسجيل فيلم. يظهر  أثناء التقاط صور. يظهر  أثناء تسجيل صور بفاصل. يظهر  

أثناء تسجيل الصوت.

اإلعداد 
 شحن هذه الوحدة 

 .OFF تأكد من أن طاقة هذه الوحدة مضبوطة على  1
قم بتوصيل كبل USB مصغر (مرفق) إلى موصل USB صغير/متعدد االغراض في هذه الوحدة.   2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل USB المصغر إلى الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل   3
منفصل). 

يضاء المصباح CHG (شحن) بالبرتقالي وتبدأ عملية الشحن.
ينطفئ المصباح CHG (شحن) عند اكتمال عملية الشحن.

مالحظات 
يمكنك شحن هذه الوحدة حتى إذا لم يتم تفريغها تماما. وأيضا، حتى لو لم يتم شحن هذه الوحدة   

بالكامل، يمكنك استخدام قدرة الشحن الجزئي للبطارية كما هو.
عند تشغيل طاقة هذه الوحدة، يتم تغذيتها بالطاقة ولكن ال تشحن.  

 ربط حزام بهذه الوحدة 
ضع هذه الوحدة على لوحة القاعدة وأدخل الحزام عبر أنشوطة الحزام في هذه الوحدة ولوحة القاعدة كما 

.-1 قم بتثبيت الحزام بهذه الوحدة وبلوحة القاعدة كما هو موضح في .-1 هو موضح في
يمكنك ضبط طول الحزام عند تثبيته وذلك اعتماداً على وضعية تثبيت  و  في الشكل التوضيحي 

.-1
للربط على ذراعك، ضع حلقة الحزام في هذه الوحدة على جهة المعصم وأدخل الحزام عبر  كما هو 

. من الحزام في  أدخل الجزء الزائد .-2 موضح في
ربط الحزام بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب إصابات.

عند استخدام هذه الوحدة عندما تكون مثبتة على ذراعك، قم دائما بثبيت لوحة القاعدة والحزام بشكل 
صحيح.

مالحظات 
احذر لئال تسقط هذه الوحدة عند فصل الحزام عنها.

استعامل هذه الوحدة 
 قبل تشغيل طاقة هذه الوحدة 

تأكد من أن الغطاء متعدد األطراف لهذه الوحدة مغلق.
قم بإغالق الغطاء متعدد األطراف حتى تسمع صوت تأمين القفل المنزلق عليه في مكانه وال يمكن رؤية 

العالمة الصفراء تحت القفل المنزلق. 
إذا كانت أي مواد غريبة مثل الرمل قد دخلت في الغطاء متعدد األطراف، قد تكون حشية الختم قد   

خدشت، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.

 تشغيل طاقة هذه الوحدة 
اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) بعد شحن هذه الوحدة. 

عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة للمرة األولى، يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت.  
راجع « Clock Setting (إعداد الساعة)» في « تغيير اإلعدادات».

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) مرة أخرى إليقاف طاقة هذه الوحدة.

(SINGLE توصيل : ) Wi-Fi توصيل هذه الوحدة وكامريا بواسطة 
شغل طاقة هذه الوحدة والكاميرا.   1

يتم عرض شاشة اختيار الجهاز Wi-Fi على شاشة LCD لهذه الوحدة. اختر SSID للكاميرا التي   2
تريد االتصال بها بالزر UP أو الزر DOWN واضغط على الزر REC/ENTER للتأكيد. 

للتفاصيل عن SSID في الكاميرا، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

مالحظات 
."Direct-" في الكاميرا على هذه الوحدة مع إزالة SSID يتم عرض

إذا ظهر [?ACPT] على شاشة الكاميرا التي تريد االتصال بها، اضغط على الزر ENTER في   3
الكاميرا للسماح باالتصال المباشر. (Action Cam (كاميرا الحركة) فقط)

يتغير العرض على شاشة LCD في هذه الوحدة إلى العرض الحي ويضيء المصباح REC/Wi-Fi في 
هذه الوحدة باألزرق.

مالحظات
اعتمادا على الكاميرا، يختلف المؤشر المعروض وزر الضغط للسماح باالتصال المباشر. للتفاصيل، راجع 

دليل البدء وتعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

.Wi-Fi هذه الوحدة موصولة اآلن بالكاميرا عبر

أثناء اتصال هذه الوحدة والكاميرا عبر Wi-Fi، سيضيء المصباح REC/Wi-Fi باألزرق. 
أنت لست بحاجة للقيام بالخطوات 2 و 3 عند االتصال بنفس الكاميرا من المرة القادمة. هذه الوحدة تتصل 

تلقائيا بالكاميرا.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX أو كاميرا أخرى متوافقة من إنتاج 

Sony، يتم ضبط وضع التعريض الضوئي في الكاميرا على « تلقائي ذكي» تلقائياً.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX من إنتاج Sony، تظهر تهيئة تاريخ 

هذه الوحدة على الكاميرا أيضاً.

مالحظات 
عندما يتم تشغيل طاقة هذه الوحدة أو يتم إلغاء  Airplane Mode (وضع الطائرة)، تتصل هذه الوحدة 

تلقائيا بالكاميرا.
إذا تم قطع االتصال بسبب البيئة أو اختيار  Disconnect (فصل) من القائمة، لن تتصل هذه 

الوحدة تلقائيا بالكاميرا. لتوصيلها، قم بالخطوات 2 و 3 في « توصيل هذه الوحدة وكاميرا بواسطة 
.«Wi-Fi

 تغيري اإلعدادات 
يمكنك تغيير إعدادات هذه الوحدة بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة.

يمكنك أيضا تغيير إعدادات الكاميرا بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة أثناء اتصالها بالكاميرا عبر 
.Wi-Fi

 .MENU اضغط زر  1
تظهر بنود اإلعداد على شاشة LCD في هذه الوحدة.

اضغط على الزر UP أو الزر DOWN لتحديد البند المطلوب، ثم اضغط على الزر   2
 .REC/ENTER

REC/ لتحديد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على الزر DOWN أو الزر UP اضغط على الزر  3
ENTER للتأكيد. 

بند اإلعداد 

فصل الكاميرا عن Wi-Fi. ترجع شاشة LCD في  Disconnect (فصل) 
.Wi-Fi هذه الوحدة إلى شاشة اختيار الجهاز

التبديل بين أوضاع التصوير في الكاميرا.  Shooting Mode (وضع التسجيل)
اإلعدادات المعروضة على الشاشة LCD في 

هذه الوحدة تختلف اعتمادا على الكاميرا 
الموصولة.

 Camera Settings
(إعدادات الكاميرا)*

 Recording mode
(وضع التسجيل)**

قم بتغيير وضع التسجيل في الكاميرا الموصولة.
يكون هذا اإلعداد متاحاً عند ضبط الكاميرا 

الموصولة على وضع تسجيل األفالم.
اضغط الزر REC/ENTER مرة واحدة:

يتم عرض أيقونة وضع التسجيل الحالي في 
الكاميرا.

اضغط الزر REC/ENTER مرتين:
يتم عرض شاشة اختيار وضع التسجيل.

 
 SteadyShot Setting
(SteadyShot إعداد)

قم بتغيير إعداد SteadyShot في الكاميرا 
الموصولة.

SteadyShot يتم استخدام :ON
SteadyShot ال يتم استخدام :OFF

 
 Field Angle Setting

(إعداد زاوية النطاق)

قم بتغيير زاوية النطاق في الكاميرا الموصولة.
°120: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °120
°170: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °170

 Display Settings 
(إعدادات العرض)

 Display Rotate 
(تدوير العرض)

تغيير اتجاه الشاشة LCD والزر UP/الزر 
DOWN لهذه الوحدة. 

استخدم هذا اإلعداد عند ربط الحزام بذراعك 
اليمنى، الخ. 

ON: تدوير 180 درجة 
OFF: ال تدوير

 Panel Brightness 
(سطوع الشاشة)

.LCD قم بضبط سطوع الشاشة
HI: ساطع
LO: معتم

 Main Settings 
(اإلعدادات الرئيسية)

 Clock Setting 
(إعداد الساعة)

اضبط السنة/الشهر/اليوم/الوقت.
اختر صيغة التاريخ.

 Auto Power Off 
(قطع الطاقة التلقائي)

ضبط طول المدة حتى تتحول هذه الوحدة إلى 
قطع الطاقة التلقائي.

30min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 30 دقيقة.
5min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 5 دقائق.

1min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي دقيقة.
OFF: ال تنطفئ تلقائيا.

 
 Resetting the Settings

(إعادة ضبط اإلعدادات)

استعادة إعدادات الشبكة االفتراضية.

عرض نسخة من برنامج هذه الوحدة. Version (إصدار)

 
 Network Settings

Connection Setting (إعدادات الشبكة)
(إعداد التوصيل)***

قم بتغيير إعداد التوصيل.
 SINGLE توصيل  :

يتم تشغيل كاميرا واحدة مع هذه 
الوحدة.

 MULTI توصيل  :
يتم تشغيل عدة كاميرات مع هذه 

الوحدة.

 Airplane Mode 
(وضع الطائرة)

إبطال كافة الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا 
عند الصعود إلى الطائرة، الخ.

ON: اختر هذا عندما تكون على متن الطائرة.
OFF: قم باختيار هذا لالستعمال العادي.

األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على وضع الكاميرا الموصولة.  *
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على الكاميرا الموصولة أو على   **

وضع التسجيل فيها عند التوصيل.
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على إعداد التوصيل الحالي في   ***

هذه الوحدة.

مالحظات 
اعتمادا على الكاميرا، قد ال تكون بعض بنود اإلعداد واإلعدادات متوافقة.  

، ال يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا.  Wi-Fi عندما ال يتم توصيل هذه الوحدة بالكاميرا عن طريق
اختر   للعودة من شاشة اختيار اإلعداد لشاشة اختيار بند اإلعداد.
اختر   لتفعيل بند اإلعداد أو اإلعداد المختار في شاشة االختيار.

 التصوير 
تسجيل فيلم/تسجيل صور بفاصل 

اضغط الزر REC/ENTER لبدء التسجيل.   1
يتغير المصباح األزرق REC/Wi-Fi من األزرق إلى األحمر.

اضغط الزر REC/ENTER مرة أخرى إليقاف التسجيل.   2
يتغير المصباح األحمر REC/Wi-Fi من األحمر إلى األزرق.

التقاط صور 
 .REC/ENTER اضغط الزر

عرض الساعة 
اضغط على الزر DISP في هذه الوحدة لعرض الساعة على شاشة LCD عندما يكون العرض الحي على 

الشاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل الفيلم.
اضغط على الزر DISP مرة أخرى لضبط الشاشة LCD على وضع OFF. في الوضع OFF، اضغط على الزر 

DISP مرة أخرى إلعادة الشاشة LCD إلى وضع العرض الحي.

DISP تغيري عرض الشاشة بواسطة الزر
يمكنك تغيير عرض شاشة LCD في هذه الوحدة عندما تكون موصولة بالكاميرا بالترتيب التالي: العرض الحي 

 بدون أيقونة  عرض الساعة  إيقاف العرض
عند ضبط شاشة LCD في هذه الوحدة على «إيقاف العرض»، تتم العودة إلى «العرض الحي» بضغط الزر 

DISP على هذه الوحدة مرة أخرى.

وظيفة قفل األزرار
اضبط هذه الوحدة بعد توصيلها بكاميرا على وضع قفل األزرار بضغط الزر MENU الموجود عليها لثانيتين 

أو أكثر. تحول هذه العملية دون ضغط أزرار هذه الوحدة بالخطأ عند حملها.
إللغاء وضع قفل األزرار، اضغط الزر MENU على هذه الوحدة لمدة ثانيتين أو أكثر، أو اضغط الزر 

ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل هذه الوحدة.

التزويم
أثناء تشغيل العرض الحي على شاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل األفالم، يمكنك تشغيل وظيفة 

الزوم في الكاميرا بضغط الزر UP/DOWN على هذه الوحدة.
ال تكون وظيفة الزوم متاحة إال مع الكاميرات المتوافقة. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاصة 

بالكاميرا ومعلومات التوافقية.

التحكم بكامريات متعددة
.HDR-AS100V يمكنك تشغيل ما يصل إلى 5 كاميرات في نفس الوقت مع هذه الوحدة عند استخدام

للمزيد من التفاصيل، راجع الكتيب اليدوي المثبت في هذه الوحدة.

تحري الخلل وإصالحه 
ال يمكن تشغيل هذه الوحدة.   

 اشحن البطارية.
تتوقف طاقة هذه الوحدة فجأة.   

إذا لم تشغل هذه الوحدة لفترة معينة من الوقت أثناء تشغيل الطاقة، ستتوقف تلقائيا للحفاظ على   
شحنة البطارية. قم بتشغيل هذه الوحدة مرة أخرى.

]، ال يتم قطع    OFF] (قطع الطاقة التلقائي) على Auto Power Off  إذا تم ضبط إعداد
الطاقة تلقائيا.

ال يمكن شحن هذه الوحدة.   
.  USB قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وتوصيلها بواسطة

مرفق).  ) المصغر USB قم فصل ثم إعادة توصيل كبل
مرفق).  ) المصغر USB استعمل كبل

قم بشحن هذه الوحدة في نطاق درجة حرارة محيطة بين 10 و  30 درجة مئوية.
 قم بتشغيل طاقة الكمبيوتر ثم توصيل هذه الوحدة.

قم بتحرير الكمبيوتر من وضع السكون أو وضع السبات.  
قم بتوصيل هذه الوحدة مباشرة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB مصغر (مرفق).

مؤشر الشحنة المتبقية غير صحيح.   
تحدث هذه الظاهرة عند استخدامك لهذه الوحدة في مكان شديد الحرارة أو البرودة.  

هناك تناقض بين مؤشر شحنة البطارية المتبقية والشحنة المتبقية الفعلية. قم بتفريغ شحنة هذه   
الوحدة مرة، ومن ثم إعادة شحنها لتصحيح اإلشارة.

قم بشحن هذه الوحدة بالكامل مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فإن البطارية قد أصبحت تالفة.   
استشر وكيل Sony او مركز خدمات Sony محلي مرخص.

 .  Wi-Fi ال يمكن توصيل هذه الوحدة والكاميرا بواسطة
قم بزيارة موقع  Sony للتأكد من أن الكاميرا متوافقة مع هذه الوحدة.

إذا استمرت المشكلة، اضغط على الزر RESET في هذه الوحدة.

عرض الخطأ 
قد تظهر أرقام األخطاء التالية على شاشة LCD في هذه الوحدة لتقديم معلومات الخطأ حول الوظيفة.

السبباالعراضرقم الخلل

01-01
02-02

إخفاق التوصيل

قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد تكون 
هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة الوصول.

01-02

تختلف معلومات الجهاز عن الجهاز الحالي.
اختر  Main Settings (إعدادات 

 Resetting the Settings   (رئيسية
(إعادة ضبط اإلعدادات) ثم قم بالتنفيذ. ثم 

اتبع الخطوات في « توصيل هذه الوحدة 
.«Wi-Fi وكاميرا بواسطة

01-03
01-04

الكاميرا غير متوافقة.

03-01
03-02

ال يتم التعرف على الكاميرا. يجب عليك   
القيام ببعض العمليات في الكاميرا التي 

تريد توصيلها.
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

قم بتأكيد الوصول للكاميرا أو بطاقة الذاكرة.خلل في الكاميرا02-01

ال يمكن الضبط04-03

افحص الكاميرا.
ال يمكن التقاط الصور05-01

ال يمكن بدء التسجيل05-02

ال يمكن إيقاف التسجيل05-03

ال توجد استجابة من الكاميرا04-04

افحص الكاميرا.  
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

التشخيص الذايت 
إذا ظهرت إشارة تبدأ بحرف أبجدي على شاشة LCD في هذه الوحدة، فإن وظيفة التشخيص الذاتي تعمل.

.C أو E وأبلغه بكل األرقام التي تبدأ بـ Sony قد تتطلب هذه الوحدة إصالحات. اتصل بوكيل

 GNU GPL/LGPL حول الربنامج التطبيقي
البرامج المؤهلة للبرنامج GNU General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "GPL") أو

GNU Lesser General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "LGPL") التالي موجودة في 
هذه الوحدة.

هذا يخبرك بأنه لك الحق في الوصول إلى رمز مصدر تلك البرامج وتحديثه وإعادة توزيعه وفقاًً لشروط 
GPL/LGPL المزودة.

رمز المصدر موجود على الموقع على شبكة االنترنت. استعمل الموقع التالي لتحميله. عند تحميل رمز 
المصدر، اختر الموديل RM-LVR1 كموديل للوحدة.

http://www.sony.net/Products/Linux/
نفضل عدم االتصال بنا بخصوص محتويات رمز المصدر.

توجد نسخ من التراخيص (باللغة االنجليزية) مخزنة في الذاكرة الداخلية للوحدة.
 ".PMHOME" ضمن "LICENSE" واقرأ الملفات في المجلد ،Mass Storage صل الكاميرا والوحدة بوضع

العالمات التجارية
Wi-Fi وشعار Wi-Fi و  Wi-Fi PROTECTED SET-UP هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية 

.Wi-Fi Alliance مسجلة التحاد
Adobe وشعار Adobe و  Adobe Acrobat هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 

Adobe Systems Incorporated في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

املواصفات
[موصل اإلدخال للشحن] 

موصل USB صغير/متعدد 
االغراض: 

B/USB صغير

[الطاقة، عام]
بطارية قابلة للشحن: 3.6 فولطمتطلبات الطاقة: 

USB: 5.0 فولط
:USB تيار مباشر 5.0 فولط، 500 ميلى أمبير /800 ميلي أمبيرشحن

عبر الكمبيوتر: 245 دقيقة تقريًبامدة الشحن: 
عبر AC-UD20 (يباع بشكل منفصل): 175 دقيقة تقريًبا

1.0 واط (عند التوصيل عبر Wi-Fi وخالل العرض الحي)استهالك الطاقة:

عمق الماء 3 أمتار، 30 دقيقة بشكل مستمرأداء مقاومة الماء:
-10 إلى +40 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل:
-20 إلى +60 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين:

72.3 مم × 50.2 مم × 20.8 مم (عرض/ارتفاع/عمق، باستثناء النتوءات)األبعاد (تقريًبا):
63 جم تقريًبا (الهيكل الرئيسي فقط بما في ذلك البطارية)الكتلة:

93 جم تقريًبا (بما في ذلك الحزام ولوحة القاعدة المرفقين)إجمالي الوزن (عند االستعمال):
هذه الوحدة (1)، كبل USB مصغر (1)، حزام (1)، لوحة القاعدة (1)، طقم البنود المتضّمنة:

من وثائق مطبوعة 

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

تنبيهات احتياطية 
توجد لوحة االسم على الوجه السفلي الخارجي.

إذا أردت التحقق منه، افصل الحزام.

تحذير
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية،

1) ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
2) ال تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.

ال تعرض البطاريات إلى حرارة مفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

تنبيه 
انتبه للتحذيرات التالية، فقد يكون هناك خطر توليد الحرارة أو حريق أو انفجار.

* بطارية ليثيوم أيون متضمنة في المنتج.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة.  

ال تضع المنتج في أو بالقرب من النار، أو تضعه في الميكروويف.  
ال تترك المنتج في سيارة في الطقس الحار.  

ال تخزن أو تستخدم هذا المنتج في مكان حار ورطب مثل الحمام البخاري.  
ال تقم بتفكيك أو تهشيم أو ثقب المنتج.  

ال تعرض المنتج لصدمة مفرطة مثل إسقاطه من مكان عال.  

ال تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية فوق  60 درجة مئوية.
حافظ على المنتج جافا.  

تخلص من المنتج بشكل مناسب.
قم بشحن المنتج بطريقة الشحن المحددة في دليل التعليمات.

استبدل البطارية بأخرى من النوع المحدد فقط. وإال، قد ينشب حريق أو تحدث اصابات.

مالحظات حول التسجيل لمدة طويلة 
إذا توقفت الطاقة، اترك هذه الوحدة لمدة  10 دقائق أو أكثر للسماح للحرارة داخل هذه الوحدة 

باالنخفاض حتى تصل إلى مستوى آمن.
فى ظل درجات الحرارة المحيطة العالية، سترتفع درجة حرارة هذه الوحدة بسرعة.  

عندما ترتفع درجة حرارة هذه الوحدة، قد تتدهور جودة الصورة.  
نوصيك باالنتظار حتى تنخفض درجة حرارة هذه الوحدة قبل االستمرار في التصوير.  

قد يصبح سطح هذه الوحدة ساخنا. هذا ال يعد خلًال.  

اقرأ هذا أوًال
راجع أيضاً الكتيب اليدوي (PDF) المثبت في هذه الوحدة باتباع الخطوات التالية:
قم بتوصيل الوحدة المشحونة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB المصغر (مرفق).

شغل طاقة هذه الوحدة.  
] على الكمبيوتر، ثم افتح الكتيب اليدوي   HANDBOOK]   [PMHOME]  [الكمبيوتر] اعرض

.(PDF)

املزايا 
  Sony (المشار إليها أدناه بـ «هذه الوحدة») لتشغيل كاميرا RM-LVR1 يمكن استخدام عرض حي عن بعد

التي تحتوي على وظيفة Wi-Fi. قد ال تكون هذه الوحدة متوافقة مع جميع الكاميرات التي تحتوي على 
وظيفة Wi-Fi. يرجى زيارة موقع سوني Sony على اإلنترنت لالطالع على الموديالت والوظائف المتوافقة.

هذه الوحدة لديها وظائف تسجيل أساسية (تسجيل فيلم والتقاط صورة وإعداد الكاميرا).  
هذه الوحدة لديها مواصفات مقاومة الماء التي تمكن من استخدامها في المطر أو الثلج أو على الشاطئ.  

يمكن شحن هذه الوحدة من الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل منفصل) عن طريق كبل  USB المصغر 
المرفق.

مالحظات حول االستعامل 
ال تقم باستعامل/تخزين هذه الوحدة يف األماكن التالية 

في مكان شديد الحرارة  
في أماكن مثل سيارة متوقفة في الشمس، قد يصبح هيكل الوحدة مشوها وقد يؤدي هذا إلى عطل.

تحت اشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز تدفئة  
إذا قمت بتخزين هذه الوحدة في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تدفئة، قد يتغير لون هذه 

الوحدة أو تتشوه وهذا قد يؤدي إلى عطل.
في موقع معرض الهتزاز قوي  

بالقرب من الحقول المغناطيسية القوية  

درجة حرارة التشغيل 
تم تصميم هذه الوحدة الستخدامها في درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية و +40 درجة مئوية. ال 

يوصى باستخدامها في أماكن شديدة البرودة أو السخونة خارج هذا النطاق.
تصبح الشاشة  LCD والهيكل ساخنين أثناء التشغيل. هذا ال يعد خلًال.

تكثف الرطوبة 
إذا قمت بنقل هذه الوحدة من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة، فقد تتكثف الرطوبة داخلها. قد يؤدي هذا 

التكثف إلى تعطل هذه الوحدة.

إذا وقع التكثف 
قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة واالنتظار حوالي 1 ساعة حتى تتبخر الرطوبة.

مالحظات حول تكثف الرطوبة 
قد تتكثف الرطوبة عند نقل هذه الوحدة من مكان بارد إلى مكان دافئ (أو العكس بالعكس) أو عند استخدام 

هذه الوحدة في مكان رطب، كما هو موضح أدناه.
 عند إحضار هذه الوحدة من منحدر تزلج إلى مكان دافئ

 عند إحضار هذه الوحدة من سيارة أو غرفة مكيفة الهواء إلى مكان حار في الخارج
 عند استخدام هذه الوحدة بعد عاصفة ثلجية أو مطر خفيف

 عند استخدام هذه الوحدة في مكان حار ورطب

 Wi-Fi الوظيفة
استخدم هذه الوحدة وفقاً للقوانين المتعلقة في منطقة االستخدام.   

ال يمكنك استخدام وظيفة  Wi-Fi في هذه الوحدة تحت الماء.

 Wi-Fi إبطال كل الوظائف التي لها صلة بـ
عندما تكون على متن طائرة، الخ، يمكنك إبطال كل الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا.

.  LCD (تشغيل)، يتم عرض  على الشاشة [On] (وضع الطائرة) على [Airplane Mode] عند ضبط
للحصول على تفاصيل حول اإلعدادات، راجع «  تغيير اإلعدادات» في «استخدام هذه الوحدة».

 LCD التعامل مع شاشة
ال تترك شاشة  LCD مواجهة للشمس بما أنها قد تتلف. توخى الحذر عند وضع الوحدة بجانب النافذة.

اذا استعملت الشاشة في مكان بارد، فانه من الممكن أن تظهر خطوط أفقية أو صورة ساكنة على الشاشة   
LCD. هذا ال يعد خلًال. تعود الشاشة LCD إلى وضعها العادي عند ارتفاع درجة حرارة الوحدة.

اذا تم عرض صورة ثابتة أو ساكنة مثل إطار صورة مقسمة أو رمز الوقت لمدة طويلة، يمكن أن تظل صورة   
على الشاشة LCD على شكل صورة مشوشة.

لوحة  LCD في هذه الوحدة مصنعة بواسطة تقنية ذات دقة عالية ولكن من الممكن أن «يلتصق» عدد 
صغير من البيكسالت سواء تكون دائما معتمة (سوداء) أو مضيئة (حمراء او خضراء او زرقاء) أو وامضة. 

باالضافة لذلك، نظرا للخصائص الفيزيائية لشاشة الكريستال السائل، فإنه يمكن اعتبار «التصاق» بعض 
البيكسالت أمرا طبيعيا بعد مدة طويلة من االستخدام. هذه المشاكل ليست خلال.

التنظيف 

 LCD تنظيف شاشة
سطح الشاشة LCD معالج خصيصا لخفض انعكاس الضوء.

بما انه يمكن لعملية صيانة غير صحيحة أن تؤثر على أداء الشاشة LCD، توخ الحذر واتبع التوصيات التالية: 
امسح الشاشة  LCD برفق بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات.

يمكن ازالة اللطخات المستعصية بخرقة ناعمة مثل خرقة تنظيف أو خرقة نظارات مبللة بالماء.  
ال تستعمل أبدا مذيبات مثل الكحول، البنزين، مرقق الطالء، منظف حمضي أو قلوي أو كاشط أو منظف   

.LCD مالبس كيميائي بما أنها ستتلف سطح الشاشة

تنظيف سطح هذه الوحدة 
قم بتنظيف سطح هذه الوحدة بقطعة قماش ناعمة مبللة قليال بالماء، ثم مسح السطح بقطعة قماش   

جافة.
ال تستخدم أيا من اإلجراءات التالية بما أنها قد تؤدي إلى تلف الزخرفة أو العلبة.

 المنتجات الكيمياوية مثل مرقق الطالء والبنزين والكحول أو القماش الذي يمكن التخلص منه وطارد 
الحشرات والمرهم الواقي من الشمس ومبيد الحشرات، الخ.

 ال تلمس هذه الوحدة مع كون أي من المذكور أعاله على يديك.
 ال تترك هذه الوحدة في تالمس مع المطاط أو الفينيل لفترة طويلة.

حول أداء مقاومة املاء لهذه الوحدة 
تم تصميم هذه الوحدة لتكون مقاومة للماء. األضرار الناجمة عن سوء االستخدام أو سوء المعاملة أو صيانة 

غير مناسبة ال يشملها الضمان المحدود. 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة للماء المضغوط مثل الماء المتدفق من الصنبور.  

ال تقم باستعمالها في عين ساخنة.  
  40 استعمل هذه الوحدة في حالة التشغيل الموصى بها التي يتراوح فيها مدى درجة حرارة الماء بين 0 الى

درجة مئوية.

مالحظات قبل استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
تأكد من أن أي مواد غريبة مثل الرمل أو الشعر أو األوساخ ال تدخل إلى الغطاء متعدد األطراف. قد تؤدي   

حتى كمية صغيرة من المواد الغريبة إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.
). قد يؤدي حتى    لم تخدش (انظر الشكل التوضيحي  وأسطح الوصل  تأكد من أن حشية الختم
خدش صغير إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة. إذا أصبحت حشية الختم أو أسطح الوصل مخدوشة، قم 

باستشارة وكيل Sony أو مركز خدمة Sony المحلي المرخص له.
إذا وقعت االوساخ أو الرمل على حشية الختم أو أسطح الوصل، قم بتنظيف المنطقة بقطعة قماش ناعمة   

ال تترك وراءها أي خيوط.
ال تقم بفتح/إغالق الغطاء متعدد األطراف بأيد مبتلة أو مكسوة بالرمل أو بالقرب من الماء. من المحتمل   

دخول الرمل أو المياه إلى الداخل. قبل فتح الغطاء متعدد األطراف، قم بتنفيذ اإلجراء الموضح في 
«التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من المياه».

افتح غطاء متعدد األطراف عندما تكون هذه الوحدة جافة تماما.  
تأكد دائما من أن الغطاء متعدد األطراف مقفل بإحكام.  

مالحظات حول استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
ال تقم بتعريض هذه الوحدة لصدمة مثل عند القفز في الماء.  

ال تقم بفتح وإغالق الغطاء متعدد األطراف تحت/بالقرب من المياه.  
هذه الوحدة تغرق في الماء. قم باستخدام الحزام المرفق مع هذه الوحدة لمنعها من الغرق.  

التنظيف بعد استخدام هذه الوحدة تحت/بالقرب من املياه 
قم بتنظيف هذه الوحدة دائما بالماء في غضون  60 دقيقة من االستخدام، وال تفتح الغطاء متعدد األطراف 
قبل االنتهاء من التنظيف. قد يدخل الرمل أو الماء حيث ال يمكن رؤيته، وسوف يضعف أداء مقاومة الماء 

إذا لم يشطف.
أدخل هذه الوحدة في الماء النقي في وعاء تنظيف لمدة  5 دقائق تقريبا. ثم قم بهز هذه الوحدة بلطف 

والضغط على كل زر تحت الماء لتنظيف أي ملح أو رمل أو أي مواد أخرى موجودة حول األزرار (انظر 
.( الشكل التوضيحي

بعد الشطف، قم بمسح أي قطرات ماء بقطعة قماش ناعمة. اترك هذه الوحدة تجف تماما في مكان مظلل   
مع تهوية جيدة. ال تستخدم مجفف الشعر بما أنه هناك خطر تشوه و/أو ضعف أداء مقاومة الماء.

امسح أي قطرات ماء أو غبار عن الغطاء متعدد األطراف بقطعة قماش جافة وناعمة.  
قد تظهر فقاعات عندما يتم وضع هذه الوحدة تحت الماء. هذا ال يعد خلًال.  

قد يتغير لون هيكل الوحدة إذا المس مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة. إذا المست هذه   
الوحدة مرهم الوقاية من الشمس أو زيت اسمرار البشرة، قم بتنظيفها بسرعة.

ال تترك هذه الوحدة مع وجود المياه المالحة داخلها أو على سطحها. قد يؤدي هذا إلى التآكل أو تغير   
اللون وتدهور أداء مقاومة الماء.

التخلص 
أزل البطارية قبل التخلص من هذه الوحدة.  

 ( راجع الشكل التوضيحي) أزل البطارية
يمكن إعادة تدوير البطارية المدمجة.

عند التخلص من هذه الوحدة، أزل البطارية المدمجة واحملها إلى وكيلك.

مالحظات
عند إزالة البطارية، توخى الحذر مما يلي.

أزل البراغي، الخ بعيدا عن متناول األطفال لمنع ابتالعها عرضيا.  
احرص على عدم جرح أظافرك أو أصابعك.  

معلومات هامة 
ال تقم بإزالة البراغي باستثناء عند التخلص من هذه الوحدة. نحن نرفض اإلصالح أو االستبدال إذا ما حكمنا 

أن هناك تفكيكا ال يشمله الضمان قد وقع.

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل طاقة هذه الوحدة.   1
افصل الكابالت الموصولة.   2

قم بإزالة البراغي بواسطة مفك براغي فيليبس. (4 براغي)   3
افصل الغطاء.   4

ادفع المشبك للخارج وأزل البطارية.   5

البطارية 
حول شحن هذه الوحدة 

قم بشحن هذه الوحدة قبل االستخدام ألول مرة.  
نوصيك بشحن هذه الوحدة في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 إلى  30 درجة مئوية حتى ينطفئ 

المصباح CHG (شحن). قد ال يتم شحن هذه الوحدة بشكل فعال خارج نطاق درجات الحرارة هذا.
قد يضيء مصباح  CHG (شحن) في الحاالت التالية:

 البطارية تالفة
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة منخفضة، قم بوضعها في مكان دافئ.   
إذا كانت درجة حرارة هذه الوحدة مرتفعة، قم بوضعها في مكان معتدل.  

مدة تشغيل البطارية 
مدة التشغيلالعرضحالة الوحدة

REC240 دقيقة تقريًباالعرض الحي

Wi-Fi ON280 دقيقة تقريًباعرض الساعة

Wi-Fi OFF340 دقيقة تقريًباعرض الساعة

مالحظات 
   هذه هي أوقات التشغيل التقريبية عند استخدام هذه الوحدة مع بطارية مشحونة بالكامل، مع ضبط

Panel Brightness (سطوع الشاشة) على HI وفي درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية.

التحقق من شحنة البطارية املتبقية 
يظهر مؤشر الشحنة المتبقية على شاشة LCD لهذه الوحدة.

منخفض   عالي

مالحظات 
سيستغرق ظهور المؤشر الصحيح للشحنة المتبقية حوالي  30 ثانية.

مؤشر الشحنة المتبقية المعروضة قد ال يكون صحيحا في ظروف معينة.  

االستعامل الفعال للبطارية 
ينخفض أداء البطارية في درجة حرارة محيطة منخفضة. ولذلك ففي األماكن الباردة تكون مدة تشغيل   

البطارية أقصر.

شحنة البطارية املتبقية 
إذا كانت البطارية تنفد بسرعة على الرغم من أن مؤشر الشحنة المتبقية عال، قم بشحن هذه الوحدة   

بالكامل مرة أخرى. بعد ذلك يتم عرض مؤشر الشحنة المتبقية بشكل صحيح. الحظ أنه قد ال يتم عرضه 
بشكل صحيح في الحاالت التالية:

 تم استخدام هذه الوحدة لفترة طويلة في درجة حرارة محيطة عالية
 تم ترك هذه الوحدة مشحونة بشكل كامل

 تم استعمال هذه الوحدة كثيرا

بشأن الحامية من السخونة 
اعتمادا على هذه الوحدة ودرجة حرارة البطارية، قد تتوقف طاقة هذه الوحدة تلقائيا لحمايتها. سيتم   

عرض رسالة على الشاشة LCD قبل توقف الطاقة.

كيفية تخزين البطارية 
قم بتفريغ شحنة هذه الوحدة بالكامل قبل تخزينها، وقم بتخزينها في مكان معتدل وجاف. للحفاظ على   
وظيفة هذه الوحدة، قم بشحن هذه الوحدة بالكامل وتفريغها بالكامل مرة واحدة على األقل في السنة 

عند التخزين.

عمر البطارية 
عمر البطارية محدود. تنخفض سعة البطارية بمرور الوقت ومن خالل االستعمال المتكرر. إذا كان هناك   
.Sony انخفاض كبير في وقت االستخدام بين الشحنات، ربما قد حان الوقت الستبدالها. احملها إلى وكيل

عمر البطارية يختلف وفقا لكيفية استخدامها.  

 تعريف األجزاء
غطاء متعدد األطراف  1

MENU الزر  2
DISP الزر  3

موصل USB صغير/متعدد االغراض  4
الزر RESET (إعادة ضبط)  5

المصباح CHG (شحن)  6
REC/ENTER الزر  7

UP الزر  8
DOWN الزر  9
 LCD شاشة  10

REC/Wi-Fi المصباح  11
حلقة للحزام  12

الزر ON/OFF (الطاقة)  13

LCD مؤرشات شاشة 
 عرض الساعة 
 العرض الحي 

أيقونة Airplane Mode (وضع الطائرة)  1
يعرض عندما تكون هذه الوحدة في Airplane Mode (وضع الطائرة).

مؤشر الشحنة المتبقية في البطارية  2
عرض الساعة  3

مؤشر تحذير بطاقة الذاكرة  4
أيقونة قفل األزرار  5

مؤشر الزوم  6
REC أيقونة  7

مؤشر وضع التصوير  8
يظهر  أثناء تسجيل فيلم. يظهر  أثناء التقاط صور. يظهر  أثناء تسجيل صور بفاصل. يظهر  

أثناء تسجيل الصوت.

اإلعداد 
 شحن هذه الوحدة 

 .OFF تأكد من أن طاقة هذه الوحدة مضبوطة على  1
قم بتوصيل كبل USB مصغر (مرفق) إلى موصل USB صغير/متعدد االغراض في هذه الوحدة.   2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل USB المصغر إلى الكمبيوتر أو AC-UD20 (يباع بشكل   3
منفصل). 

يضاء المصباح CHG (شحن) بالبرتقالي وتبدأ عملية الشحن.
ينطفئ المصباح CHG (شحن) عند اكتمال عملية الشحن.

مالحظات 
يمكنك شحن هذه الوحدة حتى إذا لم يتم تفريغها تماما. وأيضا، حتى لو لم يتم شحن هذه الوحدة   

بالكامل، يمكنك استخدام قدرة الشحن الجزئي للبطارية كما هو.
عند تشغيل طاقة هذه الوحدة، يتم تغذيتها بالطاقة ولكن ال تشحن.  

 ربط حزام بهذه الوحدة 
ضع هذه الوحدة على لوحة القاعدة وأدخل الحزام عبر أنشوطة الحزام في هذه الوحدة ولوحة القاعدة كما 

.-1 قم بتثبيت الحزام بهذه الوحدة وبلوحة القاعدة كما هو موضح في .-1 هو موضح في
يمكنك ضبط طول الحزام عند تثبيته وذلك اعتماداً على وضعية تثبيت  و  في الشكل التوضيحي 

.-1
للربط على ذراعك، ضع حلقة الحزام في هذه الوحدة على جهة المعصم وأدخل الحزام عبر  كما هو 

. من الحزام في  أدخل الجزء الزائد .-2 موضح في
ربط الحزام بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب إصابات.

عند استخدام هذه الوحدة عندما تكون مثبتة على ذراعك، قم دائما بثبيت لوحة القاعدة والحزام بشكل 
صحيح.

مالحظات 
احذر لئال تسقط هذه الوحدة عند فصل الحزام عنها.

استعامل هذه الوحدة 
 قبل تشغيل طاقة هذه الوحدة 

تأكد من أن الغطاء متعدد األطراف لهذه الوحدة مغلق.
قم بإغالق الغطاء متعدد األطراف حتى تسمع صوت تأمين القفل المنزلق عليه في مكانه وال يمكن رؤية 

العالمة الصفراء تحت القفل المنزلق. 
إذا كانت أي مواد غريبة مثل الرمل قد دخلت في الغطاء متعدد األطراف، قد تكون حشية الختم قد   

خدشت، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى هذه الوحدة.

 تشغيل طاقة هذه الوحدة 
اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) بعد شحن هذه الوحدة. 

عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة للمرة األولى، يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت.  
راجع « Clock Setting (إعداد الساعة)» في « تغيير اإلعدادات».

اضغط الزر ON/OFF (الطاقة) مرة أخرى إليقاف طاقة هذه الوحدة.

(SINGLE توصيل : ) Wi-Fi توصيل هذه الوحدة وكامريا بواسطة 
شغل طاقة هذه الوحدة والكاميرا.   1

يتم عرض شاشة اختيار الجهاز Wi-Fi على شاشة LCD لهذه الوحدة. اختر SSID للكاميرا التي   2
تريد االتصال بها بالزر UP أو الزر DOWN واضغط على الزر REC/ENTER للتأكيد. 

للتفاصيل عن SSID في الكاميرا، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

مالحظات 
."Direct-" في الكاميرا على هذه الوحدة مع إزالة SSID يتم عرض

إذا ظهر [?ACPT] على شاشة الكاميرا التي تريد االتصال بها، اضغط على الزر ENTER في   3
الكاميرا للسماح باالتصال المباشر. (Action Cam (كاميرا الحركة) فقط)

يتغير العرض على شاشة LCD في هذه الوحدة إلى العرض الحي ويضيء المصباح REC/Wi-Fi في 
هذه الوحدة باألزرق.

مالحظات
اعتمادا على الكاميرا، يختلف المؤشر المعروض وزر الضغط للسماح باالتصال المباشر. للتفاصيل، راجع 

دليل البدء وتعليمات التشغيل المرفقة مع الكاميرا.

.Wi-Fi هذه الوحدة موصولة اآلن بالكاميرا عبر

أثناء اتصال هذه الوحدة والكاميرا عبر Wi-Fi، سيضيء المصباح REC/Wi-Fi باألزرق. 
أنت لست بحاجة للقيام بالخطوات 2 و 3 عند االتصال بنفس الكاميرا من المرة القادمة. هذه الوحدة تتصل 

تلقائيا بالكاميرا.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX أو كاميرا أخرى متوافقة من إنتاج 

Sony، يتم ضبط وضع التعريض الضوئي في الكاميرا على « تلقائي ذكي» تلقائياً.
عند توصيل هذه الوحدة بكاميرا صور رقمية ثابتة موديل السلسلة QX من إنتاج Sony، تظهر تهيئة تاريخ 

هذه الوحدة على الكاميرا أيضاً.

مالحظات 
عندما يتم تشغيل طاقة هذه الوحدة أو يتم إلغاء  Airplane Mode (وضع الطائرة)، تتصل هذه الوحدة 

تلقائيا بالكاميرا.
إذا تم قطع االتصال بسبب البيئة أو اختيار  Disconnect (فصل) من القائمة، لن تتصل هذه 

الوحدة تلقائيا بالكاميرا. لتوصيلها، قم بالخطوات 2 و 3 في « توصيل هذه الوحدة وكاميرا بواسطة 
.«Wi-Fi

 تغيري اإلعدادات 
يمكنك تغيير إعدادات هذه الوحدة بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة.

يمكنك أيضا تغيير إعدادات الكاميرا بالضغط على الزر MENU في هذه الوحدة أثناء اتصالها بالكاميرا عبر 
.Wi-Fi

 .MENU اضغط زر  1
تظهر بنود اإلعداد على شاشة LCD في هذه الوحدة.

اضغط على الزر UP أو الزر DOWN لتحديد البند المطلوب، ثم اضغط على الزر   2
 .REC/ENTER

REC/ لتحديد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على الزر DOWN أو الزر UP اضغط على الزر  3
ENTER للتأكيد. 

بند اإلعداد 

فصل الكاميرا عن Wi-Fi. ترجع شاشة LCD في  Disconnect (فصل) 
.Wi-Fi هذه الوحدة إلى شاشة اختيار الجهاز

التبديل بين أوضاع التصوير في الكاميرا.  Shooting Mode (وضع التسجيل)
اإلعدادات المعروضة على الشاشة LCD في 

هذه الوحدة تختلف اعتمادا على الكاميرا 
الموصولة.

 Camera Settings
(إعدادات الكاميرا)*

 Recording mode
(وضع التسجيل)**

قم بتغيير وضع التسجيل في الكاميرا الموصولة.
يكون هذا اإلعداد متاحاً عند ضبط الكاميرا 

الموصولة على وضع تسجيل األفالم.
اضغط الزر REC/ENTER مرة واحدة:

يتم عرض أيقونة وضع التسجيل الحالي في 
الكاميرا.

اضغط الزر REC/ENTER مرتين:
يتم عرض شاشة اختيار وضع التسجيل.

 
 SteadyShot Setting
(SteadyShot إعداد)

قم بتغيير إعداد SteadyShot في الكاميرا 
الموصولة.

SteadyShot يتم استخدام :ON
SteadyShot ال يتم استخدام :OFF

 
 Field Angle Setting

(إعداد زاوية النطاق)

قم بتغيير زاوية النطاق في الكاميرا الموصولة.
°120: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °120
°170: يتم التسجيل بزاوية نطاق تبلغ °170

 Display Settings 
(إعدادات العرض)

 Display Rotate 
(تدوير العرض)

تغيير اتجاه الشاشة LCD والزر UP/الزر 
DOWN لهذه الوحدة. 

استخدم هذا اإلعداد عند ربط الحزام بذراعك 
اليمنى، الخ. 

ON: تدوير 180 درجة 
OFF: ال تدوير

 Panel Brightness 
(سطوع الشاشة)

.LCD قم بضبط سطوع الشاشة
HI: ساطع
LO: معتم

 Main Settings 
(اإلعدادات الرئيسية)

 Clock Setting 
(إعداد الساعة)

اضبط السنة/الشهر/اليوم/الوقت.
اختر صيغة التاريخ.

 Auto Power Off 
(قطع الطاقة التلقائي)

ضبط طول المدة حتى تتحول هذه الوحدة إلى 
قطع الطاقة التلقائي.

30min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 30 دقيقة.
5min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي 5 دقائق.

1min: تنطفئ الطاقة بعد حوالي دقيقة.
OFF: ال تنطفئ تلقائيا.

 
 Resetting the Settings

(إعادة ضبط اإلعدادات)

استعادة إعدادات الشبكة االفتراضية.

عرض نسخة من برنامج هذه الوحدة. Version (إصدار)

 
 Network Settings

Connection Setting (إعدادات الشبكة)
(إعداد التوصيل)***

قم بتغيير إعداد التوصيل.
 SINGLE توصيل  :

يتم تشغيل كاميرا واحدة مع هذه 
الوحدة.

 MULTI توصيل  :
يتم تشغيل عدة كاميرات مع هذه 

الوحدة.

 Airplane Mode 
(وضع الطائرة)

إبطال كافة الوظائف المتعلقة بـ Wi-Fi مؤقتا 
عند الصعود إلى الطائرة، الخ.

ON: اختر هذا عندما تكون على متن الطائرة.
OFF: قم باختيار هذا لالستعمال العادي.

األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على وضع الكاميرا الموصولة.  *
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على الكاميرا الموصولة أو على   **

وضع التسجيل فيها عند التوصيل.
األيقونة المعروضة على شاشة LCD في هذه الوحدة تختلف اعتماداً على إعداد التوصيل الحالي في   ***

هذه الوحدة.

مالحظات 
اعتمادا على الكاميرا، قد ال تكون بعض بنود اإلعداد واإلعدادات متوافقة.  

، ال يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا.  Wi-Fi عندما ال يتم توصيل هذه الوحدة بالكاميرا عن طريق
اختر   للعودة من شاشة اختيار اإلعداد لشاشة اختيار بند اإلعداد.
اختر   لتفعيل بند اإلعداد أو اإلعداد المختار في شاشة االختيار.

 التصوير 
تسجيل فيلم/تسجيل صور بفاصل 

اضغط الزر REC/ENTER لبدء التسجيل.   1
يتغير المصباح األزرق REC/Wi-Fi من األزرق إلى األحمر.

اضغط الزر REC/ENTER مرة أخرى إليقاف التسجيل.   2
يتغير المصباح األحمر REC/Wi-Fi من األحمر إلى األزرق.

التقاط صور 
 .REC/ENTER اضغط الزر

عرض الساعة 
اضغط على الزر DISP في هذه الوحدة لعرض الساعة على شاشة LCD عندما يكون العرض الحي على 

الشاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل الفيلم.
اضغط على الزر DISP مرة أخرى لضبط الشاشة LCD على وضع OFF. في الوضع OFF، اضغط على الزر 

DISP مرة أخرى إلعادة الشاشة LCD إلى وضع العرض الحي.

DISP تغيري عرض الشاشة بواسطة الزر
يمكنك تغيير عرض شاشة LCD في هذه الوحدة عندما تكون موصولة بالكاميرا بالترتيب التالي: العرض الحي 

 بدون أيقونة  عرض الساعة  إيقاف العرض
عند ضبط شاشة LCD في هذه الوحدة على «إيقاف العرض»، تتم العودة إلى «العرض الحي» بضغط الزر 

DISP على هذه الوحدة مرة أخرى.

وظيفة قفل األزرار
اضبط هذه الوحدة بعد توصيلها بكاميرا على وضع قفل األزرار بضغط الزر MENU الموجود عليها لثانيتين 

أو أكثر. تحول هذه العملية دون ضغط أزرار هذه الوحدة بالخطأ عند حملها.
إللغاء وضع قفل األزرار، اضغط الزر MENU على هذه الوحدة لمدة ثانيتين أو أكثر، أو اضغط الزر 

ON/OFF (الطاقة) إليقاف تشغيل هذه الوحدة.

التزويم
أثناء تشغيل العرض الحي على شاشة LCD في هذه الوحدة أو أثناء تسجيل األفالم، يمكنك تشغيل وظيفة 

الزوم في الكاميرا بضغط الزر UP/DOWN على هذه الوحدة.
ال تكون وظيفة الزوم متاحة إال مع الكاميرات المتوافقة. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاصة 

بالكاميرا ومعلومات التوافقية.

التحكم بكامريات متعددة
.HDR-AS100V يمكنك تشغيل ما يصل إلى 5 كاميرات في نفس الوقت مع هذه الوحدة عند استخدام

للمزيد من التفاصيل، راجع الكتيب اليدوي المثبت في هذه الوحدة.

تحري الخلل وإصالحه 
ال يمكن تشغيل هذه الوحدة.   

 اشحن البطارية.
تتوقف طاقة هذه الوحدة فجأة.   

إذا لم تشغل هذه الوحدة لفترة معينة من الوقت أثناء تشغيل الطاقة، ستتوقف تلقائيا للحفاظ على   
شحنة البطارية. قم بتشغيل هذه الوحدة مرة أخرى.

]، ال يتم قطع    OFF] (قطع الطاقة التلقائي) على Auto Power Off  إذا تم ضبط إعداد
الطاقة تلقائيا.

ال يمكن شحن هذه الوحدة.   
.  USB قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وتوصيلها بواسطة

مرفق).  ) المصغر USB قم فصل ثم إعادة توصيل كبل
مرفق).  ) المصغر USB استعمل كبل

قم بشحن هذه الوحدة في نطاق درجة حرارة محيطة بين 10 و  30 درجة مئوية.
 قم بتشغيل طاقة الكمبيوتر ثم توصيل هذه الوحدة.

قم بتحرير الكمبيوتر من وضع السكون أو وضع السبات.  
قم بتوصيل هذه الوحدة مباشرة بالكمبيوتر بواسطة كبل  USB مصغر (مرفق).

مؤشر الشحنة المتبقية غير صحيح.   
تحدث هذه الظاهرة عند استخدامك لهذه الوحدة في مكان شديد الحرارة أو البرودة.  

هناك تناقض بين مؤشر شحنة البطارية المتبقية والشحنة المتبقية الفعلية. قم بتفريغ شحنة هذه   
الوحدة مرة، ومن ثم إعادة شحنها لتصحيح اإلشارة.

قم بشحن هذه الوحدة بالكامل مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فإن البطارية قد أصبحت تالفة.   
استشر وكيل Sony او مركز خدمات Sony محلي مرخص.

 .  Wi-Fi ال يمكن توصيل هذه الوحدة والكاميرا بواسطة
قم بزيارة موقع  Sony للتأكد من أن الكاميرا متوافقة مع هذه الوحدة.

إذا استمرت المشكلة، اضغط على الزر RESET في هذه الوحدة.

عرض الخطأ 
قد تظهر أرقام األخطاء التالية على شاشة LCD في هذه الوحدة لتقديم معلومات الخطأ حول الوظيفة.

السبباالعراضرقم الخلل

01-01
02-02

إخفاق التوصيل

قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد تكون 
هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة الوصول.

01-02

تختلف معلومات الجهاز عن الجهاز الحالي.
اختر  Main Settings (إعدادات 

 Resetting the Settings   (رئيسية
(إعادة ضبط اإلعدادات) ثم قم بالتنفيذ. ثم 

اتبع الخطوات في « توصيل هذه الوحدة 
.«Wi-Fi وكاميرا بواسطة

01-03
01-04

الكاميرا غير متوافقة.

03-01
03-02

ال يتم التعرف على الكاميرا. يجب عليك   
القيام ببعض العمليات في الكاميرا التي 

تريد توصيلها.
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

قم بتأكيد الوصول للكاميرا أو بطاقة الذاكرة.خلل في الكاميرا02-01

ال يمكن الضبط04-03

افحص الكاميرا.
ال يمكن التقاط الصور05-01

ال يمكن بدء التسجيل05-02

ال يمكن إيقاف التسجيل05-03

ال توجد استجابة من الكاميرا04-04

افحص الكاميرا.  
قد يكون هناك ازدحام إشارات. أو قد   

تكون هذه الوحدة بعيدة جدا عن نقطة 
الوصول.

التشخيص الذايت 
إذا ظهرت إشارة تبدأ بحرف أبجدي على شاشة LCD في هذه الوحدة، فإن وظيفة التشخيص الذاتي تعمل.

.C أو E وأبلغه بكل األرقام التي تبدأ بـ Sony قد تتطلب هذه الوحدة إصالحات. اتصل بوكيل

 GNU GPL/LGPL حول الربنامج التطبيقي
البرامج المؤهلة للبرنامج GNU General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "GPL") أو

GNU Lesser General Public License (المشار إليه فيما يلي بالمصطلح "LGPL") التالي موجودة في 
هذه الوحدة.

هذا يخبرك بأنه لك الحق في الوصول إلى رمز مصدر تلك البرامج وتحديثه وإعادة توزيعه وفقاًً لشروط 
GPL/LGPL المزودة.

رمز المصدر موجود على الموقع على شبكة االنترنت. استعمل الموقع التالي لتحميله. عند تحميل رمز 
المصدر، اختر الموديل RM-LVR1 كموديل للوحدة.

http://www.sony.net/Products/Linux/
نفضل عدم االتصال بنا بخصوص محتويات رمز المصدر.

توجد نسخ من التراخيص (باللغة االنجليزية) مخزنة في الذاكرة الداخلية للوحدة.
 ".PMHOME" ضمن "LICENSE" واقرأ الملفات في المجلد ،Mass Storage صل الكاميرا والوحدة بوضع

العالمات التجارية
Wi-Fi وشعار Wi-Fi و  Wi-Fi PROTECTED SET-UP هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية 

.Wi-Fi Alliance مسجلة التحاد
Adobe وشعار Adobe و  Adobe Acrobat هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 

Adobe Systems Incorporated في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

املواصفات
[موصل اإلدخال للشحن] 

موصل USB صغير/متعدد 
االغراض: 

B/USB صغير

[الطاقة، عام]
بطارية قابلة للشحن: 3.6 فولطمتطلبات الطاقة: 

USB: 5.0 فولط
:USB تيار مباشر 5.0 فولط، 500 ميلى أمبير /800 ميلي أمبيرشحن

عبر الكمبيوتر: 245 دقيقة تقريًبامدة الشحن: 
عبر AC-UD20 (يباع بشكل منفصل): 175 دقيقة تقريًبا

1.0 واط (عند التوصيل عبر Wi-Fi وخالل العرض الحي)استهالك الطاقة:

عمق الماء 3 أمتار، 30 دقيقة بشكل مستمرأداء مقاومة الماء:
-10 إلى +40 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل:
-20 إلى +60 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين:

72.3 مم × 50.2 مم × 20.8 مم (عرض/ارتفاع/عمق، باستثناء النتوءات)األبعاد (تقريًبا):
63 جم تقريًبا (الهيكل الرئيسي فقط بما في ذلك البطارية)الكتلة:

93 جم تقريًبا (بما في ذلك الحزام ولوحة القاعدة المرفقين)إجمالي الوزن (عند االستعمال):
هذه الوحدة (1)، كبل USB مصغر (1)، حزام (1)، لوحة القاعدة (1)، طقم البنود المتضّمنة:

من وثائق مطبوعة 

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
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(앞면으로부터 이어집니다.)


