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Kullanma kılavuzu

Önlem 
Ürün etiketi cihazın dış kısmında, alt tarafta yer alır.
Kontrol etmeniz gerektiğinde kayışı çıkarın.

UYARI
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için,
1) üniteyi yağmura veya neme maruz bırakmayın.
2) cihaz üzerine vazo vb. gibi sıvı dolu nesneler koymayın.

Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.

DİKKAT 
Isı üretimi, yangın veya patlama riski taşıyabileceğinden dolayı aşağıdaki uyarıları 
dikkate alın.
* Lityum iyon pil ürünün içinde dahilidir.

Ürünü belirtilen şarj yöntemi ile şarj edin.ˎˎ
Ürünü ateşin içine veya yakınına ya da mikrodalga fırına koymayın.ˎˎ
Sıcak havalarda ürünü arabanın içinde bırakmayın.ˎˎ
Ürünü sauna gibi sıcak ve nemli bir yerde saklamayın veya kullanmayın.ˎˎ
Ürünü parçalarına ayırmayın, kırmayın veya delmeyin.ˎˎ
Ürünü yüksek bir yerden düşürmek gibi aşırı miktarda darbeye maruz bırakmayın.ˎˎ
Ürünü 60°C üzeri sıcaklığa maruz bırakmayın.ˎˎ
Ürünü kuru tutun.ˎˎ

Ürünü uygun şekilde atın.
Ürünü, kullanım kılavuzunda belirtilen şarj yöntemi ile şarj edin.

Pilleri değiştirirken sadece belirtilen tipte pil kullanın. Aksi takdirde, yangın veya 
yaralanmalar meydana gelebilir.

Avrupa’daki kullanıcılar için 
< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim> 
Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya 
AB ürün uyumluluğu için: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Almanya

Sony Corporation, RM-LVR1 Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda ürünü için gerekli 
tüm testleri 1999/5/EC Direktifine göre yapmış bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için 
lütfen web sayfasını ziyaret ediniz: 
URL: http://www.compliance.sony.de/ 

Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden kısa bağlantı kablolarının kullanılması hakkındaki 
EMC Yönetmeliğinde belirtilen limitlere uygun bulunmuştur.
Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa 
ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)

Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı 
gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli 
ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına 
teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını 
sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan 
sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine 
yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri 

dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü 
satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların atılması (Avrupa Birliği’nde 
ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir) 

Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün veya pilin evsel 
bir atık olmadığını gösterir. Bazı pillerin üzerinde bu sembolün yanı 
sıra kimyasal bir sembol de yer alır. Eğer pil 0.0005% civa veya 0.004% 
kurşun oranından fazla, bu kimyasallardan içeriyorsa, civa (Hg) veya 
kurşun (Pb) sembolleri de eklenir. Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir 
şekilde geri dönüştürülmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığı 

üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş olursunuz. 
Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. 
Güvenlik, performans ya da veri bütünlüğünün korunması gibi bir sebepten, entegre 
bir pilin kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. 
Pilin ve elektrikli ve elektronik cihazın doğru bir şekilde atılması için kullanım 
süresinin sonunda elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüştürülmesinde yetkili 
bir noktaya teslim edildiğinden emin olun. Diğer bütün piller için cihazdaki 
pillerin nasıl doğru bir şekilde çıkartılacağını gösteren bölüme bakın. Pillerin geri 
dönüştürülmesi için yetkili bir toplama noktasına teslim edin. Bu ürünün veya pilinin 
geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel danışma noktaları, ev atıkları 
hizmetleri ya da ürünü veya pili satın aldığınız noktayla iletişime geçin.
DİKKAT 
Belirli frekanslardaki elektromanyetik alanlar ürünün görüntü ve sesini etkileyebilir.

Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda kesilmesine 
(başarısız olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden başlatın veya iletişim 
kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın
Uzun süreli kayıt almaya ilişkin notlar 

Cihaz kapanırsa, iç sıcaklığının güvenli bir seviyeye düşmesini sağlamak için 10 ˎˎ
dakika ya da daha uzun bir süre bekletilmelidir.
Ortam sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda, cihazın sıcaklığı hızlı biçimde artar.ˎˎ
Cihazın sıcaklığı artarsa, görüntü kalitesi bozulabilir.ˎˎ
Çekime devam etmeden önce cihaz sıcaklığı düşünceye kadar beklemeniz önerilir.ˎˎ
Cihazın yüzeyi ısınabilir. Bu bir arıza değildir.ˎˎ

Önce bunu okuyun 
Ayrıca aşağıdaki adımları izleyerek bu cihazda yüklü olan El Kitabına (PDF) bakın.

Şarj edilmiş cihazı micro USB kablo ile (ürüne dahildir) bir bilgisayara bağlayın.ˎʓ
Bu cihazı çalıştırın.ˎʔ
Bilgisayarınızda [Bilgisayar] ˎʕ  [PMHOME]  [HANDBOOK]’u görüntüleyin 
ve ardından El Kitabını (PDF) açın.

Özellikler 
Bu Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 (bundan sonra “cihaz” olarak ˎˎ
anılacaktır.) Wi-Fi özelliği olan bir Sony kamerayı çalıştırmak için kullanılabilir. Bu 
cihaz Wi-Fi özelliği olan tüm kameralarla uyumlu olmayabilir. Uyumlu modeller ve 
özellikleri hakkında bilgi almak için lütfen Sony web sitesini ziyaret edin.
Bu cihaz temel kayıt işlevlerine (video kaydı, fotoğraf çekimi ve kamera ayarları) ˎˎ
sahiptir.
Bu cihaz su geçirmezlik özelliklerine sahip olduğundan yağmurlu ve karlı havada ˎˎ
veya plajda kullanılabilir.
Bu cihaz bilgisayardan ya da ürünle birlikte verilen mikro USB kablo kullanılarak ˎˎ
bir AC-UD20 (ayrı olarak satılmaktadır) üzerinden şarj edilebilir.

Kullanım hakkında notlar 
Bu cihazı aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın/
saklamayın 

Aşırı sıcak yerlerde ˎˎ
Güneş altında park edilmiş bir aracın içi gibi yerlerde cihazın gövdesi deforme 
olabilir ve bir arızaya yol açabilir.
Doğrudan güneş ışığının altında veya bir ısıtıcının yanında ˎˎ
Bu cihazı doğrudan güneş ışığının altında veya bir ısıtıcının yanında saklarsanız, 
cihazın rengi solabilir veya cihaz deforme olabilir ve bu da bir arızaya yol açabilir.
Güçlü titreşimlere maruz kalabilecek yerlerdeˎˎ
Güçlü manyetik alanların yakınındaˎˎ

Çalışma sıcaklığı 
Bu cihaz -10 °C ila +40 °C arası sıcaklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
aralık dışında kalan aşırı soğuk veya sıcak yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

LCD ekran ve dış gövde çalışma sırasında ısınır. Bu bir arıza değildir.ˎˎ

Nem yoğuşması 
Bu ürün soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere getirilirse ürünün içinde yoğuşma 
oluşabilir. Bu yoğuşma cihazda arızalara yol açabilir.
Yoğuşma meydana gelirse 
Cihazı kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık 1 saat bekleyin.
Yoğuşma hakkında notlar 
Bu ürünü soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere taşırsanız (veya tersi durumda) ya 
da aşağıda belirtilenler gibi nemli bir ortamda kullanırsanız, ürünün içinde yoğuşma 
meydana gelebilir.

Cihazı bir kayak kayma alanından sıcak bir mekana getirdiğinizde ˋ
Cihazı klimalı bir araçtan ya da odadan çıkarıp sıcak bir yere getirdiğinizde ˋ
Cihazı bir fırtına veya sağanak yağışın ardından kullandığınızda ˋ
Cihazı sıcak ve nemli bir yerde kullandığınızda ˋ

Wi-Fi özelliği 
Bu cihaz, kullanılan bölgenin yerel düzenlemelerine uygun olarak kullanılmalıdır.ˎˎ
Bu cihazın Wi-Fi özelliği su altında kullanılamaz.ˎˎ

Wi-Fi özelliğinin devre dışı bırakılması 
Bir uçağa vb. bindiğinizde, tüm Wi-Fi özellikleri geçici olarak devre dışı bırakılabilir.

[Airplane Mode] (Uçuş Modu) [On] (Açık) olarak ayarlandığında, LCD ekranda ˎˎ  
simgesi görülür.
Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, “Cihazın Kullanımı” bölümünde “ˎˎ  Ayarların 
değiştirilmesi” maddesine bakın.

LCD ekranın kullanımı 
LCD ekranı güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın, aksi taktirde zarar ˎˎ
görebilir. Cihazı bir pencerenin kenarına bırakırken dikkatli olun.
Cihaz soğuk bir yerde kullanılırsa, LCD ekranda yatay çizgiler veya gölgelenmeler ˎˎ
görülebilir. Bu bir arıza değildir. Cihaz ısındığında LCD ekran normale döner.
Hareketsiz veya sabit bir resim, örneğin bölünmüş bir resmin çerçevesi ya da zaman ˎˎ
kodu uzun süre görüntülenirse, bir görüntü LCD ekranda çift görüntü şeklinde 
birleştirilmiş gibi kalabilir.
Bu cihaza takılı LCD panel çok hassas teknoloji ürünüdür, fakat piksellerin küçük ˎˎ
bir bölümü “takılı” kalarak, ya sürekli kapalı (siyah) ya da sürekli açık (kırmızı, 
yeşil veya mavi) veya yanıp söner halde olabilir. Ayrıca, sıvı kristal ekranın fiziki 
özellikleri nedeniyle, uzun süreli bir kullanımın ardından bu “takılı” kalmış pikseller 
kendiliğinden belirebilir. Bu tür sorunlar bir arıza değildir.

Temizlik 
LCD ekranın temizliği 
LCD ekran yüzeyi, ışığın yansımasını azaltacak şekilde özel işlemden geçirilmiştir.
Yanlış bakım LCD ekranın performansını düşürebilir, bu nedenle aşağıdaki hususlara 
dikkat edin:

LCD ekranı, toz bezi veya cam bezi gibi yumuşak bir bezle hafifçe silin.ˎˎ
İnatçı lekeleri çıkarmak için, suyla hafifçe nemlendirilmiş toz bezi veya cam bezi ˎˎ
gibi yumuşak bir bez kullanılabilir.
LCD ekranın yüzeyine zarar vereceğinden asla alkol, benzin veya tiner gibi ˎˎ
çözücüler, asit, alkalin, aşındırıcı deterjan veya kimyasal temizlik malzemesi 
kullanmayın.

Cihaz yüzeyinin temizlenmesi 
Cihazın yüzeyini suyla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin, ardından kuru ˎˎ
bir bezle kurulayın. 
Dış yüzeye veya kasaya zarar verebileceğinden aşağıdaki maddelerden herhangi 
birini kullanmayın.

Tiner, benzin, alkol, ıslak mendil, böceksavar, güneş kremi veya böcek ilacı vb.  ˋ
kimyasal ürünler
Elinizde yukarıdaki ürünlerden herhangi biri varken bu cihaza dokunmayın. ˋ
Cihazı uzun süre lastik veya vinile temas eder halde bırakmayın. ˋ

Cihazın su geçirmezlik performansı hakkında 
Bu cihaz su geçirmez özellikli olarak tasarlanmıştır. Hatalı kullanım, kötü 
kullanım veya yanlış bakım sonucu oluşan arızalar garanti kapsamında 
değildir. 

Bu cihazı basınçlı suya, örneğin musluktan akan suya maruz bırakmayın.ˎˎ
Ürünü kaplıcalarda kullanmayın.ˎˎ
Bu ürünü tavsiye edilen aralıkta, yani 0 °C ila 40 °C arasındaki çalışma sıcaklığına ˎˎ
sahip suda kullanın.

Cihazı su altında/kıyısında kullanmadan önce dikkat edilmesi 
gereken hususlar 

Çoklu terminal kapağının içine kum, saç veya toz gibi yabancı bir madde ˎˎ
girmediğinden emin olun. Çok küçük bir yabancı madde bile cihazın içine su 
girmesine neden olabilir.
Sızdırmazlık contası ˎˎ ʓ ve temas yüzeylerinin ʔ çizik olmadığını teyit edin (Bkz. 
Çizim ). Küçük bir çizik dahi cihaza su girmesine neden olabilir. Sızdırmazlık 
contası veya temas yüzeyleri çizikse, Sony bayinize veya bölgenizdeki yetkili Sony 
servis noktasına danışın.
Sızdırmazlık contasının veya temas yüzeylerinin üzerine toz veya kum yapışırsa, bu ˎˎ
alanı lif kalıntıları bırakmayan yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
Elleriniz ıslak veya kumluyken ya da su yakınında çoklu terminal kapağını açmayın ˎˎ
veya kapamayın. İçine su veya kum girme tehlikesi vardır. Çoklu terminal kapağını 
açmadan önce, “Cihazı su altında/kıyısında kullandıktan sonra temizleme” 
bölümünde açıklanan prosedürü uygulayın.
Çoklu terminal kartı kapağını cihaz tamamen kuru olduğunda açın.ˎˎ
Çoklu terminal kapağının tamamen yerine oturmuş olduğunu mutlaka kontrol edin.ˎˎ

Cihazın su altında/kıyısında kullanımı ile ilgili notlar 
Cihazı darbeye (örneğin suya atlayarak) maruz bırakmayın.ˎˎ
Su altındayken/kıyısındayken Çoklu terminal kapağını açmayın ve kapamayın.ˎˎ
Bu cihaz suda batabilir. Batmasını önlemek için ürünle birlikte gönderilen kayışı ˎˎ
kullanın.

Cihazı su altında/kıyısında kullandıktan sonra temizleme 
Cihazı 60 dakikalık kullanımın ardından mutlaka suyla temizleyin ve temizlik ˎˎ
bitmeden Çoklu terminal kapağını açmayın. Farkında olmadan içine kum veya su 
girebilir ve çıkarılmadığı taktirde su geçirmezlik performansı bozulabilir.
Cihazı, yaklaşık 5 dakika süreyle bir temizlik kabına dökülmüş saf su içinde ˎˎ
bekletin. Daha sonra cihazı sallayın ve suyun altında tek tek düğmelere basarak 
düğmelerin çevresine giren tuz, kum veya diğer maddeler varsa temizleyin (Bkz. 
Çizim ).
Duruladıktan sonra damlayan suları yumuşak bir bezle silin. Cihazı iyi ˎˎ
havalandırılmış, gölgeli bir alana yerleştirin ve tamamen kurumasını bekleyin. 
Saç kurutma makinesi ile kurutmayın, aksi takdirde deforme olma ve/veya su 
geçirmezlik performansının bozulma tehlikesi söz konusudur.
Çoklu terminal kapağında su damlaları veya toz varsa yumuşak ve kuru bir bezle ˎˎ
silin.
Cihaz su altına girdiğinde baloncuk oluşabilir. Bu bir arıza değildir.ˎˎ
Güneş kremi veya güneş yağı ile temas ederse cihaz gövdesinin rengi solabilir. ˎˎ
Cihazı güneş kremi veya güneş yağı ile temas etmesi durumunda derhal silerek 
temizleyin.
Cihazı, içinde veya yüzeyinde tuzlu su olduğu halde bekletmeyin. Bu, paslanmaya ˎˎ
veya renginin solmasına ve su geçirmezlik performansında azalmaya neden olabilir.

Bertaraf 
Cihazı bertaraf etmeden önce pillerini çıkarın.ˎˎ

Pil paketini çıkarın
Dahili pil paketi geri dönüştürülebilirdir.
Bu cihazı bertaraf edeceğiniz zaman, dahili pil paketini çıkarın ve bayinize götürün.

Notlar 
Pil paketini çıkarırken aşağıdaki hususlara dikkat edin.

Vidaları, vb. çıkarın, bu işlemi kazara yutmalarını önlemek için küçük ˎˎ
çocuklardan uzakta gerçekleştirin.
Tırnaklarınızı veya parmaklarınızı yaralamamaya dikkat edin.ˎˎ

Önemli bilgiler 
Cihazın bertaraf edilmesi durumu dışında vidaları çıkarmayın. Yetkisiz söküm 
işlemi yapıldığına karar verilirse onarım veya değiştirme talebiniz reddedilebilir.

1  Cihazın gücünü kapatmak için ON/OFF (Güç) düğmesine basın. 
2  Bağlı kabloları sökün. 
3  Bir yıldız tornavida ile vidaları sökün. (4 vida) 
4  Kapağı çıkarın. 
5  Kancaları dışa doğru itin ve pil paketini çıkarın. 

Pil paketi 
Cihazın şarj edilmesi 

Bu cihaz ilk kullanımdan önce şarj edilmelidir.ˎˎ
Cihazın 10 °C ila 30 °C arasındaki ortam sıcaklığında, CHG (Şarj) lambası ˎˎ
sönünceye kadar şarj edilmesini tavsiye ederiz. Bu aralık dışında kalan sıcaklıklarda 
cihaz verimli şekilde şarj olmayabilir.
CHG (Şarj) lambası şu durumlarda yanabilir:ˎˎ

Pil paketi zarar görmüş ˋ
Cihaz sıcaklığı çok düşükse, sıcak bir ortama getirin. ˎˎ
Cihaz sıcaklığı çok yüksekse, soğuk bir ortama getirin.ˎˎ

Pil paketi çalışma süresi 
Cihazın durumu Görüntüleme Çalışma süresi
REC Canlı Görüntü Yaklaş. 240 dakika
Wi-Fi ON Saat görüntüleme Yaklaş. 280 dakika
Wi-Fi OFF Saat görüntüleme Yaklaş. 340 dakika

Notlar 
Bu değerler cihaz tam dolu pil paketiyle kullanıldığında, ˎˎ  Panel Brightness (Panel 
Parlaklığı) HI olarak ayarlanmış olarak ve 25 °C ortam sıcaklığında söz konusu olan 
çalıştırma süreleridir.

Kalan şarj miktarını kontrol etme 
Cihazın LCD ekranında kalan şarj miktarını gösteren bir gösterge bulunur.
Yüksek Düşük

Notlar 
Doğru şarj göstergesinin görüntülenmesi yaklaşık 30 saniye sürer.ˎˎ
Bazı durumlarda, görüntülenen kalan şarj göstergesi doğru olmayabilir.ˎˎ

Pil paketinin verimli kullanımı 
Pil paketinin performansı düşük ortam sıcaklığında azalır. Bu nedenle, soğuk ˎˎ
alanlarda pil paketinin çalışma süresi daha kısa olmaktadır.

Kalan şarj miktarı 
Kalan şarj göstergesi yüksek olduğu halde pil paketi çabuk bitiyorsa, cihazı ˎˎ
yeniden tamamen şarj edin. Bunun ardından kalan şarj göstergesi doğru şekilde 
görüntülenecektir. Şu durumlarda gösterge doğru olarak görüntülenmeyebilir:

Cihaz uzun süre yüksek ortam sıcaklığında kullanılırsa ˋ
Cihaz tamamen şarj edilmiş halde bırakılırsa ˋ
Cihaz ağır şartlar altında kullanılırsa ˋ

Aşırı ısınma koruması hakkında 
Cihaz ve pil sıcaklığına bağlı olarak, cihazı korumak amacıyla güç otomatik olarak ˎˎ
kapatılabilir. Güç kapanmadan önce LCD ekranda bir mesaj görüntülenir.

Pil paketinin saklanması 
Saklamadan önce cihazı tamamen deşarj edin ve serin, kuru bir yerde saklayın. ˎˎ
Saklandığı zaman zarfında cihaz, işlevlerini korumak amacıyla en az yılda bir kez 
tamamen şarj edilmeli ve ardından tamamen deşarj edilmelidir.

Pil paketinin ömrü 
Pil paketi sınırlı bir ömre sahiptir. Pil kapasitesi zamanla ve tekrar eden kullanım ˎˎ
sonucu azalır. Şarj işlemleri arasındaki kullanım süresinde önemli bir azalma söz 
konusu ise, muhtemelen pili değiştirme zamanı gelmiştir. Pil paketini Sony bayinize 
götürün.
Pil paketinin ömrü, nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.ˎˎ

 Parçaların tanımlanması 
1  Çoklu terminal kapağı
2  MENU düğmesi
3  DISP düğmesi
4  Multi/Micro USB terminali
5  RESET (Reset) düğmesi
6  CHG (Şarj) lambası
7  REC/ENTER düğmesi

8  UP düğmesi
9  DOWN düğmesi
10  LCD ekran
11  REC/Wi-Fi lambası
12  Kayış halkası
13  ON/OFF (Güç) düğmesi

 LCD ekran göstergeleri 
ʓ Saat ekranı 
ʔ Canlı Görüntü ekranı 
1  Airplane Mode (Uçuş Modu) simgesi

Cihaz Airplane Mode (Uçuş Modu)’nda olduğunda görüntülenir.
2  Kalan şarj göstergesi
3  Saat ekranı
4  Bellek kartı uyarı göstergesi
5  Düğme basılı simgesi
6  Yakınlaştırma göstergesi
7  REC simgesi
8  Çekim modu göstergesi

Video kaydı sırasında,  simgesi görüntülenir. Fotoğraf çekimi sırasında,  
simgesi görüntülenir. Dahili fotoğraf kaydı sırasında,  simgesi görüntülenir. Ses 
kaydı sırasında,  simgesi görüntülenir.

Hazırlık 
 Cihazın şarj edilmesi 
1  Cihaz güç düğmesinin OFF konumunda olduğundan emin olun. 
2  Micro USB kablosunu (ürünle birlikte verilir) cihazın Multi/Micro USB 

terminaline bağlayın. 

3  Micro USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınıza veya AC-UD20 (ayrı 
olarak satılır) girişine bağlayın. 
CHG (Şarj) lambası turuncu renkte yanar ve şarj işlemi başlar.
Şarj işlemi tamamlandığında CHG (Şarj) lambası söner.

Notlar 
Şarjı tamamen boşalmamış olsa dahi cihazı şarj edebilirsiniz. Aynı şekilde, tamamen ˎˎ
şarj edilmiş olmasa dahi, pil paketinde bulunan kısmi şarjı kullanabilirsiniz.
Cihazın güç düğmesi açık konumdayken, cihaza güç verilir fakat şarj edilmez.ˎˎ

 Cihaza kayış bağlanması 
Cihazı taban plakası üzerine yerleştirin ve kayışı cihazın ve taban plakasının 
halkalarından şekil -1ʓ’de gösterildiği gibi geçirin. Şekil -1ʔ’de 
gösterildiği gibi kayışı bu cihaza ve taban plakasına takın. 
Kayışı takarken şekil -1ʔ’deki , ’nin takılma konumuna bağlı olarak kayışın 
uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.
Kolunuza takmak için, cihazı kayış halkası bilek kısmına gelecek şekilde yerleştirin ve 
kayışı Şekil -2 ’de gösterildiği gibi  parçasından geçirin. Kayışın fazlalığını ,  
parçasına sabitleyin.
Kayışın yanlış takılması yaralanmalara neden olabilir.
Cihazı kolunuza takılı şekilde kullanırken, daima ürünle birlikte gönderilen taban 
plakasını ve kayışı doğru şekilde takın.
Notlar 
Kayışı çıkarırken cihazı düşürmemeye dikkat edin.

Cihazın Kullanımı 
 Cihazın gücünü açmadan önce 
Cihazın çoklu terminal kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Çoklu terminal kapağında bulunan kilit mandalının yerine oturduğunu 
duyana ve kilit mandalı altındaki sarı işaret görünmez olana kadar Çoklu 
terminal kapağını sıkıca kapatın. 

Çoklu terminal kapağının içine kum gibi yabancı bir madde girerse, sızdırmazlık ˎˎ
contası çizilebilir ve cihaza su girmesine neden olabilir.

 Cihazın gücünü açma 
Şarj edilmiş durumdaki cihazın ON/OFF (Güç) düğmesine basın. 

Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda, tarih ve saat ayar ekranı görüntülenir. ˎˎ
“ Ayarların değiştirilmesi.” bölümündeki “  Clock Setting (Saat Ayarı)” kısmına 
bakın.

Cihazın gücünü yeniden kapatmak için ON/OFF (Güç) düğmesine basın.
  Cihazın Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlanması  

( : SINGLE bağlantı)
1  Cihazın ve kameranın gücünü açın. 
2  Cihazın LCD ekranında Wi-Fi aygıt seçim ekranı görüntülenir. 

Bağlanmak istediğiniz kameranın SSID’sini UP düğmesi veya DOWN 
düğmesi ile seçin ve REC/ENTER düğmesine basarak onaylayın. 
Kameranızın SSID’si hakkında ayrıntılı bilgi için kamera ile birlikte gönderilen 
kullanım kılavuzuna başvurun.
Notlar 
Bu cihazda kameranın SSID’si “Direct-” seçeneği kaldırılarak gösterilir.

3  Bağlanmak istediğiniz kameranın ekranında [ACPT?] mesajı belirirse, 
doğrudan bağlantıya izin vermek için kameranızın ENTER düğmesine 
basın. (Sadece Action Cam) 
Cihazın LCD ekranındaki gösterge Canlı Görüntü ekranı olarak değişir ve cihazın 
REC/Wi-Fi lambası mavi renkte yanar.
Notlar
Ekrandaki gösterge ve doğrudan bağlantıya izin vermek için basılacak düğme, 
kameranıza bağlı olarak değişir. Ayrıntılı bilgi için, kameranızla birlikte verilen 
başlangıç kılavuzuna ve kullanım kılavuzuna başvurun.

Artık cihaz Wi-Fi üzerinden kameranıza bağlanmış durumdadır.
Cihaz Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlandığı sürece REC/Wi-Fi lambası mavi 
renkte yanar. 
Aynı kameraya daha sonra yeniden bağlanırken 2. ve 3. adımları uygulamanıza gerek 
yoktur. Cihaz kameranıza otomatik olarak bağlanır.
Bu cihaz bir Sony Dijital Fotoğraf Makinesi QX serisi modeline veya diğer uyumlu 
bir makineye bağlandığında, pozlama modu otomatik olarak “  Intelligent Auto” 
olarak ayarlanır.
Bu cihaz bir Sony Dijital Fotoğraf Makinesi QX serisi modeline bağlandığında, bu 
cihazın tarih ayarı da kamerada görüntülenir.
Notlar 
Cihazın gücü açıldığında ya da  Airplane Mode (Uçuş Modu) iptal edildiğinde, 
cihaz otomatik olarak kameraya bağlanır.
Ortam koşulları nedeniyle bağlantı kesilirse ya da menüden  Disconnect 
(Bağlantıyı kes) seçilirse, cihaz otomatik olarak kameraya bağlanmaz. Bağlantıyı 
kurmak için, “ Cihazın Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlanması” bölümündeki 2. 
ve 3. adımları uygulayın.
 Ayarların değiştirilmesi 
Cihazın MENU düğmesine basarak cihaz ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Ayrıca cihaz Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlı durumdayken bu cihazın MENU 
düğmesine basarak kamera ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
1  MENU düğmesine basın. 

Ayar öğeleri cihazın LCD ekranında görüntülenir.
2 UP veya DOWN düğmesine basarak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından 

REC/ENTER düğmesine basın. 
3 UP veya DOWN düğmesine basarak istediğiniz ayarı seçin ve ardından 

REC/ENTER düğmesine basarak onaylayın. 

Ayar öğesi 

 Disconnect (Bağlantıyı kes) Kameranın Wi-Fi bağlantısını keser. 
Cihazın LCD ekranı Wi-Fi aygıt 
seçim ekranına geri döner.

 Shooting Mode (Çekim Modu) Kameranın çekim modları arasında 
geçiş yapar. 
Cihazın LCD ekranında görüntülenen 
ayarlar bağlı kameraya göre değişir.

  
Camera Settings 
(Kamera Ayarları)*

  
Recording mode 
(Kayıt modu)**

Bağlı kameranın kayıt modu 
değiştirilir.
Bağlanan kamera film kaydına 
ayarlandığında, bu ayar kullanılabilir.
REC/ENTER düğmesine bir kez 
basın:
Kameranın geçerli kayıt modu 
simgesi görüntülenir.
REC/ENTER düğmesine iki kez 
basın:
Kayıt modu seçim ekranı 
görüntülenir.

 SteadyShot 
Setting 
(SteadyShot Ayarı)

Bağlı kameranın SteadyShot ayarı 
değiştirilir.
ON: SteadyShot'ı kullanır.
OFF: SteadyShot'ı kullanmaz.

 Field Angle 
Setting 
(Alan Açısı Ayarı)

Bağlı kameranın alan açısı değiştirilir.
120°: 120° alan açısı ile kaydeder
170°: 170° alan açısı ile kaydeder

 Display 
Settings 
(Ekran Ayarları)

 Display Rotate 
(Ekranı Döndür)

LCD ekranın ve cihazın YUKARI 
ve AŞAĞI düğmelerinin yönünü 
değiştirir. 
Kayışı sağ kolunuza takacağınız 
zaman vb. bu ayarı kullanın. 
ON: 180° döndür 
OFF: Dönüş yok

 Panel Brightness 
(Panel Parlaklığı)

LCD ekranın parlaklığını ayarlar.
HI: Parlak
LO: Koyu

 Main Settings 
(Temel Ayarlar)

 Clock Setting 
(Saat Ayarı)

Yıl/ay/gün/saat ayarı yapılır.
Tarih biçimi seçilir.

 Auto Power Off 
(Otomatik 
Kapanma)

Cihazın Otomatik Kapanma ayarına 
geçmeden önceki süreyi ayarlayın.
30min: Güç 30 dakika sonra kapanır.
5min: Güç 5 dakika sonra kapanır.
1min: Güç 1 dakika sonra kapanır.
OFF: Güç otomatik olarak kapanmaz.

 Resetting the 
Settings (Ayarların 
Sıfırlanması)

Varsayılan ağ ayarları geri yüklenir.

 Version (Sürüm) Cihaz yazılımının sürümü 
görüntülenir.

 Network 
Settings 
(Ağ Ayarları) Connection Setting 

(Bağlantı Ayarı)***

Bağlantı ayarını değiştirir.
:  SINGLE bağlantı 

Bu cihazla bir kamerayı 
çalıştırır.

:  MULTI bağlantı 
Bu cihazla bir kameradan 
fazlasını çalıştırır.

 Airplane Mode 
(Uçuş Modu)

Bir uçağa bindiğinizde vb. tüm Wi-Fi 
özelliklerini geçici olarak devre dışı 
bırakır.
ON:  Bir uçağa bindiğinizde bunu 

seçin.
OFF:  Normal kullanım için bunu 

seçin.

*  Cihazın LCD ekranında görüntülenen simge, bağlı kameranın moduna göre 
farklılık gösterir.

**  Cihazın LCD ekranında görüntülenen simge, bağlı kameraya veya bağlıyken 
kameranın kayıt moduna göre farklılık gösterir.

*** Cihazın LCD ekranında görüntülenen simge, cihazın geçerli bağlantı ayarına göre 
farklılık gösterir.

Notlar 
Kameranıza bağlı olarak, bazı ayar öğeleri ve ayarlar uyumlu olmayabilir.ˎˎ
Cihaz Wi-Fi üzerinden kameraya bağlı değilse, kamera ayarlarını değiştiremezsiniz.ˎˎ
Ayar seçimi seçim ekranından ayar öğesi seçim ekranına dönmek için ˎˎ  simgesini 
seçin.
Seçilen ayar öğesini veya seçim ekranındaki ayarı etkinleştirmek için ˎˎ  simgesini 
seçin.

 Çekim 
Video kaydı/Dahili fotoğraf kaydı 
1  Kaydı başlatmak için REC/ENTER düğmesine basın. 

Mavi REC/Wi-Fi lambasının rengi maviden kırmızıya döner.
2  Kaydı durdurmak için REC/ENTER düğmesine tekrar basın. 

Kırmızı REC/Wi-Fi lambasının rengi kırmızıdan maviye döner.

Ayrıca bu cihazda yüklü olan El Kitabına (PDF) bakın.
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Fotoğraf çekimi 
REC/ENTER düğmesine basın. 

Saat görüntüleme 
Video kaydı yapılırken cihazın LCD ekranında Canlı Görüntü ile birlikte saat 
göstergesinin de gösterilmesi için cihazın DISP düğmesine basın.
LCD ekranı OFF (KAPALI) moduna geçirmek için DISP düğmesine tekrar basın. OFF 
modunda, LCD ekranın Canlı Görüntü ekranına dönmesi için DISP düğmesine tekrar 
basın.
DISP düğmesi ile ekran göstergesinin değiştirilmesi 
Bu cihaz bir kameraya bağlandığında, cihazın LCD ekran göstergesini aşağıdaki sırada 
değiştirebilirsiniz: Canlı Görüntü ekranı  Simge kapalı  Saat ekranı  Ekran 
kapalı 
Bu cihazın LCD ekranı “Ekran kapalı” olarak ayarlandığında, cihazın DISP düğmesine 
tekrar basıldığında “Canlı Görüntü ekranı”na döner.
Düğme basılı işlevi 
Bu cihaz bir kameraya bağlandığında, cihazın MENU düğmesine 2 saniye veya 
daha fazla basarak ayarını düğme basılı durumuna getirin. Böylece cihazı taşırken 
düğmelerine yanlışlıkla basmanız önlenmiş olur.
Düğme basılı modunu iptal etmek için, cihazın MENU düğmesine 2 saniye veya daha 
fazla basın veya cihazın gücünü kapatmak için ON/OFF (Güç) düğmesine basın.
Yakınlaştırma 
Cihazın LCD ekranı Canlı Görüntü modundayken veya film kaydı sırasında, UP/
DOWN düğmesine basarak kamera yakınlaştırma işlevini çalıştırabilirsiniz.
Yakınlaştırma işlevi sadece uyumlu kameralarla kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak 
için, kameranın Kullanma Kılavuzu'na ve uyumluluk ile ilgili bilgilere bakın.
Çok kameralı kontrol 
HDR-AS100V kullanırken, bu cihaz ile aynı anda 5 kamerayı çalıştırabilirsiniz.
Daha fazla bilgi almak için, bu cihazda yüklü olan El Kitabına bakın.

Sorun giderme 
Cihazın gücü açılmıyor.  ÿ

Pil paketini şarj edin. 
Cihazın gücü aniden kapanıyor.  ÿ

Güç açık durumdayken cihazı belirli bir süre zarfında kullanmazsanız, pil  
paketini korumak için otomatik olarak kapanır. Cihazı tekrar açın.
   Auto Power Off (Otomatik Kapanma) ayarı [  OFF] olarak 
ayarlanmışsa, cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Cihaz şarj edilemiyor.  ÿ
Cihazı kapatın ve USB üzerinden bağlantı kurun. 
Micro USB kabloyu (ürünle birlikte verilir) çıkarıp tekrar takın. 
Micro USB kabloyu kullanın (ürünle birlikte verilir). 
Bu cihazı 10 °C ila 30 °C aralığındaki bir ortam sıcaklığında şarj edin. 
Bilgisayarı açın ve cihazı bağlayın. 
Bilgisayarı uyku veya derin uyku modundan çıkarın. 
Micro USB kabloyu (ürünle birlikte verilir) kullanarak cihazı doğrudan  
bilgisayara bağlayın.

Kalan şarj göstergesi yanlış.  ÿ
Cihazı aşırı sıcak veya soğuk ortamda kullandığınızda bu etki meydana gelir. 
Kalan şarj göstergesi ile gerçekten kalan pil şarjı arasında farklılık  
bulunmaktadır. Göstergeyi düzeltmek için cihazı bir kez tamamen şarj edin ve 
ardından deşarj edin.
Cihazı tekrar tamamen şarj edin. Sorun devam ederse, pil paketinin ömrü  
dolmuş demektir. Sony bayinize veya bölgenizdeki yetkili Sony servis noktasına 
danışın.

Cihaz Wi-Fi üzerinden kameraya bağlanmıyor.  ÿ
Sony web sitesini ziyaret edin ve kameranın cihaz ile uyumlu olup olmadığını  
kontrol edin.

Sorun devam ederse, cihazın RESET düğmesine basın.
Hata göstergesi 
Bir işlev hakkında hata bilgisi vermek üzere LCD ekranda aşağıdaki hata numaraları 
görüntülenebilir.

Hata 
numarası 

Belirti Neden

01-01
02-02

Bağlantı yapılamadı

Sinyal tıkanıklığı söz konusu 
olabilir. Veya cihaz erişim 
noktasından çok uzak olabilir.

01-02

Cihaz bilgileri gerçek cihazdan 
farklı olabilir.

 Main Settings (Temel ayarlar) 
  Resetting the Settings 
(Ayarların Sıfırlanması) seçeneğini 
seçin ve uygulayın. Daha sonra 
“ Cihazın Wi-Fi üzerinden 
bir kameraya bağlanması” 
bölümündeki adımları izleyin.

01-03
01-04 Kamera uyumlu değil.

03-01
03-02

Kamera tanınmadı. Bağlanmak ˎˎ
için kamera üzerinde bazı 
işlemler yapmanız gerekiyor.
Sinyal tıkanıklığı söz konusu ˎˎ
olabilir. Veya cihaz erişim 
noktasından çok uzak olabilir.

02-01 Kamera hatası Kamera erişimini ya da hafıza 
kartını onaylayın.

04-03 Ayarlanamıyor

Kamerayı kontrol edin.05-01 Fotoğraf çekilemiyor
05-02 Kayıt başlatılamıyor
05-03 Kayıt durdurulamıyor

04-04 Kamera yanıt vermiyor

Kamerayı kontrol edin.ˎˎ
Sinyal tıkanıklığı söz konusu ˎˎ
olabilir. Veya cihaz erişim 
noktasından çok uzak olabilir.

Oto-teşhis 
Cihazın LCD ekranında bir alfabetik karakter ile başlayan bir gösterge 
görüntüleniyorsa, oto-teşhis özelliği çalışıyor demektir.
Bu cihaz bir takım onarımlar gerektirebilir. Sony bayinizle irtibata geçin ve E veya C 
ile başlayan tüm numaraları bildirin.
GNU GPL/LGPL uygulanmış yazılım hakkında 
Bu üründe aşağıdaki GNU Genel Kamu Lisansı (bundan sonra “GPL” olarak 
anılacaktır) ya da GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (bundan sonra “LGPL” olarak 
anılacaktır) için yetkili yazılım bulunmaktadır.
Bu da, tedarik edilen GPL/LGPL koşulları altında, bu yazılım programlarının kaynak 
kodlarına erişim, değişiklik yapma ve dağıtım hakkına sahip olduğunuz anlamına 
gelir. 
Kaynak kodu web üzerinden sağlanır. İndirmek için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kaynak 
kodunu indirirken, cihaz modeli olarak RM-LVR1 seçin.
http://www.sony.net/Products/Linux/ 
Kaynak kodu içeriğiyle ilgili bizimle irtibata geçmemenizi tercih ederiz.
Lisans kopyaları (İngilizce) cihazınızın dahili belleğinde kayıtlıdır.
Cihazınız ile bir bilgisayar arasında bir Yığın Depolama bağlantısı kurun ve 
“PMHOME” altındaki “LICENSE” klasöründe bulunan dosyaları okuyun.
Ticari markalar 

Wi-Fi, Wi-Fi logosu ve Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari ˎˎ
markaları veya ticari markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, Adobe Systems Incorporated şirketinin ˎˎ
Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari 
markalarıdır.

Teknik Özellikler 
[Şarj etmek için giriş terminali] 
Multi/Micro USB 
terminali: 

micro-B/USB

[Güç, genel] 
Güç gereksinimleri: Şarj edilebilir pil paketi: 3,6 V

USB: 5,0 V
USB şarj: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Şarj süresi: Bilgisayar üzerinden: Yaklaş. 245 dak

AC-UD20 (ayrı olarak satılır) üzerinden: Yaklaş. 175 dak
Güç tüketimi: 1,0 W 

(Wi-Fi üzerinden bağlantı kurulduğunda ve Canlı Görüntü 
ekranı açıkken)

Su geçirmezlik 
performansı: 

3 m su derinliğinde, aralıksız 30 dakika

Çalışma sıcaklığı: -10 °C ila +40 °C
Saklama sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C
Boyutlar (Yaklaş.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (G/Y/D, çıkıntılar hariç)
Ağırlık: Yaklaş. 63 g 

(sadece pil paketi dahil olmak üzere ana gövde)
Toplam ağırlık 
(kullanımdayken): 

Yaklaş. 93 g 
(ürünle birlikte gönderilen kayış ve taban plakası dahil)

Ürünle birlikte 
verilenler: 

Bu cihaz (1), Micro USB kablo (1), Kayış (1), Taban plakası 
(1), Bir dizi basılı belge

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA

SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. 
Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: 
(212) 444 SONY (7669)


