
Türkçe

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

Parçalar ve kontroller
 MENU düğmesi
 DISP düğmesi
 REC/ENTER düğmesi
 REC/Wi-Fi lambası
 LCD ekran
 DOWN düğmesi
 UP düğmesi
 CHG (Şarj) lambası
 RESET (Sıfırla) düğmesi
 Multi/Mikro USB Terminali
 Kilit kolu
 Bağlayıcı kapağı
 ON/OFF düğmesi
 Kayış halkası
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Ekran Görünümü
 Düğme basılı tutma simgesi
 Saat ekranı
 Uzaktan kumandanın pil seviyesi 

göstergesi
 Uçak modu simgesi

Uzaktan kumanda uçak modundayken 
görüntülenir.

 Çekim modu
 Çekim modu değiştirme göstergesi
 REC simgesi
 Hafıza kartı uyarı göstergesi
 Kameranın pil seviyesi göstergesi

Notlar
•	Ekran, hangi kameranın bağlı olduğuna göre 

değişir.

Saat ekranı

Canlı Görüntü ekranı

Uzaktan kumandayı şarj etme

1 Uzaktan kumanda gücünün OFF olduğunu kontrol edin.

2 Uzaktan kumandayı, mikro USB kablosuyla (ürünle verilir) 
etkinleştirilmiş bir bilgisayara bağlayın.

Bağlayıcı 
kapağı

Şarj sırasında 
sarı yanar

Mikro USB kablosu

Şarj tamamlandığında CHG (Şarj) lambası söner.

Notlar
•	Uzaktan kumandayı, şarjı tamamen boşalmamış olsa bile şarj edebilirsiniz. Aynı 

şekilde, uzaktan kumanda tamamen şarj edilmiş olmasa dahi, pil paketinde 
bulunan kısmi şarjı kullanabilirsiniz.

•	Uzaktan kumandanın gücü açıkken, kumandaya güç verilir, fakat kumanda şarj 
edilmez.

•	Uzaktan kumanda tamamen şarj olduğunda, CHG (Şarj) lambası hemen söner.
•	Bilgisayarınız yoksa, AC adaptörü AC-UD10’u (ayrı olarak satılır) kullanın.

Uzaktan kumandayı açma

1 Uzaktan kumandayı açmak için ON/OFF düğmesine basın.

Uzaktan kumanda ilk kez açıldığında, tarih ve saat/alan ayarı ekranı 
görüntülenir.

2 Tarih ve saati/alanı ayarlayın.

•	UP veya DOWN düğmesine basarak istediğiniz öğeyi seçin ve 
ardından REC/ENTER düğmesine basın.

•	Tarih ve saat/alan ayarı ekranı aşağıdaki sırayla değişir.

Alan ayarı

Yıl-Ay-Gün ayarı

Tarih biçimi

Tarih ve saat/alan 
ayarı onayı

Gün ışığından 
yararlanma saati 
(yaz saati) ayarı

Saat ayarı

•	İstediğiniz öğeyi onaylamak için tarih ve saat/alan ayarı onay 
ekranında REC/ENTER düğmesine basın; Wi-Fi bekleme ekranı 
görüntülenir.

Notlar
•	Bölgeler, Greenwich Saati (GMT) ile evinizin standart saati arasındaki farka göre 

belirlenir. Saat farkı ile ilgili ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzu’nda yer alan 
“Dünya başkentleri için saat farkları listesi” bölümüne bakın.

•	Tarih ve saati yeniden ayarlamak için uzaktan kumandanın MENU düğmesine 
basarak  (Uzaktan kumanda ayarı) seçeneğinden “Tarih ve saat/alan/gün 
ışığından yararlanma saati (yaz saati) ayarı”nı seçin.

Uzaktan kumandanın Wi-Fi ile kameraya 
bağlanması

Uzaktan kumandanın tek bir kameraya 
bağlanması (Tekli bağlantı)
Aşağıdaki işlemlerle ilgili ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzu’na 
veya kameranın çalışma yönergelerine bakın.
•	Birden fazla kamera (Çoklu bağlantı)
•	Action Cam harici kameralar

1 Uzaktan kumandayı açın.

Uzaktan kumanda etkinleştirilirken, Wi-Fi bekleme ekranı 
görüntülenecektir.

Notlar
•	  (Çoklu bağlantı) simgesi görüntülenirse, uzaktan kumandanın MENU 

düğmesine basın,  (Uzaktan kumanda ayarı) seçeneğinden  
(Bağlantı modu) seçimini yapın ve  (Tekli bağlantı) olarak ayarlayın.

2 Kamerayı açın.

HDR-AZ1 harici Action Cam
NEXT veya PREV düğmesine 
basın.

HDR-AZ1

ON/OFF düğmesine basın.

FDR-X1000V yukarıda gösterilir.

3 Kamera ayarlarını kontrol edin.

Kameranın ekran panelinde Wi-Fi işaretinin görüntülendiğini 
kontrol edin.

HDR-AZ1 harici Action Cam HDR-AZ1

veya

Notlar
•	Kameranın bağlantı modu çoklu bağlantı olarak ayarlanırsa, tekli 

bağlantıya geçin.
•	HDR-AS15/AS30V için kameraya hafıza kartı takın.

4 Uzaktan kumandaya bağlamak istediğiniz kamerayı seçin.

 Bağlantı hedef listesinden SSID (hedef) seçin.
 REC/ENTER düğmesine basın.
 Uzaktan kumanda bekleme durumundayken, 2 dakika içinde 5. 

adıma geçin.

  

 içinde gösterilen durumda REC/ENTER düğmesine basarsanız, 
uzaktan kumanda bekleme durumundan alınacaktır. Bu durumda, 
kameranın SSID’sini yeniden seçin.

5 Uzaktan kumandayı kameraya bağlayın.

HDR-AZ1 harici Action Cam
Kameranın ekran panelinde [KABUL] görüntülendiğinde, 
kameranın ENTER düğmesine basın.

Notlar
•	Kameranın ekran panelinde [KABUL] görüntülenmezse, kamerayı yeniden 

başlatın ve 3. adımdan tekrar deneyin.

HDR-AZ1
Bağlantı onayı için bip sesi duyduğunuzda, bağlantının 
tamamlandığını bildiren bip sesini duyana dek kameranın Wi-Fi 
düğmesini basılı tutun.

Notlar
•	HDR-AZ1 için  (Bip) OFF olarak ayarlıysa bağlantı onayı için bip sesi 

verilmez.
•	Bağlantı onayı için bip sesi gelmezse, kamerayı yeniden başlatın ve 3. 

adımdan tekrar deneyin.

REC/Wi-Fi lambası mavi yanar, uzaktan kumandanın LCD ekranı 
Canlı Görüntü ekranına geçer ve bağlantı kurulur.

Notlar
•	Kamera bağlantısı tamamlanmazsa, sinyal trafiği yoğun olabilir. Bu 

durumda, başka bir konuma geçin ve tekrar deneyin.

Çekim modlarının değiştirilmesi
Uzaktan kumandanın Canlı Görüntü ekranında UP/DOWN düğmesine 
basarak çekim modunu değiştirin.
Çekim modu simgesi, ekranın sol üst tarafında görüntülenecektir.

Kayıt

Film kaydederken
Aşağıdaki işlemlerle ilgili ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzu’na 
veya kameranın çalışma yönergelerine bakın.
•	Fotoğraflar
•	Aralıklı fotoğraflar
•	Döngü kaydı

1 Kayda başlamak için REC/ENTER düğmesine basın.

REC/Wi-Fi lambası maviden kırmızıya dönüşür.

2 Kaydı durdurmak için REC/ENTER düğmesine yeniden 
basın.

REC/Wi-Fi lambası kırmızıdan maviye dönüşür.

Uzaktan kumandaya kayış takılmasıyla ilgili 
notlar

•	Kayışın uzunluğunu  ve ’nin takılma konumuna göre ayarlayın.
•	Uzaktan kumandayı kolunuza bağlamak için elinizin arkasına takın. 

Ardından kayışı, parmak uçlarınıza doğru REC/ENTER düğmesine ve 
dirseğinize doğru LCD ekranına bakacak şekilde kayış halkasından  
geçirin.  
 öğesini taktıktan sonra,  öğesini  öğesinin ucunu kapatacak 
şekilde taşıyın.

•	Kayışın yanlış takılması yaralanmalara neden olabilir.
•	Uzaktan kumandayı sağ kolunuza yerleştirirken, uzaktan kumanda 

ayarlarında ekran dönüşünü ON olarak ayarlayın.
•	Uzaktan kumandayı kolunuza takılı şekilde kullanırken, daima ürünle 

birlikte verilen taban plakasını ve kayışı doğru şekilde takın.
•	Kayışı çıkarırken uzaktan kumandayı düşürmemeye dikkat edin.
•	Kayışın uzaktan kumandaya bağlanmasıyla ilgili ayrıntılar için Yardım 

Kılavuzu’na bakın.

4-566-657-81(2)

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Başlangıç Kılavuzu

RM-LVR2

Bu kılavuz, Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR2’nin temel 
işlemlerini açıklar.

Kullanımdan önce, kameraya bu kılavuzda açıklandığı gibi 
Wi-Fi ile bağlanmak gerekir.

Ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzu’na bakın.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/



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.

 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.
•	Ürünü ateşin içine veya yakınına ya da mikrodalga fırına koymayın.
•	Sıcak havalarda ürünü arabanın içinde bırakmayın.
•	Ürünü sauna gibi sıcak ve nemli bir yerde saklamayın veya kullanmayın.
•	Ürünü parçalarına ayırmayın, kırmayın veya delmeyin.
•	Ürünü yüksek bir yerden düşürmek gibi aşırı miktarda darbeye maruz 

bırakmayın.
•	Ürünü 60°C üzeri sıcaklığa maruz bırakmayın.
•	Ürünü kuru tutun.
Ürünü uygun şekilde atın.
Ürünü, kullanım kılavuzunda belirtilen şarj yöntemi ile şarj edin.

Avrupa’daki Müşteriler 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 bu cihazın ürünü için gerekli tüm testleri 1999/5/EC 
Direktifine gore yapmış bulunmaktadir. Daha detaylı bilgi için lütfen 
web sayfasını ziyaret ediniz:  
URL:http://www.compliance.sony.de/

Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda 
kesilmesine (başarısız olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden 
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın

Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden kısa bağlantı kablolarının 
kullanılması hakkındaki EMC Yönetmeliğinde belirtilen limitlere uygun 
bulunmuştur.

Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu birimin resim ve ses 
kalitesini etkileyebilir.

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.

Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product 
Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından 
yapılmaktadır.

Product Compliance Europe (PCE), 
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany 
Tel: (0)711-5858-0, 
Fax: (0)711-5858-488 
URL of EU DoC Database: 
http://www.compliance.sony.de/

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)

Kullanım notu

[Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda]
Uzaktan kumandayı aşağıdaki yerlerde kullanmayın/saklamayın
•	Aşırı sıcak bir yerde  

Güneş altında park edilmiş bir aracın içi gibi yerlerde uzaktan 
kumandanın gövdesi deforme olabilir ve bir arızaya yol açabilir.

•	Doğrudan güneş ışığının altında veya bir ısıtıcının yanında  
Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığının altında veya bir ısıtıcının 
yanında saklarsanız, uzaktan kumandanın rengi solabilir veya uzaktan 
kumanda deforme olabilir ve bu da bir arızaya yol açabilir.

•	Güçlü titreşimlere maruz kalabilecek yerlerde
•	Güçlü manyetik alanların yakınında
•	Kumlu veya tozlu yerlerde  

Uzaktan kumandaya kum ya da toz girmemesine dikkat edin. Bu, 
uzaktan kumandanın arızalanmasına ve bazı durumlarda onarılmaz 
hale gelmesine neden olabilir.

Wi-Fi işlevi
•	Uzaktan kumandayı kullanılan bölgenin düzenlemelerine göre 

kullanın.
•	Uzaktan kumandanın Wi-Fi işlevini su altında kullanamazsınız.

Kablosuz LAN cihazları için kullanım güvenliği
•	Bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğramasını, kötü niyetli 

üçüncü taraflarca erişilmesini önlemek ve diğer zayıf noktalara karşı 
korumak için kablosuz LAN’ın her zaman güvenli olduğunu onaylayın.

•	Kablosuz LAN’da güvenliği ayarlamak büyük bir öneme sahiptir.
•	Yetersiz güvenlik önlemleri veya öngörülemeyen koşullar nedeniyle 

bir sorun oluşursa, Sony Corporation ortaya çıkan zararlardan sorumlu 
olmaz.

Nem yoğuşması hakkında
Uzaktan kumanda soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere getirilirse, 
uzaktan kumandanın içinde yoğuşma oluşabilir. Nem yoğuşması 
uzaktan kumandanın bozulmasına neden olabilir.

Nem yoğuşması meydana gelirse
Uzaktan kumandayı kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık bir 
saat bekleyin.
Çalışma sıcaklığı
•	Uzaktan kumanda -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.

LCD ekranın kullanımı
•	LCD ekranı güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın, aksi 

takdirde zarar görebilir. Uzaktan kumandayı bir pencerenin kenarına 
bırakırken dikkatli olun.

•	Uzaktan kumanda soğuk bir yerde kullanılırsa, LCD ekranda yatay 
çizgiler veya gölgelenmeler görülebilir. Bu bir arıza değildir. Uzaktan 
kumanda ısındığında LCD ekran normale döner.

Uzaktan kumandanın su geçirmezlik performansı hakkında
Uzaktan kumanda su geçirmez özellikli olarak tasarlanmıştır. Hatalı 
kullanım, kötü kullanım veya yanlış bakım sonucu oluşan arızalar 
garanti kapsamında değildir.
•	Uzaktan kumandayı basınçlı suya, örneğin musluktan akan suya 

maruz bırakmayın.
•	Ürünü kaplıcalarda kullanmayın.
•	Uzaktan kumandayı 0°C ila 40°C aralığındaki su sıcaklığında kullanın.

Uzaktan kumandayı su altında/kıyısında kullanmadan önce dikkat 
edilmesi gereken hususlar
•	Konektör kapağının içine kum, saç veya toz gibi yabancı bir madde 

girmediğinden emin olun. Çok küçük bir yabancı madde bile uzaktan 
kumandanın içine su girmesine neden olabilir.

•	Sızdırmazlık contası ve temas yüzeylerinin çizik olmadığını onaylayın. 
Küçük bir çizik dahi uzaktan kumandaya 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 alanı lif kalıntıları bırakmayan yumuşak bir bezle silerek 
temizleyin.

•	Elleriniz ıslak veya kumluyken ya da su yakınında konektörü kapağını 
açmayın/kapamayın. İçine kum veya su girme tehlikesi vardır. 
Konektör kapağını açmadan önce, “Uzaktan kumandayı su altında/
kıyısında kullandıktan sonra temizleme” bölümünde açıklanan 
prosedürü uygulayın.

•	Terminal kartı kapağını uzaktan kumanda tamamen kuru olduğunda 
açın.

•	Konektör kapağının tamamen yerine oturmuş olduğunu mutlaka 
kontrol edin.

Uzaktan kumandanın su altında/kıyısında kullanımı ile ilgili notlar
•	Uzaktan kumandayı darbeye (örneğin suya atlayarak) maruz 

bırakmayın.
•	Su altındayken/kıyısındayken konektör kapağını açıp kapatmayın.
•	Uzaktan kumanda suda batabilir. Batmasını önlemek için ürünle 

verilen kayışı kullanın.

Uzaktan kumandayı su altında/kıyısında kullandıktan sonra 
temizleme
•	Uzaktan kumandayı 60 dakikalık kullanımın ardından mutlaka suyla 

temizleyin ve temizlik bitmeden konektör kapağını açmayın. Farkında 
olmadan içine kum veya su girebilir ve çıkarılmadığı takdirde su 
geçirmezlik performansı bozulabilir.

•	Uzaktan kumandayı yaklaşık 5 dakika süreyle bir temizlik kabına 
dökülmüş saf su içinde bekletin. Daha sonra uzaktan kumandayı 
hafifçe sallayın ve suyun altında tek tek düğmelere basarak 
düğmelerin çevresine giren tuz, kum veya diğer maddeleri temizleyin.

•	Duruladıktan sonra damlayan suları yumuşak bir bezle silin. Uzaktan 
kumandanın iyi havalandırılmış, gölgeli bir alanda tamamen 
kurumasını bekleyin. Saç kurutma makinesi ile kurutmayın, aksi 
takdirde deforme olma ve/veya su geçirmezlik performansının 
bozulma tehlikesiyle karşılaşılabilir.

•	Konektör kapağında su damlaları veya toz varsa yumuşak ve kuru bir 
bezle silin.

•	Uzaktan kumanda su altına girdiğinde baloncuk oluşabilir. Bu bir arıza 
değildir.

•	Güneş kremi veya güneş yağı ile temas ederse uzaktan kumanda 
gövdesinin rengi solabilir.  
Uzaktan kumandayı güneş kremi veya güneş yağı ile temas etmesi 
durumunda derhal silerek temizleyin.

•	Uzaktan kumandayı, içinde veya yüzeyinde tuzlu su varken 
bekletmeyin. Bu, paslanmaya veya renginin solmasına ve su 
geçirmezlik performansında azalmaya neden olabilir.

Bertaraf
Uzaktan kumandayı bertaraf etmeden önce pillerini çıkarın.

Pil paketini çıkarma
Dahili pil paketi geri dönüştürülebilirdir.
Bu uzaktan kumandayı bertaraf edeceğiniz zaman, dahili pil paketini 
çıkarın.

Notlar
Pil paketini çıkarırken aşağıdaki hususlara dikkat edin.
•	Vidaları, vb. parçaları, kazara yutmalarını önlemek için küçük çocuklardan 

uzakta çıkarın.
•	Tırnaklarınızı veya parmaklarınızı yaralamamaya dikkat edin.

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

1 Uzaktan kumandanın gücünü kapatmak için ON/OFF 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.

Teknik Özellikler
Güç gereksinimleri: Şarj edilebilir pil paketi: 3,6 V (dahili pil)
 Multi/Mikro USB Terminali: 5,0 V
USB Şarj: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Şarj süresi: Bilgisayar ile: Yaklaşık 4 sa ve 5 dak.
 AC-UD10 (ayrı olarak satılır) ile: Yaklaşık 2 sa ve 55 

dak.
Su geçirmezlik performansı:
 3 m su derinliğinde, 30 dakika süresince (Su 

geçirmez performans tüm koşullarda garanti 
edilmez)

Çalışma sıcaklığı: -10°C ila +40°C
Saklama sıcaklığı: -20°C ila +60°C
Boyutlar (Yaklaşık): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm  

(G/Y/D, çıkıntılar hariç)
Ağırlık: Yaklaşık 64 g (sadece ana gövde)
Toplam ağırlık (kullanımdayken):
 Yaklaşık 95 g 

(ürünle verilen kayış ve taban plakası dahil)
Dahil olan öğeler: Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda (1), Mikro USB 

kablosu (1)*, Kayış (1), Taban plakası (1), Basılı 
belge seti

* Uzaktan kumanda kamerayla birlikte satılsa bile, yalnızca bir mikro 
USB kablosu dahildir.

•	Tasarım ve teknik özellikler gelecekteki yükseltmeler için önceden 
bildirilmeksizin değiştirilebilir.

•	Daha fazla teknik özellik için çevrimiçi Yardım Kılavuzu’na bakın.

Ticari markalar
•	Wi-Fi, Wi-Fi logosu, Wi-Fi PROTECTED SET-UP Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari 

markalarıdır.
•	Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat Amerika Birleşik Devletleri veya diğer 

ülkelerdeki Adobe Systems Incorporated’ın tescilli ticari markaları veya ticari 
markalarıdır.

Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün isimleri genel olarak 
üreticilerinin ve geliştiricilerinin ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır. Ancak, ™ veya  işaretleri bu kılavuzda açıklanmamış 
olabilir.


