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Ψηφιακή Κορνίζα
Φωτογραφιών
DPF-XR100/VR100

Οδηγίες Χρήσης
Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή την κορνίζα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτk το
εγχειρίδιο και φυλάξτε το για να µπορείτε να ανατρέξετε σε αυτk στο µέλλον.

Αρχείο Κατkχου
Ο αριθµkς του µοντέλου και ο σειριακkς αριθµkς αναγράφονται στο πίσω µέρος της
συσκευής.
Καταγράψτε τον σειριακk αριθµk στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Αναφέρατε
αυτούς τους αριθµούς στην περίπτωση που έλθετε σε επικοινωνία µε τον
αντιπρkσωπο της Sony σχετικά µε αυτk το προϊkν.
Αριθµkς Μοντέλου DPF-XR100/VR100
Σειριακkς Αριθµkς
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε
υγρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ
Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Αν το σχήµα του βύσµατος δεν ταιριάζει
στην πρίζα, χρησιµοποιήστε προσαρµογέα
βύσµατος µε κατάλληλη διάταξη για την
πρίζα.

Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε έντονη
θερµτητα, πως άµεσο ηλιακ φως,
φωτιά ή παρµοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε την µπαταρία µνο µε
µπαταρία του τύπου που
προσδιορίζεται. ∆ιαφορετικά, υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυµατισµού.
Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες.
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Σηµείωση για τους Πελάτες στην
Ευρώπη
Το προϊkν αυτk έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί
kτι συµµορφώνεται µε τα kρια τα οποία
έχουν τεθεί µε την Οδηγία EMC για τη
χρήση καλωδίων σύνδεσης µε µήκος
µικρkτερο των 3 µέτρων.
Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συγκεκριµένες
συχνkτητες ενδέχεται να επηρεάσουν την
εικkνα αυτής της κορνίζας.
Σηµείωση
Εάν λkγω στατικού ηλεκτρισµού ή
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η µετάδοση
δεδοµένων διακοπεί στη µέση (αποτύχει),
επανεκκινήστε την εφαρµογή ή
αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο
επικοινωνίας (USB, κλπ.).
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτk επάνω στο
προϊkν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει kτι το
προϊkν αυτk δεν θα πρέπει
να απορρίπτεται µαζί µε τα
συνηθισµένα οικιακά
απορρίµµατα . Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο
κατάλληλο σηµείο
αποκοµιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας kτι το
προϊkν αυτk απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο
να αποτραπούν kποιες αρνητικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που
θα προέκυπταν απk την µη κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων αυτού του
προϊkντος. Η ανακύκλωση
των υλικών βοηθά στην εξοικονkµηση των
φυσικών πkρων. Για περισσkτερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊkντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές
αρχές της περιοχής σας, µε την υπηρεσία
διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων ή το
κατάστηµα απk το οποίο αγοράσατε το προϊkν.
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Απ=ρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών
(ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε συστήµατα χωριστής
συλλογής απορριµµάτων)
Το σύµβολο αυτk επάνω στην
µπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει kτι η µπαταρία που
παρέχεται µε αυτk το προϊkν δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται kπως
τα οικιακά απορρίµµατα. Σε
µερικές µπαταρίες αυτk το
σύµβολο ενδέχεται να χρησιµοποιείται σε
συνδυασµk µε ένα χηµικk σύµβολο. Τα χηµικά
σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου
(Pb) προστίθενται αν η µπαταρία περιέχει
περισσkτερο απk 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µkλυβδο. Εξασφαλίζοντας την σωστή απkρριψη
αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην πρkληψη
πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν απk
την µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας.
Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη
διαφύλαξη των φυσικών πkρων. Στην
περίπτωση προϊkντων που για λkγους
ασφαλείας, επιδkσεων, η ακεραιkτητας
δεδοµένων απαιτούν τη µkνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται µkνο απk
εξουσιοδοτηµένο τεχνικk προσωπικk. Για να
εξασφαλίσετε την σωστή µεταχείριση της
µπαταρίας, παραδώστε το προϊkν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση
kλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε
το τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε
ασφάλεια την µπαταρία απk το προϊkν.
Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο
σηµείο συλλογής των χρησιµοποιηµένων
µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσkτερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊkντος ή της
µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις
τοπικές ∆ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία
αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή το
κατάστηµα απk το οποίο αγοράσατε το προϊkν.

Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις
οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊkντος είναι
η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρkσωπος για την ηλεκτροµαγνητική
συµβατkτητα (EMC) και την ασφάλεια
προϊkντων είναι η Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή
εγγύησης, παρακαλούµε ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.

Σηµείωση για τους χρήστες
Πρkγραµµα © 2010 Sony Corporation
Τεκµηρίωση © 2010 Sony Corporation
Με την επιφύλαξη παντkς νοµίµου
δικαιώµατος. Αυτk το εγχειρίδιο ή το
λογισµικk που περιγράφεται εδώ, δεν µπορεί
να αναπαραχθεί, να µεταφραστεί ή να
µετατραπεί σε οποιαδήποτε µηχανικά
αναγνώσιµη µορφή, ολkκληρο ή εν µέρει,
χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση απk τη
Sony Corporation.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η SONY CORPORATION ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ,
ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ
ΒΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΟΥ Α∆ΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, Η ΟΠΟΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ε∆Ω Ή ΑΠΟ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Η Sony Corporation διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιεί τροποποιήσεις σε αυτk το
εγχειρίδιο και τις πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτk σε οποιοδήποτε χρkνο
χωρίς προειδοποίηση.
Το λογισµικk που περιγράφεται εδώ
ενδέχεται επίσης να διέπεται απk τους
kρους µιας χωριστής άδειας τελικού χρήστη.
Τα σχεδιαστικά δεδοµένα, kπως δείγµατα
εικkνων που περιλαµβάνονται σε αυτk το
λογισµικk δεν επιτρέπεται να
τροποποιηθούν ή να αντιγραφούν παρά
µkνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε
αναπαραγωγή αυτού του λογισµικού χωρίς
άδεια απαγορεύεται βάσει των νkµων περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούµε
σηµειώστε kτι η άνευ αδείας αναπαραγωγή ή
τροποποίηση των πορτρέτων ή άλλου υλικού
το οποίο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία,
αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων των
νkµιµων δικαιούχων.

Σχετικά µε τα σχεδιαγράµµατα και
τις οθ=νες που χρησιµοποιούνται
σε αυτ= το εγχειρίδιο
Τα σχεδιαγράµµατα και οι οθkνες που
χρησιµοποιούνται σε αυτk το εγχειρίδιο
αναφέρονται στο µοντέλο DPF-XR100,
εκτkς αν αναφέρεται διαφορετικά.
Τα σχεδιαγράµµατα και οι οθkνες που
χρησιµοποιούνται σε αυτk το εγχειρίδιο
ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίδια µε
αυτές που εµφανίζονται πραγµατικά στη
συσκευή.
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∆ιαβάστε αυτ= πριν τη
χρήση
Σηµειώσεις για την αναπαραγωγή
Συνδέστε το µετασχηµατιστή AC σε µια
εύκολα προσβάσιµη πρίζα. Αν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε ανωµαλία, αποσυνδέστε τον
απk την πρίζα αµέσως.

Σηµειώσεις σχετικά µε τα πνευµατικά
δικαιώµατα
Η αντιγραφή, η επεξεργασία ή η εκτύπωση
ενkς CD, τηλεοπτικών προγραµµάτων,
υλικών που υπkκεινται σε προστασία
πνευµατικών δικαιωµάτων, kπως εικkνες ή
δηµοσιεύσεις, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού
εκτkς απk την περίπτωση δικών σας
εγγραφών ή δηµιουργιών περιορίζεται µkνο
σε προσωπική ή οικιακή χρήση. Αν δεν έχετε
τα πνευµατικά δικαιώµατα ή την άδεια των
κατkχων των πνευµατικών δικαιωµάτων για
το υλικk που αντιγράφετε, η χρήση του
υλικού αυτού πέρα απk τα παραπάνω kρια
ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις του
νkµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και να
υπkκειται σε αγωγές για αποζηµιώσεις απk
τους κατkχους των πνευµατικών
δικαιωµάτων.
gταν χρησιµοποιείτε φωτογραφίες µε αυτή
την κορνίζα, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
διατάξεις των νkµων περί πνευµατικών
δικαιωµάτων. Οποιαδήποτε µη
εξουσιοδοτηµένη χρήση ή τροποποίηση
πορτρέτων άλλων ατkµων µπορεί επίσης να
παραβιάζει τα δικαιώµατά τους.
Σε µερικές διαδηλώσεις, παραστάσεις ή
εκθέσεις, η φωτογράφηση ενδέχεται να
απαγορεύεται.

Τα εγγεγραµµένα περιεχ=µενα δεν
είναι εγγυηµένα
Η Sony δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για
οποιαδήποτε τυχαία ή συνεπακkλουθη ζηµία
ή απώλεια των περιεχοµένων της εγγραφής
η οποία µπορεί να προέλθει απk χρήση ή
δυσλειτουργία της συσκευής ή της κάρτας
µνήµης.
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Σύσταση δηµιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας
Για να αποφύγετε ενδεχkµενο κίνδυνο
απώλειας δεδοµένων λkγω λανθασµένου
χειρισµού ή δυσλειτουργίας της κορνίζας,
συστήνουµε να δηµιουργείτε πάντα ένα
αντίγραφο ασφαλείας των δεδοµένων σας.

Σηµειώσεις σχετικά µε την οθ=νη
LCD
• Μην πιέζετε δυνατά την οθkνη LCD. Η
οθkνη µπορεί να αποχρωµατιστεί, µε
αποτέλεσµα την πρkκληση βλάβης.
• Η έκθεση της οθkνης LCD σε άµεσο ηλιακk
φως για µεγάλα χρονικά διαστήµατα
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες.
• Η οθkνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
κατασκευάζεται µε χρήση πολύ υψηλής
τεχνολογίας και γι’ αυτkν τον λkγο
περισσkτερο απk το 99,99% των pixel είναι
ενεργά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αποτελεσµατικά. Ωστkσο, ενδέχεται να
υπάρχουν µερικές µικροσκοπικές µαύρες
κουκκίδες και / ή φωτεινές κουκκίδες
(λευκές, κkκκινες, µπλε ή πράσινες) οι
οποίες εµφανίζονται συνεχώς στην οθkνη
LCD. Αυτές οι κουκκίδες είναι
φυσιολογικές, οφείλονται στην διαδικασία
κατασκευής και δεν επηρεάζουν µε κανένα
τρkπο την εικkνα που εµφανίζεται.
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικkνας στην οθkνη LCD σε µέρη µε
χαµηλή θερµοκρασία. Αυτk δεν αποτελεί
βλάβη.
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Για την ασφάλειά σας
Έλεγχος παρεχ=µενων εξαρτηµάτων
Βεβαιωθείτε kτι περιλαµβάνονται τα παρακάτω τεµάχια.

Ψηφιακή κορνίζα (1)

Στήριγµα (1)

Τοποθέτηση στην οπή
(. σελίδα 10)

Τηλεχειριστήριο (1)

Αφαίρεση του προστατευτικού
φύλλου (. σελίδα 10)

Μετασχηµατιστής AC (1)

Σύνδεση µε την πηγή τροφοδοσίας
ρεύµατος (. σελίδα 12)

Μονάδα τοποθέτησης στον τοίχο (1)
Βίδες (4)
Οδηγίες Χρήσης (αυτ= το εγχειρίδιο) (1)
Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας (1)
Εγγύηση (1)
(Σε κάποιες περιοχές, δεν παρέχεται εγγύηση).

Το παρεχkµενο CD-ROM περιέχει το
Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας, που εξηγεί
λεπτοµερώς τις λειτουργίες και τις
ρυθµίσεις της ψηφιακής κορνίζας. Για να
προβάλλετε το εγχειρίδιο, εισάγετε το
CD-ROM στον υπολογιστή και κάνε διπλk
κλικ στο εικονίδιο του Εγχειριδίου (για να
προβάλλετε το εγχειρίδιο, χρειάζεται το
Adobe Acrobat Reader).

7
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Για την ασφάλειά σας
Εντοπισµ=ς των λειτουργικών µερών
x Ψηφιακή κορνίζα
Μπροστινή =ψη

Οθkνη LCD
Αισθητήρας τηλεχειρισµού

Λογkτυπο Sony (σελίδα 10)

Πίσω =ψη
Πλήκτρο VIEW MODE (σελίδα 15)
Πλήκτρο 1 (λειτουργία/αναµονή)
Ένδειξη αναµονής
Λυχνία προσπέλασης

Θύρα κάρτας µνήµης (σελίδα 14)

Πλήκτρο MENU
Πλήκτρα κατεύθυνσης (B/b/v/V), πλήκτρο (

) ENTER

Πλήκτρο BACK

8
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Ακροδέκτης

USB mini B (σελίδα 31)

Ακροδέκτης

USB A (σελίδα 30)

Ακροδέκτης HDMI OUT (σελίδα 29) (µkνο DPF-XR100)
∆ιακkπτης επαναφοράς
Ακροδέκτης DC IN 9 V
Στήριγµα
Οπές για στήριξη στον τοίχο

x Τηλεχειριστήριο
Πλήκτρο VIEW MODE
Πλήκτρο 1 (λειτουργία/αναµονή)
Πλήκτρο SLIDE-SHOW (

)

Πλήκτρο CLOCK (

)

Πλήκτρο SINGLE
Πλήκτρο INDEX (

)

Πλήκτρο MENU
Πλήκτρο Zoom in ( )
(µεγέθυνση)
Πλήκτρα κατεύθυνσης (B/b/v/V)
Πλήκτρο ENTER (

)

Πλήκτρο BACK
Πλήκτρο MARKING (

)

Πλήκτρο Zoom out (
(σµίκρυνση)
Πλήκτρο IMPORT (

Πλήκτρο SORT

Πλήκτρο DELETE (

Πλήκτρο SELECT DEVICE

Πλήκτρο ROTATE (

)
)
)
)

Σχετικά µε τις περιγραφές σε αυτ= το εγχειρίδιο
Οι χειρισµοί που περιγράφονται σε αυτk το εγχειρίδιο βασίζονται στη χρήση του
τηλεχειριστηρίου. gταν µια ενέργεια πραγµατοποιείται διαφορετικά µε το τηλεχειριστήριο και τα
πλήκτρα χειρισµού της κορνίζας, ο χειρισµkς θα επεξηγείται σε µια υπkδειξη.

9

DPF-A710/A700 p1-19:DPF-XR100/VR100 9/21/10 10:10 AM Page 10

Προετοιµασία της κορνίζας
P Σηµείωση
Αν το τηλεχειριστήριο
σταµατήσει να λειτουργεί:
Αντικαταστήστε την µπαταρία
(µπαταρία λιθίου CR2025) µε
µια καινούρια.
P ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Η µπαταρία µπορεί να εκραγεί
αν την κακοµεταχειριστείτε.
Μην την επαναφορτίζετε, µην
την αποσυναρµολογείτε και
µην την απορρίπτετε στη
φωτιά.
• gταν η µπαταρία λιθίου
εξασθενίσει, η απkσταση
λειτουργίας του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται
να µειωθεί ή το
τηλεχειριστήριο να µη
λειτουργεί σωστά. Στην
περίπτωση αυτή,
αντικαταστήστε την µπαταρία
µε µία µπαταρία λιθίου Sony
CR 2025. Η χρήση άλλης
µπαταρίας µπορεί να
παρουσιάσει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Τηλεχειριστήριο
Τραβήξτε το προστατευτικk φύλλο πριν την χρήση, kπως
δείχνει το σχεδιάγραµµα.

Προστατευτικk φύλλο

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε την πάνω άκρη του τηλεχειριστηρίου προς τον
αισθητήρα τηλεχειρισµού πάνω στην κορνίζα.

Στήριγµα
Στρέψε το στήριγµα προς τη φορά του ρολογιού µέχρι να
σταµατήσει να γυρίζει και να έχει προσαρµοστεί σταθερά
στην υποδοχή στηρίγµατος στον πίσω πίνακα.

∆ιαδικασίες αντικατάστασης:
CD-ROM (Εγχειρίδιο)
“Προετοιµασία του
τηλεχειριστηρίου”
z Συµβουλές
x 9ταν η κορνίζα είναι
τοποθετηµένη σε κάθετη θέση
Η οθkνη περιστρέφεται
αυτkµατα σε κάθετη θέση
(πορτρέτο).
x Λογ=τυπο Sony
gταν η κορνίζα είναι
τοποθετηµένη σε κάθετη θέση
ή kταν την απενεργοποιείτε,
δεν φωτίζεται το λογkτυπο
Sony.
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Μπορείτε να τοποθετήσετε την κορνίζα σε κάθετη ή
οριζkντια θέση, µετακινώντας την κορνίζα χωρίς να
µετακινήσετε το στήριγµα.
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Τοποθέτηση της κορνίζας στον τοίχο

1

Προσαρµkστε την παρεχkµενη µονάδα ανάρτησης στον
τοίχο στον πίσω πίνακα της κορνίζας µε τις παρεχkµενες
τέσσερις βίδες.
Μονάδα ανάρτησης στον
τοίχο (παρέχεται)

Βίδες (παρέχονται)

2 Προετοιµάστε τις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται)
για τις οπές στον πίσω πίνακα.

Πάνω απk 25 mm

Οπές στον πίσω
πίνακα

3 Βιδώστε τις βίδες (δεν παρέχονται) στον τοίχο.
Βεβαιωθείτε kτι οι βίδες (δεν παρέχονται) προεξέχουν
2,5 µε 3 mm απk την επιφάνεια του τοίχου

P Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιήστε βίδες
κατάλληλες για το υλικk του
τοίχου. Οι βίδες µπορεί να
πάθουν ζηµιά, ανάλογα µε το
υλικk που έχει
χρησιµοποιηθεί για τον τοίχο.
Βιδώστε τις βίδες σε µια
κολkνα ή άλλο σταθερk
σηµείο.
• gταν θέλετε να
επανατοποθετήσετε την
κάρτα µνήµης, ξεκρεµάστε
την κορνίζα απk τον τοίχο και
στη συνέχεια αφαιρέστε και
επανατοποθετήστε την κάρτα
µνήµης ενώ η κορνίζα είναι
τοποθετηµένο σε µια σταθερή
επιφάνεια.
• Αφαιρέστε το στήριγµα και
φυλάξτε το στο σηµείο
φύλαξης που παρέχεται στο
πίσω µέρος αν κρεµάσετε την
κορνίζα στον τοίχο.
• Συνδέστε το καλώδιο DC του
µετασχηµατιστή AC στην
κορνίζα και κρεµάστε την
κορνίζα στον τοίχο. Στη
συνέχεια, συνδέστε το
µετασχηµατιστή AC στην
πρίζα.
• ∆εν αναλαµβάνουµε καµία
ευθύνη για ατυχήµατα ή
ζηµιές που µπορεί να
προκληθούν απk σφάλµατα
στην ανάρτηση, κακή χρήση, ή
φυσικές καταστροφές, κλπ.
• Σφίξτε καλά τις βίδες για να
µην πέσει η κορνίζα.
• Προσέξτε να µην πατήσετε
πάνω στις βίδες ή τη µονάδα
ανάρτησης.

Ενδιάµεσο
διάστηµα
2,5 mm έως
3 mm

4 Κρεµάστε την κορνίζα στον τοίχο στηρίζοντας την
οπή στον πίσω πίνακα πάνω στις βίδες στον τοίχο.

11
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Προετοιµασία της κορνίζας
P Σηµειώσεις
• Η πρίζα πρέπει να είναι kσο
πιο κοντά γίνεται στη µονάδα
και να είναι εύκολα
προσβάσιµη.
• Μην τοποθετείτε την κορνίζα
σε ασταθές σηµείο ή σε
κεκλιµένη επιφάνεια.
• Συνδέστε τον µετασχηµατιστή
AC σε µια πρίζα που βρίσκεται
σε κοντινή απkσταση και έχει
εύκολη πρkσβαση. Αν υπάρξει
κάποιο πρkβληµα κατά τη
διάρκεια της χρήσης του
µετασχηµατιστή, διακkψτε
αµέσως την τροφοδοσία
αποσυνδέοντας το φις απk
την πρίζα.
• Μη βραχυκυκλώνετε το φις
του µετασχηµατιστή AC µε
µεταλλικά αντικείµενα. Κάτι
τέτοιο µπορεί να προκαλέσει
βλάβη.
• Μη χρησιµοποιείτε τον
µετασχηµατιστή AC
τοποθετηµένο σε
περιορισµένο χώρο, kπως
ανάµεσα στον τοίχο και σε
ένα έπιπλο.
• Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το
µετασχηµατιστή AC απk τον
ακροδέκτη DC IN 9 V της
κορνίζας και αφαιρέστε το
µετασχηµατιστή AC απk την
πρίζα.
• Μη θέτετε εκτkς λειτουργίας
την κορνίζα και µην
αποσυνδέετε το
µετασχηµατιστή AC απk την
κορνίζα πριν η ένδειξη
αναµονής γίνει κkκκινη. Κάτι
τέτοιο µπορεί να προκαλέσει
ζηµιά στην κορνίζα.
• Το σχήµα του φις AC
ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα µε την περιοχή που
αγοράσατε την κορνίζα.
• Ο παρεχkµενος
µετασχηµατιστής AC είναι
σχεδιασµένος για χρήση
αποκλειστικά µε αυτή την
κορνίζα. ∆εν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες
συσκευές.
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Ενεργοποίηση της κορνίζας
1 Τοποθετήστε το φις του µετασχηµατιστή AC στον
ακροδέκτη DC IN 9 V στο πίσω µέρος της κορνίζας.

2 Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC στην πρίζα.
Η κορνίζα τίθεται αυτkµατα σε λειτουργία.

Προς τον ακροδέκτη
DC IN 9 V

Βύσµα DC
Προς την
πρίζα

Μετασχηµατιστής AC
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Αρχικοί χειρισµοί
gταν η κορνίζα τεθεί σε λειτουργία χωρίς να έχει συνδεθεί
µια κάρτα µνήµης, εµφανίζεται η αρχική οθkνη

P Συµβουλές
x 9ταν δεν χειρίζεστε την
κορνίζα
Αν δεν χρησιµοποιήσετε την
κορνίζα για ορισµένο χρονικk
διάστηµα, εµφανίζεται η
επίδειξη.
x Ακύρωση της λειτουργίας
επίδειξης
Αν πιεστεί κάποιο άλλο
πλήκτρο εκτkς απk το πλήκτρο
ενεργοποίησης, η οθkνη
επανέρχεται στην αρχική
κατάσταση.

Ρύθµιση του ρολογιού
1 Πιέστε το MENU και τα B/b για να επιλέξετε την
καρτέλα

(Ρυθµίσεις).

v/V [Date/time Settings] (Ρυθµίσεις Ηµεροµηνίας/Ώρας)
,

2 Πιέστε v/V για να επιλέξετε [Time] ,

.

v/V για να επιλέξετε µια τιµή. , B/b (ώρα, λεπτk και
δευτερkλεπτο)
Η ρύθµιση ολοκληρώθηκε. ,

3 Πιέστε το MENU.
Στο ίδιο παράθυρο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ίδιες
διαδικασίες µε τη ρύθµιση ώρας για να ρυθµίσετε τα
παρακάτω:

Στοιχεία ρύθµισης
• World Clock Settings (Ρυθµίσεις Παγκkσµιας Ώρας)
• Date (Ηµεροµηνία)
• Date Display Order (Σειρά Εµφάνισης Ηµεροµηνίας)
(Y-M-D (Έτος-Μήνας-Ηµέρα)/M-D-Y (Μήνας-ΜέραΈτος)/D-M-Y (Ηµέρα-Μήνας-Έτος))
• Πρώτη µέρα της εβδοµάδας (Sunday (Κυριακή)/Monday
(∆ευτέρα))
• 12hr/24hr display (12ωρο/24ωρο ρολkι)

13
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Προβολή εικ=νας
P Σηµείωση
gταν χρησιµοποιείτε µια κάρτα
µνήµης απk τους παρακάτω
τύπους, βεβαιωθείτε kτι την
εισάγετε στον κατάλληλο
προσαρµογέα.
Αν την εισάγετε χωρίς
προσαρµογέα, ίσως να µην
µπορείτε να την αφαιρέσετε.
gπως δείχνει το σχεδιάγραµµα
κάτω δεξιά, φροντίστε να
εισάγετε τους παρακάτω
τύπους καρτών µνήµης
εισαγµένες στον κατάλληλο
προσαρµογέα.
1mini SD/mini SDHC

Προσαρµογέας
mini SD/
mini SDHC

Εισαγωγή κάρτας µνήµης
Εισάγετε µια κάρτα µνήµης σταθερά µέσα στην αντίστοιχη
θύρα µε την πλευρά της ετικέτας να κοιτάζει προς το µέρος
σας (kταν βρίσκεστε πίσω απk την κορνίζα).
Λυχνία προσπέλασης
Κάρτα CompactFlash*
(Θύρα A)
Κάρτα xD-Picture
(Θύρα B)

Κάρτα µνήµης SD
(Θύρα B)

“Memory Stick”
(Θύρα B)

2micro SD/micro SDHC

Προσαρµογέας
micro SD/
micro SDHC

“Memory Stick Duo”
(Θύρα C)

3“Memory Stick Micro”
Προσαρµογέας “M2”
(κανονικk µέγεθος)

9ταν εισάγετε µια κάρτα µνήµης
Προβάλλονται αυτkµατα οι εικkνες στην κάρτα µνήµης.

Αν απενεργοποιήσετε την κορνίζα =σο
προβάλλονται οι εικ=νες
Προσαρµογέας
“M2” (µέγεθος Duo)

* Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
κάρτα CompactFlash µkνο µε
το µοντέλο DPF-XR100.
z Συµβουλή
• Το S-Frame δεν µπορεί να
περιστραφεί αυτkµατα αν:
– Το αρχείο εικkνας έχει
τραβηχθεί µε φωτογραφική
µηχανή DSC, η οποία δεν
υποστηρίζει την εγγραφή
ετικέτας περιστροφής Exif.
– Το αρχείο εικkνας έχει
ρετουσαριστεί και αποθηκευτεί µε λογισµικk επεξεργασίας που διασπά την
ετικέτα περιστροφής Exif.
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gταν θέσετε ξανά σε λειτουργία την κορνίζα, συνεχίζουν να
προβάλλονται οι ίδιες εικkνες.

Αν η λυχνία προσπέλασης δεν αναβοσβήνει
Τοποθετήστε ξανά την κάρτα µνήµης αφού ελέγξετε την
πλευρά της ετικέτας της κάρτας µνήµης.

Σχετικά µε τις θύρες Α και Β
Αν εισάγετε κάρτες µνήµης και στη θύρα B και στη C
ταυτkχρονα, η κορνίζα δεν θα λειτουργεί σωστά.
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Αλλαγή της οθ=νης
1 Πιέστε το πλήκτρο VIEW MODE που αντιστοιχεί στη
λειτουργία προβολή που θέλετε να επιλέξετε.
Πλήκτρα VIEW MODE

Η οθkνη µεταβαίνει στην επιλεγµένη λειτουργία
προβολής.

2 Πιέστε τα B/b για να επιλέξετε το επιθυµητk στιλ και
στη συνέχεια πιέστε το

P Σηµείωση
Αν δεν χρησιµοποιήσετε την
κορνίζα για µεγάλο χρονικk
διάστηµα, το στιλ στο οποίο θα
είναι τοποθετηµένος ο
κέρσορας επιλέγεται αυτkµατα.

.

Εµφανίζεται η οθkνη λειτουργίας προβολής.

z Συµβουλή

Οθ=νη

x Περιγραφή στιλ:
CD-ROM (Εγχειρίδιο) –
“Αλλαγή της οθkνης”

Παρουσίαση

Ρολkι και
ηµερολkγιο

(µια εικkνα)

Στιλ
Εµφάνιση µιας εικkνας, Εµφάνιση
πολλών εικkνων, Εµφάνιση
ρολογιού/Παγκkσµια Ώρα, Εµφάνιση
ηµερολογίου, Χρονοµηχανή,
Σηµειωµατάριο/∆ηµιουργικk, Τυχαία
εµφάνιση
Ρολkι 1 έως Ρολkι 9
Ηµερολkγιο 1 έως Ηµερολkγιο 2
Παγκkσµια Ώρα 1 έως Παγκkσµια Ώρα3
Σεληνιακk Ηµερολkγιο, Αραβικk
Ηµερολkγιο, Ηµερολkγιο Φαρσί

x Σχετικά µε τα ηµερολ=για:
Το Σεληνιακk Ηµερολkγιο, το
Αραβικk Ηµερολkγιο και το
Ηµερολkγιο Φαρσί
εµφανίζονται µkνο kταν είναι
επιλεγµένη η σχετική γλώσσα
στις Ρυθµίσεις Γλώσσας.

Ολkκληρη εικkνα, Προσαρµογή στην
οθkνη, Ολkκληρη εικkνα (µε δεδοµένα
Exif), Προσαρµογή στην οθkνη (µε
δεδοµένα Exif)

Συνεχίζεται
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Προβολή εικ=νας
Σχετικά µε τις πληροφορίες
που εµφανίζονται στην οθ=νη
LCD

Εµφανίζονται οι ακkλουθες πληροφορίες.
1 Πληροφορίες ρυθµίσεων

Εικονίδια

Σηµασία
Ένδειξη προστασίας
Ένδειξη σχετιζkµενου
αρχείου (Εµφανίζεται kταν
υπάρχει ένα σχετιζkµενο
αρχείο, kπως ένα αρχείο
κινούµενης εικkνας ή ένα
µικρού µεγέθους αρχείο
εικkνας για e-mail).
Εµφανίζεται αν έχετε
καταχωρίσει µια ένδειξη.
Εικονίδιο βίντεο
Εικονίδιο καταγραφής ήχου
Εικονίδιο πανοραµικής
εικkνας

2 Ηµεροµηνία/ώρα εγγραφής
P Σηµείωση
∆εν εµφανίζεται για τα αρχεία βίντεο.

3 Αριθµ=ς εικ=νας (αριθµ=ς φακέλου αρχείου)
Αυτkς εµφανίζεται αν η εικkνα είναι
συµβατή µε DCF.
Αν η εικkνα δεν είναι συµβατή µε DCF,
εµφανίζεται 10 χαρακτήρες απk την αρχή
του ονkµατος αρχείου.
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4 Λεπτοµέρειες εικ=νας
x 9ταν εµφανίζεται η φωτογραφία
– Φορµά αρχείου (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2),
JPEG (4:2:0), RAW)
– Αριθµkς pixel (πλάτος x ύψος)
– gνοµα κατασκευαστή της συσκευής
εισkδου εικkνας
– gνοµα µοντέλου της συσκευής εισkδου
εικkνας
– Ταχύτητα κλείστρου (π.χ. 1/8)
– Τιµή διαφράγµατος (π.χ. F2.8)
– Τιµή έκθεσης (π.χ. +0.0 EV)
– Πληροφορίες περιστροφής
x 9ταν αναπαράγεται αρχείο βίντεο
– Φορµά αρχείου (AVI, MOV, MP4, MPEG-2
PS, MPEG-2 TS)
– Μέγεθος αρχείου βίντεο
– ∆ιάρκεια αναπαραγωγής
– Αριθµkς pixel (πλάτος x ύψος)
– Κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής
(codec)/ρυθµkς bit βίντεο
– Κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής
(codec)/ρυθµkς bit ήχου

DPF-A710/A700 p1-19:DPF-XR100/VR100 9/21/10 10:10 AM Page 17

Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο
1 Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
1 Πιέστε SINGLE.
2 Πιέστε τα B/b για να επιλέξετε το επιθυµητικk στιλ
και πιέστε το
.
3 Πιέστε τα B/b για να µεταβείτε µπροστά ή πίσω στα
αρχεία ώστε να επιλέξετε το αρχείο βίντεο που θέλετε
να αναπαράγετε.
Χρήση της οθ=νης Ευρετηρίου
1 Πιέστε το
(INDEX).
2 Πιέστε τα B/b/v/V για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο
που θέλετε να αναπαράγετε.

2 Πιέστε το

.

Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγµένου αρχείου βίντεο.

Για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
Η οθkνη ρύθµισης έντασης ήχου εµφανίζεται στο δεξί
τµήµα της οθkνης αν πιέσετε τα v/V. Για να αυξήσετε την
ένταση ήχου, πιέστε το V. Για να µειώσετε την ένταση ήχου,
πιέστε το v.

Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής
Πιέστε το
κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο.
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το
.

P Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να αναπαράγετε
τους παρακάτω τύπους
αρχείων βίντεο:
– Αρχεία βίντεο τα οποία
ξεπερνούν τον µέγιστο
αριθµk pixel είτε σε πλάτος
είτε σε ύψος.
(∆εν εγγυkµαστε τη
λειτουργία kσον αφορά
αρχεία βίντεο που δεν
αναφέρονται παραπάνω).
• Η γρήγορη αναπαραγωγή
προς τα εµπρkς/προς τα πίσω
και η παύση αναπαραγωγής
δεν είναι διαθέσιµες κατά την
προβολή παρουσίασης.
• Τα αρχεία βίντεο που
διαιρέθηκαν σε
διαφορετικούς φακέλους
κατά τη λήψη δεν µπορούν να
αναπαραχθούν συνεχkµενα
το ένα µετά το άλλο.
z Συµβουλή
Μπορείτε να ρυθµίσετε την
ένταση ήχου στην αρχική
οθkνη ή στην οθkνη µιας
εικkνας.

Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εµπρ=ς/προς τα
πίσω
Πιέστε τα B/b κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο.
gταν πιέσετε το
κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή προς
τα εµπρkς/προς τα πίσω, συνεχίζει η κανονική αναπαραγωγή
απk το σηµείο αυτk.
Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο, η γρήγορη αναπαραγωγή
προς τα εµπρkς/προς τα πίσω µπορεί να µην είναι διαθέσιµη
µε την κορνίζα.

Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή
Πιέστε το BACK ενώ αναπαράγεται το αρχείο βίντεο.

17
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Προβολή εικ=νας
z Συµβουλές
• Για να ακυρώσετε την
επιλογή, επιλέξτε το αρχείο
που θέλετε να αποεπιλέξετε
. Η ένδειξη
και πιέστε το
επισήµανσης ( ) δίπλα στο
επιλεγµένο αρχείο σβήνει.
• Για να διαγράψετε ένα αρχείο
µουσικής που έχει εισαχθεί
στην εσωτερική µνήµη,
επιλέξτε [Delete BGM]
(∆ιαγραφή BGM) στην οθkνη
[Slideshow Settings]
(Ρυθµίσεις Παρουσίασης) στο
βήµα 2 και στη συνέχεια
πιέστε το
. Πιέστε τα v/V
για να επιλέξετε το αρχείο
µουσικής που θέλετε να
διαγράψετε απk τον κατάλογο
αρχείων µουσικής και πιέστε
το
. Θα εµφανιστεί µια
ένδειξη επισήµανσης δίπλα
στο επιλεγµένο αρχείο.
Πιέστε το MENU και στη
συνέχεια πιέστε το
kταν
εµφανιστεί η οθkνη
επιβεβαίωσης. Το αρχείο θα
διαγραφεί απk τον κατάλογο
αρχείων µουσικής.
P Σηµειώσεις
• Η αναπαραγωγή του
εισαγµένου αρχείου µουσικής
ενεργοποιείται µkνο ως BGM
σε µια παρουσίαση.
• Μkνο αρχεία µουσικής που
έχουν εισαχθεί στην
εσωτερική µνήµη µπορούν να
αναπαραχθούν ως BGM.
• Μπορούν να εισαχθούν µέχρι
40 αρχεία µουσικής στην
εσωτερική µνήµη της
κορνίζας.

Αναπαραγωγή παρουσίασης µε
µουσική υπ=κρουση
Εισαγωγή αρχείου µουσικής

1 Εισάγετε στην κορνίζα µια κάρτα µνήµης που περιέχει
ένα αρχείο µουσικής.

2 Πιέστε το MENU, και στη συνέχεια πιέστε τα B/b για
να επιλέξετε την καρτέλα [Slideshow Settings]
(Ρυθµίσεις Παρουσίασης).

3 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Import BGM]
(Εισαγωγή BGM) και πιέστε το

.

4 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε την κάρτα µνήµης που
έχετε εισάγει στο βήµα 1.

5 Επιλέξτε το αρχείο µουσικής που θέλετε νε εισάγετε
απk τον κατάλογο αρχείων µουσικής µε τα v/V και
πιέστε το
.
Εµφανίζεται µια ένδειξη επισήµανσης (
επιλεγµένο αρχείο.

) δίπλα στο

6 Επαναλάβετε το βήµα 5 αν θέλετε να επιλέξετε δύο ή
περισσkτερα αρχεία.

7 Πιέστε το MENU αφού ολοκληρώσετε την επιλογή
αρχείου/αρχείων µουσικής.

8 Πιέστε το

kταν εµφανιστεί η οθkνη επιβεβαίωσης.

Το επιλεγµένο αρχείο µουσικής εισάγεται στην
εσωτερική µνήµη της κορνίζας.

Επιλογή αρχείου µουσικής προς
αναπαραγωγή

1 Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε τα B/b για
να επιλέξετε [Slideshow Settings].

2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Select BGM] (Επιλογή
BGM) και πιέστε το

.

3 Επιλέξτε το αρχείο µουσικής που θέλετε νε
αναπαράγετε απk τον κατάλογο αρχείων µουσικής,
που έχετε εισάγει, µε τα v/V και πιέστε το
.
Εµφανίζεται µια ένδειξη επισήµανσης (
επιλεγµένο αρχείο.

18
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4 Επαναλάβετε το βήµα 3 αν θέλετε να επιλέξετε δύο ή
περισσkτερα αρχεία.

5 Πιέστε το MENU.
(Παρουσίαση) στην οθkνη
gταν επιλέγετε
λειτουργίας προβολής, αναπαράγεται το αρχείο µουσικής
µε ένδειξη επισήµανσης ( ).

Αναπαραγωγή µουσικής υπ=κρουσης µε
παρουσίαση

1 Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε τα B/b για

P Σηµείωση
∆εν είναι διαθέσιµη η
αναπαραγωγή αρχείου
µουσικής µε προστασία
πνευµατικών δικαιωµάτων.

να επιλέξετε [Slideshow Settings] (Ρυθµίσεις
Παρουσίασης).

2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Sound Settings]
(Ρυθµίσεις ήχου) και πιέστε το

.

3 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Sound for Photos]
(Ήχος για φωτογραφίες) ή το [Sound for Videos]
(Ήχος για βίντεο) και πιέστε το
.

4 Κάνετε τη ρύθµιση BGM.
Ήχος για φωτογραφίες
[BGM ON]: Ακούγεται µουσική υπkκρουση κατά την
προβολή παρουσίασης φωτογραφιών.
[BGM OFF]: ∆εν ακούγεται µουσική υπkκρουση κατά την
προβολή παρουσίασης φωτογραφιών.

Ήχος για βίντεο
[BGM]: Ακούγεται µουσική υπkκρουση κατά την προβολή
παρουσίασης ενkς αρχείου βίντεο.
[Video sound]: Αναπαράγεται ο ήχος που έχει εγγραφεί
στο αρχείο βίντεο κατά την προβολή παρουσίασης ενkς
αρχείου βίντεο.
[OFF]: ∆εν ακούγεται µουσική υπkκρουση κατά την
προβολή παρουσίασης ενkς αρχείου βίντεο.

19
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Χρήση διάφορων λειτουργιών
z Συµβουλές
x Εισαγωγή
Ο αριθµtς εικtνων που
µπορούν να αποθηκευτούν
στην εσωτερική µνήµη:
• Προσαρµογή µεγέθους: 4.000
εικtνες περίπου
• Αρχικt µέγεθος: ο αριθµtς
εικtνων διαφέρει, ανάλογα µε
το αρχικt µέγεθος των
αρχείων εικtνας.

∆ιάφορες λειτουργίες

x Εξαγωγή
Οποιαδήποτε κάρτα µνήµης δεν
αναγνωρίζεται απt την κορνίζα
εµφανίζεται µε γκρι χρώµα και
δεν µπορείτε να την επιλέξετε.

1 pταν εµφανίζεται η επιθυµητή εικtνα, πιέστε MENU

P Σηµειώσεις
x Εισαγωγή
∆εν είναι διαθέσιµη η εισαγωγή
αρχείων βίντεο στην εσωτερική
µνήµη µε χρήση των πλήκτρων
στην κορνίζα. Για να εισάγετε
ένα αρχείο βίντεο, συνδέστε
την κορνίζα µε έναν υπολογιστή και αντιγράψτε το αρχείο
βίντεο απt τον υπολογιστή
στην εσωτερική µνήµη της
κορνίζας. Για λεπτοµέρειες,
δείτε το “Σύνδεση µε
υπολογιστή” (σελίδα 31).
x Κατά την εξαγωγή/διαγραφή
Αποφύγετε να κάνετε τα εξής,
γιατί µπορεί να προκληθεί
βλάβη στην κορνίζα, την κάρτα
µνήµης ή τα δεδοµένα:
• Να απενεργοποιήσετε την
κορνίζα.
• Να αφαιρέσετε την κάρτα
µνήµης.
• Να εισάγετε άλλη κάρτα.

• Εισαγωγή εικ_νας (κάρτα µνήµης b εσωτερική
µνήµη)
• Εξαγωγή εικ_νας (εσωτερική µνήµη b κάρτα
µνήµης)
• ∆ιαγραφή εικ_νας
• Επισήµανση εικ_νας

και στη συνέχεια πιέστε τα B/b για να επιλέξετε την
καρτέλα
(Επεξεργασία).

2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε το επιθυµητt στοιχείο
µενού (Εισαγωγή/Εξαγωγή/∆ιαγραφή/Επισήµανση) και
στη συνέχεια πιέστε το
.

3 Πιέστε v/V για να επιλέξετε […this image], […multiple
images] ή […all images] και πιέστε το

.

(το “…” αντιστοιχεί στην κάθε εντολή:
“Import”(Εισαγωγή), ”Export” (Εξαγωγή), ”Delete”
(∆ιαγραφή) ή ”Mark” (Επισήµανση)).

[…this image] (αυτή η εικ_να):
Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε προορισµt και πιέστε
το
.

[…multiple images] (πολλαπλές εικ_νες):
Πιέστε τα B/b/v/V για να επιλέξετε την επιθυµητή
εικtνα στον κατάλογο εικtνων και στη συνέχεια πιέστε
το
για να προσθέστε την ένδειξη “ ”.
Επαναλάβετε το χειρισµt για να επιλέξετε πολλές
εικtνες.

x [ταν κάνετε διαγραφή
pταν ξεκινήσει η διαγραφή, η
διαγραµµένη εικtνα δεν µπορεί
να ανακτηθεί αν σταµατήσετε
τη διαγραφή.
x [ταν προσθέτετε
επισήµανση
• Μtνο οι επισηµάνσεις που
έχουν προστεθεί σε εικtνες
στην εσωτερική µνήµη
αποθηκεύονται.
• Οι επισηµάνσεις που έχουν
προστεθεί σε εικtνες στην
κάρτα µνήµης αφαιρούνται
tταν θέτετε σε λειτουργία
την κορνίζα ή αλλάζετε
συσκευή αναπαραγωγής.
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Για να ακυρώσετε την επιλογή: Επιλέξτε την εικtνα και
πιέστε το
. Η ένδειξη “ ” σβήνει απt την εικtνα.
Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή των εικtνων, πιέστε το
MENU και στη συνέχεια επιλέξτε προορισµt.

[…all images] (_λες οι εικ_νες):
pλες οι εικtνες εµφανίζονται µε την ένδειξη “ ”.
Πιέστε το MENU και έπειτα επιλέξτε προορισµt.

4 Πιέστε το

tταν εµφανιστεί η οθtνη επιβεβαίωσης.
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Ταξιν_µηση εικ_νων (Φιλτράρισµα)
1 Πιέστε το SORT tταν εµφανίζεται µια εικtνα στην
οθtνη.

2 Επιλέξτε στιλ ταξινtµησης χρησιµοποιώντας τα v/V
και πιέστε το

.

• [Sort by event]: Φιλτράρει σύµφωνα µε τον τύπο του
γεγονtτος.
• [Sort by folder]: Φιλτράρει σύµφωνα µε το φάκελο.
• [Sort by vertical/horizontal]: Φιλτράρει σύµφωνα µε τον
προσανατολισµt εικtνας.
• [Sort by mark]: Φιλτράρει σύµφωνα µε την επισήµανση.
• [Sort by videos/photos]: Φιλτράρει ανάλογα µε τα
αρχεία που περιέχουν βίντεο ή φωτογραφίες.

3 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε το στοιχείο που
θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το

.

4 Επαναλάβετε το βήµα 3 και στη συνέχεια πιέστε το
MENU tταν ολοκληρωθεί η ταξινtµηση.

Για να ακυρώσετε την ταξιν_µηση
Πιέστε το MENU ενώ εµφανίζονται οι ταξινοµηµένες
εικtνες, επιλέξτε [Exit sort (show all photo)] (Έξοδος απt
την ταξινtµηση (εµφάνιση tλων των φωτογραφιών)) και
πιέστε το
.

z Συµβουλές
• Αν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα
πάνω στην κορνίζα, πιέστε
MENU, επιλέξτε την καρτέλα
(Επεξεργασία) µε τα B/b,
επιλέξτε [Sort] (Ταξινtµηση)
µε τα v/V και πιέστε το
.
P Σηµειώσεις
• pσο εµφανίζεται η οθtνη
Ρολογιού και Ηµερολογίου,
δεν µπορείτε να επιλέξετε
την καρτέλα
(Επεξεργασία).
• Τα αρχεία βίντεο δεν
επιλέγονται tταν ταξινοµείτε
εικtνες χρησιµοποιώντας το
[Sort by event], καθώς δεν
αντιστοιχίζονται ηµεροµηνίες
λήψης στα αρχεία βίντεο. Θα
ταξινοµηθούν µε το [No
shooting date].
P Σηµειώσεις
x Κατά την ταξιν_µηση
Αποφύγετε να κάνετε τα εξής,
γιατί µπορεί αν προκληθεί
βλάβη στην κορνίζα, την κάρτα
µνήµης ή τα δεδοµένα:
• Να απενεργοποιήσετε την
κορνίζα.
• Να αφαιρέσετε την κάρτα
µνήµης.
• Να εισάγετε άλλη κάρτα.
x Η ταξιν_µηση ακυρώνεται
αυτ_µατα
• pταν αλλάξετε τη συσκευή
αναπαραγωγής.
• pταν οι εικtνες σε µια κάρτα
µνήµης είναι ταξινοµηµένες
και αφαιρέσετε την κάρτα
µνήµης.

Για να αλλάξετε τα κριτήρια ταξιν_µησης
Πιέστε το πλήκτρο BACK ενώ εµφανίζονται στην οθtνη οι
ταξινοµηµένες εικtνες και στη συνέχεια επιλέξτε [Reselect]
(Επανεπιλογή).

21
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Χρήση διάφορων λειτουργιών

z Συµβουλές
x Τι είναι η “συσκευή
αναπαραγωγής”;
Μια κάρτα µνήµης ή η
εσωτερική µνήµη.

Καθορισµ_ς της συσκευής
αναπαραγωγής
1 Πιέστε το SELECT DEVICE.
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε τη συσκευή
αναπαραγωγής και στη συνέχεια πιέστε το

.

P Σηµείωση
pσο εµφανίζεται η οθtνη
Ρολογιού και Ηµερολογίου, δεν
µπορείτε να επιλέξετε την
καρτέλα
(Επιλογή
συσκευής).

Προσαρµογή µεγέθους εικ_νας και
περιστροφή εικ_νας (Μεγέθυνση/
Σµίκρυνση/Περιστροφή)
P Σηµειώσεις
• Η µεγέθυνση µιας εικtνας
ενδέχεται να µειώσει την
ποιtτητα, ανάλογα µε το
µέγεθος της εικtνας.
• ∆εν είναι δυνατt να
µεγεθύνετε µια εικtνα
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
στην κορνίζα.

P Σηµείωση
∆εν µπορείτε να περιστρέψετε
µια µεγεθυµένη εικtνα.
z Συµβουλή
pταν προβάλλονται οι εικtνες
που περιέχονται στην
εσωτερική µνήµη, οι
πληροφορίες που
χρησιµοποιήθηκαν για να
περιστραφεί η εικtνα
διατηρούνται ακtµα κι αφtτου
τεθεί εκτtς λειτουργίας η
κορνίζα.
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Μεγέθυνση/Σµίκρυνση
Πιέστε

(µεγέθυνση) ή

(σµίκρυνση).

Μπορείτε να µεγεθύνετε µια εικtνα µέχρι 5 φορές (µέγιστο)
απt την αρχική κλίµακα. Μπορείτε να µετακινήσετε τη
µεγεθυµένη εικtνα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.

Αποθήκευση µεγεθυµένης ή σµικρυσµένης εικ_νας
(Περικοπή και αποθήκευση)
• pταν µετακινείτε τη µεγεθυµένη εικtνα µε τα B/b/v/V
και πιέσετε το MENU, η εικtνα αποθηκεύετε στο
περικοµµένο µέγεθος.
• Μπορείτε να επιλέξετε τη µέθοδο αποθήκευσης πιέζοντας
τα v/V.
Μέθοδοι αποθήκευσης: Save as new image] (Αποθήκευση
ως νέα εικtνα), [Overwrite] (Αντικατάσταση)*
* ∆εν µπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία που δεν είναι αρχεία
JPEG (επέκταση: .jpg ή .jpeg) χρησιµοποιώντας το
[Overwrite].

Περιστροφή
Πιέστε το

(ROTATE).

Ή:

1 Στη λειτουργία προβολής Μιας Εικtνας, πιέστε το
MENU, τα B/b για να επιλέξετε την καρτέλα
(Επεξεργασία), τα v/V για να επιλέξετε το [Rotate]
(Περιστροφή) και στη συνέχεια πιέστε το
.
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2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε την κατεύθυνση
περιστροφής και στη συνέχεια πιέστε το
•
•

.

: Περιστρέφει την εικtνα 90 µοίρες προς τα δεξιά.
: Περιστρέφει την εικtνα 90 µοίρες προς τα
αριστερά.

Αλλαγή των ρυθµίσεων της
λειτουργίας αυτ_µατης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακtπτη
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτtµατα
την κορνίζα, tταν η κορνίζα είναι σε λειτουργία.

1 Πιέστε το MENU, τα B/b για να επιλέξετε την
καρτέλα

(Ρυθµίσεις).

2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε το [Auto Power ON/
OFF] (Αυτtµατη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) και
πιέστε το
.

3 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Setup method]

z Συµβουλές
x Κατά το χειρισµ_
Η τροφοδοσία ρεύµατος
διακtπτεται αυτtµατα την ώρα
που έχετε επιλέξει για το
[Power-OFF timer].
x Κατά τη λειτουργία
αναµονής
Η τροφοδοσία ρεύµατος
επανέρχεται αυτtµατα την ώρα
που έχετε επιλέξει για το
[Power-ON timer].

(Μέθοδος ρύθµισης) και πιέστε το
. Στη συνέχεια,
πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Simple] (Απλή),
[Advanced] (Προηγµένη) ή [Auto off] (Αυτtµατη
απενεργοποίηση) και πιέστε το
.

[Simple]

1 Πιέστε v για να επιλέξετε [Time Setting] (Ρύθµιση
ρολογιού) ,
.
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε το [Power-ON timer]
(Ενεργοποίηση χρονοδιακtπτη) ή [Power-OFF timer]
(Απενεργοποίηση χρονοδιακtπτη) ,
.
3 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε το [Enable]
(Ενεργοποιηµένο) ,
.
4 Ρύθµιση [Auto ON time] (Ώρα αυτtµατης ενεργοπ.)/
[Auto OFF time] (Ώρα αυτtµατης απενεργοποίησης)
v/V: Ρυθµίστε την ώρα.
Εµφανίζεται το AM (πµ) ή το PM (µµ) αν επιλέξετε το
[12 hours] (12ωρο ρολtι) στη ρύθµιση οθtνης
ρολογιού.
Συνεχίζεται

23
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Χρήση διάφορων λειτουργιών
5 Ρύθµιση [Auto ON day] (Μέρα αυτtµατης
ενεργοποίησης)/[Auto OFF day] (Μέρα αυτtµατης
απενεργοποίησης)
v/V: Προσθέστε µια ένδειξη επισήµανσης για να
επιλέξετε την ηµέρα στην οποία θέλετε να
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακtπτης.
Μετακινήστε τον κέρσορα στο [ΟΚ] και στη συνέχεια
πιέστε το
.

[Advanced]

1 Πιέστε τα v για να επιλέξετε [Time Setting] (Ρύθµιση
ώρας) ,
.
2 Πιέστε τα B/b/v/V για να µεταβείτε στην ηµέρα της
βδοµάδας ή τη ζώνη ώρας* στην οποία θέλετε να
ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη ρύθµιση της
λειτουργίας αυτtµατης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης και στη συνέχεια πιέστε το
για
να αλλάξετε το χρώµα της ζώνης ώρας:
* Μπορείτε να ρυθµίσετε µια ζώνη ώρας ανά µονάδες
µιας ώρας.
Μπλε ώρα ζώνης: ενεργοποιηµένη κατάσταση
Γκρι ώρα ζώνης: απενεργοποιηµένη κατάσταση
3 Πιέστε τα B/b/v/V και επιλέξτε [ΟΚ].

[Auto off]

1 Πιέστε τα v για να επιλέξετε [Time Setting] ,
.
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [2 hours] (2 ώρες) ή
[4 hours] (4 ώρες) ,
.
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Χρήση της λειτουργίας αφύπνισης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κορνίζα ως ξυπνητήρι.
Θα ακουστεί ο ήχος αφύπνισης και θα εµφανιστεί η οθtνη
αφύπνισης για να σας ειδοποιήσει, tταν φτάσει η
καθορισµένη ώρα αφύπνισης την καθορισµένη µέρα της
εβδοµάδας.

1 Ρυθµίστε το ξυπνητήρι.
1 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [ON/OFF] ,
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [ΟΝ] ,
.

.

2 Ρυθµίστε την ώρα αφύπνισης.
1 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Time] (Ώρα) ,
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε την ώρα ,
.

.

3 Ορίστε την ηµέρα της εβδοµάδας.
1 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Day] (Ηµέρα) ,
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε την ηµέρα της
εβδοµάδας , [ΟΚ].

.

4 Ορίστε τον ήχο αφύπνισης.
1 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Alarm sound] (Ήχος
ξυπνητηριού) ,
.
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε το επιθυµητt αρχείο
µουσικής απt τον κατάλογο ,
.

5 Ορίστε την ένταση ήχου του ξυπνητηριού.
1 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Alarm volume]
(Ένταση ξυπνητηριού) ,
.
2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε την ένταση ήχου
(1 έως 7) ,
.
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Χρήση διάφορων λειτουργιών

P Σηµειώσεις
• Ανάλογα µε την κατάσταση
στην κορνίζα, κάποιες
ρυθµίσεις ορισµένων
στοιχείων δεν µπορούν να
αλλαχθούν. Εµφανίζονται µε
γκρι χρώµα και δεν µπορείτε
να τα επιλέξετε.
• pσο εµφανίζεται η οθtνη
Ρολογιού και Ηµερολογίου,
µπορείτε να κάνετε ρυθµίσεις
µtνο στην καρτέλα
(Ρυθµίσεις).

Αλλαγή των ρυθµίσεων
1 Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε τα B/b για
να επιλέξετε την καρτέλα

(Ρυθµίσεις).

2 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε ένα στοιχείο που
θέλετε να αλλάξετε και πιέστε το

.

Στοιχεία ρυθµίσεων
• Λειτουργία εικtνας
• Ρυθµίσεις αφύπνισης
• Αυτtµατη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
• Ρυθµίσεις Ηµεροµηνίας/Ώρας
• Γενικές Ρυθµίσεις (Σειρά Ταξινtµησης, Λογtτυπο Sony
ON/OFF, κλπ.)
• Ρύθµιση Γλώσσας
• Αρχικοποίηση
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Λειτουργία συντήρησης
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
συντήρησης

1 Βεβαιωθείτε tτι η κορνίζα είναι σε λειτουργία.
2 Πιέστε το ενώ κρατάτε πιεσµένο το VIEW MODE
στην κορνίζα για να τη θέσετε σε λειτουργία.
Κρατήστε πιεσµένο το VIEW MODE µέχρι να εµφανιστεί η
παρακάτω οθtνη.

z Συµβουλή
Πραγµατοποιήστε ενηµέρωση
υλικολογισµικού (firmware) ή
αρχικοποίηση συστήµατος της
κορνίζας στις παρακάτω
περιπτώσεις:
Ενηµέρωση υλικολογισµικού
(firmware):
Η ενηµέρωση υλικολογισµικού
σας επιτρέπει να επιτύχετε
βέλτιστη απtδοση και να
χρησιµοποιήσετε την κορνίζα
µε αναβαθµισµένες
λειτουργίες.
Αρχικοποίηση συστήµατος:
pταν η κορνίζα δεν ξεκινά
σωστά, κάντε αρχικοποίηση του
συστήµατος της κορνίζας. Αν
το σύµπτωµα επιµένει,
συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρtσωπο
Sony.

Ενεργοποιείται η λειτουργία συντήρησης.

3 Πιέστε τα v/V για να επιλέξετε [Update firmware]
(Ενηµέρωση υλικολογισµικού) ή [Initialize system]
(Αρχικοποίηση συστήµατος) και πιέστε το
.

Update firmware:
Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το πώς να
αποκτήσετε ένα αρχείο ενηµέρωσης ή πώς να
ενηµερώσετε το υλικολογισµικt, µπείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sony.net/DPF.

Initialize system:
Εµφανίζεται η οθtνη χειρισµού.
Προχωρήστε στο “Αρχικοποίηση του συστήµατος”
παρακάτω.
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Χρήση διάφορων λειτουργιών
Αρχικοποίηση του συστήµατος
z Συµβουλές
• Ίσως χρειαστεί 1 λεπτt
περίπου για να ξεκινήσει το
σύστηµα για πρώτη φορά
µετά την αρχικοποίηση.
• pταν εκτελεστεί η
αρχικοποίηση συστήµατος, οι
ρυθµίζεις µενού και οι
πληροφορίες επισήµανσης
διαγράφονται, αν και τα
δεδοµένα εικtνας και
µουσικής που είναι
αποθηκευµένα στην
εσωτερική µνήµη της
κορνίζας δεν διαγράφονται.

1 Πιέστε τα B/b για να επιλέξετε [Yes] (Ναι) στην οθtνη
Αρχικοποίησης συστήµατος και πιέστε το

.

2 pταν εµφανιστεί το µήνυµα ολοκλήρωσης, πιέστε το
1 (λειτουργία/αναµονή) στην κορνίζα για να τη
θέσετε εκτtς λειτουργίας.

3 Πιέστε τον διακtπτη επαναφοράς στον πίσω πίνακα
της µονάδας χρησιµοποιώντας ένα µικρt, λεπτt
αντικείµενο.

4 Πιέστε το 1 (λειτουργία/αναµονή) στην κορνίζα για να
τη θέσετε σε λειτουργία.
Ξεκινά το σύστηµα της κορνίζας.

28

DPF-XR100/VR100 p20-40:DPP-FP97 p2-38 21/09/2010 11:12 ΜΜ Page 29

Σύνδεση µε τηλε_ραση υψηλής
ευκρίνειας (µ_νο DPF-XR100)
Η κορνίζα έχει τη δυνατtτητα εξtδου HDMI. Αν συνδέσετε
την κορνίζα µε τηλεtραση µε είσοδο HDMI, µπορείτε να
προβάλλετε εικtνες σε υψηλtτερη ανάλυση στην
τηλεtραση.

Σχετικά µε το “PhotoTV HD”
Η κορνίζα υποστηρίζει το “PhotoTV HD”. Το “PhotoTV HD”
είναι µια λειτουργία για την έκφραση λεπτών υφών και
χρωµατικών τtνων σε υψηλή ευκρίνεια, δίνοντας την
αίσθηση αληθινών φωτογραφιών. Μπορείτε να συνδέσετε
µαζί συσκευές Sony που υποστηρίζουν το “PhotoTV HD”,
ώστε να απολαµβάνετε τις φωτογραφίες σε ποιtτητα full
HD.

1 Συνδέστε τον µετασχηµατιστή ρεύµατος AC µε την
κορνίζα και στη συνέχεια συνδέστε τον µε την πρίζα.

2 Συνδέστε τον ακροδέκτη HDMI OUT (ακροδέκτης
τύπου Α) της κορνίζας τον ακροδέκτη HDMI IN της
τηλεtρασης.

Τηλεtραση υψηλής
ευκρίνειας

Προς ακροδέκτη HDMI IN

3 Θέστε σε λειτουργία την κορνίζα
4 Αλλάξτε την είσοδο της τηλεtρασης.

P Σηµειώσεις
• Ανάλογα µε τις αρχικές
εικtνες, ενδέχεται να µην
είναι δυνατή η προβολή
υψηλής ευκρίνειας.
• Χρησιµοποιήστε καλώδιο
HDMI µήκους µικρtτερου των
3 µέτρων.
• Χρησιµοποιήστε καλώδιο
HDMI µε το λογtτυπο HDMI.
• ∆εν είναι εγγυηµένη η
σύνδεση µε είσοδο TV, εκτtς
αν πρtκειται για είσοδο HDMI,
µε χρήση καλωδίου
µετατροπής/προσαρµογής ή
συνδέσµου.
• ∆εν είναι εγγυηµένη η
λειτουργία µε tλες τις
τηλεοράσεις.
• Αν συνδέσετε µια τηλεtραση,
η οθtνη LCD της κορνίζας
απενεργοποιείται.
• Αν η κορνίζα είναι
συνδεδεµένη µε µια
τηλεtραση µέσω καλωδίου
HDMI, ο ήχος, ο ήχος
λειτουργίας και η αφύπνιση
εξέρχονται απt την
τηλεtραση, tχι απt την
κορνίζα. Ρυθµίστε την ένταση
ήχου στην τηλεtραση.
• Αν το [Control for HDMI]
(Έλεγχος HDMI) είναι
ρυθµισµένο στο off στις
ρυθµίσεις τηλεtρασης, η
είσοδος δεν αλλάζει
αυτtµατα.
• Αν χρησιµοποιείτε τηλεtραση
που δεν υποστηρίζει τον
έλεγχο HDMI ή η είσοδος δεν
αλλάξει αυτtµατα, αλλάξτε
χειροκίνητα την είσοδο της
τηλεtρασης.
• Η µέθοδος που
χρησιµοποιείται για την
αλλαγή της εισtδου διαφέρει,
ανάλογα µε την τηλεtραση.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που συνοδεύουν την
τηλεtραση.
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Χρήση διάφορων λειτουργιών
Χειρισµ_ς εξωτερικής συσκευής
συνδεδεµένης µε την κορνίζα
P Σηµειώσεις
• ∆εν εγγυtµαστε τη σύνδεση
µε tλους τους τύπους
εξωτερικής συσκευής.
• Ως συσκευή αναπαραγωγής
θα επιλεγεί η εξωτερική
συσκευή αν συνδέσετε την
εξωτερική συσκευή στον
ακροδέκτη USB A κατά την
αναπαραγωγή της εικtνας
στην εσωτερική µνήµη.
• pταν χρησιµοποιείτε καλώδιο
USB που διατίθεται στο
εµπtριο, χρησιµοποιήστε
καλώδιο USB τύπου Α µήκους
µικρtτερου των 3 µέτρων.
• Χρησιµοποιήστε καλώδιο USB
µε το λογtτυπο USB.
• Μην αποσυνδέετε τη µνήµη
USB και µην απενεργοποιείτε
την κορνίζα tσο αναβοσβήνει
η λυχνία προσπέλασης στην
κορνίζα, γιατί µπορεί να
προκληθεί βλάβη στα
δεδοµένα που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη
USB. Η Sony δεν αναλαµβάνει
καµία ευθύνη για τυχtν βλάβη
ή απώλεια δεδοµένων.
• ∆εν είναι εγγυηµένη η σωστή
λειτουργία διανοµέα διανοµέα
USB ή συσκευής USB µε
ενσωµατωµένο διανοµέα.
• Η κορνίζα δεν µπορεί να
χρησιµοποιήσει δεδοµένα
µνήµης USB που έχουν
κρυπτογραφηθεί ή συµπιεστεί
µε χρήση, για παράδειγµα,
δακτυλικού αποτυπώµατος ή
κωδικού πρtσβασης.

Μπορείτε να συνδέσετε µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή
MSC, µια συσκευή µνήµης USB, µια συσκευή αποθήκευσης
φωτογραφιών ή άλλη εξωτερική συσκευή µε την κορνίζα και
να προβάλλετε εικtνες απευθείας απt την εξωτερική
συσκευή.

1 Συνδέστε τον µετασχηµατιστή ρεύµατος AC µε την
κορνίζα και στη συνέχεια συνδέστε τον µε την πρίζα.

2 Ρυθµίστε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ή την
εξωτερική συσκευή µε τη λειτουργία σύνδεσης
µαζικής αποθήκευσης.
(Αν χρησιµοποιείτε µηχανή Cyber-shot, ρυθµίστε το “USB
Connect” στο [Normal] (Κανονικt) ή το [Mass Storage]
(Μαζική αποθήκευση).

3 Θέστε σε λειτουργία την κορνίζα.
4 Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ή την
εξωτερική συσκευή µε τον ακροδέκτη USB A της
κορνίζας.

Εξωτερική
µνήµη ή άλλη
εξωτερική
συσκευή

5 Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής.
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Σύνδεση µε υπολογιστή
1 Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC µε την κορνίζα και
µε την πρίζα.

2 Συνδέστε τον υπολογιστή και την κορνίζα µε ένα
καλώδιο USB που διατίθεται στο εµπtριο.

3 Θέστε σε λειτουργία την κορνίζα.
4 Κάντε τους απαραίτητους χειρισµούς στον
υπολογιστή για να µεταφέρετε εικtνες απt και προς
την εσωτερική µνήµη της κορνίζας.

Προς τον
ακροδέκτη
USB mini B
Υπολογιστής

Προς ακροδέκτη USB

Απαιτήσεις Συστήµατος
x Windows
Προτεινtµενο λειτουργικt σύστηµα (OS): Microsoft
Windows 7/Windows Vista SP2/Windows XP SP3
Θύρα: Θύρα USB

P Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιήστε καλώδιο USB
τύπου mini Β.*
* pταν χρησιµοποιείτε
καλώδιο USB που διατίθεται
στο εµπtριο,
χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο
USB µε βύσµα τύπου mini Β
(για τον ακροδέκτη USB
mini B της κορνίζας αυτής,
τύπο συνδέσµου µε κάλυµµα
πλαισίου) µικρtτερο των 3
µέτρων.
• Αν σε έναν υπολογιστή είναι
συνδεδεµένες πολλαπλές
συσκευές USB ή
χρησιµοποιείτε διανοµέα,
µπορεί να παρουσιαστεί
πρtβληµα. Σε αυτή την
περίπτωση απλοποιήστε τις
συνδέσεις.
• ∆εν µπορείτε να χειριστείτε
την κορνίζα απt µια άλλη
συσκευή USB που
χρησιµοποιείται ταυτtχρονα.
• Μην αποσυνδέσετε το
καλώδιο USB κατά τη
διάρκεια ανταλλαγής
δεδοµένων.
• Η λειτουργία µε tλους τους
υπολογιστές που ικανοποιούν
τις απαιτήσεις συστήµατος
δεν είναι εγγυηµένη.
• Η κορνίζα έχει δειχθεί tτι
λειτουργεί συνδεδεµένο µε
ένα PC ή έναν εκτυπωτή
ψηφιακών φωτογραφιών της
Sony. pταν στην κορνίζα
συνδεθούν άλλες συσκευές,
αυτές οι συσκευές µπορεί να
µην αναγνωρίζουν την
εσωτερική µνήµη της
κορνίζας.
• Χρησιµοποιήστε καλώδιο USB
µε το λογtτυπο USB.

x Macintosh
Προτεινtµενο λειτουργικt σύστηµα (OS): Mac OS Χ (v10.4 ή
µεταγενέστερο)
Θύρα: Θύρα USB
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Επίλυση προβληµάτων
Αν εµφανιστεί µήνυµα σφάλµατος
Μήνυµα σφάλµατος

Σηµασία/Λύσεις

Μια προστατευµένη εικtνα δεν
µπορεί να διαγραφεί.

• Για να διαγράψετε ένα προστατευµένο αρχείο, ακυρώστε την
προστασία απt την ψηφιακή σας κάµερα.

Το µέσο είναι προστατευµένο.
Αφαιρέστε την προστασία και
δοκιµάστε ξανά.

• Η κάρτα µνήµης διαθέτει προστασία εγγραφής. Τοποθετήστε
το διακtπτη προστασίας εγγραφής στη θέση που επιτρέπει την
εγγραφή (Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας, “Σχετικά µε τις
κάρτες µνήµης”).

Σφάλµα ανάγνωσης του Memory • Έχει συµβεί κάποιο σφάλµα. Αν αυτt το µήνυµα σφάλµατος
Stick. / Σφάλµα ανάγνωσης της
εµφανίζεται συχνά, ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας µνήµης
κάρτας CompactFlash. / Σφάλµα
µε µια άλλη συσκευή εκτtς απt την κορνίζα.
ανάγνωσης της κάρτας µνήµης
• Στην περίπτωση µιας εξωτερικής συσκευής:
SD. / Σφάλµα ανάγνωσης της
Η εξωτερική συσκευή µπορεί να έχει προστασία εγγραφής.
κάρτας xD-Picture. / Σφάλµα
Ακυρώστε τη ρύθµιση προστασίας εγγραφής για τη συσκευή
ανάγνωσης της εσωτερικής
που χρησιµοποιείτε. Η εσωτερική µνήµη µιας ψηφιακής
µνήµης. / Σφάλµα ανάγνωσης
φωτογραφικής µηχανής ενδέχεται να έχει προστασία
της Εξωτερικής Συσκευής.
εγγραφής.
• Στην περίπτωση της εσωτερικής µνήµης:
Σφάλµα εγγραφής στο Memory
∆ιαµορφώστε την εσωτερική µνήµη.
Stick. / Σφάλµα εγγραφής της
κάρτας CompactFlash. / Σφάλµα P Σηµείωση
εγγραφής της κάρτας µνήµης
pταν διαµορφώνετε την εσωτερική µνήµη, tλα τα αρχεία
SD. / Σφάλµα εγγραφής της
εικtνας που περιέχονται στο άλµπουµ διαγράφονται.
κάρτας xD-Picture. / Σφάλµα
εγγραφής της εσωτερικής
µνήµης. / Σφάλµα εγγραφής της
Εξωτερικής Συσκευής.
Το φορµά της κάρτας µνήµης
δεν υποστηρίζεται.

• Στην περίπτωση µιας κάρτας µνήµης, χρησιµοποιήστε την
ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή ή άλλη συσκευή για να
διαµορφώσετε την κάρτα µνήµης.
• Χρησιµοποιήστε την κορνίζα για να αρχικοποιήσετε την
εσωτερική µνήµη.
P Σηµείωση
pταν αρχικοποιείτε την κάρτα µνήµης, tλα τα αρχεία που
περιέχονται σε αυτή διαγράφονται.
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Αν παρουσιαστεί πρ_βληµα
Σύµπτωµα

Ελέγξτε

Αίτιο/Λύσεις

Μερικές εικtνες
δεν προβάλλονται.

• Εµφανίζονται οι εικtνες
στην προβολή
ευρετηρίου;
• Εµφανίζεται το παρακάτω
σήµα στην προβολή
ευρετηρίου ή µιας
εικtνας;

c Αν η εικtνα εµφανίζεται στην προβολή
ευρετηρίου αλλά δεν µπορεί να προβληθεί σε
ολtκληρη την οθtνη, το αρχείο εικtνας
µπορεί να είναι κατεστραµµένο, ακtµα και αν
τα δεδοµένα προεπισκtπησής του είναι
εντάξει.
c Αν εµφανίζεται επισήµανση, δεν µπορείτε να
ανοίξετε τα δεδοµένα εικονιδίου ή την ίδια
την εικtνα.
c Ένα αρχείο που δεν είναι συµβατt µε το DCF
ενδέχεται να µην εµφανίζεται µε την κορνίζα,
ακtµα και αν µπορεί να εµφανιστεί µε έναν
υπολογιστή.

• Υπάρχουν περισσtτερες
απt 9.999 εικtνες στην
εσωτερική µνήµη, την
εξωτερική µνήµη ή την
κάρτα µνήµης;

c Μπορούν να αναπαραχθούν, αποθηκευτούν,
διαγραφούν ή επεξεργαστούν µέχρι και 9.999
εικtνες στην κορνίζα.

• Μετονοµάσατε το αρχείο
σε έναν υπολογιστή ή
άλλη συσκευή;

c Αν έχετε ονοµάσει ή µετονοµάσει το αρχείο
στον υπολογιστή σας και το tνοµα αρχείου
περιλαµβάνει µη αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες, ενδέχεται να µην είναι δυνατή η
προβολή της εικtνας στην κορνίζα.

• Υπάρχει φάκελος µε
περισσtτερα απt 8
επίπεδα στην ιεραρχία του
στην κάρτα µνήµης ή την
εξωτερική συσκευή;

c Η κορνίζα δεν µπορεί να προβάλλει εικtνες
που είναι αποθηκευµένες σε φάκελο βάθους
µεγαλύτερο των 8 επιπέδων.

• Εµφανίζεται το παρακάτω
σήµα στην προβολή
ευρετηρίου ή µιας
εικtνας;

c Αν εµφανίζεται η επισήµανση που φαίνεται
στα αριστερά, ενδέχεται το αρχείο βίντεο να
µην υποστηρίζεται απt την κορνίζα. Για
αρχεία βίντεο που δεν µπορούν να
αναπαραχθούν, ανατρέξτε στο
“Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο” (σελίδα 17).

∆εν αναπαράγεται
ένα αρχείο βίντεο.

∆εν είναι διαθέσιµη η γρήγορη
αναπαραγωγή
προς τα εµπρtς/
προς τα πίσω.
∆εν µπορείτε να
αποθηκεύσετε µια
εικtνα.

—

• Έχετε αποθηκεύσει
εικtνες απt έναν
υπολογιστή στην
εσωτερική µνήµη χωρίς να
δηµιουργήσετε ένα
φάκελο στην εσωτερική
µνήµη;

c Ενδέχεται η γρήγορη αναπαραγωγή προς τα
εµπρtς/προς τα πίσω κάποιων αρχείων βίντεο
να µην είναι διαθέσιµη µε αυτή την κορνίζα.

c Αν δεν δηµιουργήσετε ένα φάκελο, µπορείτε
να αποθηκεύσετε µtνο µέχρι 512 εικtνες.
Επιπλέον, ο αριθµtς των εικtνων που
µπορείτε να αποθηκεύσετε µπορεί να µειωθεί
ανάλογα µε το µέγεθος των ονοµάτων των
αρχείων εικtνας ή ανάλογα µε τον τύπο των
χαρακτήρων. pταν αποθηκεύετε εικtνες
στην εσωτερική µνήµη απt έναν υπολογιστή,
φροντίστε να δηµιουργήσετε ένα φάκελο
στην εσωτερική µνήµη και να αποθηκεύσετε
τις εικtνες σε αυτt το φάκελο.

Συνεχίζεται
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Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα

Ελέγξτε

Αίτιο/Λύσεις

∆εν µπορείτε να
διαγράψετε µια
εικtνα.

• Έχει η κάρτα µνήµης
προστασία εγγραφής; Ή
είναι ο διακtπτης
προστασίας εγγραφής
κλειδωµένος;

c Χρησιµοποιήστε τη συσκευή που
χρησιµοποιείτε για να ακυρώστε την
προστασία εγγραφής και δοκιµάστε ξανά τη
διαγραφή.
c Τοποθετήστε τον διακtπτη προστασίας
εγγραφής στη θέση που επιτρέπει την
εγγραφή.

• Έχει η εικtνα προστασία
εγγραφής;

c Ελέγξτε τις πληροφορίες για την εικtνα απt
την οθtνη εµφάνισης µιας εικtνας
(σελίδα 16).
c Μια εικtνα µε το σήµα
έχει σηµανθεί
“Μtνο για Ανάγνωση” (Read Only). ∆εν
µπορείτε να τη διαγράψετε µε την κορνίζα.

∆εν συµβαίνει
τίποτα tταν
χειρίζεστε την
κορνίζα.

—

c Θέστε εκτtς λειτουργίας τη συσκευή και στη
συνέχεια θέστε τη ξανά σε λειτουργία
(σελίδα 12).
c Πιέστε τον διακtπτη επαναφοράς στον πίσω
πίνακα της κορνίζας, χρησιµοποιώντας ένα
λεπτt αντικείµενο tπως µια καρφίτσα, κλπ.
(σελίδα 9).

Η κορνίζα δεν
ξεκινά.

—

c Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία συντήρησης
για να αρχικοποιήσετε το σύστηµα της
κορνίζας (σελίδα 27).

∆εν συµβαίνει
τίποτα ακtµα κι αν
χρησιµοποιείτε το
τηλεχειριστήριο.

• Έχετε εισάγει σωστά την
µπαταρία στο
τηλεχειριστήριο;

—

• Έχετε αφαιρέσει το
προστατευτικt φύλλο;
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c Αντικαταστήστε την µπαταρία (Εγχειρίδιο
Ψηφιακής Κορνίζας, “Προετοιµασία του
τηλεχειριστηρίου”).
c Τοποθετήστε την µπαταρία µε το σωστt
προσανατολισµt (Εγχειρίδιο Ψηφιακής
Κορνίζας, “Προετοιµασία του
τηλεχειριστηρίου”).
c Στρέψτε το πάνω µέρος του
τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισµού της κορνίζας.
c Αφαιρέστε τα εµπtδια που τυχtν υπάρχουν
µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του
αισθητήρα τηλεχειρισµού.
c Αφαιρέστε το προστατευτικt φύλλο
(σελίδα 10).
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Πρ_σθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Εγκατάσταση
• Αποφύγετε να τοποθετείτε την κορνίζα σε
σηµεία που έχουν:
– δονήσεις
– υγρασία
– υπερβολική σκtνη
– άµεσο ηλιακt φως
– εξαιρετικά υψηλές ή χαµηλές
θερµοκρασίες
• Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
κοντά στην κορνίζα. Η κορνίζα δεν
λειτουργεί σωστά µέσα σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω
στην κορνίζα.

Σχετικά µε τον µετασχηµατιστή AC
• Ακtµα και αν η κορνίζα σας είναι εκτtς
λειτουργίας, συνεχίζει να τροφοδοτείται µε
ηλεκτρικt ρεύµα απt το ηλεκτρικt δίκτυο
tσο είναι συνδεδεµένη, ακtµα κι αν είναι
εκτtς λειτουργίας.
• Χρησιµοποιείστε το µετασχηµατιστή AC
που παρέχεται µαζί µε την κορνίζα. Μη
χρησιµοποιείτε άλλους µετασχηµατιστές
AC, διtτι µπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Μη χρησιµοποιείτε τον παρεχtµενο
µετασχηµατιστή AC για άλλες συσκευές.
• Μη χρησιµοποιείτε ένα ηλεκτρικt
τροφοδοτικt (ταξιδιού), διtτι µπορεί να
προκληθεί υπερθέρµανση, ή βλάβη.
• Στην περίπτωση που το καλώδιο του
µετασχηµατιστή AC πάθει ζηµιά, µην το
χρησιµοποιήσετε ξανά, διtτι µπορεί να
είναι επικίνδυνο.

Σχετικά µε τη συσσώρευση υγρασίας
Αν η κορνίζα µεταφερθεί απευθείας απt ένα
ψυχρt σε ένα θερµt µέρος ή τοποθετηθεί
σε ένα πολύ θερµt ή υγρt δωµάτιο, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας στο
εσωτερικt της κορνίζας. Σε αυτή την
περίπτωση η κορνίζα κατά πάσα πιθανtτητα
δεν θα λειτουργήσει σωστά και µπορεί να
πάθει βλάβη αν συνεχίσετε να το
χρησιµοποιείτε. Αν σηµειωθεί συσσώρευση
υγρασίας, αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή
AC της κορνίζας και µην τη χρησιµοποιήσετε
για τουλάχιστον µια ώρα.

Σχετικά µε τη µεταφορά
pταν µεταφέρετε την κορνίζα, αφαιρέστε
τις κάρτες µνήµης, τις εξωτερικές συσκευές,
το µετασχηµατιστή AC και τα συνδεδεµένα
καλώδια απt την κορνίζα και τοποθετήστε
την κορνίζα και τις περιφερειακές συσκευές
του στο αρχικt κιβώτιο µε τα προστατευτικά
υλικά συσκευασίας.
Αν δεν έχετε πια το αρχικt κιβώτιο και τα
υλικά συσκευασίας, χρησιµοποιείστε
παρtµοια υλικά συσκευασίας ώστε η κορνίζα
να µην πάθει ζηµιά κατά τη µεταφορά.

Καθαρισµ_ς
Καθαρίστε την κορνίζα µε ένα απαλt στεγνt
ύφασµα, ή ένα απαλt ύφασµα ελαφρά
εµποτισµένο µε αραιt διάλυµα
καθαριστικού. Μη χρησιµοποιήσετε κανενtς
τύπου διαλύτη, tπως οινtπνευµα ή βενζίνη,
τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά
στο φινίρισµα.

Περιορισµοί δηµιουργίας
αντιγράφων
Τα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι
κινηµατογραφικές ταινίες, οι βιντεοταινίες,
τα πορτρέτα άλλων ανθρώπων ή άλλο υλικt
ενδέχεται να υπtκειται σε πνευµατικά
δικαιώµατα. Η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση
τέτοιου υλικού ενδέχεται να παραβιάζει τις
διατάξεις των νtµων περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας.

Απ_ρριψη της κορνίζας
Τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στην
εσωτερική µνήµη της κορνίζας µπορεί να µη
διαγραφούν πλήρως απt το [Format internal
memory] (∆ιαµtρφωση εσωτερικής µνήµης).
Συµβουλευτείτε τον αντιπρtσωπο Sony ή
την υπηρεσία σέρβις της Sony πριν
απορρίψετε την κορνίζα.
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Πρ_σθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
x Κορνίζα
Οθ_νη LCD
Πάνελ LCD: 26 εκ./10,2 ίντσες, TFT active
matrix
Συνολικtς αριθµtς κουκκίδων: 1.843.200
(1.024 x 3 (RGB) x 600) κουκκίδες

Ενεργή επιφάνεια προβολής
Λtγος διαστάσεων οθtνης: 16:10
Περιοχή οθtνης LCD: 22,4 εκ./9,6 ίντσες
Συνολικtς αριθµtς κουκίδων: 1.692.900
(950 x 3 (RGB) x 594) κουκίδες

∆ιάρκεια φωτισµού LCD
20.000 ώρες
(πριν η φωτεινtτητα µειωθεί στο µισt)

Ακροδέκτες Εισ_δου/Εξ_δου
Ακροδέκτης HDMI OUT (µtνο DPF-XR100)
(Τύπος Α, συµβατtς µε 1080i (60 Hz) /
1080i (50 Hz) / 576p (50 Hz) / 480p (60 Hz),
συµβατtς µε “BRAVIA Sync”
Ακροδέκτης USB (Τύπου mini Β, USB
υψηλής ταχύτητας)
Ακροδέκτης USB (Τύπου A, USB υψηλής
ταχύτητας)
Θύρα “Memory Stick PRO” (Standard/
Duo)/Κάρτα µνήµης SD/MMC/θύρα
κάρτας xD-Picture
Θύρα κάρτας CompactFlash
(µtνο DPF-XR100)

Συµβατά φορµά αρχείων εικ_νας*1
Φωτογραφία
Φορµά:
JPEG: συµβατt µε DCF 2.0, συµβατt µε
Exif 2.3 και MPF baseline, JFIF*2
TIFF: συµβατt µε Exif 2.3
BMP: φορµά Windows 1, 4, 8, 16, 24, 32
bit
RAW (µtνο προεπισκtπηση*3): SRF, SR2,
ARW (έκδοση 2.2 ή προγενέστερη)
Ελάχιστα στοιχεία οθtνης
16.384 x 16.384 κουκκίδες
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Βίντεο*4*5
Φορµά συµπίεσης (video codec):
MPEG-4 AVC/H.264:
Επέκταση: mp4, mts
Προφίλ: Baseline profile, Main
profile, High profile
Επίπεδο: χαµηλtτερο απt 4
Μέγιστη ανάλυση: 1920 x 1080
Φορµά ήχου: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Επέκταση: mp4
Προφίλ: Simple Profile, Advanced
Simple Profile
Επίπεδο: χαµηλtτερο απt 6 (Simple
Profile), χαµηλtτερο απt 5
(Advanced Simple Profile)
Μέγιστη ανάλυση: 1280 x 720 (Simple
Profile), 720 x 576 (Advanced Simple
Profile)
Audio format: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Επέκταση: mpg
Μέγιστη ανάλυση: 640 x 480
Φορµά ήχου: MPEG-1 Audio Layer 2
MotionJPEG
Επέκταση: mov, avi
Μέγιστη ανάλυση: 640 x 480
κουκκίδες
Φορµά ήχου: Linear PCM, µ-Law
Μέγιστος ρυθµtς bit: 24 Mbps
Μέγιστος ρυθµtς καρέ: 30p/60i
Μέγιστο µέγεθος αρχείου: 2 GB
Μέγιστος χρtνος αναπαραγωγής: 2 ώρες
Μουσική υπ_κρουση*4
Φορµά συµπίεσης (audio codec):
MP3:
Επέκταση: mp3
Ρυθµtς bit: 32 kbps έως 320 kbps,
υποστηρίζει το µεταβλητt ρυθµt bit
(VBR)
Συχνtτητα δειγµατοληψίας: 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz
AAC:
Επέκταση: m4a
Ρυθµtς bit: 32 kbps έως 320 kbps,
υποστηρίζει το µεταβλητt ρυθµt bit
(VBR)
Συχνtτητα δειγµατοληψίας: 8 kHz,
11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05
kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Linear PCM:
Επέκταση: wav
Συχνtτητα δειγµατοληψίας: 44.1
kHz, 48 kHz
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Σύστηµα αρχείων

Βάρος

FAT 12/16/32, exFAT

DPF-XR100: Περίπου 940 γρ.
DPF-VR100: Περίπου 800 γρ.
(χωρίς τον µετασχηµατιστή AC, µε το
στήριγµα και τη µονάδα ανάρτησης)

Ον_µατα αρχείων εικ_νας
255 χαρακτήρες του ενtς byte, ιεραρχία 8
φακέλων
* Αν χρησιµοποιούνται χαρακτήρες διπλού
byte σε ένα tνοµα αρχείου, ενδέχεται το
αρχείο να µην αναγνωρίζεται σωστά.

Μέγιστος αριθµ_ς αρχείων που µπορεί
να διαχειριστεί η συσκευή
9.999 αρχεία για την εσωτερική µνήµη ή
για µια κάρτα µνήµης

Παρεχ_µενα εξαρτήµατα
∆είτε τα “ Έλεγχος παρεχtµενων
εξαρτηµάτων” στη σελίδα 7.

x Μετασχηµατιστής AC
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύµατος
- 100 V έως 240 V, 50/60 Hz
0,5 Α

Χωρητικ_τητα εσωτερικής µνήµης*6
2 GB
(Μπορούν να αποθηκευτούν περίπου
4.000 εικtνες*7.)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύµατος

Ονοµαστική τάση εξ_δου
9 V, 1,5 Α

∆ιαστάσεις (βάθος/πλάτος/ύψος)
Περίπου 34 x 79 x 65 mm
(χωρίς τα µέρη που προεξέχουν)

Ακροδέκτης DC IN, DC 9V

Κατανάλωση ρεύµατος
DPF-XR100
[µε τον µετασχηµατιστή AC]
στο µέγιστο φtρτο: 13 W, κανονική
λειτουργία*: 7,8 W
[χωρίς τον µετασχηµατιστή AC]
στο µέγιστο φtρτο: 10,8 W
DPF-VR100
[µε τον µετασχηµατιστή AC]
στο µέγιστο φtρτο: 10,7 W, κανονική
λειτουργία*: 5,2 W
[χωρίς τον µετασχηµατιστή AC]
στο µέγιστο φtρτο: 8,9 W
* Ο ορισµtς της κανονικής λειτουργίας είναι
µια κατάσταση η οποία επιτρέπει την
εκτέλεση µιας παρουσίασης
χρησιµοποιώντας εικtνες που είναι
αποθηκευµένες στην εσωτερική µνήµη µε
τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις χωρίς την
εισαγωγή κάρτας µνήµης ή τη σύνδεση
εξωτερικής συσκευής.

Θερµοκρασία λειτουργίας
5° C έως 35° C

∆ιαστάσεις (πλάτος/ύψος/βάθος)
[Με το στήριγµα ανοιχτt]
Περίπου 280 x 191 x 124,5 mm
[pταν η κορνίζα είναι κρεµασµένη στον
τοίχο]
Περίπου 280 x 191 x 35 mm

Βάρος
Περίπου 110 γρ.
Για περισσtτερες λεπτοµέρειες, δείτε την
ετικέτα του µετασχηµατιστή AC.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπtκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.
*1

: Κάποια απt τα αρχεία ενδέχεται να µην είναι
συµβατά, ανάλογα µε τον τύπο των
δεδοµένων.
*2: Baseline JPEG µε φορµά 4:4:4, 4:2:2 ή 4:2:0
*3: Τα αρχεία RAW φωτογραφικής µηχανής Sony
α εµφανίζονται ως µικρογραφίες.
*4
: Τα αρχεία µε προστασία πνευµατικών
δικαιωµάτων δεν µπορούν να αναπαραχθούν.
*5: Ενδέχεται να παραλειφθούν καρέ κατά την
αναπαραγωγή απt κάρτα µνήµης, λtγω το
είδους των δεδοµένων ή του ρυθµού
µεταφοράς της κάρτας µνήµης.
*6: Κατά τη µέτρηση χωρητικtτητας µέσου, η
χωρητικtτητα υπολογίζεται µε το 1 GB
ισοδύναµο µε 1.000.000.000 bytes. Η
πραγµατική χωρητικtτητα είναι µικρtτερη,
καθώς περιλαµβάνονται αρχεία για τη
διαχείριση και τις εφαρµογές. Περίπου 1,9
GB είναι διαθέσιµα για χρήση.
*7: Εµφανίζεται κατά προσέγγιση ο αριθµtς tταν
αποθηκεύονται οι εικtνες που έχουν ληφθεί
µε φωτογραφική µηχανή ισοδύναµη µε
2.000.000 pixel. Οι τιµές ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.

Συνεχίζεται
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Πρ_σθετες πληροφορίες
∆ικτυακ_ς τ_πος υποστήριξης
πελατών
Οι πιο πρtσφατες πληροφορίες υποστήριξης
είναι διαθέσιµες στον πιο κάτω δικτυακt
τtπο:
http://www.sony.net/

Σχετικά µε τα εµπορικά
σήµατα και τα πνευµατικά
δικαιώµατα
• Τα
Cyber-shot,

, BRAVIA, PhotoTV HD
,
, “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
, “MagicGate” και
είναι εµπορικά σήµατα της
Sony Corporation.
• Το HDMI, το λογtτυπο HDMI και το HighDefinition Multimedia Interface είναι
εµπορικά σήµατα ή κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC
στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
• Τα Microsoft, Windows και Windows Vista
είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα ή
εµπορικά σήµατα της Microsoft
Corporation στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Apple
Computer, Inc. στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
• Το CompactFlash είναι εµπορικt σήµα της
SanDisk Corporation στις ΗΠΑ.
• Το
ή xD-Picture CardTM είναι
εµπορικt σήµα της FUJIFILM Corporation.
• Το λογtτυπο SD, το λογtτυπο SDHC και το
λογtτυπο SDXC είναι εµπορικά σήµατα της
SD-3C, LLC.
• Περιέχει iTypeTM και γραµµατοσειρές απt
τη Monotype Imaging Inc.
Το iTypeTM είναι εµπορικt σήµα της
Monotype Imaging Inc.
• Το Dolby είναι εµπορικt σήµα των Dolby
Laboratories.
• Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG
Layer-3 και οι ευρεσιτεχνίες χορηγούνται
κατtπιν αδείας απt τη Fraunhofer IIS και
την Thomson.
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• pλα τα άλλα ονtµατα συστηµάτων και
προϊtντων τα οποία χρησιµοποιούνται σε
αυτt το εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
των αντίστοιχων δηµιουργών ή
κατασκευαστών. Ωστtσο, τα “™” και “®”
δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτt το εγχειρίδιο.

Σηµειώσεις σχετικά µε την Άδεια
• ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Α∆ΕΙΩΝ ΠΑΤΕΝΤΩΝ MPEG4 VISUAL ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ
(i) ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4
VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) ΚΑΙ/Ή
(ii) ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4
ΠΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ
Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
MPEG-4 VIDEO.
∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΟΥΤΕ
ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
Α∆ΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΒΛ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Α∆ΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ
(i) ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC (“AVC VIDEO”) ΚΑΙ / Ή
(ii) ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ / Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ
∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC.
∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΟΥΤΕ
ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.
∆ΕΙΤΕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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Σηµείωση για την άδεια
Η κορνίζα αυτή περιέχει λογισµικt που η
Sony χρησιµοποιεί κατtπιν συµφωνίας µε
τον ιδιοκτήτη των πνευµατικών
δικαιωµάτων του λογισµικού. Είµαστε
υποχρεωµένοι να ανακοινώσουµε το
περιεχtµενο της συµφωνίας στους
πελάτες, κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη των
πνευµατικών δικαιωµάτων του λογισµικού.
Τα περιεχtµενα της άδειας περιέχονται
στο παρεχtµενο CD ROM. Παρακαλούµε
διαβάστε το “NOTICE.html” στον φάκελο
Άδεια του CD-ROM.

Σχετικά µε το εφαρµοζ_µενο
λογισµικ_ GNU GPL/LGPL
Σε αυτή τη βιντεοκάµερα περιέχεται
λογισµικt το οποίο πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την παρακάτω Γενική
∆ηµtσια Άδεια (εφεξής θα αναφέρεται ως
“GPL”) GNU, ή τη Γενική ∆ηµtσια Άδεια
GNU Lesser (εφεξής θα αναφέρεται ως
“LGPL”). Αυτt σας πληροφορεί tτι έχετε
το δικαίωµα να έχετε πρtσβαση, να
τροποποιείτε και να αναδιανέµετε πηγαίο
κώδικα για αυτά τα προγράµµατα
λογισµικού σύµφωνα µε τους tρους της
παρεχtµενης GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας για το προαναφερθέν
λογισµικt παρέχεται στο διαδίκτυο.
Χρησιµοποιείστε την ακtλουθη διεύθυνση
για να τον κατεβάσετε και στη συνέχεια
επιλέξτε το tνοµα µοντέλου “DPF-D1020/
D1010/D820/D810/D720/D710/D700”.
Παρακαλούµε, σηµειώστε tτι η Sony δεν
µπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε
ερώτηση σχετικά µε το περιεχtµενο του
πηγαίου κώδικα.
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Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτt το προϊtν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απt τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊtν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλtγους,
στους καταλtγους προϊtντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή
σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊtν της Sony που αγοράσατε, εφ’ tσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνtδευαν το προϊtν σας, υπt την
προϋπtθεση tτι αγοράστηκε εντtς της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται tτι το προϊtν είναι απαλλαγµένο απt κάθε ελάττωµα σχετιζtµενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
απt την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµtδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’
αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα tπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντtς της περιtδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικt το προϊtν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λtγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊtν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντtς εύλογου χρtνου, βάσει των tρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊtντα ή εξαρτήµατα µε
νέα ή ανακυκλωµένα προϊtντα ή εξαρτήµατα. pλα τα προϊtντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
[ροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µtνο εάν προσκοµισθεί το πρωτtτυπο τιµολtγιο ή η απtδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊtντος και του ονtµατος του εµπtρου) µαζί µε το ελαττωµατικt προϊtν εντtς της περιtδου εγγύησης. Η Sony
και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερtµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απt αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊtν ή το µοντέλο του προϊtντος ή το tνοµα του εµπtρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακtς αριθµtς του προϊtντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊtν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊtντος σας προς και απt τη Sony ή µέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενtς προϊtντος tπως µη επαναφορτιζtµενες
µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λtγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊtν που προκλήθηκαν απt
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊtν ή βλάβη σε οθtνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊtντος
‚ µη συντήρηση του προϊtντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊtντος µε τρtπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρtτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα tπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊtν.
o Μολύνσεις απt ιούς ή χρήση του προϊtντος µε λογισµικt που δεν παρέχεται µε το προϊtν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊtν εκτtς απt άλλα προϊtντα της Sony
ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λtγω προϊtν.
o Χρήση του προϊtντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακt εξοπλισµt και άλλα προϊtντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρtτυπο δεν συνιστώνται απt
τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απt άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊtντος πέρα απt τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊtντος µε σκοπt να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρtτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊtν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµtτητα, ακατάλληλο εξαερισµt, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισtδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µtνο τα υλικά µέρη του προϊtντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικt (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο
παρέχεται ή πρtκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απt τον τελικt χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απt την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των tσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νtµου ή άλλη) tσον αφορά την ποιtτητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλtτητα του προϊtντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊtν, για συγκεκριµένο σκοπt. Εάν
η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µtνο στη µέγιστη έκταση που
επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νtµος) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊtντων που υπtκεινται στους tρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊtντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊtντος – της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων,
απtλαυσης ή χρήσης του προϊtντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊtντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακtλουθης απώλειας ή ζηµίας ακtµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊtντος ή συνδεδεµένων προϊtντων λtγω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµtτητας κατά την περίοδο που αυτt
βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιµtτητας του προϊtντος, απώλεια χρtνου χρήστη ή διακοπή της
εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απt το προϊtν ή απt συνδεδεµένα προϊtντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απt ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπtκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απtλυτης ευθύνης (ακtµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN
έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατtτητα πρtκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µtνο στη µέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµt ζηµιών που οφείλονται σε
αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δtλο και παρtµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊtντος, ωστtσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µtνο περιορισµούς ευθυνών υψηλtτερου
βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσ_µενα ν_µιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απt την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους tρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απt την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊtντων. Η παρούσα εγγύηση
δεν θίγει τα νtµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των
προσώπων απt τα οποία αγοράσατε το προϊtν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπtκειται αποκλειστικά σε εσάς.
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