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ATENÞIE

Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau
umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
prezentul manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice. Acest echipament
genereazã, foloseºte ºi poate radia energie
cu frecvenþã radio, iar în cazul în care nu
este instalat ºi folosit conform instrucþiunilor
poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru
sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio
sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfãtuit sã încerce eliminarea acestor interferenþe prin una dintre urmãtoarele mãsuri :
 Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
 Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
 Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
 Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.

În atenþia clienþilor din
Europa
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Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC privind folosirea cablurilor de
conectare mai scurte de 3 metri.

Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginile produse de
aceastã imprimantã foto digitalã.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).

Notã pentru clienþii din þãrile
unde sunt în vigoare directivele
Uniunii Europene

Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanþie,
vã rugãm sã vã adresaþi la adresa menþionatã
în documentele separate pentru service sau
garanþie.

Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclãrii echipamentelor
electrice ºi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
Accesoriul cãruia se aplicã : telecomanda.

Dezafectarea acumulatorului uzat
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite, pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.

Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o siguranþã care prezintã
aceleaºi caracteristici ºi care este aprobatã
de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcatã
cu semnele sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.

Duplicarea, editarea sau imprimarea unui
CD, a programelor TV, a materialelor
protejate de legea drepturilor de autor, cum
ar fi imagini, publicaþii sau orice alte
materiale cu excepþia celor înregistrate sau
create de dvs. sunt limitate exclusiv la
utilizarea privatã ºi casnicã. Dacã nu
deþineþi dreptul de autor sau dacã nu aveþi
permisiunea proprietarilor drepturilor de
autor pentru materialele de duplicat,
utilizarea acestor materiale dincolo de
aceste limite poate reprezenta o încãlcare
a prevederilor legii drepturilor de autor, iar
deþinãtorii acestor drepturi pot solicita
daune.
Când tipãriþi imagini cu aceastã imprimantã,
acordaþi o atenþie deosebitã neîncãlcãrii
prevederilor legii drepturilor de autor. Orice
utilizãri neautorizate sau modificãri ale
portretelor altor persoane pot reprezenta
încãlcãri ale drepturilor lor.
Este posibil ca în cazul anumitor
demonstraþii, prezentãri sau expoziþii,
fotografierea sã fie interzisã.
Recomandãri cu privire la
realizarea de copii de siguranþã
Pentru a evita riscul potenþial de pierdere
a datelor cauzatã de operaþii inadecvate
efectuate accidental sau de disfuncþionalitãþi ale imprimantei, vã recomandãm sã
realizaþi copii de siguranþã ale datelor.
Informaþii
IN NICI UN CAZ, VÂNZÃTORUL NU VA
FI RESPONSABIL DE VREO DETERIORARE DIRECTÃ, ACCIDENTALÃ SAU
DE CONSECINÞÃ, DE NICIO NATURÃ,
SAU DE PIERDERI ORI CHELTUIELI
CAUZA-TE DE PRODUSE DEFECTE SAU
DE UTI-LIZAREA UNOR ASTFEL DE

Mãrci comerciale
 Cyber-shot este marcã de comerþ a Sony
Corporation.
 Toate denumirile de companii ºi de produse
menþionate în acest manual pot fi mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale înregistrate ale companiilor respective. În acest
manual nu vor apãrea însã, în fiecare caz,
marcajele  sau ®.
 Acest software se bazeazã în parte pe
munca Grupului independent JPEG.
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Verificarea conþinutului ambalajului
Verificaþi dacã v-au fost furnizate urmãtoarele accesorii împreunã cu imprimanta.

Adaptor de reþea (AC-S2422) (1)

Cablu de conectare A/V (1)

Cablu video pe componente (1)
Cablul de alimentare* (1)

* Cablul de alimentare prezentat în
imaginea de mai sus este destinat
reþelelor în care tensiunea este 120V.
Forma ºtecãrului ºi specificaþiile
cablului de alimentare diferã în funcþie
de regiunea de unde achiziþionaþi
imprimanta.

Curãþarea cartuºului (1) /
Folie de curãþare (1)

Telecomandã (1)

Suporturi de prindere pentru
aºezarea în poziþie verticalã (2)
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Ce puteþi face cu aceastã imprimantã
Puteþi sã urmãriþi imagini la un televizor
cu înaltã definiþie ºi sã le imprimaþi imediat
folosind imprimanta foto digitalã
DPP-FPHD1.

Fotografiere

Reglaj

Înregistraþi imaginile folosind o camerã
DSC-T70. Pentru detalii legate de utilizarea
camerei foto DSC-T70, consultaþi manualul
de instrucþiuni ºi pe cel Cyber-shot Handbook care însoþesc respectivul aparat.

Aºezaþi camera ºi suportul adaptor în
adaptorul camerei foto T pag. 18

 Suportul adaptor este furnizat împreunã
cu camera foto DSC-T70.
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Redare

Încãrcare

Puteþi urmãri la un televizor cu înaltã definiþie
imaginile de la camera foto, folosind cablul
video pe componente (furnizat)
T pag. 18

Când opriþi alimentarea camerei, adaptorul
acesteia poate încãrca acumulatorul conþinut
de camera foto.
Adaptorul camerei poate încãrca acumulatorul mai rapid decât încãrcãtorul furnizat
împreunã cu camera T pag. 20

Puteþi reda o serie de imagini înregistrate
însoþite de efectele dorite ºi de fundal muzical
(Succesiune de imagini) T pag. 18

f
Imprimare

Puteþi imprima cu uºurinþã imaginile dorite apãsând butonul PRINT de la butonul de comandã
T pag. 19

 Puteþi imprima pânã la 20 de coli de hârtie odatã.
 Faciliatea Super Coat 2 asigurã o înaltã durabilitate ºi rezistenþã la umezealã ºi amprente
digitale, menþinând imaginile imprimate în bune condiþii, o perioadã înlungatã de timp.
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Identificarea pãrþilor
Pentru detalii, consultaþi paginile indicate
între paranteze.

Imprimantã
1 Fante de prindere de suport (pag.
17)
2 Indicator 1 (pornit/standby)
 Este luminos ºi de culoare roºie :
Imprimanta este în starea de aºteptare.
 Este luminos ºi de culoare galben verde : imprimanta este pornitã.
 Lumineazã intermitent fiind de culoare
galben - verde : operaþia de imprimare
este în curs de desfãºurare. Indicatorul
clipeºte ºi când intervine o eroare.
3 Indicator ACCESS (pag. 19)
 Este luminos : o camerã digitalã a fost
cuplatã la imprimantã.
 Lumineazã intermitent : imaginea de
imprimat este deterioratã.
4 Indicator de Eroare (pag. 13, 25)
 Este luminos : sertarul de alimentare cu
hârtie nu este introdus. În sertarul de
alimentare cu hârtie nu existã hârtie.
Hârtia a rãmas în imprimantã.
 Clipeºte rar : cartuºul imprimantei s-a
consumat. Nu este introdus cartuºul
de imprimare.
 Clipeºte des : s-a blocat hârtia în
imprimantã.
5 Suport pentru hârtie (pag. 14)
6 Fantã de scoatere a hârtiei
 Preluaþi colile de hârtie imprimate
înainte sã fie depãºit numãrul de 20.
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7 Fante de aerisire
8 Mufã DC IN 24 V (pag. 16)
Conectaþi aici adaptorul de reþea furnizat,
iar apoi cuplaþi-l la o prizã de perete prin
intermediul cablului de alimentare
furnizat.
9 Mufã A/V OUT (pag. 17)
0 Mufã COMPONENT OUT (pag. 17)
qa Compartiment pentru cartuºul cu
cernealã (pag. 13)
qs Pârghie de scoatere a cartuºului
de cernealã (pag. 13)
qd Capacul compartimentului pentru
cartuºul cu cernealã (pag. 13)

Sertar pentru hârtie
1 Capacul sertarului pentru hârtie
(pag. 14)

Adaptorul camerei
1 Comutator pentru selectarea
modelului
Când folosiþi aceastã imprimatã,
comutatorul trebuie pus în poziþia A.
2 Indicator CHARGE (pag. 20)
3 Indicator HD OUTPUT
 Devine luminos când la camera foto
este aleasã varianta de reglaj
HD(1080i).
4 Senzor pentru telecomandã
5 Multiconector
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Telecomandã

b Note
 Înainte de a folosi telecomanda, desprindeþi foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare

 Pentru a acþiona camera foto, îndreptaþi
telecomanda spre senzorul dedicat al
adaptorului camerei .

Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Buton SLIDE SHOW (pag. 18)
2 Buton PRINT (pag. 19)
3 Buton MENU* (pag. 18)
 Pe ecran, sunt afiºate succesiuni de
imagini.
4 1 (pornit/standby) (pag. 18)
 Pentru a porni imprimanta, apãsaþi 1
pentru ca indicatorul 1 sã devinã
activ, de culoare galben - verde.
 Pentru a opri imprimanta, apãsaþi din
nou butonul 1, pânã ce indicatorul
1 devine de culoare roºie.
5

(Index)
 Apãsaþi partea
a butonului pentru
a trece la interfaþa index.
 Apãsaþi cealaltã parte a bonului pentru
a reveni la afiºarea unei singure
imagini pe ecran.
6 Butoane de comandã
(v/V/b/B/z)
 Apãsaþi v/V/b/B pentru a selecta
imagini sau pentru a schimba interfaþa
afiºatã.
 Apãsaþi z pentru a confirma selecþia.
* Pentru detalii, consultaþi Manualul de
instrucþiuni furnizat împreunã cu camera ºi manualul Cyber-shot Handbook.
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1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.

Clapetã

Atenþie
Dacã bateria este înlocuitã cu una de un tip
inadecvat, existã pericol de explozie.
Dispensaþi-vã de bateriile uzate, respectând
instrucþiunile.
AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacã nu este corect
manevratã. Nu reîncãrcaþi, nu dezasamblaþi
ºi nu aruncaþi baterile în foc.
 Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.

Pregãtiri
Pregãtirea setului de imprimare
Dimensiunea
imprimat

hârtiei

de

Dimensiunea hãrtiei de imprimat în format
de carte poºtalã este :
 Dimensiune de carte poºtalã :
(10 × 15 cm / 4 × 6 in.) (101,6 × 152,4 mm)
(dimensiune maximã de imprimare fãrã
margini)

Seturi de imprimare opþionale

Puteþi utiliza urmãtoarele seturi de imprimare
opþionale pentru acest aparat :
Set de imprimare la dimensiune de
carte poºtalã
SVM-F40P
 40 de coli de hãrtie de imprimare cu
dimensiunea de 10 × 15 cm,
(2 seturi a 20 de coli)
 Cartuº de imprimare pentru 40 de imprimãri
SVM-F120P
 120 de coli de hãrtie de imprimare cu
dimensiunea de 10 × 15 cm,
(6 seturi a 20 de coli)
 3 cartuºe de imprimare pentru 40 de
imprimãri fiecare

P Note privind numãrul de coli

 Cu un cartuº de cernealã puteþi imprima în
total 40 de coli, adicã 2 pachete a 20 de foi
de hârtie.
 Când alimentaþi imprimanta cu hârtie, vã
rugãm sã aveþi grijã ca numãrul de coli
din sertar sã nu fie mai mare de 20. La
încheierea imprimãrii celor 2 pachete a 20
de coli, se va epuiza ºi cartuºul de
cernealã.
Spre sertarul de hârtie

P Note privind utilizarea seturilor de

imprimare
Nu toate modelele sunt disponibile în toate
þãrile sau regiunile.

P Note privind utilizarea seturilor de

imprimare
 Folosiþi întotdeauna numai seturi de
imprimare destinate acestui tip de
imprimantã. Dacã folosiþi alt fel de seturi
de imprimare, se poate ca imprimarea sã
nu fie posibilã sau sã aparã disfuncþionalitãþi.
 Suprafaþa neimprimatã este cea destinatã
imprimãrii imaginilor dvs. În cazul în care
aceastã suprafaþã este murdarã de
amprente sau de praf, este posibil sã scadã
calitatea imprimãrii. Aveþi grijã sã evitaþi
atingerea suprafeþei de imprimare.
 Înainte de imprimare, nu îndoiþi ºi nu
rupeþi pe marcajele perforate colile de
hârtie.
 Nu tipãriþi coli de hârtie de imprimare
deja utilizate ºi nu încercaþi sã derulaþi
ribonul din interiorul cartuºului. Este
posibil ca astfel sã deterioraþi imprimanta.

P Note privind pãstrarea seturilor

de imprimare (pentru a obþine
imprimãri de calitate)
 Când urmeazã sã pãstraþi un set de
imprimare parþial folosit - cartuº ºi coli pentru o perioadã mai lungã de timp,
puneþi-le în ambalajul lor original sau
într-unul similar.
 Evitaþi plasarea seturilor de imprimare în
spaþii unde temperatura sau umiditatea
sunt ridicate, unde existã mult praf sau
unde sunt supuse radiaþiilor solare directe.
 Folosiþi setul de imprimare într-un interval
de cel mult 2 ani de la data producerii sale.

P Note privind pãstrarea imaginilor

Cartuº de
cernealã
pentru
imprimarea a
40 de imagini

20 de coli de hârtie de
imprimat

20 de coli de hârtie de
imprimat

imprimate
Nu ataºaþi folii de celofan sau de plastic
colilor imprimate. Evitaþi sã lãsaþi aceste coli
sub suporturi de plastic.
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Despre procesul de imprimare

Imprimanta funcþioneazã pe principiul
sublimãrii culorilor ºi utilizeazã un cartuº de
cernealã în procesul de imprimare.
Aºa cum este prezentat în continuare,
cartuºul de cernealã conþine trei rezervoare
de culoare (galben, magenta ºi cyan) ºi o
secþiune de laminare transparentã, pentru
acoperirea imprimãrii. Când începe
tipãrirea,capetele termice de imprimare se
încãlzesc ºi trec deasupra colilor vaporizând
culorile ºi permiþând acestora sã pãtrundã
suprafaþa hârtiei de imprimat. Dupã plasarea
culorilor pe foaie, are loc ciclul final al
procesului, în care pe hârtia de imprimat este
aºternut un strat transparent, laminat, care
are rolul de a proteja suprafaþa tipãritã.
Aceste patru cicluri ale imprimãrii sunt
repetate pentru fiecare imagine tipãritã.
Un cartuº de cernealã conþine cantitatea
necesarã imprimãrii a 40 de imagini. Cerneala
acestuia se va epuiza dupã ce tipãriþi 40 de
coli.
Procesul de imprimare
În cursul imprimãrii, culorile galben,
magenta, cyan ºi folia transparentã de
laminare sunt procesate astfel :
Direcþia de deplasare a filmului de cernealã în interiorul
cartuºulului

Film pentru
laminare
Cyan
Magenta
Galben
Hârtie de
imprimare
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P Note
 În cursul tipãririi, hârtia de imprimat se
deplaseazã înainte ºi înapoi de-a lungul
capetelor termice ale imprimantei, ceea ce
explicã de ce hârtia iese parþial din aparat,
de mai multe ori, prin fantele imprimantei.

 Dupã ciclul final de aplicare a stratului
protector de laminare, hârtia imprimatã
este scoasã din aparat prin fanta de ieºire.

Montarea cartuºului de imprimare

1 Deschideþi capacul compartimentului pentru cartuº, rabatându-l
spre exterior.

Scoaterea
imprimare

cartuºului

de

Când cartuºul de cernealã se consumã,
indicatorul de Eroare clipeºte rar.
Deschideþi capacul compartimentului pentru
cartuº, împingeþi pârghia de scoatere în sus
ºi scoateþi cartuºul de cernealã uzat.

Pârghie de scoatere
a cartuºului

2 Introduceþi cartuºul de imprimare

în direcþia indicatã de sãgeatã,
pânã ce se aude un clic ºi acesta
ajunge în poziþia sa.

P Note
 Folosiþi cartuºul de cernealã care se
gãseºte în aceeaºi cutie cu hârtia de
imprimat.
 Nu atingeþi cartuºul de cernealã ºi nu îl
aºezaþi în spaþii cu mult praf. Amprentele
digitale sau praful care ajung pe ribon pot
altera calitatea imprimãrii.

3 Închideþi capacul compartimen-

Cartuº de
cernealã

tului pentru cartuº.
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Alimentarea cu hârtie de
imprimat
 Nu puneþi niciodatã degetele în compartimentul pentru cartuº. Temperatura
capetelor termice atinge valori înalte, mai
ales dupã imprimãri repetate.
 Nu derulaþi ribonul de cernealã ºi nu folosiþi
pentru imprimare un cartuº cu banda
derulatã. Rezultatul imprimãrii nu va fi
adecvat ºi pot apãrea chiar unele
disfuncþionalitãþi.
 În cazul în care cartuºul de imprimare nu
ajunge în poziþia corectã fãcând clic,
scoateþi-l ºi reintroduceþi-l în aparat. Dacã
ribonul de cernealã este prea larg, rulaþi-l
în direcþia indicatã de sãgeatã pentru ca
acesta sã fie întins.

1 Deschideþi sertarul pentru hârtie.

2 Rabataþi capacul sertarului pentru
hârtie, pentru a-l deschide.

 Nu scoateþi cartuºul de imprimare din
aparat în cursul imprimãrii.
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3 Puneþi hârtia de imprimat în

sertarul pentru hârtie.
Puteþi introduce pânã la 20 de coli de
imprimat.
Vânturaþi uºor colile de imprimat.
Introduceþi teancul de coli în sertar, cu
folia protectoare în partea de sus.
În cazul în care nu existã folie
protectoare: vânturaþi uºor hârtia de
imprimat, apoi introduceþi colile în sertar
cu suprafaþa de imprimat (cea care nu
are alte imprimeuri) îndreptatã în sus.

4

Îndepãrtaþi folia protectoare.

5 Închideþi capacul sertarului pentru
hârtie.

Suprafaþa de
imprimare

Direcþia de
alimentare
cu hârtie

 Orientaþi teancul de foi de imprimat spre
fanta de alimnetare cu hârtie a aparatului,
þinând dosul colilor pe care apare sigla
Sony îndreptat în jos.

Dosul hârtiei
de imprimat

P Notã
 Nu atingeþi suprafaþa de imprimare.
Amprentele digitale de pe aceastã
suprafaþã pot altera calitatea imprimãrii.
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Conectare

6 Introduceþi sertarul de alimentare 1 Introduceþi conectorul adaptorului
cu hârtie în imprimantã.
Introduceþi sertarul pe direcþia
corespunzãtoare (drept), pânã ce ajunge
la capãt.

de reþea (furnizat) la mufa DC IN
de 24 V a imprimantei.

2 Cuplaþi unul dintre capetele ale

cablului de alimentare la adaptorul de reþea furnizat, iar celãlalt
capãt la o prizã de perete din
apropiere.
Indicatorul 1 (pornit/ stare de aºteptare)
devine luminos ºi de culoare roºie.

P Note

 Nu demontaþi sertarul de hârtie în cursul
imprimãrii.
 Pentru a evita blocarea hârtiei sau
disfuncþionalitãþi ale imprimantei, verificaþi
urmãtoarele înainte de a imprima :
 nu scrieþi ºi nu tipãriþi pe hârtia de
imprimat. Folosiþi o cariocã cu cernealã
pe bazã de ulei pentru a scrie pe coli
dupã imprimare. Nu puteþi tipãri text pe
colile de imprimat, folosind o imprimantã
cu jet de cernealã etc.
 nu lipiþi autocolante sau timbre pe hârtia
de imprimat.
 nu pliaþi sau îndoiþi hârtia de imprimat.
 numãrul total de coli de hârtie cu care
puteþi alimenta o datã imprimanta nu
poate fi mai mare de 20.
 nu folosiþi pentru imprimare hârtie deja
utilizatã. Imprimarea unei imagini de
douã ori pe aceeaºi hârtie nu o va face
mai intensã.
 folosiþi numai hârtie de imprimat pentru
aceastã imprimantã.
 nu refolosiþi hârtia de imprimat care a
ieºit din imprimantã fãrã a fi fost tipãritã.

P Note privin pãstrarea hârtiei de
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imprimat
 Evitaþi pãstrarea colilor de hârtie cu pãrþile
imprimate în contact unele cu altele sau
cu produse de cauciuc sau plastic, inclusiv
clorurã de vinil sau substanþe de
plastifiere, pe perioade îndelungate de
timp; este posibil sã li se modifice culorile
sau sã se deterioreze imaginile imprimate.

Conector DC

Adaptor de reþea
Spre priza de
perete

Cablu de alimentare

P Notã

 Aparatul trebuie aºezat lângã priza de
perete, care trebuie sã fie uºor accesibilã.

3 Conectaþi imprimanta la televizor.

Pentru a cupla imprimanta la un
televizor de înaltã definiþie,
folosiþi cablul video pe componente ºi cel A/V.

Pentru a instala imprimanta în
poziþie verticalã

Puteþi sã ataºaþi suporturile de prindere ºi
sã aºezaþi imprimanta în poziþie verticalã.

Aliniaþi marcajele v de pe suporturile
de prindere cu cele corespunzãtoare
de pe fantele destinate acestora.

Cablu video pe
componente
Roºu
Alb

Componente
Audio
(mono)

Cablu de
conectare A/V

 Când sunt conectate atât cablul video
pe componente, cât ºi cel de contectare A/V, imaginile nu vor fi transmise
la ieºire prin mufa A/V OUT, ci prin
cea COMPONENT OUT.
 Stabiliþi mai întâi pentru reglajul
COMPONENT al camerei foto
varianta HD (1080i).
Conectarea imprimantei la un
televizor de înaltã definiþie,
folosind cablul A/V.
Spre mufa A/V OUT

Roºu
Alb
Galben

Audio
(mono)

Cablu de conectare A/V

Pentru detalii legate de redarea la
televizor, consultaþi pagina 18.

Când folosiþi sertarul protector
pentru hârtie (furnizat)

Hârtia iese prin fanta din spate a imprimantei
de câteva ori în cursul procesului de tipãrire.
Puteþi proteja colile ieºite din aparat folosind
sertarul protector pentru hârtie. Acest
accesoriu are ºi rolul de a evita blocarea
orificiilor de aerisire ale aparatului cu diverse
obiecte.

P Note
 Imprimanta nu este decuplatã de la sursa
de alimentare (de la reþea) câtã vreme este
cuplatã la prizã, chiar dacã aparatul propriu-zis a fost oprit.
 Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã uºor
accesibilã, aflatã în apropiere. Dacã apar
probleme în timp ce folosiþi adaptorul,
întrerupeþi imediat alimentarea decuplând
ºtecãrul de la prizã.
 Când aþi încheiat folosirea adaptorului de
reþea, decuplaþi-l de la mufa DC IN 24 V a
imprimantei.
 Nu scurtcircuitaþi conectorul DC al
adaptorului de reþea cu un obiect metalic
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
 Nu plasaþi adaptorul de reþea în spaþii
strâmte, cum ar fi cel dintre imprimantã ºi
perete.
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Vizualizarea imaginilor la televizor
P Notã

 Verificaþi dacã pentru USB Connect este
aleasã varianta PictBridge sau Auto.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte camera foto ºi
pe cel Cyber-shot Handbook.
Puteþi reda imagini realizând conexiunea la
televizor prin intermediul cablului de
conectare A/V (furnizat) sau folosind cablul
video pe componente (furnizat) împreunã
cu cel de conectare A/V.

1

Aºezaþi suportul adaptor al
camerei foto pe platforma suport.

3 Porniþi televizorul ºi stabiliþi

intrarea acestuia.
 Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte televizorul.

4 Apãsaþi 1 la telecomandã pentru
a porni alimentarea camerei.
Apare interfaþa de redare.

5 Selectaþi imaginea doritã apãsând
butoanele b/B ale telecomenzii.
 Nu puteþi reda filme.
 Când conectaþi echipamentele folosind
cablul video pe componente, stabiliþi
mai întâi varianta HD(1080i) pentru
reglajul COMPONENT al camerei
foto.

Vizualizarea imaginilor sub
forma unei succesiuni de
imagini

2 Plasaþi camera în suportul sãu
adaptor.

 Aceastã imprimantã este dedicatã exclusiv
modelului DSC-T70 de camerã foto.
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Prin simpla apãsare a butonului SLIDE
SHOW al telecomenzii, puteþi reda o serie
de fotografii înregistrate cu camera foto.
 Puteþi modifica configurarea opþiunii Slide
Show (succesiune de imagini) apãsând
butonul MENU al telecomenzii.

Imprimarea imaginilor
1 Aºezaþi camera digitalã ºi suportul
sãu adaptor pe platforma suport,
dupã care porniþi alimentarea.
Apare interfaþa de redare.

2 Selectaþi apãsând butoanele b/B,

imaginea care vreþi sã fie
imprimatã.
 Puteþi imprima imaginea selectând-o în
prealabil din interfaþa index.

3

Apãsaþi butonul PRINT al
telecomenzii.
Imaginea va fi imprimatã.
Interfaþa Printing... dispare dupã
încheierea imprimãrii.

Pentru a modifica configuraþia
de imprimare

Dacã încercaþi sã imprimaþi din meniul
camerei, va fi afiºatã interfaþa de configurare
pentru imprimare.
 Puteþi selecta unul dintre urmãtoarele
moduri de imprimare :
 index,
 cu / fãrã margini*,
 cu datã.
* Când alegeþi imprimarea cu margine
pentru fotografii care sunt în formatul
16:9, veþi putea imprima imaginea
completã fãrã margini, acestea din urmã
fiind eliminate (T pag. 30).
 Pentru detalii legate de imprimare,
consultaþi manualul de instrucþiuni
Cyber-shot Handbook.
 Puteþi reda ºi revedea imaginile la televizorul dvs. când le imprimaþi (T pag. 18).

P Note legate de imprimare

 Nu deplasaþi ºi nu opriþi niciodatã
imprimanta în timp ce tipãreºte ; este
posibil ca hârtia sau cartuºul sã se
blocheze. Într-un asemenea caz, opriþi
alimentarea, lãsaþi sertarul pentru hârtie
introdus în imprimantã ºi reporniþi
imprimanta. Dacã hârtia în curs de
imprimare rãmâne în aparat, îndepãrtaþi
hârtia care este scoasã automat ºi reluaþi
imprimarea de la Pasul 1.
 Hârtia de imprimat iese de câteva ori din
aparat în cursul imprimãrii. Nu o atingeþi
ºi nici nu o trageþi în aceste momente. Aveþi
grijã sã lãsaþi suficient spaþiu liber în
spatele imprimantei, utilizând, spre
exemplu, sertarul protector pentru hârtie
pe durata imprimãrii.
 Dacã hârtia se terminã în timpul unei
imprimãri continue sau dacã se tipãreºte
fãrã a exista hârtie în sertarul de alimentare
cu hârtie, indicatorul de Eroare al
imprimatei devine luminos. Puneþi hârtie
în imprimantã fãrã a opri alimentarea ºi
reluaþi operaþia de tipãrire.
Relativ la indicatorul ACCESS
Indicatorul ACCESS prezintã starea
conexiunii dintre imprimantã ºi camera
digitalã, dupã cum urmeazã :
 Dacã indicatorul este aprins :
S-a stabilit conexiunea dintre imprimantã
ºi camera foto digitalã.
 Când indicatorul clipeºte :
Imaginea de imprimat este deterioratã.
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Încãrcarea acumulatorului
Opriþi camera foto ºi aºezaþi-o cu
acumulatorul în interior în suportul adaptor.
Încãrcarea începe automat, iar indicatorul
CHARGE al suportului adaptor devine
lumios.
 Când camera este pornitã, suportul adaptor
întrerupe încãrcarea acumulatorului.
 Dacã încãrcarea atinge nivelul Normal
charge (încãrcare obiºnuitã), indicatorul CHARGE se stinge.
* Durata de autonomie pentru redare ºi
înregistrare în condiþiile de încãrcare
obiºnuitã este de circa 90% faþã de cea
corespunzãtoare încãrcãrii complete.
 Durata de încãrcare completã a unui
acumulator complet descãrcat, la o
temperaturã a mediului ambiant de 25°C
este de aproximativ 170 minute.
În funcþie de condiþiile de încãrcare ºi de
mediul în care aceasta se desfãºoarã, este
posibil ca operaþia de încãrcare sã dureze
mai mult timp.
 Este posibil sã nu puteþi opri imprimanta
chiar dacã apãsaþi butonul 1 (pornit/
standby) de la telecomandã. Dacã motorul
imprimantei continuã sã funcþioneze,
opriþi camera dupã ce acesta se opreºte.
Nu puteþi încãrca acumulatorul câtã vreme
motorul este în funcþiune.
 Dacã indicatorul CHARGE nu lumineazã
sau dacã clipeºte mai mult de 10 secunde,
consultaþi capitolul Soluþionarea
defecþiunilor.
 Dupã montarea camerei în suportul adaptor,
indicatorul CHARGE poate clipi timp de 3
- 10 secunde. Aceasta indicã desfãºurarea
comunicãrii între camerã ºi suportul
adaptor, ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.

Temperatura de încãrcare

Domeniul recomandat de temperaturi ale
mediului ambiant pentru operaþia de
încãrcare este între 0°C ºi 40°C. Pentru ca
eficienþa sã fie maximã, se recomandã însã,
ca temperaturile sã fie cuprinse între 10°C ºi
30 °C.
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Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar unele probleme
Dacã întâmpinaþi vreun fel de probleme la utilizarea imprimantei, consultaþi tabelele urmãtoare
pentru a încerca sã gãsiþi o soluþie. Dacã problema persistã, consultaþi dealer-ul dvs, Sony.

x Alimentare / Încãrcare
Nu puteþi porni imprimanta.
 Verificaþi dacã este corect conectat cablul de alimentare la o prizã de perete.
Nu puteþi încãrca acumulatorul (indicatorul CHARGE nu devine luminos).
 Opriþi camera foto.
 Verificaþi dacã este corect conectat adaptorul de reþea.
 Verificaþi dacã este corect aºezatã camera în suportul adaptor.
 Verificaþi dacã este montat corect acumulatorul.
 Acumulatotul este complet încãrcat.
 Acumulatorul montat la camera foto nu este de tipul recomandat la specificaþii. Montaþi
un acumulator compatibil cu camera dvs. foto.
 Motorul imprimantei este în funcþiune. Scoateþi camera din suportul adaptor ºi aºteptaþi
pânã ce imprimanta se opreºte automat. Aveþi grijã ca indicatorul 1 (pornire/standby) sã
îºi modifice culoarea din galben-verde în roºu, apoi reaºezaþi camera în suportul adaptor.
Indicatorul CHARGE clipeºte des sau clipeºte mai mult de 10 secunde.
 Acumulatorul montat la camera foto nu este de tipul recomandat la specificaþii. Montaþi
un acumulator compatibil cu camera dvs. foto.
 Verificaþi dacã este corect aºezatã camera în suportul adaptor.
Nu puteþi porni camera sau alimentarea se opreºte brusc.
 Verificaþi dacã este corect aºezatã camera în suportul adaptor.
 Verificaþi dacã este corect conectat adaptorul de reþea.

x Conectarea la o camerã
Indicatorul ACCESS al imprimantei nu se aprinde.
 Verificaþi dacã este corect conectat cablul.
 Verificaþi dacã este pornitã alimentarea.
 Când indicatorul ACCESS al imprimantei clipeºte, urmaþi unul dintre paºii de mai jos :
 Decuplaþi camera ºi imprimanta, apoi recuplaþi-le. O altã variantã este sã opriþi ºi apoi
sã reporniþi imprimanta ºi camera foto.
 Pentru camerã este aleasã varianta Mass Storage. Alegeþi una dintre variantele
PictBridge sau Auto.
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x Imprimare
La camera foto este afiºatã o eroare ºi nu puteþi imprima imagini.
 Cartuºul nu este potrivit pentru tipul de hârtie. Introduceþi tipul corect de hârtie, adecvat
pentru cartuºul de cernealã din imprimantã. Pentru a schimba cartuºul de cernealã, opriþi
imprimarea, înlocuiþi cartuºul, apoi reluaþi operaþia de tipãrire.
Imprimanta nu este alimentatã cu hârtie. Imprimanta poate lua mai multe
coli odatã. Hârtia intrã oblic în imprimantã.
 Dacã hârtia nu este corect introdusã în imprimantã, pot apãrea disfuncþionalitãþi. Verificaþi
urmãtoarele :
 dacã este corect introdus setul de hârtie de imprimat ºi dacã este montat cartuºul de
cernealã (T pag. 11),
 dacã hârtia este corect introdusã în imprimantã (T pag. 15),
 dacã în sertarul de hârtie se aflã mai mult de 20 de coli (T pag. 15),
 dacã teancul de coli a fost vânturat cu grijã,
 dacã hârtia este îndoitã sau ºifonatã,
 dacã se terminã hârtia în cursul imprimãrii sau dacã se continuã tipãrirea dupã epuizarea
colilor din sertarul de alimentare al imprimantei, indicatorul ERROR al imprimantei
devine luminos. Alimentaþi imprimanta fãrã a opri alimentarea ºi reluaþi procesul de
tipãrire.
 Hârtia pe care o folosiþi este incompatilã cu imprimanta. Utilizaþi numai hârtie destinatã
imprimantei dvs. Dacã folosiþi hârtie incompatibilã cu imprimanta, pot apãrea
disfuncþionalitãþi (T pag. 11).
 Când imprimanta nu se poate alimenta cu hârtie, indicatorul ERROR clipeºte rapid.
Detaºaþi sertarul pentru hârtie ºi verificaþi dacã existã hârtie blocatã pe traseu ( T pag.
25).
Hârtia iese din imprimantã în cursul procesului de tipãrire.
 Hârtia iese de câteva ori din imprimantã în cursul procesului de tipãrire. Nu atingeþi ºi nici
nu trageþi de coli când acestea ies din aparat. Aºteptaþi pânã ce hârtia iese complet din
imprimantã, dupã încheierea tipãririi. Cum hârtia iese din aparat prin partea din spate de
câteva ori în cursul procesului de imprimare, aveþi grijã sã existe suficient spaþiu în
spatele imprimantei folosind sertarul protector etc. când aparatul funcþioneazã.
Nu puteþi imprima.
 Nu puteþi imprima filme.
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x Rezultatele imprimãrii
Imaginile imprimate sunt de slabã calitate.
 Pe cartuºul de hârtie existã praf. ªtergeþi porþiunea de plastic a cartuºului pentru a elimina
praful.
 Pe suprafaþa tipãritã existã praf sau amprente digitale. Nu atingeþi suprafaþa imprimatã
(partea lucioasã, fãrã filigran). Amprentele digitale de pe suprafaþa tipãritã pot conduce
la rezultate nesatisfãcãtoare la imprimare.
 Hârtia de imprimat sau cartuºul de cernealã au fost reutilizate. Nu puteþi reutiliza hârtia de
imprimat. Tipãrirea de douã ori a unei imagini pe acceaºi coalã de hârtie nu va ameliora
calitatea imprimãrii, însã poate conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi.
Calitatea ºi culorile imaginii previzualizate pe ecranul camerei diferã de
cele imprimate efectiv.
 Culorile ºi calitatea unei imagini variazã în funcþie de caracteristicile monitorului sau ale
ecranului LCD. Imaginea afiºatã pe ecran este utilizatã numai cu titlu orientativ.
Imaginea nu este imprimatã complet pe suprafaþa disponibilã.
 Domeniul de imprimare (suprafaþa disponibilã) diferã în funcþie de dimensiunea imaginii
(T pag. 30).
Imaginea imprimatã nu este corect aliniatã pe coala de hârtie.
 Sertarul de hârtie nu este corect montat. Reintroduceþi complet, ferm ºi pe direcþia corectã
sertarul în aparat.
O imagine rotitã la camera foto nu va apãrea astfel pe coala pe care este
imprimatã.
 Când încercaþi sã rotiþi o imagine, imprimanta va tipãri imaginea dinainte de rotire.

x Vizualizarea imaginilor la televizor
Imaginile / sunetele nu pot fi redate la televizor.
 Semnalul audio nu poate fi transmis la ieºire dacã este cuplat numai cablul video pe
componente. Cuplaþi cablul de conectare A/V la conectorul audio corespunzãtor mufei
pentru componenta video.
 Este posibil ca reglajul stabilit pentru ieºirea pentru componenta video HD sã nu fie
corect. Consultaþi manualul de instrucþiuni ce însoþeºte camera foto ºi efectuaþi corect
reglajul pentru COMPONENT.
Imaginile nu pot fi transmise la ieºire prin cablul de conectare A/V.
 Dacã este conectat cablul video pe componente la imprimantã ºi la televizor, decuplaþi-l
de la imprimantã.
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x Altele
Nu puteþi introduce cu uºurinþã cartuºul de cernealã în imprimantã.
 Scoateþi cartuºul de cernealã, apoi reintroduceþi-l. Numai în cazul în care ribonul este
prea larg, derulaþi-l în direcþia indicatã de sãgeatã pentru a ajunge în poziþia corectã
(T pag. 14).
Cartuºul de cernealã nu poate fi scos.
 Menþineþi montat sertarul de alimentare cu hârtie ºi opriþi, apoi reporniþi imprimanta cu
ajutorul butonului 1 (pornit/standby). Dupã ce cartuºul se opreºte, scoateþi-l. Dacã
nici astfel nu este rezolvatã problema, contactaþi un service sau dealer-ul dvs. Sony.
Hârtia nu este scoasã din imprimantã.
 Dacã indicatorul ERROR clipeºte rapid, hârtia este blocatã în imprimantã. Consultaþi
secþiunea Dacã hârtia este blocatã în imprimantã (T pag. 25) ºi scoateþi hârtia blocatã.
Dacã nu reuºiþi sã scoateþi hârtia blocatã din imprimantã, contactaþi un service Sony.
 Dacã indicatorul ERROR se aprinde, reporniþi imprimanta dupã ce este scoasã hârtia din
aparat. Consultaþi secþiunea Dacã hârtia este blocatã în imprimantã (T pag. 25) ºi
scoateþi hârtia blocatã. Dacã nu reuºiþi sã scoateþi hârtia blocatã din imprimantã,
contactaþi un service Sony.
Imprimarea se opreºte în cursul desfãºurãrii.
 Dacã indicatorul ERROR clipeºte rapid, hârtia este blocatã în imprimantã. Consultaþi
secþiunea Dacã hârtia este blocatã în imprimantã (T pag. 25) ºi scoateþi hârtia blocatã.
Dacã nu reuºiþi sã scoateþi hârtia blocatã din imprimantã, contactaþi un service Sony.
Butoanele telecomenzii nu funcþioneazã ºi nu este efectuatã nici o operaþie.
 Verificaþi dacã este corect conectatã camera la suportul adaptor.
 Verificaþi dacã este corect conectat adaptorul de reþea.
 S-a consumat bateria telecomenzii. Înlocuiþi-o cu una nouã.
Nu puteþi monta camera în suportul adaptor.
 Verificaþi dacã modelul ales cu ajutorul comutatorului este A (T pag. 9).
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Dacã hârtia este blocatã în
imprimantã

Curãþarea
imprimantei

interiorului

Dacã hârtia se blocheazã în imprimantã,
indicatorul ERROR se aprinde sau clipeºte
des ºi imprimarea se opreºte.
Când indicatorul ERROR este aprins,
scoateþi hârtia din imprimantã ºi reluaþi
operaþia de tipãrire.
Când indicatorul ERROR clipeºte des, opriþi
alimentarea lãsând sertarul de hârtie ºi
cartuºul montate. Reporniþi imprimanta.
Când se încheie procesul iniþial de încãrcare
parcurs de imprimantã, detaºaþi sertarul
pentru hârtie de la imprimantã. Verificaþi dacã
existã hârtie blocatã în aparat, la fanta de
ieºire sau la cea de alimentare ºi eliminaþi-o
în cazul în care existã.

Dacã imaginile imprimate conþin linii sau
puncte albe care se repetã sistematic, folosiþi
cartuºul de curãþare ºi folia protectoare a
setului de imprimare, furnizate, pentru a
curãþa partea interioarã a aparatului.

1 Deschideþi capacul compartimen-

tului pentru cartuºul de cernealã,
iar dacã existã un cartuº în interior, demontaþi-l (pag. 13).

2 Introduceþi cartuºul de curãþare furnizat - în imprimantã ºi închideþi uºa compartimentului pentru
cartuºul de cernealã.

Indicatorul ERROR

P Notã
 Dacã nu puteþi elimina hârtia blocatã în
aparat, contactaþi un service Sony sau
dealer-ul dvs. Sony.

3 Scoateþi sertarul pentru hârtie din

imprimantã. Dacã existã hârtie în
sertar, scoateþi-o.

continuã...
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4 Puneþi folia protectoare în sertarul

pentru hârtie. Introduceþi folia
protectoare cu partea fãrã
imprimeu îndreptatã în sus.

Suprafaþa fãrã
imprimeu

5 Montaþi sertarul la imprimantã.

Imprimanta începe automat operaþia de
curãþare. Indicatorul 1 (pornit/stare de
aºteptare) clipeºte rar, fiind de culoare
verde.
Dupã ce se încheie operaþia de curãþare,
folia protectoare este eliminatã automat
prin fanta de ieºire a hârtiei.

6 Scoateþi cartuºul de curãþare ºi

folia protectoare din imprimantã.
 Pãstraþi cartuºul de curãþare ºi folia
protectoare împreunã, pentru a le putea
folosi ulterior.
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Când operaþia de curãþare se
încheie
Montaþi cartuºul de cernealã ºi alimentaþi
cu hârtie imprimanta.

P Note
 Efectuaþi operaþia de curãþare numai dacã
imaginile imprimate conþin dungi sau
puncte albe care apar în mod repetat.
 Dacã puteþi obþine performanþe corespunzãtoare la tipãrire, curãþarea aparatului nu
va conduce la creºterea calitãþii imaginilor
imprimate.
 Nu puneþi folia protectoare peste hârtia de
imprimat ºi efectuaþi astfel operaþia de
curãþare deoarece hârtia se poate bloca în
imprimantã sau pot apãrea alte probleme.
 Dacã în urma operaþiei de curãþare nu se
amelioreazã calitatea imprimãrii, vã rugãm
repetaþi operaþia de mai multe ori.

Mãsuri de precauþie
Despre siguranþã

Despre adaptorul de reþea

 Aveþi grijã sã nu aºezaþi sau sã nu vã scape
obiecte grele peste cablul de alimentare ºi
nici sã nu deterioraþi acest cablu în vreun
fel. Nu acþionaþi imprimanta dacã este
deteriorat cablul de alimentare.
 În cazul în care în imprimantã pãtrund
obiecte solide sau lichide, decuplaþi
aparatul de la prizã ºi duceþi imprimanta
spre a fi verificatã de o persoanã calificatã
înainte de a o mai folosi.
 Nu dezasamblaþi niciodatã imprimanta.
 Pentru a decupla cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecãr. Nu trageþi
niciodatã de cablul propriu-zis.
 Când urmeazã sã nu folosiþi imprimanta o
perioadã mai lungã de timp, decuplaþi
cablul de alimentare de la priza de perete.
 Manevraþi cu grijã imprimanta.
 Pentru a reduce riscul ºocurilor electrice,
decuplaþi întotdeauna imprimanta de la
prizã înainte de a o curãþa sau de a încerca
sã eliminaþi problemele apãrute.

 Aveþi grijã sã folosiþi adaptorul de reþea
furnizat împreunã cu imprimanta. Nu
folosiþi alte adaptoare de reþea deoarece
pot genera disfuncþionalitãþi.
 Nu folosiþi adaptorul de reþea împreunã cu
alte echipamente.
 Nu utilizaþi un transformator electric
(convertor mobil) deoarece poate cauza
supraîncãlziri sau disfuncþionalitãþi.
 În cazul în care cablul adaptorului de reþea
este deteriorat, nu îl mai folosiþi deoarece
este periculos.

Despre instalare
 Aveþi grijã sã aºezaþi imprimanta în poziþie
orizontalã sau verticalã, urmând
instrucþiunile furnizate. În caz contrar pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
 Evitaþi amplasarea imprimantei în spaþii
supuse la :
 vibraþii,
 umiditate ridicatã,
 praf excesiv,
 luminã solarã directã,
 temperaturi extrem de ridicate sau de
scãzute.
 Nu folosiþi echipamente electrice în
apropierea imprimantei. Imprimanta nu
funcþioneazã corect în câmpuri
electromagnetice.
 Nu aºezaþi obiecte grele peste imprimantã.
 Lãsaþi suficient spaþiu de jur-împrejurul
imprimantei pentru a nu fi blocate fantele
de aerisire. Blocarea acestor fante poate
conduce la acumularea cãldurii în interior.

Despre condensarea umezelii
 Dacã imprimanta este adusã direct
dintr-un spaþiu cu temperaturã scãzutã
într-unul cu temperatura ridicatã sau dacã
este plasatã într-un loc unde este extrem
de cald sau de umed, în interiorul sãu
poate condensa umezealã. În astfel de
cazuri, imprimanta nu va funcþiona
corespunzãtor ºi poate da erori dacã
insistaþi sã o folosiþi. Dacã a condensat
umezealã în interiorul imprimantei,
decuplaþi cablul de alimentare al
imprimantei de la prizã ºi nu folosiþi acest
aparat timp de cel puþin o orã.

Despre transportul
imprimantei
 La transportul imprimantei, demontaþi
cartuºul, sertarul pentru hârtie ºi adaptorul
de reþea ale acesteia ºi aºezaþi aparatul ºi
accesoriile în ambalajul original, folosind
elementele de protecþie iniþiale.
 În cazul în care nu mai aveþi ambalajul
original, folosiþi materiale de împachetat
similare pentru ca sã nu se deterioreze
imprimanta la transport.
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Despre curãþarea imprimantei
 Curãþaþi carcasa, panoul de comandã ºi
butoanele cu o bucatã de pânzã moale ºi
uscatã sau cu una uºor umezitã într-o
soluþie slabã de detergent. Nu folosiþi nici
un fel de solvenþi, cum ar fi alcool sau
benzinã, deoarece poate fi deteriorat
finisajul carcasei.

Note privind pãstrarea hârtiei
de imprimat ºi a cartuºului de
cernealã
Când puneþi la pãstrare hârtia de imprimat ºi
cartuºul de cernealã, aveþi grijã de
urmãtoarele :
 Nu pãstraþi hârtia de imprimat ºi cartuºul
de cernealã în spaþii supuse temperaturilor
înalte, umiditãþii excesive, prafului sau
radiaþiilor solare directe.
 Când doriþi sã pãstraþi un pachet de coli
sau un cartuº început, depozitaþi-le în
ambalajul original.

Despre restricþiile la duplicare
În cazul în care duplicaþi documente cu
ajutorul imprimantei, acordaþi deosebitã
atenþie urmãtoarelor aspecte :
 Duplicarea bancnotelor, monedelor sau a
elementelor de securitate este interzisã de
lege.
 Duplicarea certificatelor necompletate, a
licenþelor, a paºapoartelor, a elementelor
de securitate private sau a timbrelor
poºtale nefolosite este de asemenea
ilegalã.
 Programele TV, filmele, benzile video,
portretele altor persoane sau alte materiale
pot fi protejate de legea drepturilor de
autor. Imprimarea neautorizatã a acestor
materiale video poate reprezenta o
încãlcare a prevederilor legii drepturilor de
autor.
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Pagina de internet destinatã asistenþei
pentru clienþi
Cele mai recente informaþii sunt disponibile
la urmãtoarea adresã de internet :
http ://www.sony.ro/

Specificaþii
x Imprimantã
Metoda de imprimare
Imprimare cu sublimarea culorilor
(Galben / Magenta / Cyan, cu 3 treceri)
Rezoluþie
300 (H) × 300 (V) dpi
Echivalent cu :
3 culori Ink-Jet 4800 dpi × 4800 dpi*1
6 culori Ink-Jet 3810 dpi × 3810 dpi*2
Procesarea de imagine pe punct
256 nivele (8 biþi pentru fiecare Galben /
Magenta / Cyan),
aproximativ 16.770.000 culori
Dimensiunea de imprimare
Dimensiune de carte poºtalã (10 × 15 cm
/ 4 × 6 in.) :
101,6 × 152,4 mm (maxim, fãrã margini)
Durata de imprimare (a unei coli)
Modul PictBridge :
 cca. 61 sec :
8 Mega,
dimensiune document 2,21 MB
 cca. 53 sec :
3 Mega,
dimensiune document 1,03 MB
Conectori de intrare / ieºire
Mufã DC IN
Mufã A/V OUT
Mufã COMPONENT OUT
Formate de fiºiere de imagine compatibile
JPEG : compatibil DCF 2.0, compatibil
Exif 2.21, JFIF*3
Unele formate de fiºiere de imagine nu
sunt compatibile.
Cartuº de imprimare / Hârtie de imprimat
Consultaþi Pregãtirea setului de
imprimare de la pagina 11.
Cerinþe privind alimentarea
mufã DC IN (intrare curent continuu)
24 V c.c.
(în starea de aºteptare, mai puþin de 1W)
*1 Dacã este utilizatã matricea 16 × 16 :
300 × 16 = 4.800 dpi

*2 Dacã este utilizatã matricea 12,7 × 12,7 :
300 × 12,7 = 3.810 dpi

*3 Format de bazã JPEG cu : 4:4:4, 4:2:2 sau
4:2:0

Consum de putere
Mediu :
52 W sau mai puþin
Maxim :
93 W sau mai puþin
Temperatura de funcþionare
între 5°C ºi 35°C
Dimensiuni
aprox. 185 × 62 × 302 mm
(L×Î×A, exclusiv pãrþile
proeminente, sertarul protector
pentru hârtie ºi sistemul de
prindere)
Masã
aprox. 1,75 kg.
(exclusiv cartuºul pentru imprimare, hârtia de imprimat ºi
adaptorul de reþea)
Accesorii furnizate
Consultaþi capitolul Verificarea conþinutului ambalajului de la pag. 4.

x Suport adaptor pentru camerã
Dimensiuni
aprox. 124 × 45 × 65 mm
(L×Î×A, exclusiv pãrþile proeminente)
Masã
aprox. 90 g
Temperatura de funcþionare
între 5°C ºi 35°C

x Adaptor de reþea AC-S2422
Cerinþe privind alimentarea
Tensiune între 100V ºi 240V c.a.,
Frecvenþã 50 / 60 Hz,
Intensitatea curentului între 1,5 ºi 0,75A
Tensiunea la ieºire
24 V c.c. ; 2,2 A (Peak 3,7 A ; 6,5 s)
Temperatura de funcþionare
între 5°C ºi 35°C
Dimensiuni
aprox. 60 × 30,5 × 122 mm
(L×Î×A, exclusiv pãrþile
proeminente)
Masã
aprox. 305 g
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
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Domeniul de afiºare a imaginilor
x Domeniul de afiºare

Un televizor de înaltã definiþie poate afiºa complet 1920 × 1080 pixeli ºi raportul laturilor
imaginii este de 16:9.

Dimensiunea
imaginii

Imaginile la un televizor de înaltã
definiþie / ecranul camerei foto

Hârtie de imprimat (3:2)

Normal (4:3)

: Afiºat în culori închise.

Marginile de sus ºi de jos sunt
eliminate.

: Afiºat în culori închise.

Este imprimatã întreaga
imagine.

(3:2)

(16:9)

Imprimare fãrã margini

Marginile din stânga ºi din
dreapta sunt eliminate.
Imprimare cu margini

Întreaga imagine este uºor
micºoratã ºi imprimatã în
întregime

30

Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.

http://www.sony.ro
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