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1 Tietoja kamerasta
Tämä kamera on suunniteltu liitettäväksi älypuhelimeen Wi-Fi-yhteyden kautta. Voit siirtää kuvia älypuhelimeen heti kuvauksen jälkeen.

Tarkista tuotepakkaus







Ladattava akku NP-BN (1)
Mikro-USB-kaapeli (1)
Rannehihna (1)
Älypuhelinkiinnike (1)
Käytön pikaopas (tämä käsikirja) (1)
Pikaopas (1)

Tärkeimpien osien nimet
1 Virtapainike
2 Mikrofoni
3 Näyttöpaneeli
: Kertoo, ettei muistikorttia ole laitettu paikalleen
: Kertoo akun jäljellä olevan kapasiteetin
4 Koukku hihnaa varten
5 Kolmijalan istukka
6 Säätörengas (DSC-QX100)
7 Virta/lataus/video-valo
Vihreä: Virta kytketty
Oranssi: Lataa
Punainen: Liikkuvaa kuvaa tallennetaan
8 Zoom-vipu
9 Laukaisin
10 Monitoimiliitin
11 RESET-painike
DSC-QX10
DSC-QX100

2 Akun lataus
Lataa akku ennen kameran käyttöä. Kytke lataamista varten kamera tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla (sisältyy toimitukseen).



Sammuta virta, kun akkua ladataan.
Jos sinulla ei ole tietokonetta, käytä verkkolaitetta AC-UD10 tai AC-UD11 (kumpikin myydään erikseen). AC-UD11 (myydään erikseen) ei
välttämättä ole saatavana kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Paristotilan kansi

3 Muistikortin laittaminen paikalleen
Laita microSD-muistikortti tai "Memory Stick Micro" (M2) -tallennusväline paikalleen ennen kuvaamista.
DSC-QX10
microSD-muistikortti
Painettu puoli
"Memory Stick Micro" -tallennusväline
Liitinpuoli
DSC-QX100
microSD-muistikortti
Painettu puoli
"Memory Stick Micro" -tallennusväline
Liitinpuoli

4 "PlayMemories Mobile" -sovelluksen asennus
Asenna "PlayMemories Mobile" älypuhelimeen ennen kameran käyttämistä. Jos "PlayMemories Mobile" on jo asennettu, päivitä se
uusimpaan versioon.
Lisätietoja "PlayMemories Mobile" -sovelluksesta on tukisivustolla http://www.sony.net/pmm/

Android
Etsi "PlayMemories Mobile" Google Play -kaupasta ja asenna se.

iPhone
Etsi "PlayMemories Mobile" App Store -kaupasta ja asenna se.

5 Kameran ja älypuhelimen yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
Yhdistämistapa vaihtelee älypuhelimen tyypin mukaan. Varmista älypuhelimen tyyppi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

Android
1
2
3
4

Kytke virta kameraan.
Käynnistä "PlayMemories Mobile" älypuhelimesta.
Valitse SSID, joka on painettu kameran paristotilan kannen sisäpintaan tai tämän käsikirjan kanteen.
Anna salasana, joka on painettu samaan merkintään (vain ensimmäisellä kerralla).

1 Virtapainike
2
3
4

Android (NFC-yhteensopiva)
1 Laita älypuhelimen (N-merkki) kameran N-merkkiä vasten.
Virta kytketty: Jatka koskettamista (1-2 sekuntia) liikuttamatta, kunnes "PlayMemories Mobile" käynnistyy.
Virta sammutettu: Pidä kamera ja älypuhelin kosketuksissa toisiinsa, kunnes kameran objektiivi pitenee.
Jatkuu ->

Kameran ja älypuhelimen yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta (jatkuu)
iPhone
1
2
3
4
5
6

Kytke virta kameraan.
Valitse älypuhelimesta [Settings] ja sitten [Wi-Fi].
Valitse SSID, joka on painettu kameran paristotilan kannen sisäpintaan tai tämän käsikirjan kanteen.
Anna salasana, joka on painettu samaan merkintään (vain ensimmäisellä kerralla).
Vahvista yhteys kameran SSID:hen.
Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä sitten "PlayMemories Mobile".

1 Virtapainike
2
3
4
5
6

6 Kameran kiinnittäminen älypuhelimeen
Kiinnitä älypuhelin sen jälkeen, kun olet kiinnittänyt kameran älypuhelinkiinnikkeeseen (sisältyy toimitukseen).
1 Kiinnitä kamera kiinnikkeeseen.
Laita kamera kiinnikkeen uraan ja kohdista osoitusmerkki ja käännä sitten kiinnikettä, kunnes se naksahtaa.
2 Avaa kiinnikkeen puristimet.
3 Pidennä puristimia ja kiinnitä älypuhelin.

Älä heiluta kameraa, kun älypuhelin on kiinnitetty siihen, sillä älypuhelin voi pudota pois kiinnikkeestä.

Varmista, ettei mikään painike jää väliin, kun älypuhelin kiinnitetään.
1 Sony-merkki
Älypuhelinkiinnike
Hakemisto (-)
2
3

Älypuhelinkiinnikkeen irrottaminen
Siirrä irrotusvipua objektiivin puolelle ja kierrä kiinnikettä.
Irrotusvipu

7 Kuvien ottaminen
1 Käynnistä "PlayMemories Mobile" älypuhelimesta.
2 Ota kuvia kameran laukaisimella tai "PlayMemories Mobile" -sovelluksella. Kameran laukaisin ei ole käytettävissä liikkuvaa kuvaa
tallennettaessa.
[2M]-kuvat siirtyvät automaattisesti älypuhelimeen.
[18M]-kuvat tallentuvat kameran muistikortille (oletusasetus).

Kuvien ottaminen (jatkuu)
"PlayMemories Mobile" -sovelluksen näyttö
1 Valotustilojen vaihtaminen
2 Asetukset
3 Laukaisin/liikkuvan kuvan painike

4 Stillkuvien/liikkuvan kuvan välillä vaihtaminen
5 Zoom
1
2
3
4
5

8 Lopettaminen
1 Palaa aloitusnäyttöön sulkemalla "PlayMemories Mobile".
2 Sammuta virta kamerasta.

Jos sammutat virran kamerasta ennen kuin suljet "PlayMemories Mobile" -sovelluksen, näytölle tulee virheilmoitus. Tämä ei ole toimintavika.

Sovelluksen näyttöruutu voi vaihtua tulevien päivitysten vuoksi ilman eri ilmoitusta.

Katso opas.
Opas on verkkokäsikirja. Katso oppaasta lisätietoa "PlayMemories Mobile" -sovelluksen tiedoista, asetuksista ja toiminnoista sekä
varotoimista.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi kamera ei lataudu?

Sammutat virran.
Miksi virtavalo vilkkuu punaisena?

Muistikorttia ei ole asetettu kunnolla paikalleen. Aseta se kameraan oikein päin.
Miten voin korjata päivämäärän/kellonajan?

Kun Wi-Fi-yhteys muodostetaan kameran ja älypuhelimen välille, kameran päivämääräksi/kellonajaksi asettuu automaattisesti älypuhelimen
päivämäärä ja kellonaika.
Miten voin palata oletusasetukseen?

Kytke virta kameraan ja paina sitten RESET-painiketta.
Miten voin muuttaa kuvakoon yms. asetuksia?

Voit tehdä muutoksia "PlayMemories Mobile" -sovelluksen asetusnäytössä.
Miten näen kuvien määrän tai tietoja kamerasta?

Katso "viiteopas" (sisältyy toimitukseen) tai "Opas (HTML)".
Miksi kameran virta kytkeytyy päälle yllättäen?

Jos NFC-aktivoitu älypuhelin on lähellä kameraa, virta voi kytkeytyä vahingossa päälle. Tämä ei ole toimintavika.
Miksi kuva ei siirry älypuhelimelleni sen ottamisen jälkeen?

Liikkuvat kuvat tallentuvat muistikortille, mutta niitä ei siirretä automaattisesti.
Olen unohtanut salasanan. Mistä voin löytää sen?

Salasana ja SSID on painettu paristotilan kannen sisäpintaan tai tämän käsikirjan kanteen.

