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Cu privire la actualizarea aplicației software „PlayMemories Home”
Înainte de a folosi camera, actualizați aplicația software „PlayMemories Home” la varianta cea mai
recentă (ver. 3.0.00 sau versiuni ulterioare). Pentru a prelua aplicația software, vizitați următoarea
adresă URL :
www.sony.net/pm/

Cu privire la datele de asistență GPS
Puteți prelua datele de asistență GPS la cameră instalând aplicația software „PlayMemories Home”.
Durata până ce echipamentul GPS obține informațiile cu privire la localizare poate fi scurtată prin
preluarea datelor de asistență GPS. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni în variantă
electronică (PDF) conținut de această cameră.

Cum se obțin rapid informațiile cu privire la locația GPS

1 Apăsați butonul NEXT pentru a se afișa [Setup] (Configurare), apoi apăsați butonul
ENTER.

2 Apăsați butonul NEXT pentru pentru a se afișa [GPS].

În timp ce camera caută sateliții GPS, alte funcții vor fi oprite, permițând obținerea mai rapidă a
informațiilor legate de localizare.
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Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.

