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NFC (Near Field Communication – Comunicație în câmp apropiat)
Pentru a transmite fotografii/ filme de la cameră la un telefon inteligent (Partajare la o singură
atingere (NFC)) /
Pentru a utiliza telefonul inteligent ca telecomandă pentru cameră (Comandă la distanță cu
o singură atingere (NFC)) : consultați secțiunea A-1 de mai jos.

Pentru a transmite fotografii/ filme de la cameră la un calculator, prin intermediul Wi-Fi :
consultați secțiunea B-1 de la pagina 4.

Instalați cea mai recentă
variantă de PlayMemories
Mobile la telefonul dvs.
inteligent. Vizitați site-ul web
special* pentru preluarea
aplicațiilor. Este posibil ca
aplicația PlayMemories Mobile
să nu fie activată corespunzător
la anumite telefoane inteligente
sau la unele tablete.
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*http://www.sony.net/pmm/

* Funcțiile O singură
atingere (NFC)
sunt disponibile la
Android 4.0~

* Funcțiile O singură
atingere (NFC) nu
sunt disponibile.

Conectarea printr-o
singură atingere, folosind
un telefon inteligent
Android cu funcția NFC
activă (Partajare la o
singură atingere)
1 Afișați imaginea care să fie
transferată la cameră.

Conectarea fără a folosi
funcția NFC
1 Afișați la cameră imaginea care
să fie transferată.
2 Selectați : MENIU T [Playback]
T [Send to Smartphone].
3 Selectați [Select on This
Device] T [This Image].
4 Când camera este gata pentru
transfer, pe ecran apare o
interfață cu informații la cameră.
Conectați telefonul inteligent și
camera folosind acele indicații.

2 Verificați dacă funcția NFC
este activă la telefonul
inteligent.

3 Atingeți camera de telefonul
inteligent mai mult de 2
secunde.
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Pentru a folosi un telefon inteligent ca telecomandă pentru
camera digitală (Telecomandă la o singură atingere (NFC))
Cu această cameră, puteți folosi telefonul inteligent pentru a verifica, înaintea înregistrării,
compoziția imaginii. Treceți camera în modul înregistrare după A-1, apoi atingeți telefonul
inteligent de cameră, aliniind marcajul N de pe ambele echipamente, mai mult de 2
secunde sau treceți camera în modul înregistrare, apoi selectați : MENIU T [Application]
(Aplicație) T [Smart Remote Embedded] (Telecomandă inteligentă încorporată) și treceți
la secțiunea A-2 pasul 4.

B-1

Instalați pe calculatorul dvs. software-ul dedicat preluat de la site-ul web
indicat în dreapta.
• Pentru Windows, puteți instala software-ul cu ajutorul discului CD-ROM
(furnizat).

http://www.sony.net/pm/
Wireless Auto Import*
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
* Selectați [Wireless Auto Import] (Import automat fără fir)
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Conectați camera la un punct de acces wireless.
Dacă nu puteți realiza conexiunea, consultați manualul de instrucțiuni
al punctului de acces wireless sau consultați administratorul punctului de
acces.
: când folosiți un punct de acces cu buton WPS push :
Selectați MENIU T [Setup] (Configurare) T [WPS Push] (Apăsare
WPS), apoi apăsați butonul WPS push corespunzător echipamentului
punctului de acces de conectat.
: când cunoașteți SSID și parola punctului de acces
Selectați MENIU T [Setup] (Configurare) T [Access Point Settings]
(Reglaje punct de acces).
Selectați punctul de acces, apoi apăsați zona centrală a discului de
comandă pentru a introduce parola punctului de acces T [OK]

Transmiteți fotografiile / filmele de la camera dvs. la calculator. Selectați
MENU T [Playback] (Redare) T [Send to Computer] (Transmitere la
calculator).
Camera va începe să transmită automat imagini. Începând cu a doua
dată, vor fi transmise numai imaginile nou înregistrate.
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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.

