4-459-708-41(1)

A-mount
Kamera digjitale me thjerrëz të ndryshueshme/Manual Përdorimi

SLT-A58
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Shqip
A-mount
Shënim i pronarit
Modeli dhe numrat serik gjenden në fund.
Shënoni numrin serik në vendin e dhënë
më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë
kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në
lidhje me këtë produkt.
Model Nr. SLT-A58
Nr. Serik.

PARALAJMËRIM
Për të shmangur rrezikun nga zjarri
ose shok elektrik, mos e ekspozoni
aparatin në shi dhe lagështi.

UDHËZIME TË
RËNDËSISHME
SIGURIE
-RUANI KËTO
UDHËZIME
RREZIK PËR TË
SHMANGUR
RREZIKUN NGA
ZJARRI OSE
SHOKUT ELEKTRIK,
RESPEKTONI KËTO
UDHËZIME.
Nëse forma e kyçësit nuk përputhet me prizën
e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim
përkatës të prizës së rrymës.
SQ
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KUJDES
Bateritë
Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund
të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje
djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në
vijim.
• Mos i çmontoni.
• Mos i shtypni ose mos i ekspozoni
bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç
është me çekiç, rrëzim ose shkelje.
• Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali
të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
• Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi
60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit
ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
• Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
• Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar
ose që kanë rrjedhë.
• Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me
mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund
të mbushën bateritë.
• Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
• Mbani bateritë të thatë.
• Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të
rekomanduar nga Sony.
• Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të
duhur, siç treguar në udhëzimet.

Karrikuesi
Edhe nëse CHARGE llamba nuk ndriçon,
karrikuesi nuk është larguar nga rryma
nëse ende gjendet në prizën e rrymës (në
mur). Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit
të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e
larguar kyçësin nga priza (priza e murit).

Për konsumatorët në
SHBA dhe Kanada
RICIKLIMI I BATERIVE
LITIUM
Litium bateritë mund të
riciklohen.
Mund të ndihmosh në
ruajtjen e mjedisit
duke kthyer bateritë
mbushëses në vendin
më të afërt për
grumbullim dhe
riciklim.
Për më shumë informata në lidhje me
riciklimin e baterive mbushëse, lajmëroni në
numrin falas
1-800-822-8837, ose vizitoni http://
www.rbrc.org/
Kujdes: Mos përdorni bateri të
dëmtuar ose që rrjedhin.

Për konsumatorët në SHBA
UL është organizatë e njohur për siguri.
Shenja UL në produktin do të thotë që ka
është në UL listën.

Nëse keni ndonjë pyetje për produktin,
mund të lajmëroni Sony Qendrën
Informative për Konsumatorë
1-800-222-SONY (7669)
Numri më poshtë ka të bëjë vetëm me
çështjet e lidhura me FCC.
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Informata rregullatori
Deklaratë për pajtim
Emri tregtar: SONY
Model Nr.: SLT-A58
Pala përgjegjëse: Sony Electronics
Inc.
Adresa:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. i tel.: 858-942-2230

Bateritë
Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të
rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy
kushteve në vijim:
(1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë
interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat
duhet të pranojë çdo interferencë që vije,
përfshirë edhe interferencën që shkaktohet
nga operimet.

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të
rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy
kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk
mund të shkaktojë interferencë dëmtuese,
dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo
interferencë që vije, përfshirë edhe
interferencën që shkaktohet nga operimet.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

KUJDES
Jeni të paralajmëruar që ndonjë
ndryshim ose modifikime të udhëzimeve
që nuk janë në manualin mund të
dëmtojnë aparatin dhe juve.
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Shënim:
Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson
gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit
digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC
rregullave.
Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar
mbrojtje kundër interferencës së dëmshme
në një amvisëri. Kjo pajisje gjeneron, përdor
dhe mund të rrezatojë radio frekuencë
energji dhe nëse nuk është instaluar dhe
përdorur në përputhje me udhëzimet, mund
të shkaktojë interferencë të dëmshme radio
komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci
që interferenca nuk do të ndodh gjatë
instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton
interferencë të dëmshme valëve radio dhe
televizor, të cilat mund të kontrollohen duke
kyçur dhe shkyçur aparatin, rekomandohet
që përdoruesi të rregullojë interferencën
duke marrë njërën prej masave në vijim:
- Ri-drejto ose ri-vendos antenën.
- Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe
pranuesit.
-Lidheni pajisjen në prizë ose qartë
të ndryshëm nga ajo që është
lidhur marrësi.
- Konsultoni furnizuesit ose teknik me
përvojë për TV/Radio për ndihmë.

Kordoni i dhënë duhet të përdoret me
pajisjen për të plotësuar kufizimet për
aparat digjital në pajtim me nën-pjesën B të
pjesës 15 prej FCC rregullave.
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Për konsumatorët në Evropë
Shënime për konsumatorët e
shteteve që zbatojnë EU direktivat
Prodhuesi i këtij produkti është Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japoni.
Çështjet lidhur me përputhjen e produktit
me dispozitat ligjore të Bashkimit
Evropian do të drejtohen përfaqësuesit të
autorizuar, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Gjermani. Për çështje servisimi ose
garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e
dhënë në dokumentet e veçanta për
servisim ose garancinë.
Ky produkt është testuar dhe plotëson
kushtet e vendosura në EMC direktivën
për përdorimin e kordonëve lidhës më të
shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).

Kujdes
Fushat elektromagnetike në frekuenca
specifike mund të ndikojnë në fotografinë
dhe zërin e njësisë.

Shënim
Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik
pengon transferimin në mes të rrugës
(dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni
dhe kyçeni kordonin komunikues (USB,
etj.) sërish.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike
dhe elektronike (vlejnë për
Bashkimin Evropian dhe shtete tjera
evropiane me sisteme të ndarë të
grumbullimit)
Ky simbol në produktin
ose paketimin tregon që
produkti nuk duhet të
hidhet bashkë me
mbeturinat e shtëpisë. Në
vend, duhet të dërgohet në
vendin përkatës për
grumbullim për riciklim të
pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke
siguruar që produkti largohet mirë, do të
ndihmoni në parandalimin e konsekuencave
potenciale negative për mjedisin jetësor dhe
shëndetin e njerëzve, e cila mund të
dëmtohet nga trajtimi i gabuar i
mbeturinave të këtij produkti. Materialet për
riciklim do të ndihmojnë të mbrohen
resurset natyrore. Për informata më të
hollësishme mbi riciklimin e këtij produkti,
ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile,
shërbimin për grumbullimin e mbeturinave
ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

Largimi i baterive (vlejnë për
Bashkimin Evropian dhe shtete
tjera evropiane me sisteme të
ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në bateritë ose
në paketimin tregon që
bateritë e dhëna me këtë
produkt nuk duhet të
trajtohet sikur mbeturina
shtëpiake.
Për disa bateri, ky simbol mund të
përdoret në kombinim me një simbol
kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose
plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria
përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose
0.004% plumb. Duke siguruar që produkti
largohet mirë, do të ndihmoni në
parandalimin e konsekuencave potenciale
negative për mjedisin jetësor dhe
shëndetin e njerëzve, e cila mund të
dëmtohet nga trajtimi i gabuar i
mbeturinave të këtij produkti. Materialet
për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen
resurset natyrore.
Nëse produktet për shkaqe sigurie,
performancë ose integritet të të dhënave
kërkojnë lidhje permanente me bateri të
inkorporuar, këtë bateri duhet të
ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të
siguruar që bateria do të trajtohet mirë,
dorëzoni produktin në fund të jetës në
pikë përkatëse për grumbullim për
riciklim të pajisjes elektrike dhe
elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju
lutemi shikoni pjesën për largimin e
baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.
Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për
grumbullim për riciklimin e baterive të
vjetra. Për më tepër informata mbi
riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju
lutemi kontaktoni zyrën lokale për
shërbime, kompaninë për mbeturin ose
shitoren në të cilën keni blerë produktin.
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Shënim për konsumatorët në
Mbretërinë e Bashkuar
Një kyçëse e ndryshuar me BS 1363 është
dhënë me këtë pajisje për sigurinë dhe
rehatinë e juaj.
Nëse siguresa në kyçësen e dhënë duhet të
ndryshohet, siguresë me norma të njëjta
sikur ajo e dhënë dhe aprovuar nga ASTA
ose BSI në BS 1362, (p.sh. shënuar me
ose shenjë) duhet të përdoret.
Nëse kyçësja e dhënë me këtë pajisje ka
kapak lëvizës të siguresës, siguroni të lidhni
kapakun e siguresës kur të ndryshoni atë.
Mos përdorni kyçësen pa kapakun e
siguresës
Nëse e keni humbur kapakun e siguresës,
kontaktoni servisin më të afër Sony.

SQ

6

Shënime mbi përdorimin e kamerës
Procedura fotografimi
Kjo kamera ka dy mode për monitorim
të subjekteve: LCD monitorin me anë të
LCD monitorit dhe modin viewfinder
me anë të viewfinder.

Për funksionet e gatshme në kamerën
Për të kontrolluar nëse është 1080 60iaparat kompatibil ose 1080 50i- aparat
kompatibil, kontrolloni shenjat në fund
të kamerës.
1080 60i-aparate kompatibile:60i
1080 50i- aparate kompatibile:50i

Nuk ka kompensim për humbjen e
përmbajtjes
Përmbajtja e incizuar nuk mund të
kompensohet nëse incizimi ose shikimi
nuk mund të zhvillohen për shkak të
defektit të kamerës ose kartelës memorie,
etj.

• Mos e ekspozoni kamerën në ditë ose
fotografoni drejt diellit për gjatë kohë.
Mekanizmat e brendshëm mund të
dëmtohen, nëse fokusohet në objektin e
afërt, mund të shkaktojë zjarr.
• Ka një magnet mbrapa dhe përreth
boshtit rrotullues të në nyejt e LCD
ekranit. Mos merrni asgjë që mund të
ndikohet me lehtësi nga magneti, siç
janë flori disqe ose kredi kartela afër
LCD ekranit.
• Pamjet mund të kenë hije në ekran në
vende të ftohta. Kjo nuk është defekt.
Kur të kyçni kamerën në vend të ftohtë,
ekrani mund të errësohet përkohësisht.
Kur të ngrohet kamera ekrani do të
vazhdojë të punojë mirë.
• Pamja e incizuar mund të dallojë nga
pamja që e shikoni para se të
fotografoni.

Rekomandimi për kopje mbrojtëse
Për të shmangur rrezikun e humbjes së të
dhënave, çdoherë kopjoni të dhënat në
medie tjetër.

Shënime mbi LCD monitor,
viewfinder-in elektronik, thjerrëzën
dhe cenosurin e pamjes
• LCD ekrani dhe viewfinder-it elektronik
është prodhuar duke përdorur teknologji
të lartë precize dhe mbi 99,99% të
pikselëve janë funksional për përdorim
efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të
zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose
jeshile) mund të paraqiten në LCD
ekranin. Këto pika janë rezultat normal i
procesit prodhues dhe nuk ndikojnë mbi
pamjet në asnjë mënyrë.
• Mos e kapni kamerën për LCD ekranin.

Shënime mbi incizimin afatgjatë
• Kur të incizoni për gjatë kohë,
temperatura e kamerës rritet. Nëse
temperatura arrin mbi një nivel të
caktuar,
shenja paraqitet në
ekranin dhe kamera shkyçet
automatikisht. Nëse rryma shkyçet,
lejoni që kamera të ftohet për 10
minuta ose më gjatë që temperatura
brenda kamerës të zbret në nivelin e
sigurt.
• Në temperatura të larta ambientale,
temperatura e kamerës rritet shpejtë.
• Kur temperatura e kamerës rritet,
cilësia e pamjes mund të keqësohet.
Rekomandohet që të pritni deri sa
temperatura e kamerës bie para se të
vazhdoni me incizimin.
• Sipërfaqja e kamerës mund të
ngrohet. Kjo nuk është defekt.
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Shënime mbi përdorimin e kamerës së juaj

Shënime mbi importimin e AVCHD
videove në kompjuter

Për specifikimet e të dhënave
që gjenden në manualin

Gjatë importimit të AVCHD videove në
kompjuter, për Windows softuerin
“PlayMemories Home”.

Performanca dhe specifikimet janë
përcaktuar në kushtet vijuese, përveç siç
përshkruar në këtë manual: në temperaturë
normale ambientale prej 25ºC (77°F), dhe
përdorimi i baterisë që është i mbushur për
një orë pasi CHARGE llamba të fiket.

Shënime gjatë lëshimit të videove në
aparate tjera
• Kjo kamera përdor MPEG-4
AVC/H.264 High Profile për AVCHD
incizim. Videot e incizuar në formatin
AVCHD me këtë kamera nuk mund të
lëshohen në aparatet më poshtë.
– Aparate tjera kompatibil me
AVCHD format që nuk përmbajnë
High Profile
– Aparate jokompabitibile me
AVCHD formatin.
Kjo kamera përdor edhe MPEG-4
AVC/ H.264 Main Profile për MP4
incizim. Për këtë shkak, videot e
incizuar në MP4 format me këtë kamera
nuk mund të lëshohen në aparate tjera
përveç atyre që përmbajnë MPEG-4
AVC/H.264.
• Disqet e incizuar me cilësi pamjeje HD
(definicion i lartë) mund të shikohen vetëm
në aparate kompatibile për AVCHD
format. Aparatet me DVD ose incizuesit
nuk mund të lëshojnë disqe me HD cilësi
sepse nuk janë kompatibil me AVCHD
format. Gjithashtu, DVD aparatet dhe
incizuesit mund mos të nxjerrin pasi të
vendoset HD disk në kapakun.

Emri i modelit
Ky manual përfshin disa modele
që vijnë me thjerrëza të ndryshme.
Emri i modelit varet nga thjerrëza
e dhënë. Modeli i gatshëm mund të
dallojë prej shteti/rajoni nga tjetri.

Paralajmërim për shenjën dalluese
Programe televizive, filma, video kaseta dhe
materialet tjera mund të janë të mbrojtura. Incizimi
i paautorizuar i materialeve mund të jenë në
kundërshtim me ligjet për të drejtat e kopjimit

Figurat e përdorura në këtë
manual
Figurat e përdorura si shembuj në këtë manual
janë pamje të riprodhuara dhe nuk janë pamje
të vërteta të bëra me këtë kamerë.
SQ

8

Emri i modelit

Thjerrëza

SLT-A58K

DT18-55mm

SLT-A58M

DT18-135mm

SLT-A58Y

DT18-55mm and
DT55-200mm

Kontrollimi i aksesorëve të dhënë
Njëherë kontrolloni emrin e modelit të kamerës (faqe 8). Aksesorët e
dhënë dallojnë varësisht nga modeli.
Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve të dhëna.
Që jepen me gjitha modelet
• Kamerë (1)
• Karrikues BC-VM10A (1)

• Kordoni i rrymës (kryesori) (1)
(Nuk shitet në SHBA dhe Kanada)

• Kapaku i shtëpizës (1)
(Lidhur me kamerën)

• Kapaku (1) (Lidhur me kamerën)
• Manual udhëzimi (Ky manual)
(1)
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SLT-A58K
• DT18-55mm thjerrëz/Kapak për
thjerrëzën përpara/Kapak paketimi (1)
* Mund të vijnë shumë kordonë me
kamerën e juaj. Përdorni kordonin e
duhur që përshtatet për shtetin/rajonin e
juaj.

• Bateri NP-FM500H (1)

SLT-A58M
• DT18-135mm thjerrëz/Kapak për
thjerrëzën përpara (1)/ Kapak për
thjerrëzën mbrapa(1)/ Mbulesë e
thjerrëzës (1)

SLT-A58Y
• Micro USB kordon (1)

• Rrip për shpatull (1)

• DT18-55mm thjerrëz/Kapak
për thjerrëzën përpara/Kapak
paketimi (1)
• DT55-200mm thjerrëz/Kapak
për thjerrëzën përpara (1)/
Kapak për thjerrëzën
mbrapa(1)/ Mbulesë e
thjerrëzës (1)
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Identifikimi i pjesëve
Shikoni faqet në kllapa për detaje të përdorimit.

Pjesa e përparme

Butoni për fotografim (25)
Kyçësja e rrymës (23)
Rrotulla kontrolluese (28, 30)
Llamba e tajmerit
Thjerrëzat *
Pasqyra *
• Kjo pasqyrë është prodhuar nga
filmi përçues. Mos e prekni
pasqyrën. Nëse e prekni, mund të
prishni ose deformoni dhe cilësia e
pamjeve dhe performanca mund të
prishet.

Butoni për shikim /Focus
Magnifier butoni
Montimi
Blici i integruar *
SQ
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Mikrofoni **
Rrotulluesja e modeve (30)
(Flash pop-up) butoni
Indeksi i montimit (21)
Butoni për lëshimin e
thjerrëzës
Kyçësja e modit fokus
* Mos i prekni drejtpërdrejtë
këto pjesë.
** Mos i mbuloni këto pjesë
gjatë incizimit të videos.
Nëse po, mund të
shkaktoni zhurmë ose të
zvogëloni zërin.

Identifikimi i pjesëve

Pjesa mbrapa

SQ

Censori i shikimit
Viewfinder*
• Kur të shikoni në viewfinder,
viewfinder modi aktivizohet
dhe kur të largoni fytyrën nga
Viewfinder, modi i shikimit
kthehet në LCD modin.

Rrotulla për dioptri
LCD monitor (39)
Mbulesa e vendit për syrin
Për fotografim: Fn (Function)
butoni (31)
Për shikim:
(Image
rotation) butoni

Butoni kontrollues
▲/▼/◄/►/DISP (Display
Contents)/WB (White Balance)
(32)/
(Drive Mode)/
(Picture Effect) (32)
Butoni kontrollues (Enter)/AF
butoni (31)/AF Mbyllje butoni
(31)
(In-Camera Guide) butoni
(33)
Për shikim:
(Delete) butoni
(29)
(Playback) butoni (28)
* Mos e prekni
drejtpërdrejtë këtë pjesë.
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Identifikimi i pjesëve

Pjesa lartë

Multi interface shoe1)2)

1)

Për detaje mbi aksesorë kompatibil
për shoe multi interfejs, vizitoni ueb
faqen e Sony ose konsultoni
distributorin lokal ose dyqanin e
autorizuar për Sony. Mund të
përdorni edhe aksesorë që janë
kompatibil me shoe. Funksionimi me
aksesorë të prodhuesve tjerë nuk
garantohet.

2)

Aksesorët për Auto-lock Accessory
Shoe mund të ngjiten edhe me
përdorimin e Shoe Adaptor (shitet
ndaras).

MENU butoni (32)
Shenja e pozitës së
censorit të pamjes
FINDER/LCD butoni
ZOOM butoni
ISO butoni
Për fotografim: (Exposure)
butoni /AV (Aperture value)
butoni
Për shikim:
(Zoom in)
butoni
Për fotografim: AEL (AE lock)
butoni
Për shikim:
(Zoom out)
butoni / (Image index)
butoni
MOVIE butoni (27)
SQ
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Identifikimi i pjesëve

Pjesa anësore/Fundi

Kapëse për rripin e shpatullës
• Lidhni dy skajet e rripit me
kamerën.

SQ

(Microphone) kyçësja
• Kur të lidhet mikrofon i
jashtëm, kamera ndryshon
prej mikrofonit të brendshëm
në mikrofonin e jashtëm. Nëse
mikrofoni i jashtëm është me
rrymë, rryma e mikrofonit
është dhënë nga kamera.

HDMI mikro kyçësja
Multi/Micro USB Terminali
(37)
Altoparlant

• Përmban Micro USB
aparate kompatibile.

DC IN terminali
• Kur të lidhni AC- PW10AM
karrikuesin (shitet ndaras) me
kamerën, shkyçeni kamerën
dhe pastaj kyçeni karrikuesin
në DC IN terminalin në
kamerën.
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Identifikimi i pjesëve

Vendi për vendosjen e baterive (18)
Kapaku për bateri (18)
Vendi për këmbëza
• Përdorni këmbëzat me vidhë më të
vogël se 5.5 mm (7/32 inç) gjatësi.
Ndryshe, nuk do të mund të
përforconi kamerën dhe mund të
ndodh dëmtim i saj.

Llamba qasëse (19)
Vendi për kartën memorie (18)
Kapaku për kartë memorie (18)

SQ
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Identifikimi i pjesëve

Thjerrëza
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
(Shitet me SLT-A58K/ A58Y)

Unaza për fokus
Unaza për zmadhim
Shkalla e fokus-gjatësi
Indeksi i fokus-gjatësi
Kontakti i thjerrëzës

Kyçësja e modit për fokusim
SQ

Indeksi i montimit

DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Shitet me the SLT-A58Y)

Indeksi i kapakut të thjerrëzës
Leva për mbylljen e
zmadhimit

DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Shitet me the SLT-A58M)

• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
II/DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM janë
të dizajnuar për Sony A- kamera
(modelet e pajisur me APS-C
madhësi censor). Nuk mund të
përdorni këto thjerrëza në kamera
me format 35mm.
• Për thjerrëzat tjera përveç
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
II/DT 55-200mm F4-5.6
SAM/DT 18-135mm F3.55.6 SAM, shikoni udhëzimet
për përdorim që vijnë me
thjerrëzën.
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Karikimi i baterisë
Kur të përdorni kamerën për herën e parë, siguroni që të karikoni NPFM500H “InfoLITHIUM” baterinë (të dhënë).
“InfoLITHIUM” bateria mund të mbushet madje edhe kur nuk është
zbrazur tërësisht.
Mund të përdoret edhe kur nuk është karikuar tërësisht.
Bateria e karikuar zbrazet pak nga pak, edhe kur nuk e përdorni. Për të
mos humbur asnjë mundësi për të fotografuar, karikojeni sërish baterinë
para se të filloni me fotografimin.

1 Vendosni baterinë në
karrikuesin për bateri.
Shtypeni bateritë deri sa të klikojë.

SQ
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Karkimi i baterisë

2 Lidheni karrikuesin në prizë rryme

Për SHBA dhe Kanada
Kyçëse

(në mur).
Ndriçon: Karikohet
Shkyçur: Karikimi ka mbaruar
Koha e nevojshme

Rreth 175 minuta

CHARGE
llamba

• Gjatë karimit të një baterie tërësisht
të zbrazur në temperaturë prej 25°C
(77°F).
• CHARGE llamba shkyçet kur
Për shtetet/rajonet tjera nga SHBA
karikimi ka mbaruar.

SQ

dhe Kanada

CHARGE llamba
Kordoni i rrymës
(kryesori)
Shënime
• Koha e mbushjesh dallon varësisht nga kapaciteti i mbetur i baterisë ose kushtet e
mbushjes.
• Rekomandojmë mbushjen e baterisë në temperaturë dhome mes 10 °C në 30 °C
(50 °F në 86 °F). Ndoshta nuk do të mund të mbushni me efikasitet baterinë jashtë
këtyre kushteve të ambientit.
• Lidheni karrikuesin me prizën më të afërt të rrymës (në mur).
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Vendosja e baterisë/kartelës
memorie (shitet ndaras)
1 Me rrëshqitjen e levës për
kapakun, hapeni.

2 Vendosni fort baterinë duke
shtypur këmbëzën për
mbyllje me majën e
baterisë.

Leva për mbyllje

3 Mbylleni kapakun.

4 Rrëshqitni dhe hapeni
kapakun e kartës memorie.

SQ
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Vendosja e baterisë/kartës memorie (shitet ndaras)

5 Vendosni kartelën memorie.
• Me skajin e prerë të drejtuar sipas
figurës, vendosni kartelën memorie
deri sa të klikojë në vend.

Siguroni që skaji i prerë të jetë në
drejtimin e duhur

6 Mbylleni kapakun.
SQ

Largimi i baterisë
Shkyçeni kamerën dhe kontrolloni nëse
është ndalur dridhja e kamerës dhe që
dy LCD ekranet dhe llamba qasëse
(faqe 14) janë të shkyçura. Pastaj,
lëvizeni këmbëzën për mbyllje në drejtim
të shigjetës. Kujdes mos të lëshoni
baterinë.

Leva për mbyllje

Largimi i kartelës memorie
Siguroni që llamba qasës nuk është kyçur dhe shtypeni kartelën memorie
njëherë.
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Vendosja e baterisë/kartës memorie (shitet ndaras)

Kontrollimi i nivelit të mbetur të baterisë
Bateria e furnizuar është bateri litium-ion që mund të shkëmbejë
informacione lidhur me kushtet e operimit të kamerës së juaj. Kontrolloni
nivelin me indikatorët në vijim dhe përqindjet që shfaqen në LCD
ekranin.
“Bateria e
zbrazët.”

Niveli i
baterisë
High

Low

Nuk mund më të
fotografoni.

Kartat memorie që mund të përdoren
Mund të përdorni llojet vijuese të kartave me këtë kamerë. Megjithatë,
nuk garantohet funksionim i drejtë për gjitha llojet e kartave memorie.
Kartë memorie
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick XC-HG Duo

Për
pamje

Për video
(Mark2)

Në këtë manual
Memory Stick
PRO Duo
Memory Stick
XC Duo

SD kartë memorie

(Klasë 4 o më shpejtë)

SDHC kartë memorie
SDXC kartë memorie

(Klasë 4 o më shpejtë)

SD kartë

(Klasë 4 o më shpejtë)

Shënime
• Pamjet e incizuar në “Memory Stick XC-HG Duo” medie ose SDXC kartë memorie
nuk mund të importohen ose shikohen në kompjuterë ose AV aparate që nuk janë
kompatibil me exFAT. Siguroni që aparati është kompatibil me exFAT para se të
lidhni me kamerën. Nëse nuk mund të lidhni kamerën me aparatin jokommpatibil,
mund t’ju kërkohet që formatoni kartën. Asnjëherë mos e formatoni kartën si
përgjigje të kërkesës, sepse mund të fshini të gjitha të dhënat në kartën. (exFAT
është sistemi skedar i përdorur në “Memory Stick XC-HG Duo” medie ose SDXC
karta memorie.)

SQ
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Ngjitja e thjerrëzës
1 Largoni kapakun e

Kapaku i përparmë

shtëpizës së kamerës dhe
kapakun e paketimit nga
pjesa mbrapa thjerrëzës.

• Shpejtë ndryshoni thjerrëzën nga
vendet me pluhur për të mbrojtur nga
pluhuri ose copëzat që mos të futen
në kamerë.
• Kur të fotografoni, largoni kapakun
e përparmë të thjerrëzës.

Kapaku i shtëpizës SQ
Kapaku i kutisë

2 Montojeni thjerrëzën duke

drejtuar shenjat e indeksit
të portokalltë (indekset e
montimit) në thjerrëzën dhe
kamerën.

Shenja të portokalltë indeksi

3 Rrotulloni thjerrëzën nga

akrepat e orës deri sa të
klikojë në pozitën e mbyllur.

• Duhet të vendosni thjerrëzën drejtë.
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Ngjitja e thjerrëzës

Shënim
• Gjatë ngjitjes së thjerrëzës, mos e prekni butonin për lëshimin e thjerrëzës.
• Mos përdorni forcë gjatë ngjitjes së thjerrëzës.
• E-mount thjerrëzat nuk janë kompatibil me këtë kamera.
• Kur të përdorni thjerrëz me vendin për këmbëzat, vendosni thjerrëzën në
këmbëzat për të fituar baraspeshim të aparatit dhe thjerrëzës.
• Kur të mbani kamerën me thjerrëzën e vendosur, kapeni mirë kamerën dhe
thjerrëzën.
• Mos prekni thjerrëzën kur të bëni zmadhimin ose fokusimin.

Vendosja e mbulesës së thjerrëzës
Rekomandohet që të përdorni mbulesë të
thjerrëzës për të ulur ndriçimin dhe për
të siguruar cilësi maksimale të pamjes.
Vendosni mbulesën në fund të gypit të
thjerrëzës dhe rrotullojeni drejt akrepave
të orës deri sa të klikojë.

Shënime
• Mbulesa e thjerrëzës nuk përfshihet me DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. Mund
të përdorni ALC-SH108 (shitet ndaras).
• Kur të përdorni blicin e integruar, siguroni që të largoni mbulesën për të mos e
bllokuar dritën e blicit.
• Kur të ruani, rrotulloni mbulesën dhe vendosni në thjerrëzën nga mbrapa.

Shënim mbi ndryshimin e thjerrëzës
Gjatë ndryshimit të thjerrëzës, nëse pluhur ose copëza hyn në kamerë dhe
del në sipërfaqen e censorit të pamjes (pjesa që konverton dritën në sinjal
elektrik) mund të paraqiten në pamjen, varësisht nga rrethina për incizim.
Kamera është pajisur me funksionin kundër pluhurit për mos të lejuar
pluhurin të hyjë në censorin. Mirëpo, largoni për shkurtë thjerrëzën nga
pluhur kur të e vendosni/largoni.

SQ
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Kyçja e kamerës dhe rregullimi i orës
Kur të kyçni kamerën për herën e parë, paraqitet menyja për vendosjen e
datës dhe orës.

1 Vendoseni kyçësin në ON për
të kyçur kamerën.
Paraqitet menyja për vendosjen e datës
dhe kohës.
• Për të shkyçur kamerën, vendosni
kyçësen në OFF.

SQ

2 Shikoni që [Enter] është

zgjedhur në LCD monitorin
shtypeni qendrën e rrotullës
kontrolluese.

3 Zgjidhni rajonin e juaj duke shtypur ◄/► në rrotullën
kontrolluese dhe shtypeni qendrën.

4 Zgjidhni opsionet me
◄/►dhe vendosni vlerën
numerike me ▲/▼.
[Daylight Svg.:]: Kyç ose shkyç
rregullimin për kursimin ditor.
[Date Format:]: Zgjedh formatin për
shfaqjen e datës.
• Mesnata shënohet si 12:00 AM, dhe
mesdita 12:00 PM.
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Kyçja e kamerës dhe rregullimi i orës

5 Përsëritni hapin 4 ose opsionet tjera, dhe shtypeni
qendrën e rrotullës kontrolluese.

6 Shikoni që [Enter] është zgjedhur dhe shtypeni qendrën
e rrotullës kontrolluese.
Për të anuluar datën/kohën
Shtyp MENU butonin.
Për të vendosur datën/kohën sërish
Kur të kyçni kamerën për herën e parë, menyja për datë/kohë paraqitet
automatikisht. Herën tjetër, vendosja e datës dhe kohës duhet të bëhet nga
menyja.

MENU butoni 

1  [Date/Time Setup]

Vendosja e rajonit sërish
Mund të zgjidhni rajonin në të cilin e përdorni kamerën. Kjo ju mundëson
të vendosni rajonin kur të përdorni kamerën jashtë.

MENU butoni 

1 [Area Setting]

Mirëmbajtja e rregullimit për datë dhe kohë
Kjo kamerë ka bateri të brendshme rimbushëse për mirëmbajtjen e datës
dhe kohës dhe rregullime tjera pa dallim a është e kyçur ose jo ose a ka
bateri ose jo.
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Fotografimi i pamjeve
Në [Intelligent Auto] mod, kamera analizon subjektin dhe ju mundëson të
fotografoni me parametrat përkatës.
Zgjidh
gjatë fotografimit në vende ku nuk lejohet blici.

1 Vendosni modin në

(Intelligent Auto) ose
(Flash Off).

or

SQ

2 Mbani kamerën dhe shikoni në LCD monitorin ose
viewfinder.

3 Shtresoni AF rajonin mbi
objektin e preferuar.

• Nëse
(Camera shake
warning) indikatori ndriçon, me
kujdes fotografoni objektin, duke e
mbajtur të qetë ose me këmbëza.
• Kur kamera e njeh skenën, ikona
Scene Recognition paraqitet në
ekranin dhe parametrat përkatës për
atë skenë do të përdoren.

(Camera shake
warning)
indikatori
AF rajoni

4 Kur të përdorni thjerrëz për

zmadhim, rrotulloni unazën
dhe vendosni kur të
fotografoni.

Unaza për
zmadhim
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Shooting still images

5 Shtypeni butonin deri në

gjysmë për të e fokusuar.

Kur të konfirmohet fokusi,  ose
(Focus indicator) ndriçohet.

Fokus indikatori

6 Shtypeni butonin deri në fund
për të fotografuar.

• Kur [Auto Object Framing] është në
[Auto] dhe fotografon fytyra, nga
adër ose subjekte të kërkuar me
[Lock-on AF], pamja e fotografuar
automatikisht është prerë në
përbërjen përkatëse. Dy versionet,
ajo origjinali dhe e prerë do të ruhen
(faqe 31).
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Incizimi i videove
1 Shtypeni MOVIE butonin për të

MOVIE butoni

filluar incizimin.

• Incizimi i videove mund të fillohet në çdo mod
të ekspozimit.
• Shpejtësia e butonit dhe hapja janë të
përshtatura automatikisht. Nëse dëshironi t’i
vendosni në vlera të caktuara, vendosni
butonin në
(Movie) (faqe 30).
• Kamera vazhdon të përshtat
fokusin kur është në modin auto
fokus.
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2 Shtypni MOVIE butonin sërish për të ndalë incizimin.
Shënime
• Zëri i kamerës gjatë funksionimit mund të incizohet gjatë incizimit të videos.
Mund të anuloni këtë incizim të zërit me vendosjen e [Audio Recording] në [Off].
• Koha e vazhdueshme e incizimit të videos varet nga temperatura e ambientit ose
kushteve të kamerës. Shikoni “Shënime për incizimin e vazhdueshëm të videos.”
• Kur del
shenja, temperatura e kamerës është e lartë. Shkyçeni kamerën
dhe pritni deri sa të temperatura të ulet
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Shikimi i pamjeve
1 Shtypni

butonin.

butoni

2 MENU butoni 

1  [Still/Movie Select]  Zgjidhni

modin e preferuar.

• Për të shikuar pamje, zgjidhni [Folder View(Still)], dhe për të shikuar
video, zgjidhni [Folder View(MP4)] ose [AVCHD View], varësisht nga
formati i skedarit.

3 Zgjidhni pamjen e preferuar me ◄/►në butonin kontrollues.
• Për të shikuar video, shtypeni qendrën e butonit kontrollues.
Gjatë shikimit të videove
Për të pauzuar/vazhduar
Përshpejtuar përpara
Përshpejtuar mbrapa

Përdorimi i butonit/rrotullës kontrollues


►
◄

Ngadalësuar përpara

Rrotulloni rrotullën kontrollues në të
djathtë gjatë pauzimit

Ngadalësuar mbrapa

Rrotulloni rrotullën kontrollues në të
majtë gjatë pauzimi
• Video lëshohet kornizë për kornizë.

Për të përshtatur nivelin e zërit

▼ ▲/▼
▲

Për te shfaqur informata

Shënim
• Videot e incizuar me aparate tjera mund mos të lëshohen në këtë kamera në
disa raste.
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Fshirja e pamjeve (Delete)
Kur të keni fshirë një pamje, nuk mund të e ktheni. Kontrolloni mirë para
se të fshini pamjen.

1 Shfaqeni pamjen që doni të
fshini dhe shtypni
butonin.

butoni
SQ

2

Zgjidh [Delete] me ▲dhe pastaj shtypeni qendrën
e butonit kontrollues.

Shënim
• Pamjet e mbrojtura nuk mund të fshihen.
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Zgjedhja e modit të fotografimit
Rrotulloni rrotullën e modit për të
vendosur modin e preferuar të
fotografimit.
Modet më poshtë janë të gatshme.
(Intelligent
Në [Intelligent Auto] mod, kamera analizon subjektin dhe
Auto)/
(Flash Off) ju mundëson të fotografoni me parametra përkatëse.
(25)
Zgjidhni [Flash Off] kur doni të fotografoni pa blic.
(Superior
Auto)

(Scene
Selection)

Ju mundëson të fotografoni me parametra të caktuara
paraprakisht sipas skenës.

(Sweep
Panorama)

Ju mundëson të fotografoni fotografi panoramike.

(Picture Effect)
(32)

Ju mundëson të fotografoni pamje me teksturë unike për
efektin e zgjedhur.

(Tele-zoom
Cont. Priority AE)

Kamera vazhdon të fotografojë deri sa butoni për fotografim
të shtypet deri në fund. Kamera incizon pamje vazhdimisht në
maksimum prej 8 pamjeve në sekondë.
Ju mundëson të incizoni video. Mund manualisht të përshtatni
ekspozimin (shpejtësia e butonit dhe vlera e hapjes)

(Movie) (27)
(Program Auto)

(Aperture
Priority)
(Shutter Priority)
(Manual
Exposure)
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Kamera njeh dhe vlerëson kushtet e fotografimit, dhe
parametrat përkatës vendosen automatikisht. Kamera ruan 1
pamje përkatëse duke kombinuar ose nxjerrë pamjet sipas
nevojës.
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Ju mundëson të fotografoni me ekspozim (me shpejtësi dhe
vlerë të hapjes) të përshtatura automatikisht. Parametrat tjerë
mund të rregullohen manualisht.
Ju mundëson të përshtatni vlerën e hapjes manualisht me
anë të unazës së hapjes.
Ju mundëson të përshtatni shpejtësinë e butonit
manualisht me anë të rrotullës kontrolluese.
Ju mundëson të fotografoni pas përshtatjes manuale të
ekspozimit (shpejtësia e butonit dhe vlera e hapjes) me anë
të rrotullës kontrolluese dhe unazës së hapjes.

Funksione që mund të zgjidhen me Fn
(Function) butonin
Funksionet që mund të zgjidhen me Fn butonin janë këto në vijim:
Scene Selection

Zgjedh parametrat e vendosura për të përshtatur sipas
kushteve të ndryshme (Portrait/Sports
Action/Landscape/Sunset/Night Scene/Hand- held
Twilight/Night Portrait)

Movie

Zgjedh modin e ekspozimit për video incizim për të
përshtatur subjektit ose efektit.
(P/A/S/M)

Drive Mode

Vendos drive modin, si për fotografim të vazhdueshëm.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket: Cont./
Single Bracket/WB bracket)

Flash Mode

Rregullon parametrat e blicit.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)

Autofocus Mode

Zgjedh metodën e fokusit sipas lëvizjeve të subjektit
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)

AF area

Zgjedh fushën e fokusimit.
(Wide/Zone/Spot/Local)

Lock-on AF

Mban fokusin në subjektin gjatë kërkimit.
(Off/On/On(Lock-on AF w/ shutter))
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Smile/Face Detect.

Zgjedh zbulimin e fytyrave dhe përshtat rregullimet
automatikisht. Vendos lirimin automatik të butonit të
fotografimit kur të zbulohet buzëqeshje.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection
On/Smile
Shutter)
Auto Object Framing Kur
fotografoni
fytyra,
nga afër ose subjekte të kërkuar
me [Lock-on AF], kamera analizon skenën dhe
automatikisht e pret pamjen në kompozim përkatës.
(Off/Auto)
ISO

Përshtat ndjeshmërinë e ndriçimit. Sa më i madh numri, aq
më i shpejtë butoni i fotografimit.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO, ISO 100 to 16000)

Metering Mode

Zgjedh metodën e matjes së ndriçimit.
(Multi segment/Center weighted/Spot)

Flash Comp.

Përshtat intensitetin e emetimit të blicit.
(–2.0EV to +2.0EV)
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White Balance

Përshtat tonet e ndyrave të një pamjeje.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom)

DRO/Auto HDR

Automatikisht kompenson për ndriçimin dhe kontrastin.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)

Creative Style

Zgjedh përpunimin e preferuar të pamjes.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black & White)

Picture Effect

Fotografon pamje me teksturë unike për efektin e
zgjedhur.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)

Funksione që mund të zgjidhen me anë
të MENU butonit
Mund të vendosni parametrat elementare të kamerës në tërësi, ose të bëni
funksionet si fotografim, shikim ose operacione tjera.
Shtypni MENU butonin, dhe zgjidhni opsionin e duhur me ▲/▼/◄/►në
rrotullën kontrolluese dhe pastaj shtypeni qendrën e rrotullës kontrolluese.
Zgjidhni faqen e menysë
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Zgjidhni opsionin e menysë

Përdorimi i udhëzuesit të kamerës
In-Camera Guide
Kur të shtypni (In-Camera Guide)
butonin në Fn (Function) menynë ose në
ekran, udhëzuesi për funksionin e
zgjedhur ose parametrin do të paraqitet.
Për të zgjedhë funksionet e pagatshme
ose parametrat në Fn menynë, shtypeni
qendrën e butonit kontrollues për të
shfaqur cilësimet përkatëse dhe për t’i
kyçur.

(In-Camera Guide) butoni
SQ

Këshilla për fotografim
Kamera shfaq këshilla për fotografim në pajtim me modin e
fotografimit të zgjedhur.

1 Shtypeni

(In-Camera Guide)
butonin kur menyja për shfaqjen
e informacioneve do të paraqitet.
Një listë e këshillave për fotografime me
rregullimet aktuale do të paraqitet.

(In-Camera Guide) butoni

2 Zgjidhni këshillën e duhur të fotografimit me ▲/▼në butonin
kontrollues, dhe shtypeni qendrën e butonit kontrollues.
Këshilla për fotografim do të paraqitet.
• Mund të lëvizni nëpër menytë me ▲/▼.
• Mund të zgjidhni opsionin me ◄/►.
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Përdorimi i udhëzuesit të kamerës

Për qasje në gjitha këshillat për fotografim
Mund të kërkoni gjitha këshillat për fotografim nga menyja.
Përdorni këtë opsion kur doni të lexoni këshillat që i keni parë më herët.

MENU butoni 
3  [Shooting Tip List] Zgjidhni këshillën e
duhur të fotografimit.
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Çfarë mund të bëni me softuerin
Për të përdorur pamjet e bëra me kamerën, përdorni softuerin në vijim:
• “PlayMemories Home” (vetëm Windows)
Mund të importoni fotografitë ose videot e incizuar me kamerën në
kompjuterin e juaj që t’i shikoni dhe të përdorni veçori të ndryshme
për të përmirësuar pamjet që i keni bërë. “PlayMemories Home” duhet
kur të importoni AVCHD video në kompjuterin e juaj.
• “Image Data Converter”
Mund të retushoni pamje në RAW format dhe konvertoni në
JPEG/TIFF format.
SQ

Çfarë mund të bëni me “PlayMemories Home”

Importimi i
pamjeve nga
kamera juaj

Shikimi i
pamjeve në
kalendar

Krijimi i disqeve
me video

Ngarkimi i pamjeve në
shërbimet e rrjetit

Shpërndarja e pamjeve në
“PlayMemories Online”

Instalimi i “PlayMemories Home” (vetëm Windows)
Mund të instaloni “PlayMemories Home” nga URL vijuese (faqe 37):
www.sony.net/pm
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Çfarë mund të bëni me softuerin

Shënime
• Ju nevojitet lidhje interneti për të instaluar “PlayMemories Home”.
• Ju nevojitet lidhje interneti për të përdorur “PlayMemories Online” ose shërbime
tjera të rrjetit. “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit mund mos të jetë
të gatshme në disa shtete ose rajone.
• “PlayMemories Home” nuk është kompatibil me Mac OS. Nëse shikoni pamje në
MAC, përdorni aplikacionet që keni të instaluar në Mac-un e juaj.
Për detaje, shikoni: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Çfarë mund të bëni me “Image Data Converter”
Me “Image Data Converter,” mund të bëni këtë në vijim:
• Mund të shikoni dhe editoni pamje të bëra në RAW format me
përmirësime të ndryshme, si vija e toni dhe mprehtësia.
• Mund të përshtatni pamje me bilancin e bardhë, ekspozimin dhe
[Creative Style], etj.
• Mund të ruani pamje të shfaqura dhe edituar në kompjuter.
Mund të ruani pamjet në RAW format ose të ruani në format të
përgjithshëm (JPEG/TIFF).
• Mund të shfaqni dhe krahasoni RAW pamjet dhe JPEG pamjet të
incizuar me këtë kamera.
• Mund të notoni pamjet deri në 5 nivele.
• Mund të vendosni ngjyra të ndryshme, etj.
Instalimi i “Image Data Converter” (Windows/Mac)
Mund të shkarkoni “Image Data Converter” nga URL vijuese (faqe
38):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Shënim
• Ju nevojitet lidhje interneti për të instaluar “Image Data Converter.”
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Instalimi i softuerit
Instalimi i “PlayMemories Home”
• Kyçuni si Administrator.
• Nëse softueri “PMB (Picture Motion Browser),” i shitur me modelet e
lëshuar para 2011, është vetëm më instaluar në kompjuterin e juaj,
“PlayMemories Home” do të e fshijë dhe do të instalohet. Ndonëse disa
funksione të “PlayMemories Home” dallojnë nga ata të “PMB,”
përdorni “PlayMemories Home.”

1 Me anë të shfletuesit të internetit në kompjuter, shkoni
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në URL vijuese dhe klikoni [Install] [Run].
www.sony.net/pm

2 Ndiqni udhëzimet në ekran
për të kompletuar instalimin.
• Kur mesazhi për të lidhur kamerën me
kompjuterin do të shfaqet, lidheni
kamerën me kompjuterin me anë të
mikro USB kordonin (e dhënë).
Në USB kyçësen

Shikimi i “PlayMemories Home Help Guide”
Për detaje si të përdorni “PlayMemories Home”, shikoni
“PlayMemories

Klikoni dy herë [PlayMemories Home Help Guide] ikonën
në dekstop.
• Për qasje në “PlayMemories Home Help Guide” nga start menyja:
Klikoni [Start] [All Programs] [PlayMemories Home]
[PlayMemories Home Help Guide].
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Instalimi i softuerit

• Për Windows 8, zgjidhni [PlayMemories Home] ikonën nga ekrani
për të filluar [PlayMemories Home], dhe zgjidhni [PlayMemories
Home Help Guide] nga [Help] menyja.
• Për detaje mbi “PlayMemories Home”, mund të shihni edhe
PlayMemories Home faqen për mbështetje (vetëm në gjuhën angleze):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Instalimi i “Image Data Converter”

1 Me anë të shfletuesit të internetit në kompjuter, shkoni në
URL vijuese.
Për Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Për Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar
instalimin.

Shikimi i “Image Data Converter Guide”
Për detaje si të përdorni “Image Data Converter,” shikoni “Image Data
Converter Guide.”

Për Windows:
Klikoni [Start] [All Programs] [Image Data Converter]
[Help] [Image Data Converter Ver.4].
Për Mac:
Fillojeni kërkuesin  [Applications] [Image Data Converter]
[Image Data Converter Ver.4] Në shiritin e menyve, zgjidhni
“Help” “Image Data Converter Guide.”
• Për Windows 8, fillojeni “Image Data Converter Ver.4” Në shiritin e
menyve, zgjidhni “Help” “Image Data Converter Guide.”
• Për detaje mbi “Image Data Converter,” mund të shikoni edhe “Image
Data Converter” faqen për mbështetje (vetëm në gjuhën angleze):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
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Lista ikonave në ekran
Ekrani grafik (LCD ekrani)
Simboli

Përshkrimi
Modi i ekspozimit (30)

P ASM
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Shfaq gjitha info. (LCD ekrani)
Scene Recognition ikonat

Karta memorie
(18)/ Ngarko

100

Për shikim (ekrani me
informacione themelore)

Numri i pamjeve që
mund të incizohen
Proporcioni i
fotografive

20M 10M Madhësia e pamjes së
5.0M 17M fotografive
8.4M 4.2M

Cilësia e pamjes së
fotografive

Korniza për video
Madhësia e videove
100% Bateria e mbetur (20)
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Lista e ikonave në ekran

Simboli

Përshkrimi
Po mbushet blici

Simboli

Përshkrimi

Setting Effect OFF
Nuk incizon zë gjatë
incizimit të videos

REC 0:12

Koha e incizimit të
videos (m:s)

z

Fokus (26)

SteadyShot/Camera
paralajmërim për
dridhje

1/250

Shpejtësia e butonit

F4.0

Vlera e hapjes

SteadyShot Gabim
Paralajmërim për ngrohje
tëBaza
tepërt
me skedarë

+3.0

AE mbyllje

plot/Gabim në bazën

Auto HDR gabim
pamjeje

View Modi
100-0003
-

Dosje – numri i skedarit
Mbroj

DPOF

DPOF set
Shenjë bateri e
ulët (20)

Simboli

Përshkrimi
Rrethi i vendit të matjes
(31)rajoni (31)
AF

EV shkalla (vetëm për
modin viewfinder)
Kompensim i ekspozimit

Picture Effect gabim
ISO400
3/7
2013-1-1
10:37AM

Simboli

ISO ndjeshmëri (31)
Numri i pamjes/numri i
pamjeve të incizuar në
View Modin e zgjedhur
Data e incizimit

Përshkrimi
Drive mode

Smart Zmadhim
Zmadhim i pastër
Zmadhim digjital

Modi blic/Ulje të kuqit
në sy

Rritja e zmadhimit
Indikatori i butonit për foto.
Indikatori i hapjes

Focus modi
AF rajoni (31)

Mbyllje AF (31)
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Lista e ikonave në ekran

Simboli

Përshkrimi
Zbulim i fytyrës
(31)/ Butoni për
buzëqeshje (31)
Auto Object Framing
(31)
Zbulimi i buzëqeshjes/
Indikatori i ndjeshmërisë
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Simboli

Përshkrimi
Metering mode (31)
Kompensim i blicit (31)

AWB

Bilanci i bardhë (Auto,
Paracaktuar, Zakontë,
ngjyra e temperaturës, filtri
i temperaturës) (32)

7500K
A5 G5
D-Range Optimizer/Auto
HDR (32)

+3 +3 +3

Stili kreativ (32)/
kontrast, ngopje,
mprehtësi
Efekti i fotografisë (32)
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Të mësojmë më tepër për kamerën

(α Handbook)
“α Handbook” mund të shkarkohet nga interneti. Shikoni “α Handbook”
për udhëzime të hollësishme të shumë funksioneve të kamerës.

1 Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

2 Zgjidhni shtetin ose rajonin e juaj.
3 Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen për
mbështetje.
• Kontrolloni emrin e modelit në fund të kamerës së juaj.
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Kontrollimi i numrit të pamjeve dhe
kohën e incizimit të videove
Kur të vendosni kartë memorie në
kamerën dhe të lëvizni kyçësen në
ON, numri i pamjeve që mund të
incizohen (nëse vazhdoni të
fotografoni me parametrat momental)
do të shfaqet në ekranin.
SQ
Shënime
• Kur “0” (numri i pamjeve që mund të incizohen) ndriçon verdhë, karta memorie
është plot. Ndryshoni kartën memorie me tjetër ose fshini pamjet nga karta
momentale (faqe 29).
• Kur “NO CARD” (numri i pamjeve që mund të incizohen) ndriçon verdhë, ajo
do të thotë se nuk është vendosur kartë memorie. Vendosni një kartë.

Numri i pamjeve që mund të incizohen në kartë memorie
Tabela më poshtë ju tregon numrin e përafërt të pamjeve që mund të
incizohen në kartë memorie të formatuar me këtë kamera. Vlerat janë
caktuar duke përdorur kartela standarde Sony për testim. Vlerat mund të
dallojnë varësisht nga kushtet e fotografimit dhe lloji i kartës memorie që
përdoret.
Madhësia: L: 24M
Proporcioni: 3:2*
(Njësi: Pamje)
Karta memorie të formatuar me këtë kamera
Kapaciteti
Madhësia
Standard

2 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

385

780

1550

3150

6300

12500

Fine

240

485

980

1950

3900

7800

RAW & JPEG

65

125

260

520

1050

2100

RAW

89

175

355

720

1400

2850

* Kur [Aspect Ratio] është ndryshe nga [3:2], mund të incizoni më tepër pamje nga
numrat e dhënë në tabelën më lartë (përveç nëse [RAW] është zgjedhur).
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Kontrollimi i numrit të pamjeve të incizuesve/koha e incizimit

Numri i pamjeve që mund të incizohen gjatë
përdorimit të baterisë
Keni parasysh që numrat mund të dallojnë varësisht nga kushtet e
përdorimit.
Koha për incizim
Fotografimi
(pamje)

Numri i pamjeve

Modi LCD
ekran

Rreth 350 min.

Rreth 700 pamje

Viewfinder
modi

Rreth 345 min.

Rreth 690 pamje

Modi LCD
ekran

Rreth 160 min.

–

Viewfinder
modi

Rreth 160 min.

–

Incizim i vazhdueshëm Modi LCD
(video)
ekran

Rreth 265 min.

–

Viewfinder
modi

Rreth 270 min.

–

Incizimi i videove
(video)

• Numri caktohet me baterinë me kapacitet të plotë dhe në situatat
vijuese:
– Në temperaturë ambientale 25°C (77°F).
– Përdorimi i baterisë që është mbushur për një orë pasi CHARGE
llamba është shkyçur.
– Përdorimi i Sony “Memory Stick PRO Duo” medies (shitet ndaras).
• Numri për “Fotografim (i pamjeve)” është bazuar në CIPA standard,
dhe vlen për fotografim nën kushtet vijuese)
– [Quality] është në [Fine].
– [Autofocus Mode] është në [Automatic AF].
– Fotografim në çdo 30 sekonda.
– Blici ndriçon njëherë në çdo dy minuta.
– Rryma kyçet dhe shkyçet në çdo dhjetë minuta.
• Numri për “Incizimi i videove” është bazuar në CIPA standard, dhe
vlen për fotografim nën kushtet vijuese.
– Cilësia e videos: AVCHD FH
– Incizim i videos: Përsëritje e operacioneve si incizim, zmadhim, standby
për fotografim dhe kyçje/shkyçje të rrymës.
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Kontrollimi i numrit të pamjeve të incizuesve/koha e incizimit

– Incizim i vazhdueshëm (video)”: Kur të mbarojë incizimi i vazhduar për
shkak të kufizimit të caktuar (29 minuta), shtypeni butonin për fotografim
sërish dhe vazhdoni me incizimin. Funksionet si zmadhimi gjatë incizimit
nuk punojnë.

Koha e gatshme për incizim të videos
Tabela më poshtë tregon kohën e përafërt maksimale për incizim në

kartë memorie të formatuar me këtë kamera.
Karta memorie të formatuar me këtë kamera
Kapaciteti
Parametri për
incizim
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)

(h (orë), m (minutë))

2 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

10 m

20 m

45 m

1 h 30 m

3h

6h

60i 17M(FH)/50i
17M(FH)

15 m

30 m

1h

2h

4h5m

8 h 15 m

24p 24M(FX)/25p
24M(FX)

10 m

20 m

45 m

1 h 30 m

3h

6h

24p 17M(FH)/25p
17M(FH)

15 m

30 m

1h

2h

4h5m

8 h 15 m

1440×1080 12M

20 m

40 m

VGA 3M

1 h 10 m 2 h 25 m
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1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
5h

10 h

20 h 5 m

40 h
15 m

Shënime
• Koha për incizimin e videove ndryshon sepse kamera është pajisur me VBR
(Variable Bit Rate), që automatikisht përshtat cilësinë e pamjes varësisht nga skena e
incizimit. kur të incizoni subjekt të shpejtë në lëvizje, pamja është e qartë por koha e
incizimit është e shkurtë sepse duhet më tepër memorie për incizimin. Koha e
incizimit gjithashtu varet nga kushtet që bëhen, subjekti ose cilësimet e madhësisë së
pamjes.
• Vlerat e treguara nuk vlejnë për kohën e vazhdueshme të incizimit.
• Koha e incizimit mund të dallojë varësisht nga kushtet e incizimit dhe kartës
memorie qëshfaqet,
përdoret.
• Kur
ndalojeni incizimin e videos. Temperatura brenda aparatit është
rritur në nivel të papranueshëm.
• Për detaje për shikimin e videove, shikoni
faqen 49.
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Kontrollimi i numrit të pamjeve të incizuesve/koha e incizimit

Shënime për incizimin e vazhdueshëm të videos
• Ka nevojë për shumë rrymë për të bërë incizimin e videove cilësore ose incizim të
vazhdueshëm me censorin e pamjes. Andaj, nëse vazhdoni të incizoni, temperatura
brenda kamerës do të rritet, posaçërisht ajo e censorit të pamjes. Në këtë rast, kamera
shkyçet automatikisht meqë temperaturat e larta ndikojnë mbi cilësinë e pamjeve ose
ndikojnë mbi mekanizimin e brendshëm të kamerës.
• Kohëzgjatja e gatshme për incizim të videove është ajo më poshtë kur kamera fillon
të incizojë menjëherë pasi që të jetë e shkyçur paraprakisht për një kohë. (vlerat më
poshtë tregojnë kohën e incizimit të vazhdueshëm kur kamera fillon të incizojë deri
kur të mbarojë me incizimin.)

Temperatura ambientale

Koha e vazhdueshme e
incizimit për video

20°C (68°F)

Rreth 29 minuta

30°C (86°F)

Rreth 29 minuta

40°C (104°F)

Rreth 29 minuta

• Kohëzgjatja për incizimin e videos dallon nga temperatura ose nga kushtet e kamerës
para se të filloni me incizimin. Nëse shpeshherë rikompozoni ose incizoni pamjet
pasi të kyçet rryma, temperatura brenda kamerës do të rritet dhe koha e incizimit do
të shkurtohet.
• Nëse kamera ndalon incizimin për shkak të temperaturës, lëreni për disa minuta
aparatin e shkyçur. Fillojeni incizimin pasi që temperatura brenda kamerës të
zvogëlohet deri në fund.
• Nëse shikoni pikat vijuese, koha e incizimit do të jetë më e gjatë.
– Mbajeni kamerës më larg dritës së diellit.
– Shkyçeni kamerën kur nuk e përdorni.
– Nëse e mundshme, përdorni këmbëza dhe shkyçeni SteadyShot funksionin.
• Madhësia maksimale e skedarit video është 2 GB. Kur skedari do të arrijë 2 GB,
incizimi ndalon automatikisht kur [File Format] është në [MP4], dhe skedar i ri
video krijohet automatikisht kur [File Format] është në [AVCHD].
• Koha maksimale e incizimit të vazhdueshëm është 29 minuta (të kufizuar nga
specifikimet e produktit).
• Për [1440×1080 12M] madhësi video, incizimi i vazhdueshëm është i
mundshëm për rreth 20 minuta (kufizuar nga 2Gb madhësia e
skedarit).
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Specifikimet
Kamera
[Sistemi]
Lloji i kamerës

Kamera digjitale me thjerrëz të ndryshueshme

Thjerrëz

A-mount thjerrëz

[Censori i pamjeve]
Formati i pamjes

23.2 mm×15.4 mm (APS-C format), CMOS censor
pamjeje

Numri total i pikselëve i censorit
Rreth 20 400 000 piksel
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Numri efektiv i pikselëve në kamera
Rreth 20 100 000 piksel

[SteadyShot]
Për fotografi

Censori i pamjes-mekanizëm për ndryshim
Efekt: Rreth 2.5 EV to 4.5 EV në butonin për
fotografim (varësisht nga kushtet dhe thjerrëzën e
ngjitur)

Për video

Sistemi: Elektronik

[Anti-Dust]
Sistem

Shtresë mbrojtëse mbi filtrin e ulët dhe mekanizimin
elektromagnetik për lëvizje

[Auto focus system]
Sistem

TTL sistem për zbulimin e
fazës, 15 pikë (3 pikë lloji i kryqëzuar)

Ndjeshmëria

–1 EV në 18 EV (në ISO 100 ekuivalent)

AF ndriçues

Rreth 1 m në 5 m (3.3 ft. në 16.4 ft.)

[Viewfinder elektronik]
Lloji
Madhësia
Numri total i pikave
Mbulimi i kornizës
Eye Point

Viewfinder elektronik
1.0 cm (0.39 lloj)
1 440 000 dots
100%
Rreth 19 mm nga pjesa e syrit, 18 mm nga korniza
e pjesës së syrit (në –1 m–1)
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Specifikimet

Përshtatja e diopterit

–1

–1

–4.0 m në +4.0 m (diopter)

[LCD ekrani]
LCD panel
Numri total i pikave

6.7 cm (2.7 lloj) TFT drive/Clear Photo LCD ekran
460 800 pika

[Kontrolli i ekspozimit]
Qeliza matëse
Metoda e matjes
Diapazoni i matjes

“Exmor” CMOS censor
1 200- zonë vlerësuese matje

–2 EV në +17 EV (në ISO 100 ekuivalent me F1.4
thjerrëz)
ISO ndjeshmëri (Indeksi i rekomanduar i ekspozimit)
Fotografi: AUTO (ISO 100 – 3 200), ISO 100 në
16 000 (1 EV step)
Video: AUTO (ISO 100 – 3 200 ekuivalent), ISO 100
në 3 200 ekuivalent (1 EV step)
Kompensimi I ekspozimit

±3.0 EV (1/3 EV step)

[Butoni]
Lloji
Shpejtësia

Shpejtësia e blicit

Kontroll elektronike, vertikale, lloji për fokusim
Fotografi: 1/4 000 sekonda në 30 sekonda, BULB
Video: 1/4 000 sekonda në 1/4 sekonda (1/3 step),
deri më
1/60 sekonda në AUTO modin
1/160 sekonda

[Built-In-Flash]
Blic G.Nr.

GN 10 (në metra në ISO 100)

Koha e riciklimit

Rreth 4 sekonda

Mbulimi i blicit

Mbulon 18 mm thjerrëz (gjatësi fokusi që
thjerrëza tregon)

Flash compensation

±2.0 EV (1/3 EV step)
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Diapazoni i blicit

ISO rregullimi

Hapja

F4.0

F5.6

100 1 m – 3.6 m
(3.3 hapa –
11.8 hapa)

F2.8

1 m – 2.5 m
(3.3 hapa –
8.2 hapa)

1 m – 1.8 m
(3.3 hapa –
5.9 hapa)

200 1 m – 5 m
(3.3 hapa –
16.4 hapa)

1 m – 3.6 m
(3.3 hapa –
11.8 hapa)

1 m – 2.5 m
(3.3 hapa –
8.2 hapa)

400 1.4 m – 7.1 m 1 m – 5 m
(4.6 hapa – (3.3 hapa –
23.3 hapa)
16.4 hapa)
800 2 m – 10 m
(6.6 hapa –
32.8 hapa)

1 m – 3.6 m
(3.3 hapa –
11.8 hapa)

1.4 m – 7.1 m 1 m – 5 m
(4.6 hapa – (3.3 hapa –
23.3 hapa)
16.4 hapa)
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[Fotografim i vazhdueshëm]
Shpejtësia e fotogr. të
vazhdueshëm

[Tele-zoom Cont. Priority AE]: Maksimum 8 pamje për
sekondë
: Maksimum 5 pamje për sekondë
:
/
Maksimum
2.5 pamje për sekondë
• Kushtet tona të matjes. Shpejtësia e fotografimit të
vazhdueshëm mund të jetë më e ulët, varësisht nga
kushtet (madhësia, ISO rregullimi, ISO NR e lartë,
ose rregullimi i [Lens Comp.: Distortion]).

Numri maksimal i fotografive të vazhdueshme
Në [Tele-zoom Cont. Priority AE] mod
Fine: 16 pamje/Standard: 19 pamje
Në fotografim të vazhdueshëm
Fine: 7 pamje/Standard: 8 pamje/RAW & JPEG:
5 pamje/RAW: 6 pamje

[Shikimi i pamjes së zmadhuar]
Diapazoni i shkallëzimit

Madhësia: L: Rreth ×1.0 – ×15.4/M: Rreth ×1.0 –
×11.2/S: Rreth ×1.0 – ×7.7

[Formati i incizimit]
Skedari

JPEG- kompatibil (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), RAW (ARW2.3 formati ekskluziv i Sony-it)
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Video (AVCHD format)

AVCHD format Ver. 2.0 kompatibil
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, pajisur me Dolby Digital
Stereo Creator
• Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories.

Video (MP4 format)

Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

[Medie incizuese]
“Memory Stick XC Duo” media, “Memory Stick PRO
Duo” media, SD kartë

[Lidhësit hyrës dhe dalës]
Multi/Micro USB Terminal* USB komunikim
* Përmban Micro USB aparate kompatibile.
HDMI
HDMI type D mikro kyçëse
Mic Terminal

3.5 mm Stereo mini kyçëse

[Rryma, gjeneral]
Bateria

Bateri rimbushese NP-FM500H

Harxhimi rrymës (gjatë fotografimit)
Kur përdorni viewfinder: Rreth 1.7 W
Kur përdorni LCD ekranin: Rreth 1.7 W
(Me SAL18552 thjerrëzën, për bërje të fotografive)

[Tjera]
Mikrofoni

Stereo

Altoparlant

Monaural

Veçori printimi

Exif Print kompatibil, PRINT Image Matching III
kompatibil, DPOF kompatibil

Dimensione (Përafr.)

128.6 mm × 95.5 mm × 77.7 mm
(5 1/8 inç × 3 7/8 inç × 3 1/8 inç) (W/H/D,
pa pjesët e jashtme)

Pesha (Përafr.)

573 g (1 lb 4.2 oz) (me baterinë dhe “Memory Stick
PRO Duo” media)
492 g (1 lb 1.4 oz) (vetëm shtëpiza)

Temperatura operuese

0°C në 40°C (32°F në 104°F)
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Mbi kompatiblitetin e të dhënave të pamjes
• Kjo kamera është konform me DCF (Design rule for Camera File system)
standardin universal të themeluar nga JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Shikimi i pamjeve të bëra në pajisje tjera me kamerën e juaj dhe shikimi i
pamjeve të bëra me kamerën e juaj në pajisje tjera nuk garantohen.

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Karrikuesi /Bateria
SQ

BC-VM10A karrikuesi
100 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 9 W
Hyrja
DC 8.4 V, 0.75 A
Dalja
Diapazoni operues i temperaturës 0°C në 40°C (32°F në 104°F)
Diapazoni i temperaturës për –20°C në +60°C (–4°F në +140°F)
Rreth 70 mm × 25 mm × 95 mm (2 7/8 inç ×
ruajtje
1 inç × 3 3/4 inç) (W/H/D)
Dimensionet maksimale
Rreth 90 g (3.2 oz)
Pesha

Bateritë rimbushës NP-FM500H
Bateria
Voltazhi maksimal

Lithium-ion bateri

Voltazhi nominal

DC 8.4 V

Voltazhi maksimal

DC 7.2 V

mbushës

DC 8.4 V

Rryma maksimale e

2.0 A

mbushjes
Kapaciteti
Maximum dimensions
Pesha

Tipike

11.8 Wh (1 650 mAh)

Minimum

11.5 Wh (1 600 mAh)
Rreth 38.2 mm × 20.5 mm × 55.6 mm
(1 9/16 inç × 13/16 inç × 2 1/4 inç) (W/H/D)
Rreth 78 g (2.8 oz)
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Thjerrëza
Emri (Emri i modelit)
Gjatësi ekuivalente
35 mm-format fokusi*
(mm)
Elemente-grupe thjerrëza

DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II
(SAL18552)

DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)

DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)

27–82.5

82.5–300

27–202.5

7–8

9–13

11–14

Këndi i shikimit*

76°-29°

29°-8°

76°-12°

Fokus minimal**
(m (hapa))

0.25 (0.82)

0.95 (3.2)

0.45 (1.48)

0.34

0.29

0.25

f/22-36

f/32-45

f/22-36

55

55

62

Dimensione (maks.
diametri × lartësi) (mm
(in.))

71.6×69
(2 7/8 × 2 3/4)

71.5×85
(2 7/8 × 3 3/8)

76×86
(3 × 3 1/2)

Pesha përafër. (g (oz.))

222 (7 7/8)

305 (10 3/4)

398 (14)

Zmadhim maksimal
(×)
Minimum f-stop
Diametri i filtrit (mm)

* Vlerat për 35 mm format ekuivalent me gjatësi dhe këndi i shikimit janë bazuar në
kamera digjitale të pajisur me APS-C madhësi censor pamjeje.
** Fokusi minimal është distanca më e shkurtë nga censori në objektin.

• Kjo thjerrëz është pajisur me enkodues distance. Ky enkodues ju mundëson matje
më të saktë (ADI) duke përdorur blic për ADI.
• Varësisht nga mekanizmi i thjerrëzës, gjatësia e fokusit mund të ndryshohet për
distancën e fotografimit. Kjo gjatësi konsiderohet kur thjerrëza është në pakufi.
• Pozita pakufi ofron disa përshtatje për të komentuar për ndryshimin e fokusit që
shkaktohet nga ndryshimi i temperaturave. Për të fotografuar distancë në MF
modin, përdorni viewfinder-in dhe vendosni fokusin.
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Mbi gjatësinë fokale
Këndi i fotografisë së kësaj kamere është më i ngushtë sesa 35 mm-film format
kamerë. Mund të gjeni ekuivalentin e duhur të gjatësisë fokale të 35 mm-film
format kamerë dhe të incizoni me këndin e njëjtë duke zmadhuar gjatësinë
fokale të thjerrëzës për gjysmë.
Për shembull, nëse keni 50 mm thjerrëz, mund të fitoni ekuivalent të kamerës
me 75 mm thjerrës së 35 mm film format.
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Specifikimet

Shenja dalluese
është shenjë dalluese e
•
Sony Corporation
• “Memory Stick,”
, “Memory
Stick PRO,”
,
“Memory Stick Duo,”
, “Memory
Stick PRO Duo,”
, “Memory
Stick PRO-HG Duo,”
, “Memory
Stick XC-HG Duo,”
, “Memory
Stick Micro,” “MagicGate,” and
janë shenja dalluese
të Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” është shenjë
dalluese e Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” është shenjë
dalluese e Sony Corporation.
• “AVCHD” dhe “AVCHD” logo
janë shenja dalluese të Panasonic
Corporation dhe Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ dhe Blu-ray ™ janë
shenja dalluese të Blu-ray Disc
Association.
• Dolby dhe D dopio simboli janë
shenja dalluese të Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX, dhe
Windows Vista janë shenja dalluese
të Microsoft Corporation në Shtetet e
Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
• HDMI, HDMI logo dhe HighDefinition Multimedia Interface
janë shenja dalluese ose të regjistruara
të HDMI Licensing LLC.
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• Mac dhe Mac OS janë shenja
dalluese të Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX, dhe
Pentium janë shenja dalluese
të Intel Corporation.
• SDXC Logo është shenjë dalluese e
SD- 3C, LLC.
• Eye-Fi është shenjë dalluese e EyeFi Inc.
• “ ” dhe “PlayStation” janë
shenja dalluese të Sony
Computer Entertainment Inc.
• Adobe është shenjë dalluese e
Adobe Systems Incorporated në
Shtetet e Bashkuara dhe/ose
shtetet tjera.
• Facebook dhe “f” logo janë shenja
dalluese ose të regjistruara të
Facebook, Inc.
• YouTube dhe YouTube logo janë
shenja dalluese ose të regjistruara të
Google Inc.
• Përveç, emrat e sistemit dhe
produktit të përdorur në këtë
manual janë, në përgjithësi, shenja
dalluese ose regjistrime të
zhvilluesve përkatëse ose
prodhueseve. Por, ™ ose ® shenjat
nuk janë përdorur në gjitha rastet e
manualit.

• Shtoni më tepër kënaqësi me
PlayStation 3 duke shkarkuar
aplikacionin për PlayStation 3 nga
PlayStation Store (ku e gatshme.)

Specifikimet

• Aplikacioni për PlayStation 3 kërkon
PlayStation Network llogari dhe shkarkim
të aplikacionit. Ajo gjendet në vendet ku
PlayStation Store gjenden.
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Informata plotësuese për produktin
dhe përgjigje të pyetjeve më
frekuence mund të gjenden në ueb
faqen për Mbështetje Konsumatori.

Shtypur duke përdorur VOC
(Përbërës Avullues Organik)-tush pa
vaj bimësh.
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