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Česky

Software pro správu snímků „PlayMemories Home“
si můžete stáhnout z následující webové stránky.
http://www.sony.net/pm/

Záznamy majitele
Číslo modelu a výrobní číslo najdete na zadní straně.
Výrobní číslo si prosím poznačte do níže uvedeného řádku.
Tyto údaje sdělte prodejci Sony vždy, když se na něj budete
obracet s dotazem týkajícím se tohoto produktu.
Číslo modelu: DSC-QX10/DSC-QX100
Výrobní číslo:

VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ
Akumulátor
Při nesprávném používání akumulátoru může dojít k jeho
prasknutí a vzniku požáru nebo dokonce chemických
popálenin. Dbejte následujících upozornění.
2CZ

Referenční příručka

• Akumulátor nerozebírejte.
• Nevystavujte akumulátor působení nadměrné síly
nebo otřesů a chraňte jej před pádem, šlápnutím a nárazy.
• Zabraňte zkratování akumulátoru a nedovolte, aby se
do kontaktu se svorkami akumulátoru dostaly kovové
předměty.
• Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám nad
60 °C, například na přímém slunci nebo v automobilu
zaparkovaném na slunci.
• Nelikvidujte akumulátor v ohni.
• Nemanipulujte s lithium-iontovým akumulátorem,
který je poškozený nebo ze kterého uniká elektrolyt.
• Akumulátor nabíjejte pomocí originální nabíječky Sony
nebo jiného zařízení, které je k tomu určeno.
• Uchovávejte akumulátor mimo dosah malých dětí.
• Udržujte akumulátor v suchu.
• Akumulátor vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní
typ doporučený společností Sony.
• Starý akumulátor zlikvidujte přesně podle uvedených
pokynů.

Síťový adaptér
Síťový adaptér připojte do síťové zásuvky, která je
v blízkosti. Pokud při používání tohoto přístroje dojde
k nějaké poruše, neprodleně odpojte síťový adaptér
ze síťové zásuvky.

Referenční příručka
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Pro zákazníky v Evropě

Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento
digitální fotoaparát DSC-QX10/QX100 odpovídá
základním požadavkům a ostatním příslušným
ustanovením směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace
najdete na následující webové stránce:
http://www.compliance.sony.de/

Upozornění pro zákazníky v zemích
uplatňujících směrnice EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Společnost odpovědná za kompatibilitu produktu v EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo

Upozornění
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus
zapříčiní selhání přenosu dat v jeho průběhu,
proveďte restart aplikace nebo odpojte a opět připojte
komunikační kabel (USB atd.).
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že vyhovuje
limitům stanoveným směrnicí elektromagnetické
kompatibility (EMC) pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
4 CZ

Referenční příručka

Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou
ovlivňovat obraz a zvuk tohoto přístroje.

Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších evropských zemích se
samostatnými systémy sběru tříděného odpadu)
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s daným výrobkem
nelze zacházet jako s běžným domácím
odpadem.
Namísto toho by měl být odevzdán do
příslušného sběrného dvora pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku.
Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám
poskytnou místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili.

Referenční příručka
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Likvidace vyřazených baterií (platí v zemích
Evropské unie a dalších evropských zemích
se samostatnými systémy sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na obalu upozorňuje
na to, že baterii dodávanou k tomuto výrobku není
dovoleno vyhazovat do běžného domovního
odpadu.
U některých baterií může být tento symbol
doplněn chemickým symbolem. Chemické symboly
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které
se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů pomáhá
chránit přírodní zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti
nebo zachování integrity dat trvalé připojení k vestavěné baterii,
by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným
servisním technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti do příslušného sběrného dvora pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup
pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii
do příslušného sběrného dvora, který se zabývá recyklací
vyřazených baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie se prosím obraťte na místní úřady, místní služby
pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.

6 CZ
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Technické údaje
Rozměry (kompatibilní se standardem CIPA):
DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (š/v/h)
DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (š/v/h)
Hmotnost (kompatibilní se standardem CIPA) (včetně
akumulátoru NP-BN, média „Memory Stick Micro“):
DSC-QX100: Přibližně 179 g
DSC-QX10: Přibližně 105 g
Napájení: Dobíjecí akumulátor NP-BN, 3,6 V
Spotřeba energie (během fotografování): 1,1 W

Výdrž akumulátoru a počet snímků,
které lze zaznamenat
Výdrž akumulátoru

Počet snímků

Fotografování
(statické snímky)

Přibližně 110 min.

Přibližně
220 snímků

Snímání (video)

Přibližně 25 min.

–

Sériové snímání
(video)

Přibližně 55 min.
(DSC-QX100)
Přibližně 65 min.
(DSC-QX10)

–

• Číslo je založeno na standardu CIPA.
(CIPA: sdružení Camera & Imaging Products Association)
• Výše uvedené číslo se mění podle typu smartphonu
a způsobu použití.
Referenční příručka
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Ochranné známky
• Následující známky jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory Stick“,
,
, „PlayMemories
„Memory Stick Micro“,
Home“.
• Logo microSDXC je ochranná známka společnosti SD-3C,LLC.
• Android a Google Play jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky sdružení
Wi-Fi Alliance.
• N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších
zemích.
• Veškeré další názvy systémů a produktů použité v této
příručce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných vlastníků nebo
výrobců. V této příručce nejsou ve všech případech
uváděny symboly ™ nebo ®.

8 CZ
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Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky k používání fotoaparátu
Při připojování doplňku pro smartphone k fotoaparátu
dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Teplota fotoaparátu
Váš fotoaparát a akumulátor se mohou vlivem nepřetržitého
používání zahřívat, což však neznamená poruchu.

Ochrana před přehřátím
V závislosti na teplotě fotoaparátu a akumulátoru nemusí být
možné nahrávat video nebo může dojít k automatickému
vypnutí fotoaparátu z důvodu jeho ochrany.
V takovém případě nechte fotoaparát vypnutý a počkejte,
dokud teplota fotoaparátu a akumulátoru neklesne.
Jestliže zapnete fotoaparát, aniž byste jej nechali společně
s akumulátorem dostatečně vychladnout, může se opět
vypnout nebo nemusí být možné nahrávat video.

Používání a údržba
Vyvarujte se hrubého zacházení, rozebírání, úprav,
fyzického nárazu nebo dopadů, jako je například
upadnutí videokamery na zem, šlápnutí a podobně.
Zvláštní pozornost věnujte zejména objektivu.
Další informace týkající se tohoto výrobku a odpovědi
na často kladené otázky najdete na naší webové stránce
zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Referenční příručka
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> 1 Informace o fotoaparátu
Tento fotoaparát je navržen pro připojení ke
smartphonu prostřednictvím Wi-Fi. Snímky
můžete přenést do smartphonu na místě
bezprostředně po fotografování.
Kontrola dodávaných položek
•
•
•
•
•
•

Dobíjecí akumulátor NP-BN (1)
Mikro USB kabel (1)
Řemínek na zápěstí (1)
Doplněk pro smartphone (1)
Průvodce rychlým používáním (tato příručka) (1)
Referenční příručka (1)

DSC-QX10

DSC-QX100
2CZ

Průvodce rychlým používáním

Popis hlavních částí
1 Tlačítko Power
(Napájení)
2 Mikrofon
3 Zobrazovací panel
:
Indikuje nepřítomnost
paměťové karty
:
Indikuje zbývající
kapacitu akumulátoru
4 Háček pro řemínek
5 Objímka pro stativ
6 Ovládací kroužek
(DSC-QX100)

7 Indikátor Power
(Napájení)/Charge
(Nabíjení)/Movie (Video)
Zelená: Zapnuté napájení
Oranžová: Nabíjení
Červená: Záznam videa

8 Páčka zoomu
9 Tlačítko spouště
0 Univerzální konektor
qa Tlačítko RESET DSC-QX10

Průvodce rychlým používáním
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> 2 Nabíjení akumulátoru
Před použitím fotoaparátu nabijte akumulátor.
Pro nabíjení připojte pomocí mikro USB kabelu
(dodávané příslušenství) fotoaparát k počítači.
• Během nabíjení akumulátoru vypněte napájení.
• Pokud nemáte k dispozici počítač, použijte síťový
adaptér AC-UD10 nebo AC-UD11 (oba se prodávají
samostatně). Adaptér AC-UD11 (prodávaný samostatně)
nemusí být v některých zemích/regionech k dispozici.

Kryt akumulátoru

4 CZ
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> 3 Vložení paměťové karty
Před fotografováním vložte paměťovou kartu
microSD nebo médium „Memory Stick Micro“
(M2).

Paměťová
karta
microSD

DSC-QX10

Strana s potiskem

Paměťová
karta
microSD

DSC-QX100

Médium
„Memory
Stick
Micro“
Strana s konektorem

Médium
„Memory
Stick
Micro“

Strana s potiskem

Strana s konektorem

Průvodce rychlým používáním
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> 4 Instalace aplikace „PlayMemories
Mobile“
Před použitím tohoto fotoaparátu nainstalujte
do smartphonu aplikaci „PlayMemories Mobile“.
Pokud je aplikace „PlayMemories Mobile“ již
nainstalovaná, aktualizuje ji na nejnovější verzi.

Podrobné informace o aplikaci „PlayMemories
Mobile“ najdete na webové stránce zákaznické
podpory http://www.sony.net/pmm/

 Android
Vyhledejte aplikaci „PlayMemories Mobile“ v Google
Play a nainstalujte ji.

 iPhone
Vyhledejte aplikaci „PlayMemories Mobile“ v App
Store a nainstalujte ji.

6 CZ
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> 5 Připojení fotoaparátu ke smartphonu
prostřednictvím Wi-Fi
Způsob připojení se liší v závislosti na typu
smartphonu. Potvrďte typ smartphonu
a připojte se prostřednictvím Wi-Fi.
Android
1 Zapněte napájení fotoaparátu.
2 Spusťte ve smartphonu aplikaci „PlayMemories
Mobile“.
3 Vyberte SSID podle údaje vytištěného na vnitřní
straně krytu akumulátoru fotoaparátu nebo na
obalu této příručky.
4 Zadejte heslo, které je vytištěné na stejném štítku
(pouze poprvé).

1

2

3

4

Tlačítko Power
(Napájení)

Pokračování 
Průvodce rychlým používáním
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Android (kompatibilní s NFC)
1 Dotkněte se (značkou N) na smartphonu značky
N na fotoaparátu.
Zapnuto: Udržujte dotyk (1-2 sekundy)
bez pohybu, dokud se nespustí aplikace
„PlayMemories Mobile“.
Vypnuto: Udržujte dotyk fotoaparátu
a smartphonu, dokud se nevysune objektiv
fotoaparátu.

8 CZ
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iPhone
1 Zapněte napájení
2 Na smartphonu vyberte [Settings] (Nastavení)
a pak vyberte [Wi-Fi].
3 Vyberte SSID podle údaje vytištěného na vnitřní
straně krytu akumulátoru fotoaparátu nebo na
obalu této příručky.
4 Zadejte heslo, které je vytištěné na stejném štítku
(pouze poprvé).
5 Potvrďte připojení k SSID fotoaparátu.
6 Vraťte se zpět na domovskou obrazovku a pak
spusťte aplikaci „PlayMemories Mobile“.

1

3

4

5

6

Tlačítko Power
(Napájení)

Průvodce rychlým používáním
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> 6 Připevnění fotoaparátu
ke smartphonu
Připevněte smartphone poté, co připevníte
fotoaparát k doplňku pro smartphone
(dodávané příslušenství).
1 Připevněte fotoaparát k doplňku.
Vložte fotoaparát do štěrbiny v doplňku tak,
aby byla značka zarovnána a pak otáčejte
doplňkem, dokud nezacvakne.
2 Otevřete svorky doplňku.
3 Roztáhněte svorky a připevněte smartphone.
• Nekývejte s fotoaparátem, ke kterému je připevněný
smartphone, protože by smartphone mohl vyklouznout
z doplňku.
• Dávejte pozor, abyste při připevňování smartphonu
nezachytili žádná tlačítka.

1 Značka Sony

Doplněk
pro smartphone

10 CZ

2

Značka (-)

Průvodce rychlým používáním

3

Odstranění doplňku pro smartphone
Posuňte vysouvací páčku na stranu objektivu a otočte
doplňkem.

Vysouvací páčka

Průvodce rychlým používáním
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> 7 Fotografování snímků
1 Spusťte ve smartphonu aplikaci „PlayMemories
Mobile“.
2 Pořizujte snímky pomocí tlačítka spouště
fotoaparátu nebo aplikace „PlayMemories Mobile“.
Tlačítko spouště fotoaparátu není při snímání
videa k dispozici.
[2M] snímky se přenášejí automaticky do smartphonu.
[18M] snímky se ukládají na paměťovou kartu
fotoaparátu (výchozí nastavení).

Obrazovka aplikace „PlayMemories Mobile“
1
2
3
4
5

12CZ

Režimy přepínání expozice
Nastavení
Tlačítko spouště/videa
Přepínání mezi fotografiemi/videem
Zoom

Průvodce rychlým používáním

> 8 Ukončení
1 Ukončete aplikaci „PlayMemories Mobile“
pro návrat na domovskou obrazovku.
2 Vypněte napájení fotoaparátu.
• Pokud vypnete napájení fotoaparátu před ukončením
aplikace „PlayMemories Mobile“, zobrazí se chybová
zpráva. Nejedná se o závadu.

* Obrazovka displeje pro aplikaci se může změnit bez
předchozího upozornění v důsledku budoucích
aktualizací.

Průvodce rychlým používáním
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>

Podívejte se do průvodce nápovědou
Průvodce nápovědou je online příručkou.
Podívejte se do průvodce nápovědou vždy,
když budete potřebovat znát další detaily,
nastavení nebo operace aplikace „PlayMemories
Mobile“ a bezpečnostní upozornění.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

14 CZ

Průvodce rychlým používáním

>

Otázky a odpovědi
Proč se fotoaparát nenabíjí?
• Vypněte napájení.
Proč indikátor napájení bliká červeně?
• Paměťová karta není vložena správně.
Vložte ji správným směrem.
Jak lze opravit datum/čas?
• Když je vytvořeno Wi-Fi spojení mezi fotoaparátem
a smartphonem, datum/čas na fotoaparátu se
automaticky nastaví na datum/čas smartphonu.
Jak se mohu vrátit k výchozímu nastavení?
• Zapněte napájení fotoaparátu a pak stiskněte tlačítko
RESET.
Jak lze změnit nastavení velikosti snímku apod.?
• Změny můžete provést na obrazovce nastavení aplikace
„PlayMemories Mobile“.
Jak lze zobrazit počet snímků nebo informace
o fotoaparátu?
• Podívejte se do „Referenční příručky“ (dodávané
příslušenství) nebo „Průvodce nápovědou (HTML)“.
Proč se napájení fotoaparátu neočekávaně zapnulo?
• Pokud je v blízkosti fotoaparátu smartphone
s podporou NFC, může se napájení neočekávaně
zapnout. Nejedná se o závadu.
Pokračování 
Průvodce rychlým používáním
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Proč se snímek po pořízení nepřenese
do smartphonu?
• Video se nahrává na paměťovou kartu, ale nepřenáší se
automaticky.
Zapomněl jsem heslo. Kde jej můžu najít?
• Heslo a SSID jsou vytištěny na vnitřní straně krytu
akumulátoru nebo na obalu této příručky.

16 CZ

Průvodce rychlým používáním
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Slovensky

Softvér “PlayMemories Home” na správu obrazového
záznamu si môžete stiahnuť z nasledovnej stránky.
http://www.sony.net/pm/

Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.)
sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Výrobné číslo si
poznačte do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete
kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia,
informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. DSC-QX10/DSC-QX100
Serial No.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE
Batéria
Pri nesprávnej manipulácii s batériou hrozí jej
poškodenie, čo môže spôsobiť požiar alebo popálenie
chemikáliami. Dodržujte nasledovné upozornenia.
2SK
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 Batériu nerozoberajte.
 Batériu mechanicky nepoškodzujte a nevystavujte ju
žiadnym nárazom ani pôsobeniu síl (údery kladivom, pády,
stúpanie).
 Batériu neskratujte. Kovové predmety nesmú prísť
do kontaktu s kontaktmi batérie.
 Batériu nevystavujte teplotám nad 60 °C, nenechávajte ju
v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom slnečnom
žiarení.
 Batériu nespaľujte ani inak nelikvidujte v ohni.
 Nepoužívajte poškodené alebo vytečené Li-Ion batérie.
 Batériu nabíjajte len originálnou nabíjačkou Sony alebo
zariadením, ktoré batériu dokáže nabíjať.
 Batériu skladujte mimo dosahu malých detí.
 Batériu udržujte suchú.
 Batériu nahrádzajte len rovnakým typom alebo
ekvivalentom odporúčaným spoločnosťou Sony.
 Nepotrebnú batériu likvidujte podľa pokynov v návode.

AC adaptér
AC adaptér používajte v blízkosti elektrickej zásuvky.
Ak sa počas prevádzky vyskytnú na zariadení akékoľvek
problémy, okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.

Referenčná príručka
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Informácia pre spotrebiteľov

Týmto spoločnosť Sony Corporation vyhlasuje, že
tento digitálny fotoaparát DSC-QX10/QX100 je v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Podrobnosti pozri
na nasledovnej web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/

Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými smernicami EU
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Súlad produktu s normami EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko

Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo elektromagnetizmus
prerušenie prenosu dát (zlyhanie prenosu), reštartujte
aplikáciu alebo odpojte a znova pripojte komunikačný
kábel (USB atď.).
Toto zariadenie bolo testované a vyrobené v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC pre používanie
prepojovacích káblov kratších než 3 metre.
Elektromagnetické pole môže pri určitých frekvenciách
spôsobovať rušenie obrazu a zvuku tohto zariadenia.
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Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Referenčná príručka
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Likvidácia starých akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je
možné likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa
môže tento symbol používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické symboly pre
ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že
zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu akumulátorov/
batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
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Technické údaje
Rozmery (v súlade so štandardom CIPA):
DSC-QX100: Cca 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (Š/V/H)
DSC-QX10: Cca 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (Š/V/H)
Hmotnosť (podľa CIPA) (vrátane batérie NP-BN, pamäťovej
karty “Memory Stick Micro”):
DSC-QX100: Cca 179 g
DSC-QX10: Cca 105 g
Napájanie: Nabíjateľná batéria NP-BN, 3,6 V
Príkon (počas snímania): 1,1 W

Výdrž batérie a počet fotografií, ktoré je
možné nasnímať
Výdrž batérie
Snímanie (statické zábery
Cca 110 minút
(fotografie))

Počet fotografií
Cca 220
záberov

Čas záznamu pri bežnom
snímaní (videá)

Cca 25 minút

–

Nepretržité snímanie
(videá)

Cca 55 minút
(DSC-QX100)
Cca 65 minút
(DSC-QX10)

–

 Udávaný počet zodpovedá štandardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association – Asociácia
snímacích a zobrazovacích zariadení)
 Udávané hodnoty sa líšia podľa typu používaného
smartfónu a spôsobu jeho používania.
Referenčná príručka
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Obchodné značky
 Nasledovné značky sú obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
, “Cyber-shot”, “Memory Stick”,
,
, “PlayMemories
“Memory Stick Micro”,
Home”.
 Logo microSDXC je obchodná značka spoločnosti SD-3C,
LLC.
 Android, Google Play sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Google Inc.
 Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú obchodné
značky alebo ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
 Značka N (N Mark) je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a ďalších
krajinách.
 Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú všeobecne obchodnými značkami
alebo ochrannými známkami príslušných spoločností.
Označenie ™ alebo ® však nie je vždy v tomto návode
uvádzané.
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Poznámky k používaniu fotoaparátu
Poznámky k používaniu fotoaparátu
Pri nasadzovaní úchytu pre smartfón na fotoaparát
dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prst.

Teplota fotoaparátu
Fotoaparát aj jeho batéria sa pri nepretržitom používaní
môžu zohrievať. Nejde však o poruchu.

Ochrana pred prehriatím
Podľa teploty fotoaparátu a batérie sa môže znemožniť
snímanie videa, alebo sa môže automaticky vypnúť
napájanie, aby sa chránil fotoaparát. V takomto prípade
ponechajte napájanie vypnuté a nechajte fotoaparát
aj batériu vychladnúť. Ak znova zapnete napájanie
a nenecháte fotoaparát a batériu vychladnúť, napájanie
sa môže znova vypnúť, alebo nemusí byť možné snímať
videá.

Prevádzka a starostlivosť
Vyvarujte sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády, stúpanie
na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor na objektív.
Ďalšie informácie ohľadom tohto zariadenia, ako aj
odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete
nájsť na našej web-stránke pre podporu spotrebiteľov
(Customer Support).
http://www.sony.net/
Referenčná príručka
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> 1 O fotoaparáte
Fotoaparát je určený na prepojenie so smartfónom cez Wi-Fi rozhranie. Fotografie môžete
preniesť do smartfónu ihneď po ich nasnímaní.
Kontrola dodávaných položiek

 Nabíjateľná batéria NP-BN (1)
 Micro USB kábel (1)
 Popruh na zápästie (1)
 Úchyt pre smartfón (1)
 Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (1)
 Referenčná príručka (1)

DSC-QX10

DSC-QX100
2SK

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Názvy hlavných častí
1 Tlačidlo napájania
2 Mikrofón
3 Displej
:
Indikácia nevloženej
pamäťovej karty
:
Indikácia zostávajúcej
kapacity batérie
4 Očko pre popruh
5 Otvor pre statív
6 Ovládací prstenec
(DSC-QX100)

7 Indikátor napájania/
nabíjania/snímania
videa
Nazeleno:
Zapnuté napájanie
Naoranžovo:
Nabíjanie
Načerveno:
Snímanie videa

8 Ovládač transfokácie
9 Tlačidlo spúšte
0 Multikonektor
qa Tlačidlo RESET

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
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> 2 Nabíjanie batérie
Pred používaním fotoaparátu nabite batériu.
Za účelom nabitia pripojte fotoaparát k PC
micro USB káblom (dodávaný).
 Počas nabíjania batérie vypnite napájanie.
 Ak nemáte PC, použite AC adaptér AC-UD10 alebo
AC-UD11 (oba v predaji zvlášť). Adaptér AC-UD11
(v predaji zvlášť) nemusí byť v niektorých krajinách/
regiónoch dostupný.

Kryt priestoru pre batériu

4SK
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> 3 Vloženie pamäťovej karty
Pred snímaním vložte pamäťovú kartu microSD
alebo “Memory Stick Micro” (M2).
Pamäťová
karta
microSD

DSC-QX10

Strana so štítkom

Pamäťová
karta
microSD

DSC-QX100

Pamäťová
karta
“Memory
Stick
Micro”
Strana s kontaktmi

Pamäťová
karta
“Memory
Stick
Micro”

Strana so štítkom

Strana s kontaktmi

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

5SK

> 4 Inštalácia aplikácie
“PlayMemories Mobile”
Pred používaním fotoaparátu nainštalujte
do smartfónu aplikáciu “PlayMemories Mobile”.
Ak už je aplikácia “PlayMemories Mobile”
nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.

Podrobnosti o aplikácii “PlayMemories Mobile”
nájdete na stránke pre podporu spotrebiteľov
http://www.sony.net/pmm/

 Android
Nájdite aplikáciu “PlayMemories Mobile” na lokalite
Google Play a nainštalujte ju.

 iPhone
Nájdite aplikáciu “PlayMemories Mobile” na lokalite
App Store a nainštalujte ju.
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> 5 Prepojenie fotoaparátu a smartfónu
cez Wi-Fi rozhranie
Spôsob prepojenia sa líši v závislosti od typu
smartfónu. Zistite si typ vášho smartfónu
a pripojte ho cez Wi-Fi rozhranie.
Android
1 Zapnite napájanie fotoaparátu.
2 Spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile”
v smartfóne.
3 Zvoľte SSID podľa označenia na vnútornej strane
krytu priestoru pre batériu fotoaparátu alebo
na obale tohto návodu.
4 Zadajte heslo vyznačené na štítku (len pri prvom
prepájaní).

2

1

3

4

Tlačidlo napájania

Pokračovanie 
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
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Android (NFC-kompatibilné)
1 Dotknite sa označením (značka N) na smartfóne
značky N (N Mark) na fotoaparáte.
Napájanie zapnuté: Udržte dotykový kontakt
(1 až 2 sekundy) bez pohybu, kým sa nespustí
aplikácia “PlayMemories Mobile”.
Napájanie vypnuté: Udržte dotykový kontakt
fotoaparátu a smartfónu, kým sa nevysunie
objektív fotoaparátu.

8SK
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iPhone
1 Zapnite napájanie fotoaparátu.
2 Na smartfóne zvoľte [Settings] (Nastavenia),
potom zvoľte [Wi-Fi].
3 Zvoľte SSID podľa označenia na vnútornej strane
krytu priestoru pre batériu fotoaparátu alebo
na obale tohto návodu.
4 Zadajte heslo vyznačené na štítku (len pri prvom
prepájaní).
5 Overte prepojenie pre SSID fotoaparátu.
6 Obnovte domovskú obrazovku (Home), potom
spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile”.

1

3

4

5

6

Tlačidlo napájania

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
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> 6 Upevnenie fotoaparátu na smartfón
Fotoaparát osaďte na úchyt pre smartfón
(dodávaná) a potom ho upevnite na smartfón.
1 Fotoaparát osaďte na úchyt. Položte fotoaparát
do otvoru v úchyte, zarovnajte ukazovateľ
a otáčajte úchyt, kým nezacvakne.
2 Otvorte upevňovacie ramená úchytu.
3 Rozšírte upevňovacie ramená a upevnite smartfón.
 Fotoaparátom s upevneným smartfónom nerobte
prudké pohyby, pretože smartfón môže z úchytu
vykĺznuť.
 Keď je smartfón upevnený, dajte pozor aby sa nezasekli
žiadne tlačidlá.

1 Značka Sony

2

Úchyt pre Ukazovateľ (-)
smartfón
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3

Odobratie úchytu zo smartfónu
Posuňte ovládač uvoľnenia smerom k objektívu
a otočte úchytom.

Ovládač uvoľnenia

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
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> 7 Snímanie
1 Spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile”
v smartfóne.
2 Snímajte zábery pomocou tlačidla spúšte
na fotoaparáte alebo pomocou aplikácie
“PlayMemories Mobile”. Tlačidlo spúšte
na fotoaparáte nie je funkčné pri snímaní videí.
Fotografie s rozlíšením [2M] sa automaticky prenášajú
do smartfónu. Fotografie s rozlíšením [18M] sa
ukladajú na pamäťovú kartu fotoaparátu (predvolené
nastavenie).

Zobrazenie aplikácie “PlayMemories Mobile”*
1
2
3
4

Prepínanie režimov expozície
Nastavenia
Tlačidlo spúšte/snímania videa
Prepínanie medzi snímaním statických záberov
(fotografií)/videa
5 Zoom (Transfokácia)
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> 8 Ukončenie
1 Ukončite aplikáciu “PlayMemories Mobile”,
aby sa obnovilo zobrazenie domovskej obrazovky
(Home).
2 Vypnite napájanie fotoaparátu.
 Ak vypnete napájanie fotoaparátu pred ukončením
aplikácie “PlayMemories Mobile”, zobrazí sa chybové
hlásenie. Nejde o poruchu.

* Právo na zmeny zobrazenia aplikácie z dôvodu
ďalších aktualizácií vyhradené.

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
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>

Pozri pomocníka (Help Guide)
Pomocník (Help Guide) je on-line manuálom.
Informácie o ďalších podrobnostiach,
nastaveniach a operáciách súvisiacich
s aplikáciou “PlayMemories Mobile”
a tiež o rôznych upozorneniach nájdete
v pomocníkovi (Help Guide).
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
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>

Otázky a odpovede
Prečo sa fotoaparát nenabíja?
 Vypnite fotoaparát.
Prečo indikátor napájania bliká načerveno?
 Pamäťová karta nie je vložená správne.
Vložte ju správne.
Ako opraviť nastavenie dátumu/času?
 Keď sa vytvorí Wi-Fi spojenie medzi fotoaparátom
a smartfónom, dátum/čas na fotoaparáte sa
automaticky nastaví podľa smartfónu.
Ako obnoviť predvolené (výrobné) nastavenia?
 Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo RESET.
Ako zmeniť nastavenie veľkosti záberov atď.?
 Zmeny môžete vykonať cez nastavovacie zobrazenie
aplikácie “PlayMemories Mobile”.
Ako zobraziť počet záberov alebo iné informácie
o fotoaparáte?
 Pozri “Referenčnú príručku” (tento dokument) alebo
“Pomocníka” (Help Guide) (formát HTML).
Prečo sa fotoaparát svojvoľne zapol?
 Ak k fotoaparátu priblížite NFC-kompatibilný smartfón,
napájanie sa môže nečakane zapnúť. Nejde o poruchu.

Pokračovanie 
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
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Prečo sa záznam po nasnímaní neprenesie
do smartfónu?
 Videá sa snímajú na pamäťovú kartu.
Neprenášajú sa automaticky.
Zabudol som heslo. Kde sa dá zistiť?
 Heslo a SSID sú vyznačené na vnútornej strane krytu
priestoru pre batériu fotoaparátu alebo na obale tohto
návodu.
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