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Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiţi
cu atenţie acest manual pe care vă recomandăm
să îl păstraţi pentru a putea ﬁ consultat ulterior.

Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt
notate în partea interioară a acestui dispozitiv.
Notaţi numărul serial în spaţiul care-i este
rezervat în continuare.
Faceţi referinţă la aceste numere ori de câte
ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu
acest produs.
Număr model VG-C77AM
Număr serial _________________________

AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Aplicaţi bandă adezivă pe bateria cu litiu când vă
dispensaţi de aceasta pentru a evita producerea
de scurtcircuite şi urmaţi reglementările locale
privind reciclarea acestora.
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor mici
deoarece există riscul de a ﬁ înghiţite. În cazul
înghiţirii vreunui obiect contactaţi imediat un
doctor.
Scoateţi imediat bateriile din aparat şi întrerupeţi
utilizarea dacă :
– produsul a căzut sau dacă a fost supus unui
impact puternic în urma căruia partea interioară
a acestuia a fost expusă,
– produsul degajă un miros neobişnuit, căldură
sau fum.
Nu dezasamblaţi produsul. Se poate produce
un şoc electric dacă este atins circuitul de înaltă
tensiune din interiorul acestuia.
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ATENŢIE
• Înlocuiţi bateria numai cu o alta de tipul
speciﬁcat.
Folosirea altui tip de baterie poate conduce la
producerea unui incendiu.
• Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar ﬁ la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.

Pentru clienţii din S.U.A.
ATENŢIE
Sunteţi avertizaţi că orice schimbări sau modiﬁcări ce nu sunt expres aprobate în acest manual
pot conduce la scoaterea aparatului din uz.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a
se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor
poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi, nu există
nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe
cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează
interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot ﬁ
sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea
acestor interferenţe prin una dintre următoarele
măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.

Note cu privire la
obiective
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot ﬁ cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.

Când acest dispozitiv este montat la o cameră
având un obiectiv de tip 70-200 mm F2.8G, 300
mm F2.8G sau 70-400 mm F4-5.6G SSM care
este ataşat la un colier de montare la trepied,
rotiţi colierul de montare la trepied în poziţia ce
permite utilizarea sistemului de prindere.
• Când folosiţi acest dispozitiv montat la o
cameră având un obiectiv de tip 70-200 mm
F2.8G sau 70-400 mm F4-5.6G SSM care
este ataşat la un colier de montare la trepied,
în cazul fotograﬁerii verticale este posibil ca
următoarele comutatoare ale obiectivului să
nu funcţioneze :
– comutatorul modului de focalizare,
– comutatorul modului DMF
– limitatorul domeniului de focalizare.
Înainte de înregistrarea verticală, treceţi-le în
poziţia orizontală.

Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în ţări în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 1080075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelﬁnger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresele menţionate în documentele
de garanţie sau de service furnizate separat.
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Note privind utilizarea
Acest produs este un dispozitiv de prindere
verticală destinat exclusiv camerelor digitale
SLT-A77V şi SLT-A77.
Nu îl folosiţi pentru nici un alt echipament.
Ţineţi seama că poziţia ecranului LCD al
camerei poate afecta acest dispozitiv.
Deşi prezentul produs a fost proiectat cu
intenţia de a rezista la praf şi stropire cu
apă, este posibil să nu ﬁe complet etanş.

sunt închise, pe timp de vară, sau dacă vehiculul
se aﬂă la soare. Dispozitivul se poate deforma
sau pot surveni disfuncţionalităţi dacă acesta
este lăsat în maşină, în astfel de condiţii.
• vibraţii puternice ;
• radiaţii sau câmpuri electromagnetice
puternice;
• mult praf sau nisip.

Alte condiţii
Acumulatoare
Pentru acest dispozitiv pot ﬁ utilizate numai
acumulatoare InfoLITHIUM* tip NP-FM500H.
La acest dispozitiv pot ﬁ ataşate două acumulatoare simultan. Nu pot ﬁ folosite acumulatoare
de un alt tip.
• Dacă urmează să nu folosiţi acest dispozitiv
pentru o perioadă îndelungată, detaşaţi
acumulatoarele.
• Folosiţi întotdeauna acumulatoare marca
Sony, originale. Încărcaţi acumulatoarele
numai cu ajutorul unui încărcător de tipul
speciﬁcat.
• Acest dispozitiv nu beneﬁciază de funcţia de
încărcare.
* Ce este “InfoLITHIUM” ?
InfoLITHIUM este un acumulator cu ioni de litiu
care poate schimba date legate de consumul de
energie cu echipamente electronice compatibile.
Sony recomandă folosirea acumulatoarelor
“InfoLITHIUM” în cazul echipamentelor
marcate cu sigla
.

Locuri ce trebuie evitate la
folosirea şi la depozitarea acestui
dispozitiv
Indiferent dacă este în stare de funcţionare sau
depozitat, nu expuneţi acest dispozitiv la :
• temperaturi extrem de ridicate ;
Nu lăsaţi acumulatorul în locuri unde poate
ﬁ expus la radiaţii solare directe. Evitaţi să îl
aşezaţi pe bordul maşinii sau în apropierea unor
surse de căldură. Interiorul unui autovehicul se
poate încălzi excesiv dacă ferestrele acestuia
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• Acest dispozitiv este destinat folosirii la temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C.
• Creştere bruscă şi considerabilă a temperaturii
poate conduce la formarea de condens. Pentru
a evita aceasta, puneţi obiectivul într-o pungă
de plastic scoţând în cea mai mare măsură
posibilă aerul din aceasta înainte de a deplasa
acest dispozitiv de la o temperatură redusă,
la una ridicată, unde a stat o perioadă de
timp, indiferent de durata acesteia. După
ce temperatura din interiorul pungii de
plastic a început să crească, apropiindu-se
de cea a mediului înconjurător, puteţi scoate
dispozitivul din pungă. Aceste proceduri vor
împiedica modiﬁcarea bruscă a temperaturii
dispozitivului evitându-se astfel condensarea
umezelii în interiorul acestuia.
• Dacă dispozitivul se murdăreşte, curăţaţi-l cu o
bucată de pânză curată şi uscată. Nu permiteţi
contactul dintre acesta şi alcool sau alte
substanţe chimice.
• Acest dispozitiv are un punct de contact
electric cu camera. Dacă montaţi acumulatorul
(acumulatoarele) când acest dispozitiv nu este
ataşat la cameră, este posibil să funcţioneze
defectuos sau să se deterioreze din cauza
scurtcircuitării punctului de contact.
Când montaţi acest dispozitiv la cameră, când
îl detaşaţi sau când îl depozitaţi separat, aveţi
grijă să îi demontaţi acumulatorul.
• Când ataşaţi un trepied la acest dispozitiv,
folosiţi unul cu şurubul de cel mult 5,5 mm.
Acest dispozitiv nu poate ﬁ ferm montat pe
un trepied cu şurub mai lung. Dacă încercaţi
totuşi montarea cu un şurub lung, este posibil
să deterioraţi dispozitivul.

Identiﬁcarea părţilor componente

1 – Contacte electrice
2 – Tijă de ghidare
3 – Şurub de prindere
4 – Buton de Deschidere/ Închidere a
compartimentului pentru acumulator

5 – Buton

(Teleconvertor inteligent) /
Buton de mărire pentru focalizare

6 – Pentru înregistrare :
Buton Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare :
(Rotirea imaginii)
Buton

7 – Multiselector
8 – Buton de comandă din spate
9 – Comutatorul Activat/ Dezactivat de
comandă a prindere

10 – Buton

(Expunere)

11 – Pentru înregistrare :
Buton AF/MF (Focalizare automată/
Focalizare manuală)

12 – Pentru înregistrare :
Buton AEL (AE blocat)/ SLOW SYNC
Pentru vizualizare :
(Index imagini)
Buton

13 – Oriﬁciu pentru pentru capacul
compartimentului pentru acumulator
al camerei

14 – Bridă de prindere a şnurului
• Dacă este diﬁcil să ataşaţi şnurul de
această bridă, prindeţi-l înainte de a ﬁxa
acest dispozitiv de cameră.

15 – Buton declanşator
16 – Buton rotativ de comandă frontal
17 – Sistem de prindere de trepied
18 – Opritor pentru acumulator
19 – Suport de glisare pentru acumulator

Pentru vizualizare :
Buton
(Mărire)
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Ataşarea dispozitivului la cameră
1 Puneţi comutatorul de alimentare al
camerei în poziţia “OFF” (Oprit).

4 Aliniaţi

următoarele părţi pentru a
ataşa acest dispozitiv la cameră.
• Tija de ghidare [de la acest aparat] y
Compartimentul pentru acumulator [de la
cameră]
• Oriﬁciul pentru capacul compartimentului
pentru acumulator [de la acest aparat]
y Capacul compartimentului pentru
acumulator [de la cameră]
• Şurub de prindere [de la acest aparat] y
Sistem de prindere a trepiedului [de la
cameră]

Dacă acumulatorul se aﬂă în acest dispozitiv,
scoateţi-l.

2 Detaşaţi acumulatorul de la cameră.

5 Rotiţi şurubul de prindere pentru a-l
ﬁxa.

3 Detaşaţi
contactele
dispozitiv.

capacul ce protejează
electrice ale acestui

Veriﬁcaţi periodic dacă şurubul de prindere
nu s-a desfăcut în timpul utilizării.

După utilizare, montaţi la loc capacul de
protecţie a contactelor electrice.
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Introducerea acumulatoarelor în dispozitiv
Trebuie utilizate unul sau două acumulatoare tip
NP-FM500H.
• Nu pot ﬁ folosite modelele NP-FM55H, NPFM50, NP-FM30, NP-FW50, NP-FH50 pentru
acest dispozitiv.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatoarele înainte
de utilizare, folosind încărcătorul speciﬁcat.

3 Apăsaţi cu degetul opritorul
acumulatorului (de culoare albastră)
în direcţia indicată de săgeată, aşa
cum este indicat în imaginea de mai
jos.

1 La înlocuirea acumulatoarelor,
când acest dispozitiv este ataşat la
cameră, puneţi comutatorul POWER
(alimentare) al camerei în poziţia
“OFF” (Oprit).
Când eliberaţi piedica opritorului
acumulatorului, aveţi grijă să scoateţi în
afară suportul de glisare a acumulatorului.

4 Detaşaţi suportul de glisare a
acumulatorului.

2 Rotiţi butonul de Deschidere/
Închidere a compartimentului pentru
acumulator până ce ajunge în poziţia
“OPEN” (Deschis).

5 Montaţi acumulatoarele pe suportul
de glisare respectând orientarea
acestuia.

• Nu atingeţi terminalul suportului deglisare
a acumulatorului A.
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• Când montaţi un acumulator, îl puteţi
ataşa la oricare dintre capete.
• Veriﬁcaţi dacă acumulatorul este ferm
ataşat pe suportul de glisare. Priviţi atent
imaginea de mai jos.

• Dacă suportul de glisare a acumulatorului
este inserat incorect, nu puteţi împinge
opritorul cu degetul. Într-un astfel de caz,
apăsaţi opritorul pentru acumulator cu un
obiect cu vârf ascuţit, spre exemplu cu un
pix, pentru detaşa suportul.
• Montaţi pe suportul de glisare numai
un acumulator de tipul NP-FM500H.
Nu încercaţi să ataşaţi nici un alt fel de
acumulator.
• Nu dezasamblaţi suportul de glisare a
acumulatorului.
• Dacă sunt introduse două acumulatoare în
dispozitiv, începeţi să îl folosiţi pe cel cu
mai puţină energie. Când energia acestuia
este epuizată, unitatea va comuta automat
trecând la alimentarea cu cel de al doilea
acumulator.

6 Introduceţi suportul de glisare
respectând poziţia iniţială în
dispozitiv, apăsându-l până ce se
aude un clic.

8

• Veriﬁcaţi ca opritorul acumulatorului să
blocheze suportul de glisare.
• Dacă forţaţi pătrunderea în dispozitiv a
suportului de glisare fără acumulator,
înclinat la un unghi, acesta va intra parţial,
însă dacă încercaţi să îl introduceţi mai mult
se va deteriora dispozitivul. Introduceţi
suportul de glisare pentru acumulator în
poziţie orizontală în aparat şi în direcţia
corectă.

7 Închideţi capacul compartimentului
pentru acumulator şi rotiţi butonul
de Deschidere/ Închidere a
compartimentului pentru acumulator
până ce ajunge în poziţia “CLOSE”
(Închis).
• Rotiţi butonul de Deschidere/ Închidere a
compartimentului pentru acumulator până
ce ajunge în poziţia corectă, aşa cum este
prezentat în imaginea de mai jos.

Înregistrarea de imagini verticale
Operaţiile ce pot ﬁ realizate cu butoanele acestui dispozitiv sunt aceleaşi cu cele ce pot ﬁ efectuate
de la camera digitală.
Când folosiţi acest dispozitiv de prindere verticală, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al camerei.
Când acest dispozitiv este orientat vertical, puneţi comutatorul Activat/ Dezactivat de comandă a
prinderii în poziţia “ON” (Activat).
• Comutatorul Activat/ Dezactivat de comandă a prinderii comută între funcţiile ON (Activat) şi
“OFF” (Dezactivat) ale butoanelor.
• Indiferent de poziţia comutatorul Activat/ Dezactivat de comandă a prinderii, butoanele de
acţionare a camerei funcţionează întotdeauna.
• Porniţi şi opriţi alimentarea camerei folosind întotdeauna butonul POWER al camerei.
Comutatorul Activat/ Dezactivat de comandă a prinderii nu poate porni sau opri alimentarea.
Indicatorul energiei rămase a acumulatorului
La introducerea a două acumulatoare, pe ecranul LCD al camerei şi în vizorul acesteia sunt aﬁşate
următoarele indicatoare.
Ecran LCD

Vizor

Dintre cele două acumulatoare, va ﬁ utilizat primul cel care are energie mai puţină.
Simbolul ce corespunde acumulatorului folosit este luminos, iar cel ce corespunde acumulatorului
care nu este utilizat este întunecat. Nivelul energiei rămase a acumulatorului folosit este aﬁşat sub
formă procentuală (%).
Simbolurile asociate acumulatorului în stare de funcţionare sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Când energia acumulatorului este epuizată, dispozitivul va comuta automat la alimentarea de la
celălalt acumulator.
Energia rămasă a
acumulatorului

Nivel ridicat
Nivel redus
Dacă se continuă înregistrarea de imagini pentru o perioadă scurtă de timp după aﬁşarea simbolului
, energia acumulatorului va ﬁ epuizată şi aparatul va comuta automat la alimentarea de la
celălalt acumulator.
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Soluţionarea problemelor
Simptom
Camera nu funcţionează deşi a fost montat
acest dispozitiv, au fost ataşate două
acumulatoare la dispozitiv şi comutatorul
POWER al camerei este în poziţia ON
(Pornit).
Butonul declanşator sau alte butoane nu
funcţionează.

Remediu
• Veriﬁcaţi dacă este bine strâns şurubul de ﬁxare
a acestui dispozitiv.
• Veriﬁcaţi dacă acumulatoarele sunt încărcate.
• Reataşaţi suportul de glisare a acumulatorului la
dispozitiv.
• Veriﬁcaţi ca nu cumva comutatorul Activat/
Dezactivat de comandă a prinderii să nu ﬁe în
poziţia OFF (dezactivat).
• Reataşaţi suportul de glisarea acumulatorului la
dispozitiv.
• Puneţi comutatorul POWER (de alimentare)
al camerei în poziţia OFF (Oprit), detaşaţi
acumulatorul (acumulatoarele) şi reataşaţi
dispozitivul la cameră.
Este aﬁşat mesajul “For “InfoLITHIUM” • Reataşaţi suportul de glisarea acumulatorului la
battery only” (Numai pentru acumulatoare dispozitiv.
“InfoLITHIUM”) cu toate că sunt folosite • Puneţi comutatorul POWER (de alimentare)
al camerei în poziţia OFF (Oprit), detaşaţi
acumulatoare originale, marca Sony.
acumulatorul (acumulatoarele) şi reataşaţi
dispozitivul la cameră.
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Speciﬁcaţii
Acumulator :
• NP-FM500H 7,2 V c.c.
Performanţe privind înregistrarea :
• Cu două acumulatoare tip NP-FM500H :
– aprox. 1.060 imagini (folosind “Memory Stick PRO Duo” şi modul ecran LCD)
– aprox. 940 imagini (folosind “Memory Stick PRO Duo” şi modul vizor)
• Metoda de măsurare conform standard-ului CIPA.
• În funcţie de condiţiile de utilizare, performanţele de înregistrare pot ﬁ mai reduse decât
cele indicate.
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera SLT-A77V sau
SLT-A77.
Dimensiuni :
• aprox. : 139 mm × 125 mm × 87 mm (L/Î/A)
Masă :
• aprox. : 335 g
(inclusiv suportul de glisare a acumulatorului, însă exclusiv acumulatoarele)
Temperatura de funcţionare :
• între 0 °C şi 40 °C
Elemente furnizate :
• sistem de prindere verticală (1)
• suportul de glisare a acumulatorului (1),
• Capacul terminalului (1),
• Manual de instrucţiuni (1)
Designul şi speciﬁcaţiile pot ﬁ modiﬁcate fără să ﬁţi avizaţi.
, “Memory Stick PRO Duo” şi “InfoLITHIUM” sunt mărci de comerţ ale Sony Corporation.
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Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot ﬁ cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

