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Dla klientów w Europie
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.

Uwaga dla klientów z krajów, w których
obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
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Czujniki na okularze
Przycisk FINDER/LCD
Śruba blokady
Soczewka okularu
Muszla oczna
Dźwignia korekty dioptrycznej
Kapturek ochronny na złącze

 Zakładanie urządzenia
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Przed założeniem urządzenia

7

ˎˎ Przestaw wyłącznik aparatu w położenie OFF.
ˎˎ Zdejmij ze złącza urządzenia kapturek ochronny.

Zakładanie urządzenia
1 Wyłącz aparat. Dopasuj złącze tego urządzenia
do złącza Smart Accessory Terminal 2 na aparacie
i zainstaluj urządzenie.
2 Obróć śrubę blokującą tego urządzenia w położenie
LOCK.


1

Zdejmowanie urządzenia
Wyłącz aparat i zdejmij urządzenie postępując
odwrotnie niż przy jego zakładaniu.
Aby zdjąć muszlę oczną, ściśnij ją z obu stron i mocno
pociągnij (patrz rysunek ).
Aby założyć muszlę oczną, naciśnij ją, tak aby rozległ się
lekki trzask.

2

Posługiwanie się urządzeniem
ˎˎ Przestaw wyłącznik aparatu w położenie ON.
ˎˎ Patrząc w wizjer, poruszaj dźwignią korekty dioptrycznej, aż
obraz w urządzeniu stanie się ostry.
ˎˎ Wyświetlanie obrazu w tym urządzeniu jest sterowane
przez czujniki na okularze. Po oddaleniu twarzy od tego
urządzenia obraz z powrotem pojawia się na ekranie LCD
aparatu.
ˎˎ W celu przełączenia wyświetlania obrazu między tym
urządzeniem a ekranem LCD aparatu, naciśnij przycisk
FINDER/LCD na tym urządzeniu.
ˎˎ W pewnych warunkach czujniki na okularze mogą
uaktywniać się, uniemożliwiając wyświetlenie obrazu na
ekranie LCD. Należy wówczas nacisnąć przycisk FINDER/
LCD na tym urządzeniu.

Wizjer FDA-EV1S (zwany dalej „urządzeniem”) jest
przeznaczony wyłącznie do użytku z aparatem cyfrowym
Sony z wymiennym obiektywem (zwanym dalej „aparatem”)
wyposażonym w złącze Smart Accessory Terminal 2.
Urządzenie nie jest zgodne ze złączem Smart Accessory
Terminal.
Wzmiankowane tu aparaty nie są sprzedawane we wszystkich
krajach.

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, przechowywać
urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

OSTRZEŻENIE
Uważać, aby nie upuścić urządzenia, gdyż grozi to
obrażeniami.
Nieostrożne obchodzenie się może być przyczyną obrażeń.
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Uwagi eksploatacyjne
ˎˎ Nie dotykać soczewki okularu ani złącza tego urządzenia.
ˎˎ Urządzenia nie można używać w parze z lampą błyskową
lub innym sprzętem podłączanym do złącza Smart
Accessory Terminal 2.
ˎˎ Uważać, aby nie uderzyć zakładanego urządzenia ani
nie narazić go na silny wstrząs.
ˎˎ Nie chwytać aparatu tylko za to urządzenie.
ˎˎ Przed przenoszeniem urządzenia należy je zdjąć
z aparatu. Aby zabezpieczyć złącze urządzenia, należy
założyć na nie kapturek ochronny. Następnie należy
włożyć urządzenie do dostarczonego pokrowca.
ˎˎ Osoby, które noszą okulary i mają trudności z oglądaniem
obrazu w tym urządzeniu, mogą zdjąć z niego muszlę oczną.
ˎˎ Ze względu na różnice w wielkości ekranu obraz na ekranie
LCD aparatu może się różnić od obrazu wyświetlanego
przez to urządzenie.
ˎˎ Szczegółowych informacji o wskaźnikach na ekranie tego
urządzenia i ich wyświetlaniu za pomocą aparatu należy
szukać w instrukcji obsługi aparatu.
ˎˎ Kąt ustawienia urządzenia można dostosowywać do
warunków pracy.
ˎˎ Produkcja ekranu LCD i wizjera elektronicznego odbywa
się z użyciem bardzo precyzyjnych technologii, dzięki
czemu ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD i w wizjerze elektronicznym mogą się na
stałe pojawiać maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych
punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego
i w żaden sposób nie wpływa na obrazy.
ˎˎ Nie zostawiać soczewki wizjera zwróconej w stronę słońca
lub innego silnego źródła światła.
ˎˎ Po długiej pracy urządzenie może się nagrzać. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
ˎˎ W pewnych warunkach oświetlenia i przy pewnych
rodzajach sceny ruch obiektu może tracić płynność, może
także występować migotanie albo efekt mory. W żaden
sposób nie wpływa to na nagrywany obraz.
ˎˎ Nie rozbierać urządzenia.
ˎˎ Kiedy urządzenie jest używane na wolnym powietrzu,
należy chronić je przed zamoczeniem deszczówką lub wodą
morską.

Dane techniczne
Wymiary
(w przybliżeniu)
(szer. × wys. × gł.)
Waga
Typ
Wielkość ekranu
Całkowita liczba
pikseli
Pokrycie kadru
Powiększenie
Odległość od oka
Korekcja
dioptryczna

26,2 mm × 34,5 mm × 40,4 mm
Około 26 g
(bez muszli ocznej ani wystających
elementów)
Wizjer elektroniczny
(organiczny
elekroluminescencyjny)
1,3 cm (0,5")
2 359 296
Około 100%
1,09× dla obiektywu 50 mm
nastawionego na nieskończoność,
–1 m–1 (dioptria)
Około 23 mm od okularu, 21 mm
od ramki okularu (przy –1 m–1)
–4,0 m–1 do +1,0 m–1 (dioptrii)

Dostarczane wyposażenie
Wizjer elektroniczny (1 szt.), muszla oczna (1 szt.), kapturek
ochronny na złącze (1 szt.), pokrowiec (1 szt.), zestaw
drukowanej dokumentacji
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.

Czyszczenie urządzenia

ˎˎ Do ścierania zabrudzeń z powierzchni urządzenia należy
używać miękkiej ściereczki czyszczącej.
ˎˎ Do usunięcia kurzu z powierzchni soczewki okularu należy
użyć pędzelka z gruszką, a następnie delikatnie przetrzeć
soczewkę miękką, czystą ściereczką. (Zaleca się użycie
ściereczki czyszczącej KK-CA.)

FDA-EV1S_PL.indd 2

FDA-EV1S PL
4-295-955-11(1)

11-09-13 15:59

