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Dla klientów w Europie

Cyfrowy aparat fotograficzny
Podręczna instrukcja

Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że cyfrowy aparat fotograficzny
DSC-QX10/QX100 spełnia wymagania zasadnicze i postanowienia
zawarte w Dyrektywie 1999/5/UE. Szczegółowe informacje można
znaleźć pod następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/

Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE
DSC-QX10/QX100

©2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)

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.

Uwaga
Oprogramowanie do zarządzania obrazami „PlayMemories Home”
można pobrać spod następującego adresu:
http://www.sony.net/pm/

OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

OSTRZEŻENIE
Akumulator
Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem grozi wybuchem,
pożarem lub poparzeniami chemicznymi. Konieczne jest przestrzeganie
poniższych zaleceń.
• Nie rozbierać urządzenia.
• Nie zgniatać akumulatora; chronić go przed uderzeniem i oddziaływaniem sił –
uderzeniem młotkiem, upuszczeniem lub nastąpieniem.
• Nie zwierać styków akumulatora ani nie dopuszczać do zetknięcia się z nimi
metalowych przedmiotów.
• Nie dopuszczać do wystąpienia temperatury wyższej niż 60°C – na przykład
w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym lub w samochodzie
zaparkowanym w słońcu.
• Nie palić akumulatora.
• Nie używać uszkodzonego ani cieknącego akumulatora litowego.
• Do ładowania akumulatora używać oryginalnej ładowarki Sony lub urządzenia
umożliwiającego naładowanie akumulatora.
• Przechowywać akumulator w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Nie dopuścić do zamoczenia akumulatora.
• Wymiany można dokonać tylko na identyczny model lub odpowiednik zalecany
przez Sony.
• Bezzwłocznie usuwać zużyte akumulatory zgodnie z instrukcją.

Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują
przerwanie transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany
program albo odłączyć i z powrotem podłączyć przewód USB itp.
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami
przepisów EMC, o ile długość używanych przewodów połączeniowych
nie przekracza 3 metrów.
Na obraz i dźwięk z tego urządzenia mogą wpływać pola
elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

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.
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Zasilacz sieciowy
Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego gniazdka sieciowego. W razie problemu
z urządzeniem natychmiast wyłączyć zasilacz z gniazdka.
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Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten
może być używany razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria
lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa,
sprawności działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora,
wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.

Dane techniczne
Wymiary (zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association):
DSC-QX100: 62,5 × 62,5 × 55,5 mm (szer. × wys. × gł.)
DSC-QX10: 62,4 × 61,8 × 33,3 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga (zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association)
(z akumulatorem NP-BN i kartą „Memory Stick Micro”):
DSC-QX100: Około 179 g
DSC-QX10: Około 105 g
Zasilanie: akumulator NP-BN, 3,6 V
Pobór mocy (podczas zdjęć): 1,1 W

Czas pracy akumulatora i liczba obrazów, które można zarejestrować
Czas pracy

Liczba obrazów

Wykonywanie fotografii

Około 110 min

Około 220 obrazów

Rzeczywiste warunki (filmowanie)

Około 25 min

-

Zdjęcia ciągłe (filmowanie)

Około 55 min
(DSC-QX100)
Około 65 min
(DSC-QX10)

-

Znaki towarowe
•

, „Cyber-shot”, „Memory Stick”,
, „Memory Stick Micro”,
i „PlayMemories Home” są znakami towarowymi Sony

Corporation.
• Logo microSDXC jest znakiem towarowym SD-3C LLC.
• Android, Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Google Inc.
• Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
• The N Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Oprócz tego, wykorzystywane w instrukcji nazwy systemów i produktów są
na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich producentów. W instrukcji nie są jednak każdorazowo
zamieszczane symbole ™ i ®.

Uwagi dotyczące użytkowania aparatu
Uwagi dotyczące użytkowania aparatu
Uważać, aby przy podłączaniu uchwytu na smartfon do aparatu nie
przyciąć sobie palca.

Temperatura aparatu
Ciągła praca może spodować nagrzanie się aparatu i akumulatora,
nie świadczy to jednak o uszkodzeniu.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W zależności od temperatury aparatu i akumulatora urządzenie może
nie pozwalać na nagrywanie filmów lub automatycznie się wyłączać.
Służy to ochronie przed przegrzaniem.
W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i poczekać na ostygnięcie aparatu i akumulatora. Włączenie aparatu przed dostatecznym
wystudzeniem aparatu i akumulatora może spowodować wyłączenie
się urządzenia lub brak możliwości nagrywania filmów.

Obsługa i użytkowanie
Ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Nie rozbierać go ani nie
przerabiać, chronić je przed uderzeniem i oddziaływaniem sił –
uderzeniem młotkiem, upuszczeniem lub nastąpieniem.
Szczególnie należy chronić obiektyw.
Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania można
znaleźć w witrynie pomocy technicznej.
http://www.sony.net/

• Podane wartości są zgodne ze standardem Camera & Imaging Products
Association.
• Podane wartości zależą od rodzaju smartfona i sposobu jego użytkowania.
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