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Преди да започнете работа с това устройство, моля,
прочетете изцяло ръководството и го запазете за
бъдещи справки.
Този Адаптер за безжичен Интернет е съвместим с
Multi Interface Shoe (многофункционално гнездо за
аксесоари).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска от пожар или токов удар,
1) не излагайте устройството на дъжд или влага.
2) не поставяйте върху устройството предмети, пълни с
течности - например вази.
Пазете устройството от малки деца, за да избегнете
случайното му поглъщане.
За потребителите в Европа
С настоящето Sony Corporation декларира, че този
безжичен адаптер модел ADP-WL1M отговаря на
съществените изисквания и останалите условия на
директива 1999/5/ЕC. Подробности могат да бъдат
намерени на следния Интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de
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Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му
на неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
< Забележка за потребители от страните, които
прилагат директивите на Европейския съюз>
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Тokyo, 108-0075
Japan. Запитвания относно съвместимостта на продукта
със законодателството на Европейския съюз следва
да се отнасят към упълномощения представител
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля, обърнете се към адресите,
предоставени в съответните сервизни или гаранционни
документи.
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 Разпознаване на частите
1 Краче за прикрепяне към Multi Interface Shoe
(многофункционално гнездо за аксесоари)

 Прикрепяне на устройството
Изключете захранването на фотоапарата
Свалете частта от това устройство преди да го
прикрепите към фотоапарата както е показано на
илюстрация . (След употреба отново прикрепете
частта към устройството.)
За да свалите устройството, изключете
захранването на фотоапарата и след това
извършете действията по прикрепянето на
устройството, но в обратен ред.
Забележки
 Поставете устройството плътно и докрай в гнездото
за аксесоари на фотоапарата.
За повече информация, моля, посетете Интернет
страницата на Sony.

 Използване на устройството
Какво можете да правите с това устройство
 Можете да запазвате видеоклипове и снимки на
компютър (запис на компютър) (илюстрация -1)
 Можете да прехвърляте видеоклипове (MP4) и снимки
на вашия смартфон и таблет (илюстрация -2)
 Можете да използвате вашия смартфон или таблет
като устройство за дистанционно управление (работа
със смартфон) (илюстрация -3)
За подробности относно операциите се обърнете
към ръководството за употреба на вашия
фотоапарат.
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Забележки за употреба

 Работете с това устройство в съответствие с
правилата в областта, където го използвате.
 Когато използвате това устройство на места, където
използването на Wi-Fi е забранено - като например
на борда на самолет при излитане и кацане, задайте
настройката [Airplane Mode] на фотоапарата
в положение [On] или извадете устройство от
фотоапарата.
 Не повдигайте адаптера, докато е прикрепен към
фотоапарата.
За подробности относно настройките се обърнете
към ръководството за употреба на вашия
фотоапарат

Отстраняване на проблеми
Уверете се, че устройството е свързано правилно
към фотоапарата. След това изберете [Disp MAC
Address] в настройките на фотоапарата и се уверете, че
12-цифреният номер се извежда.

7

Технически характеристики
Съвместим
стандарт
Размери (Прибл.)

IEEE 802.11 b/g/n
26 mm x 21 mm x 31 mm (без
издадените части)
Прибл. 9 g
0°С до 40°С

Тегло
Работна
температура
Включени артикули
Адаптер за безжичен Интернет (ADP-WL1M) (1),
Защитно капаче за конектора (за прикрепяне към това
устройство) (1), Калъф (1), Документация
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Multi Interface Shoe е търговска марка на Sony
Corporation.
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