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פינוי
מצלמה זו בנויה מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע 

על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד 
האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש 

)WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו 
למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, 

התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. 
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כללי הבטיחות

יש להקפיד על הגנת המצלמה מפני פגיעה פיסית ולא להפעיל כוח רב 	 
מדי על לחצני המצלמה. 

אין לחשוף את המצלמה לטמפרטורות גבוהות )למשל ברכב סגור(. 	 

אין לחשוף את המצלמה למים או לתנאי לחות גבוהים במיוחד. 	 

אין להשתמש במצלמה בתנאי אבק וחול.	 

אין לצלם ישירות את השמש או כל מקור אור חזק כגון לייזר.	 

אין להתעסק בחלקיה הפנימיים של המצלמה. בכל מקרה של תקלה או 	 
שבר, פנו למעבדת השירות. 

אין לנקות את המצלמה בכלל ואת צג ה- LCD בפרט, באמצעות חומרי 	 
ניקוי כלשהם. מומלץ לנקותה אך ורק באמצעות מטלית יבשה ורכה. 

נייר 	  ורק באמצעות  יש לנקות אותה אך  אין לגעת בעדשת המצלמה. 
ניקוי מיוחד המיועד למטרה זו. 

הקפידו לכבות את המצלמה בזמן הפעולות הבאות:	 

טעינה או פריקה של הסוללה.	 

טעינה או פריקה של כרטיס הזיכרון.	 

חיבור או ניתוק כבל ספק הכוח. 	 

חיבור או ניתוק כבל התקשורת.	 

וכאשר 	  בו  הראשון  השימוש  לפני  הזיכרון  כרטיס  את  לפרמט  חובה 
את  לכבות  אין  הפירמוט  פעולת  במהלך  שגיאה.  הודעת  מתקבלת 

המצלמה ואין לגעת בסוללה ובכרטיס	 
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כללי הבטיחות

זהירות – סכנה!
במידה והמכשיר פועל על סוללות, החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ 	 

- יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.

אין לחשוף סוללות או מארז-סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו' .	 

השתמשו אך ורק בסוללה תקניות. הקפידו לטעון ולאכסן את הסוללה 	 
אך ורק על פי הוראות היצרן. הסוללה מכילות חומרים מסוכנים - שימרו 
עליהן הרחק מהישג יד של ילדים. הקפידו לפנות את הסוללה ה"גמורות" 

למתקן איסוף ייעודי. יש להיזהר מגרימת קצר בין שני קוטבי הסוללה.

שימוש במטען/ַסָּפק חשמל
או 	  בחוץ  בו  אין להשתמש  בלבד.  בתוך מבנה  לשימוש  מיועד  המטען 

בסביבה לחה. וגם בתוך מבנה יש להרחיק את המטען מנוזלים.

אין לחבר את המצלמה למקור מתח שלא סופק ע"י החברה.	 

ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע. אין לחתוך , לשבור או לעקם 	 
את כבל החשמל וכן אין להניח עליו חפצים.

אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.	 

לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.	 

יש לפנות למעבדת 	  אין לפרק את המטען. במקרה של בעיה כלשהי, 
השירות. 

במידה והבחנתם בעשן, ברעשים או בריח מוזר מהמטען, נתקו אותו 	 
מרשת החשמל ופנו למעבדת השירות. 

כל האמור לעיל בכפוף לתעודת האחריות המקורית
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הדרכה נוספת

עזרה באתר של סוני
פתחו באמצעות דפדפן האינטרנט את האתר:

http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/

מדריך אלקטרוני
הגדירו את הכפתור הפותח את המדריך:. 1

MENU ► )  Camera Settings2( ► [  Custom Key] או [  
Custom Key] ► ואז הצמידו לכפתור הרצוי את [In-Camera Guide].

2 ..Fn - או על כפתור תפריט מהיר MENU - לחצו על כפתור תפריט

בחרו בפריט הרצוי ולחצו על הכפתור שהגדרתם כדי לפתוח את . 3
המדריך על גבי צג המצלמה.

הערה חשובה
הבחירה באמצעות  כפתור הניווט )ימינה-שמאלה או מעלה-מטה לבחירה 

ועל המרכז לאישור(.
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חלקי המצלמה

כפתור הדלקה וכיבוי . 1
[ON/OFF]

נורית חיווי פעולה/טעינה. 2

כפתור הצילום. 3

חוגת תוכניות הצילום. 4

מנוף הזום. 5

נורית חיווי צילום מושהה / . 6
עזר למיקוד האוטומטי

מבזק. 7

מנוף כיוון דיאופטר. 8

עינית. 9

מיקרופון. 10

נצרת שליפת עינית. 11

ֶּתֶפס לרצועת נשיאה. 12

סימון לתקשורת בלוטות' . 13
 NFC טווח אפס

טבעת שליטה. 14

ָעְצִמית )עדשת המצלמה(. 15



7

חלקי המצלמה

חיישן קירבה לעין. 16

כפתור שליפת המבזק . 17

18 .LCD צג

19 . Fn כפתור תפריט מהיר
במצב צילום או שליחת 

במצב  קובץ לסמארטפון 
צפיה

כפתור הסרטת וידאו . 20
[MOVIE]

חיבור לָּכֶּבל תקשורת . 21
Multi/Micro USB

יציאת אודיו/וידאו דיגיטלי . 22
HDMI micro

23 .[MENU] כפתור תפריט

אנטנת Wi-Fi מובנית. 24

כפתור ניווט. 25

כפתור אישור. 26

כפתור ַמֲעָבר למצב . 27
ְצִפָּיה 

28 . / C כפתור מותאם אישית
מחיקה 
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חלקי המצלמה

בית סוללה. 29

ִנְצָרת שליפת סוללה . 30

ַּתְבִריג לחיבור חצובה. 31

נורית חיווי גישה לכרטיס הזיכרון. 32

בית כרטיס זיכרון. 33

מכסה בית סוללה וכרטיס זיכרון. 34

רמקול. 35

חיבור רצועת הנשיאה
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שימוש בסוללה

הכנסת הסוללה למצלמה
)הקפידו לכבות את המצלמה לפני החלפת סוללות(

פתחו את מכסה בית סוללה וכרטיס זיכרון.. 1

הכניסו פנימה את הסוללה )הוצאת הסוללה בהסטת ִנְצָרת שליפת . 2
הסוללה ושליפתה החוצה(.

טעינה בחשמל
לצורך הטעינה, חברו את המצלמה באמצעות כבל micro USB המצורף 

באחת משתי דרכים:

ִנְצָרת שליפת סוללה

1USB ספק
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שימוש בסוללה

ַסָּפק ייעודי2

משך זמן טעינת סוללה ריקה הוא כ-150 דקות

נורית חיווי:

דולקת בירוק - בפעולה

דולקת בכתום - בטעינה

כבויה - הטעינה הסתיימה

מהבהבת בכתום - תקלה
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שימוש בכרטיס זיכרון

הכניסו והוציאו את כרטיס הזיכרון )לא מסופק( אך ורק כאשר המצלמה 
כבויה 	

הוצאת כרטיס הזיכרון בלחיצתו פנימה ומשיכתו החוצה.

כרטיסי זיכרון תואמים

לצילום סוג כרטיס
תמונות

לצילום וידאו

XAVC SAVCHDMP4
Memory Stick PRO Duoרק סימן 2רק סימן 2-מתאים

Memory Stick PRO-HG Duoמתאיםמתאים1*מתאים

Memory Stick micro )M2(רק סימן 2רק סימן 2-מתאים

SD memory card2*2*-מתאים

SDHC memory card2*2*3*מתאים

SDXC memory card2*2*3*מתאים

microSD memory card2*2*-מתאים

microSDHC memory card2*2*3*מתאים

microSDXC memory card2*2*3*מתאים

.100Mbps-1* ניתן להקליט וידאו רק במהירות קטנה מ
2* סיווג  SD ומעלה או סיווג  UHS ומעלה.

 UHS  ומעלה או סיווג SD  4 וסיווגGB 3* קיבולת מעל
 UHS  100 נדרש סיווגMbps-ומעלה. להקלטה במהירות גדולה מ

ומעלה.

פינה 
קטומה
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צילום בסיסי

1.  הפעילו את המצלמה בלחיצה על כפתור ההדלקה. ַוְּדאּו שיש מספיק 
מקום בזיכרון של המדיה שנבחרה להקלטה )המצלמה יכולה להקליט 

גם על גבי זיכרון פנימי( ושהסוללה טעונה בחשמל.

לפני הפעלה ראשונה צריך לבחור את שפת הִמְמָׁשק, לַפְרֵמט  את 
כרטיס הזיכרון ולכוון את שעון המצלמה והתאריך בלחיצה על כפתור 

MENU, בחירת האפשרות:  ובחירת האפשרות:  )הבחירה 
באמצעות כפתור הניווט כמתואר בהמשך(.

כפתור ההדלקה

חיווי ההדלקה

כפתור הניווט

2.  העבירו את חוגת תוכניות 
הצילום לתוכנית הצילום 

האוטומטית  עבור צילום 
תמונות או לתוכנית צילום וידאו 

 עבור צילום וידאו.

3.  אם ברצונכם להשתמש בעינית, הסיטו את 
הנצרה כדי לשלוף אותה החוצה וכוונו את 

הדיאופטר בהתאם לצורך. החזירו אותה 
אחר כך למקומה בדחיפה פנימה.
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צילום בסיסי

5.  מקדו את המצולם באמצעות חצי לחיצה על כפתור הצילום כאשר 
הוא נמצא בתוך מסגרת המיקוד שבמרכז הצג. כל עוד יוחזק הכפתור 

חצי לחוץ, לא ישתנו המיקוד והחשיפה )מהירות הסגר וִמְפַתח 
הצמצם( שנקבעו אוטומטית, גם אם המצלמה ּתּוְפֶנה לכיוון מעט 

שונה כדי לשפר את הקומפוזיציה. שימו לב שלא לחסום עם היד את 
המבזק ואת נורית העזר למיקוד האוטומטי.

6.  לצילום תמונות: צלמו את התמונה 
באמצעות לחיצה על כפתור הצילום 

עד סוף דרכו. עשו זאת בעדינות - 
הרעדת המצלמה, תביא לתמונה 

מטושטשת 	

לצילום וידאו: לחצו על כפתור צילום 
וידאו - MOVIE להתחלת ההקלטה 

ולסיומה.

4.  מסגרו את התמונה הרצויה תוך הקטנת או 
הגדלת נושא הצילום בעזרת מנוף הזום, עד 

לקבלת הקומפוזיציה הרצויה. 

כפתור 
הצילום

כפתור צילום וידאו
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כפתור הניווט וטבעת השליטה

כפתור ניווט
לכפתור הניווט 2 אופני שימוש:

הוא מאפשר גישה ישירה )קיצור דרך( לשינוי אפשרויות פעולה נפוצות.. 1

הוא מאפשר ניווט ובחירה בין אפשרויות בתפריטי המצלמה )סיבוב, . 2
ולחיצות ימינה-שמאלה, מעלה-מטה ופנימה לבחירה ואישור(. פתיחת 

תפריטי המצלמה בלחיצה על כפתור תפריט - MENU או על כפתור 
.Fn - תפריט מהיר

השימוש בו על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 

צילום מושהה אפשרויות תצוגה
וצילום רצף תמונות

תפעול 
מבזק

פיצוי חשיפה

הסבר מפורט במדריך האלקטרוני המובנה במצלמה.

טבעת שליטה
ניתן לתכנת אותה לשליטה בכיוונים שכיחים.

למשל ביצוע זום. 

אופן התכנות:

MENU ► )  Camera Settings2( ► [  Custom Key] או [  
Custom Key] ► [Control Ring].

טבעת שליטה
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חוגת תוכניות הצילום

סובבו את חוגת תוכניות הצילום כדי 
לבחור בתוכנית הצילום הרצויה. 
המשיכו באמצעות כפתור הניווט 
על פי ההנחיות האינטראקטיביות 

המופיעות על גבי התצוגה.

תוכנית צילום "חכמה" המזהה בעצמה את תנאי הצילום 
ומכוונת לפיהן אוטומטית את מנגנוני המצלמה

P
תוכנית צילום אוטומטית עם אפשרות להתערבות ידנית על 

פי שיקול דעתו של הצלם כמו פיצוי חשיפה או ביטול פעולת 
המבזק.

Aחשיפה אוטומטית בעדיפות לִמְפַתח הצמצם

S .חשיפה אוטומטית בעדיפות למהירות ַהֶסֶגר

M תוכנית צילום שבה הן ִמְפַתח הצמצם והן מהירות הסגר
נקבעים ידנית.

MR.תוכנית צילום שהוגדרה ע"י המשתמש

תוכנית לצילום וידאו.

HFR.צילום וידאו בקצב גבוה המאפשר צפיה בהילוך איטי

תוכנית לצילום פנורמי בצורה "חכמה".

SCN תוכניות צילום מותאמות מראש לנסיבות מוגדרות כמו
למשל: דיוקן, ספורט, נוף וכו'.

הסבר מפורט במדריך האלקטרוני המובנה במצלמה.
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הקטנה

ְצִפָּיה

הצפיה בתמונות נעשית בלחיצה על כפתור ַמֲעָבר למצב ְצִפָּיה  וניווט 	 
בין התמונות באמצעות כפתור הניווט ימינה-שמאלה.

הצגת סרטון וידאו בלחיצה על מרכז כפתור הניווט.	 

הטיית מנוף הזום להקטנה  )W( תציג "אלבום תמונות"  . הבחירה 	 
בתמונה הרצויה נעשית באמצעות כפתור הניווט.

הטיית מנוף הזום להגדלה )T( תגדיל חלק מהתמונה. החלק המוגדל 	 
ניתן להזזה בעזרת כפתור הניווט.

כדי למחוק תמונות, לחצו על כפתור המחיקה  ובחרו באפשרות 	 
מחיקת התמונה הנוכחית בלבד או תמונות נוספות על פי ההנחיות 

האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה.

החזרה למצב צילום בחצי לחיצה על כפתור הצילום.	 

הגדלה

כפתור הניווט
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תפריטי המצלמה

1 ..[MENU] ַלֲחצּו על כפתור תפריט

ֲחרּו בקטגוריה הרצויה באמצעות כפתור הניווט.. 2 ַּבַּ

ַּבֲחרּו  בהגדרה הרצויה באמצעות כפתור הניווט.. 3

שנו את ההגדרה באמצעות כפתור הניווט על פי ההנחיות . 4
האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 

אשרו את הבחירה בלחיצה  פנימה על כפתור הניווט.. 5

קטגוריות

Camera Settings 1/2הגדרות הצילום )באדום ובסגול(

Networkהגדרות תקשורת אלחוטית )בירוק(

Playbackהגדרות הצפיה )בכחול(

Setupהגדרות תפעול המצלמה )בצהוב(

 Fn כפתור ִּתְפקּוד
)תפריט מהיר(

כפתור זה מאפשר גישה 
להגדרות שכיחות בהתאם 

למצב הפעולה של המצלמה. 
העזרו בכפתור הניווט ובטבעת 

השליטה כמתואר קודם, כדי 
לשנות את ההגדרות.

כפתור 
תפריט

טבעת שליטה

כפתור Fnכפתור הניווט
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חיבור למחשב/טאבלט/או סמארטפון

NFC וקישוריות Wi-Fi תקשורת
הגדירו את החיבור לנקודת גישה דרך קטגוריית התפריט: הגדרות 

תקשורת אלחוטית. הגדרת החיבור לרשת אלחוטית Wi-Fi אינה שונה 
עקרונית מהגדרת החיבור לרשת של סמארטפון או מחשב נייד - עיקבו 

אחר ההוראות האינטראקטיביות בהתאם למערכת ההפעלה. וודאו לפני 
 .)Password( והסיסמה )SSID ( החיבור שאתם יודעים מהו שם הרשת
היבואן אינו אחראי להדרכה ולתמיכה ברשת Wi-Fi. במקרה של בעיה, 

מומלץ להתייעץ עם ספק התשתית ו/או ספק הגישה לאינטרנט.

תקשורת טווח אפס )NFC( היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית בין שני 
התקנים שנמצאים ב"מרחק נגיעה" שמבצעת אוטומטית את שלב 

הצימוד/שיוך בתקשורת "בלוטות'". בהתקנים התומכים בתקשורת טווח 
אפס צריך לחפש את הסמל  שמסמן את המקום אליו יש לקרב את 
ההתקן השני. לאחר השלמת כינון תקשורת בלוטות' ניתן להרחיק בין 

ההתקנים.

העברת תמונות לסמארטפון

העברת תמונות לטלוויזיה

העברת תמונות למחשב
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חיבור למחשב/טאבלט/או סמארטפון

חיבור קווי
כדי להעביר את התמונות וסרטוני הוידאו למחשב יש לחבר את כבל 

התקשורת micro USB המסופק.

חובה לכבות את המצלמה ולנתק אותה מָּכֶּבל ַסָּפק החשמל בעת חיבור 
וניתוק כבל התקשורת. יש לחבר את כבל התקשורת קודם למחשב ורק 
אח"כ למצלמה. לפני הדלקת המצלמה חובה לוודא שהכבל "יושב" טוב 

במקומו, בשני קצותיו. 

 .”PlayMemories Home“ לאחר החיבור, יש לבצע את התקנת תוכנת
תוכנה זו ניתנת להורדה באתר של סוני:

Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

חיבור אלחוטי
ניתן לחבר מצלמה זו לטלפון חכם )סמארטפון( או 

טאבלט באמצעות רשת אלחוטית Wi-Fi משותפת. 
.http://www.sony.net/pmm :פרטים נוספים באתר

יש להוריד לסמארטפון או לטאבלט את אפליקציית: 
PlayMemories Mobile מחנות האפליקציות של 

אנדרואיד או אפל. 

הערה
האפליקציה עשויה להשתנות לאחר עדכון גרסה. 	 


