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Δια�άστε τα παρακάτω πριν απ� τη 
�ρήση της κάμερας
Πριν �ρησιμπιήσετε τη συσκευή, 
μελετήστε πρσεκτικά τ παρ�ν 
εγ�ειρίδι και φυλά�τε τ για 
μελλντική αναφρά.

Για να απ�τρέψετε τ�ν κίνδυν� 
πυρκαγιάς ή ηλεκτρ�πλη�ίας, μην 
εκθέτετε τη συσκευη σε �ρ��ή ή 
υγρασία.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε 
υπερ�λική #έστη �πως ήλι, φωτιά ή 
παρ�μια στι�εία.

Mπαταρία
Αν η μπαταρία υπστεί κακή 
μετα�είριση, μπρεί να εκραγεί, να 
πρκαλέσει φωτιά ή ακ�μα και �ημικά 
εγκαύματα. Λά�ετε τις ακ�λυθες 
πρφυλά�εις.
• Μην την απσυναρμλγείτε.
• Μην σπάσετε και μην πετά�ετε με 

δύναμη τη μπαταρία, μην τη 
�τυπήσετε με σφυρί, μην τη ρί�ετε 
κάτω και μην την πατήσετε.

• Μην την �ρα�υκυκλώνετε και μην 
αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να 
έρ�νται σε επαφή με τα τερματικά 
της μπαταρίας.

• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές 
θερμκρασίες άνω των 60°C, για 
παράδειγμα, εκτεθειμένη άμεσα στ 
φως τυ ήλιυ, ή μέσα σε αυτκίνητ 
σταθμευμέν κάτω απ� τν ήλι.

• Μην καίτε την μπαταρία, ύτε να την 
πετάτε στη φωτιά.

• Μην �ρησιμπιείτε μπαταρίες πυ 
έ�υν καταστραφεί ή παρυσιά#υν 
διαρρή λιθίυ.

• Να φρτί#ετε την μπαταρία μ�ν με 
ένα γνήσι φρτιστή  μπαταριών Sony 
ή μια συσκευή πυ μπρεί να φρτί#ει 
την μπαταρία.

• Κρατάτε την μπαταρία μακριά απ� τα 
μικρά παιδιά.

• Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε μ�ν με ίδι ή 

αντίστι� τύπ πυ συνιστάται απ� 
τη Sony.

• Απρρίψτε τις μπαταρίες άμεσα, 
�πως περιγράφεται στις δηγίες.

Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη 
μπαταρία τυ ίδιυ τύπυ. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ενδέ�εται να πρκληθεί 
πυρκαγιά ή ηλεκτρπλη�ία.

Μετασ�ηματιστής εναλλασσ�μεν�υ 
ρεύματ�ς
Μη �ρησιμπιείτε τ τρφδτικ� ενώ 
είναι τπθετημέν σε στεν� �ώρ, 
�πως ανάμεσα σε ένα τί� και έπιπλ.

Συνδέετε τ τρφδτικ� στην 
πλησιέστερη πρί#α τί�υ, �ταν τ 
�ρησιμπιείτε. Σε περίπτωση 
δυσλειτυργίας κατά τη �ρήση της 
κάμερας, απσυνδέστε τ τρφδτικ� 
απ� την πρί#α τί�υ αμέσως.

Ακ�μη και αν η κάμερα είναι 
απενεργπιημένη, ε�ακλυθεί να 
τρφδτείται με ρεύμα απ� τ δίκτυ 
�σ είναι συνδεδεμένη με τ 
τρφδτικ� πυ με τη σειρά τυ είναι 
στην πρί#α.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ

ΠΡ�Σ��Η

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Πρ�σ��ή
Τα ηλεκτρμαγνητικά πεδία στις 
συγκεκριμένες συ�ν�τητες ενδέ�εται να 
επηρεάσυν την εικ�να και τν ή� της 
μνάδας.

Τ πρϊ�ν αυτ� έ�ει ελεγ�θεί και έ�ει �ρεθεί 
�τι συμμρφύται με τα �ρια πυ 
καθρί#νται απ� την δηγία περί 
ηλεκτρμαγνητικής συμ�ατ�τητας για �ρήση 
καλωδίων σύνδεσης μήκυς μικρ�τερυ απ� 
3 μέτρα (9,8 π�δια).

Σημείωση
Σε περίπτωση πυ διακπεί η διαδικασία 
μεταφράς δεδμένων (απτυ�ία) λ�γω 
στατικύ ηλεκτρισμύ ή 
ηλεκτρμαγνητισμύ, επανεκκινήστε την 
εφαρμγή ή απσυνδέστε και επανασυνδέστε 
τ καλώδι επικινωνίας (καλώδι USB 
κ.λπ.).

Απ�κ�μιδή Παλαι�ύ 
Ηλεκτρικ�ύ & 
Ηλεκτρ�νικ�ύ 
Ε��πλισμ�ύ (Ισ�ύει 
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλες 
Ευρωπαϊκές �ώρες με 
�ε�ωριστά συστήματα 
συλλ�γής)

Τ σύμ�λ αυτ� επάνω στ πρϊ�ν ή στη 
συσκευασία τυ σημαίνει �τι τ πρϊ�ν δεν 
πρέπει να πετα�τεί μα#ί με τα ικιακά 
απρρίμματα αλλά πρέπει να παραδθεί σε 
ένα κατάλληλ σημεί συλλγής 
ηλεκτρλγικύ και ηλεκτρνικύ υλικύ 
πρς ανακύκλωση. Με τ να �ε�αιωθείτε �τι 
τ πρϊ�ν πετά�τηκε σωστά, �ηθάτε στην 
πρ�ληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 
στ περι�άλλν και την υγεία. Η 
ανακύκλωση των υλικών θα �ηθήσει στην 
ε�ικν�μηση φυσικών π�ρων. Για 
περισσ�τερες πληρφρίες σ�ετικά με την 
ανακύκλωση αυτύ τυ πρϊ�ντς, 
παρακαλύμε επικινωνήστε με τις 
υπηρεσίες καθαρι�τητας τυ δήμυ σας ή τ 
κατάστημα �πυ αγράσατε τ πρϊ�ν.

Εναλλακτική 
δια�είριση φ�ρητών 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών 
(Ισ�ύει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλες 
Ευρωπαϊκές �ώρες 
με �ε�ωριστά 
συστήματα 
συλλ�γής)

Τ σύμ�λ αυτ� επάνω στη μπαταρία ή στη 
συσκευασία δεί�νει �τι η μπαταρία πυ 
παρέ�εται με αυτ� τ πρϊ�ν δεν πρέπει να 
αντιμετωπί#εται �πως τα ικιακά 
απρρίμματα. Με τ να �ε�αιωθείτε �τι ι 
συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέ�τηκαν 
σωστά, �ηθάτε στην πρ�ληψη πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στ περι�άλλν και 
την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα 
�ηθήσει στην ε�ικν�μηση φυσικών 
π�ρων. Στην περίπτωση πρϊ�ντων πυ για 
λ�γυς ασφαλείας, επιδ�σεων, η 
ακεραι�τητας δεδμένων απαιτύν τη μ�νιμη 
σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, 
αυτή η μπαταρία θα πρέπει να 
αντικαθίσταται μ�ν απ� ε�υσιδτημέν 
τε�νικ� πρσωπικ�. Για να ε�ασφαλίσετε την 
σωστή μετα�είριση της μπαταρίας, 
παραδώστε τ πρϊ�ν στ τέλς της 
διάρκειας #ωής τυ στ κατάλληλ σημεί 
συλλγής ηλεκτρικύ και ηλεκτρνικύ 
ε�πλισμύ για ανακύκλωση. Στην 
περίπτωση �λων των άλλων μπαταριών, 
παρακαλύμε δείτε τ τμήμα πυ περιγράφει 
πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία 
απ� τ πρϊ�ν. Παραδώστε την μπαταρία 
στ κατάλληλ σημεί συλλγής των 
�ρησιμπιημένων μπαταριών για 
ανακύκλωση.
Για περισσ�τερες πληρφρίες σ�ετικά με 
την ανακύκλωση αυτύ τυ πρϊ�ντς ή της 
μπαταρίας, παρακαλύμε επικινωνήστε με 
τν αρμ�δι φρέα ανακύκλωσης ή τ 
κατάστημα �πυ αγράσατε τ πρϊ�ν.

Συνε�ί�εται ,

G
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Σημείωση για τ�υς πελάτες στις 
�ώρες π�υ ισ�ύ�υν �ι �δηγίες 
της Ε.Ε.
4 κατασκευαστής αυτύ τυ πρϊ�ντς είναι 
η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan. 4 Ε�υσιδτημένς 
Αντιπρ�σωπς σ�ετικά με την 
ηλεκτρμαγνητική συμ�ατ�τητα και την 
ασφάλεια τυ πρϊ�ντς είναι η Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Germany. Για πιδήπτε 
θέμα πυ αφρά στη συντήρηση ή στην 
εγγύηση, ανατρέ�τε στις διευθύνσεις πυ 
παρέ�νται στα �ε�ωριστά έγγραφα 
συντήρησης ή εγγύησης.

Η κάμερά σας συν�δεύεται απ� 
δύ� εγ�ειρίδια �ρήσης.
– "4δηγ�ς ?ρήσης" (Αυτ� τ 

εγ�ειρίδι)
– "PMB Guide" για τη �ρήση της 

κάμερας με συνδεδεμέν υπλγιστή 
(�ρίσκεται στ παρε��μεν CD-
ROM) (σελ. 110)

Τύπ�ι δίσκων συμ�ατών με την 
κάμερα
Μπρείτε να �ρησιμπιήσετε μ�ν 
τυς ακ�λυθυς τύπυς δίσκων.
– DVD-RW 8 cm
– DVD+RW 8 cm
– DVD-R 8 cm
– DVD+R DL 8 cm
?ρησιμπιήστε δίσκυς με τη 
σήμανση πυ απεικνί#εται παρακάτω. 
Βλ. σελίδα 13 για περισσ�τερες 
λεπτμέρειες.

Για α�ιπιστία και αντ�ή στ �ρ�ν 
της εγγραφής/αναπαραγωγής, 
συνιστάται η �ρήση δίσκων της Sony.

b Σημείωση
• Σε περίπτωση �ρήσης εν�ς μη 

πιστπιημένυ δίσκυ, ενδέ�εται να 
πρκύψει μη ικανπιητική πι�τητα 
εγγραφής/αναπαραγωγής.

Σημειώσεις σ�ετικά με τη 
�ρήση
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Τύπ�ι "Memory Stick" συμ�ατών 
με την κάμερα
• Για την εγγραφή ταινιών, συνιστάται 

να �ρησιμπιήσετε "Memory Stick 
PRO Duo" 512 MB ή μεγαλύτερ με 
σήμανση:
–  ("Memory Stick 

PRO Duo")*
–  ("Memory Stick 

PRO-HG Duo")
* Μπρείτε να �ρησιμπιήσετε "Memory 

Stick PRO Duo" είτε με τη σήμανση 
"Mark2" είτε �ωρίς αυτή.

• Βλ. σελίδα 36 για τ διαθέσιμ �ρ�ν 
εγγραφής για "Memory Stick PRO 
Duo".

"Memory Stick PRO Duo"/"Memory 
Stick PRO-HG Duo"
(Τ
 μέγεθ
ς αυτ� μπ
ρεί να 
�ρησιμ
π
ιηθεί με την κάμερα.)

"Memory Stick" 
(Δεν μπ
ρεί να �ρησιμ
π
ιηθεί με τη 
δική σας κάμερα.)

• Τα "Memory Stick PRO Duo" και 
"Memory Stick PRO-HG Duo" σε 
αυτ� τ εγ�ειρίδι αναφέρνται ως 
"Memory Stick PRO Duo".

• Δεν μπρείτε να �ρησιμπιήσετε 
άλλ τύπ κάρτας μνήμης εκτ�ς απ� 
εκείνυς πυ αναφέρνται ανωτέρω.

• Ένα "Memory Stick PRO Duo" 
μπρεί να �ρησιμπιηθεί μ�ν με 
ε�πλισμ� συμ�ατ� με "Memory Stick 
PRO".

• Μην επικλλήσετε ετικέτες ή ανάλγ 
σε "Memory Stick PRO Duo" ή σε 
μετατρπέα "Memory Stick Duo".

• Nταν �ρησιμπιείτε ένα "Memory 
Stick PRO Duo" με μια συσκευή 
συμ�ατή με "Memory Stick", 
�ε�αιωθείτε �τι έ�ετε τπθετήσει τ 
"Memory Stick PRO Duo" στ 
μετατρπέα "Memory Stick Duo".

�ρήση της κάμερας
• Μην κρατάτε την κάμερα απ� τα 

παρακάτω μέρη.

• Η κάμερα δεν φέρει πρστασία κατά 
της σκ�νης, των σταγνιδίων ή τυ 
νερύ. Βλ. "Σ�ετικά με τ �ειρισμ� της 
κάμερας" (σελ. 136).

• Για την απφυγή καταστρφής μέσων 
ή απώλειας απθηκευμένων εικ�νων, 
μην πραγματπιείτε τα παρακάτω 
�ταν είναι αναμμένες ι λυ�νίες  
(Ταινία)/  (Φωτγραφία) (σελ. 26) 
ή ι λυ�νίες ACCESS/πρ�σ�ασης 
(σελ. 32, 34):

– αφαίρεση μπαταρίας ή 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς απ� την κάμερα

– πρ�κληση μη�ανικών κραδασμών ή 
δνήσεων στην κάμερα

• Nταν συνδέετε την κάμερά σας με 
άλλη συσκευή μέσω καλωδίυ, 
�ε�αιωθείτε �τι έ�ετε τπθετήσει τ 
�ύσμα σύνδεσης με τ σωστ� τρ�π. 
Εάν τπθετήσετε τ �ύσμα σύνδεσης 
ασκώντας δύναμη στν ακρδέκτη,  
ακρδέκτης θα υπστεί #ημιά και 

Σκ�πευτρ
 �θ�νη LCD

Μπαταρία

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



6

E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\01REG_E.fm

Δια�άστε τα παρακάτω πριν απ� τη �ρήση της κάμερας 
(Συνέ�εια)

G
R

ενδέ�εται να πρκληθεί �λά�η στην 
κάμερά σας.

Πληρ�φ�ρίες για τα στ�ι�εία 
μεν�ύ, την �θ�νη LCD, τ� 
σκ�πευτρ� και τ� φακ�
• Τα στι�εία μενύ πυ εμφανί#νται 

σκιασμένα δεν είναι διαθέσιμα στις 
τρέ�υσες συνθήκες εγγραφής ή 
αναπαραγωγής.

• Η θ�νη LCD και τ σκ�πευτρ είναι 
κατασκευασμένα με τε�νλγία 
υψηλής ακρί�ειας έτσι ώστε πσστ� 
άνω τυ 99,99% των pixel να είναι 
ενεργά. Ωστ�σ, ενδέ�εται να 
εμφανιστύν μ�νιμες μικρσκπικές 
μαύρες κυκκίδες και/ή φωτεινές 
κυκκίδες (λευκύ, κ�κκινυ, μπλε ή 
πράσινυ �ρώματς) στην θ�νη LCD 
και στ σκ�πευτρ. 4ι κυκκίδες 
αυτές είναι φυσιλγικές, φείλνται 
στη διαδικασία κατασκευής και δεν 
επηρεά#υν με πινδήπτε τρ�π 
την εγγραφή.

• Η απευθείας έκθεση της θ�νης LCD, 
τυ σκπεύτρυ ή τυ φακύ στ φως 
τυ ήλιυ για μεγάλα �ρνικά 
διαστήματα ενδέ�εται να πρκαλέσει 
δυσλειτυργίες.

• Μην στρέφετε τ φακ� πρς τν ήλι. 
Κάτι τέτι ενδέ�εται να πρκαλέσει 
δυσλειτυργία της κάμερας. 
Πραγματπιήστε λήψεις τυ ήλιυ 
μ�ν σε συνθήκες �αμηλύ φωτισμύ, 
�πως κατά τ σύρυπ.

Σ�ετικά με την εγγραφή
• Πριν �εκινήσετε την εγγραφή, ελέγ�τε 

τη λειτυργία εγγραφής για να 
�ε�αιωθείτε �τι επιτυγ�άνεται 
εγγραφή εικ�νας και ή�υ �ωρίς 
πρ�λήματα.
– DCR-DVD150E/DVD650E

?ρησιμπιήστε ένα DVD-RW/
DVD+RW για δκιμαστική εγγραφή.

– DCR-DVD450E/DVD850E
Πραγματπιήστε δκιμαστική εγγραφή 
στην ενσωματωμένη μνήμη.

• Δεν παρέ�εται απ#ημίωση για τ 
περιε��μεν εγγραφών, ακ�μη και αν 
η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι 
δυνατή λ�γω δυσλειτυργίας της 
κάμερας, τυ μέσυ εγγραφής, κλπ.

• Τα συστήματα έγ�ρωμης τηλε�ρασης 
διαφέρυν ανάλγα με τις �ώρες/
περι�ές. Για να πρ�άλλετε τις 
εγγραφές σε τηλε�ραση, η τηλε�ραση 
θα πρέπει να �ρησιμπιεί σύστημα 
PAL.

• Τα πνευματικά δικαιώματα 
τηλεπτικών πργραμμάτων, ταινιών, 
�ιντεκασετών και άλλυ υλικύ 
ενδέ�εται να είναι νμικά 
κατ�υρωμένα. Η μη 
ε�υσιδτημένη εγγραφή τέτιυ 
υλικύ ενδέ�εται να είναι αντίθετη με 
τυς ν�μυς περί πνευματικών 
δικαιωμάτων.

• Εάν ε�ακλυθήσετε να 
απθηκεύετε/διαγράφετε εικ�νες για 
μεγάλ �ρνικ� διάστημα, θα 
παρατηρηθεί κατακερματισμ�ς της 
ενσωματωμένης μνήμης (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή τυ 
"Memory Stick PRO Duo". Δεν είναι 
δυνατή η απθήκευση ή η εγγραφή 
εικ�νων. Σε αυτή την περίπτωση, 
απθηκεύστε πρώτα τις εικ�νες σας 
σε μέσ άλλυ τύπυ (σελ. 58, 71) και 
στη συνέ�εια διαμρφώστε τ μέσ 
(σελ. 81).

Μαύρη κ
υκκίδα

Κ
υκκίδα λευκ
ύ, 
κ�κκιν
υ, μπλε ή 
πράσιν
υ �ρώματ
ς
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Σ�ετικά με τη ρύθμιση γλώσσας
4ι ενδεί�εις θ�νης πυ εμφανί#νται 
σε κάθε τπική γλώσσα 
�ρησιμπιύνται για την επε�ήγηση 
των διαδικασιών λειτυργίας. Εάν 
�ρειά#εται, αλλά�τε τη γλώσσα των 
ενδεί�εων της θ�νης πριν 
�ρησιμπιήσετε την κάμερά σας 
(σελ. 27).

Σ�ετικά με την απ�ρριψη/
μεταπώληση (DCR-DVD450E/
DVD850E)
Ακ�μα και αν εκτελέσετε 
[ΔΙΑΜ4Ρ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 81) ή 
διαγράψετε �λες τις εικ�νες πυ έ�υν 
εγγραφεί στην εσωτερική μνήμη, 
ενδέ�εται να μην διαγραφύν πλήρως 
τα δεδμένα απ� την εσωτερική μνήμη. 
Nταν παραδίδετε ή μεταπωλείτε την 
κάμερά σας σε κάπιν, συνιστάται να 
πραγματπιήσετε τη διαδικασία 
[ ΑΔΕΙ4] (σελ. 86) για απφυγή 
ανάκτησης των δεδμένων σας. 
Επιπλέν, �ταν απρρίπτετε την 
κάμερα, συνιστάται να καταστρέφετε 
τ σώμα της κάμερας.

Σ�ετικά με τ� φακ� Carl Zeiss
Η κάμερα διαθέτει φακ� Carl Zeiss, 
πυ αναπτύ�θηκε με συνεργασία της 
Carl Zeiss, στη Γερμανία, καθώς και της 
Sony Corporation και καταγράφει 
εικ�νες υψηλής πι�τητας. 
?ρησιμπιεί τ σύστημα μέτρησης 
MTF για �ιντεκάμερες και πρσφέρει 
την υψηλή πι�τητα των φακών Carl 
Zeiss. 
MTF = Modulation Transfer Function. 
Η αριθμητική τιμή υπδηλώνει την 
πσ�τητα φωτ�ς πυ δέ�εται  φακ�ς 
απ� τ θέμα.

Σ�ετικά με τ� παρ�ν εγ�ειρίδι�
• 4ι θ�νες LCD, ι εικ�νες 

σκπεύτρυ και ι ενδεί�εις πυ 
εμφανί#νται σε αυτ� τ εγ�ειρίδι, 
ελήφθησαν με φωτγραφική μη�ανή 
και ενδέ�εται να διαφέρυν απ� αυτ� 
πυ �λέπετε.

• Ως δίσκι σε αυτ� τ εγ�ειρίδι 
�αρακτηρί#νται ι δίσκι DVD 8 cm.

• Σε αυτ� τ εγ�ειρίδι, η 
ενσωματωμένη μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E),  δίσκς και 
τ "Memory Stick PRO Duo" 
απκαλύνται "μέσα".

• Εκτ�ς εάν αναγράφεται κάτι 
διαφρετικ�, ι απεικνίσεις σε αυτ� 
τ εγ�ειρίδι �ασί#νται στ μντέλ 
DCR-DVD850E.

• 4 σ�εδιασμ�ς και ι πρδιαγραφές 
των μέσων και άλλων ε�αρτημάτων 
υπ�κεινται σε αλλαγές �ωρίς 
πρειδπίηση.

Σ�ετικά με τη σήμανση π�υ 
�ρησιμ�π�ιείται στ� εγ�ειρίδι�
• 4ι διαθέσιμες λειτυργίες 

ε�αρτώνται απ� τ μέσ πυ 
�ρησιμπιείται. Τα ακ�λυθα 
σύμ�λα �ρησιμπιύνται για να 
υπδηλώσυν τν τύπ τυ μέσυ 
πυ μπρείτε να �ρησιμπιήσετε 
για συγκεκριμένη λειτυργία.

Ενσωματωμένη μνήμη

Δίσκ
ς

"Memory Stick PRO Duo"
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Διασκεδάστε με την κάμερά σας

Διασκεδάστε �ρησιμ�π�ιώντας διάφ�ρα 
"μέσα", ανάλ�γα με τις ανάγκες σας

Μπρείτε να επιλέ�ετε τα κατάλληλα μέσα για εγγραφή/αναπαραγωγή/επε�εργασία, 
�πως την ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E), ένα δίσκ, ή ένα 
"Memory Stick PRO Duo" (σελ. 30). Για να καθρίσετε τ μέσ για ταινίες ή 
φωτγραφίες, μπρείτε να επιλέ�ετε είτε [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] είτε [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ 
ΦΩΤ.] (DCR-DVD450E/DVD850E), ανάλγα με τις ανάγκες σας.

?ρησιμπιώντας τη λειτυργία [Μ4ΝΤΑ{ ΤΑΙΝΙΑΣ] της κάμερας, μπρείτε να 
αντιγράψετε ταινίες απ� την ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E) ή 
απ� "Memory Stick PRO Duo" σε δίσκ �ωρίς να απαιτείται σύνδεση άλλης 
συσκευής (σελ. 58).

b Σημειώσεις
• Ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η αντιγραφή περιε�μένων ταινίας ανάλγα με τν τύπ της 

κάμερας. Για λεπτμέρειες σ�ετικά με τη συμ�ατ�τητα τύπων, �λ. σελίδα 58.

Επιλ�γή μέσ�υ

Αντιγραφή απ� έναν τύπ� μέσ�υ σε άλλ�
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Μέσα για την κάμερά σας

Με την κάμερα, μπρείτε να εγγράψετε εικ�να είτε στην ενσωματωμένη μνήμη 
(DCR-DVD450E/DVD850E), είτε σε δίσκ DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ή 
DVD+R DL 8cm, είτε σε "Memory Stick PRO Duo". Βλ. σελίδα 5 για τυς τύπυς 
"Memory Stick" πυ μπρείτε να �ρησιμπιήσετε με την κάμερά σας.

Nταν �ρησιμπιείτε DVD-RW, μπρείτε να επιλέ�ετε τη μρφή εγγραφής μετα�ύ 
των λειτυργιών VIDEO ή VR. 

Σε αυτ� τ εγ�ειρίδι, η λειτυργία VIDEO απεικνί#εται ως  και η λειτυργία 
VR ως .

Λειτυργία VIDEO και λειτυργία VR  Γλωσσάρι (σελ. 153)

Μ�ρφή εγγραφής για DVD-RW

Μια μρφή εγγραφής πυ είναι συμ�ατή με τις περισσ�τερες συσκευές DVD, 
ειδικά μετά απ� την ριστικπίηση. 
Στη λειτ�υργία VIDEO είναι δυνατή η διαγραφή μ�ν� της πι� πρ�σφατης 
ταινίας. 

Μια μρφή εγγραφής πυ επιτρέπει την επε�εργασία με την κάμερά σας 
(διαγραφή και αλλαγή της σειράς των εικ�νων).
Είναι δυνατή η αναπαραγωγή εν�ς ριστικπιημένυ δίσκυ σε συσκευές 
DVD πυ υπστηρί#υν τη λειτυργία VR.
Ανατρέ�τε στ εγ�ειρίδι �ρήσης της συσκευής DVD για να ελέγ�ετε εάν 
υπστηρί#ει τη λειτυργία VR για DVD-RW.

Συνε�ί�εται ,
 13

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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�αρακτηριστικά δίσκων

4ι τιμές σε παρένθεση ( ) υπδηλώνυν σελίδες αναφράς.

Τύπ
ι δίσκων και σύμ&
λα

DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R DL

Σύμ&
λα π
υ �ρησιμ
π
ι
ύνται στ
 
εγ�ειρίδι


Δυνατ�τητα εγγραφής στ
ν ίδι
 δίσκ
 
και ταινίας 16:9 (ευρεία 
θ�νη) και 4:3 
(32)

z z – z z

Διαγραφή της πι
 πρ�σφατης ταινίας (55) z z z – –

Διαγραφή ή επεJεργασία ταινίας απ� την 
κάμερα (54) – z – – –

4ρήση τ
υ δίσκ
υ κατ' επανάληψη με 
διαμ�ρφωση, ακ�μα και αν 
 δίσκ
ς 
γεμίσει* (81)

z z z – –

Απαιτείται 
ριστικ
π
ίηση για 
αναπαραγωγή σε άλλες συσκευές (76) z z *1–** z z

Δυνατ�τητα εγγραφών μεγαλύτερης 
διάρκειας σε �ψη τ
υ δίσκ
υ – – – – z

* Η διαμ�ρφωση διαγράφει �λες τις εικ�νες και επαναφέρει τ μέσ εγγραφής στην αρ�ική τυ 
κατάσταση (κεν� δεδμένων) (σελ. 81). Ακ�μα και �ταν �ρησιμπιείτε καινύργι δίσκ, 
διαμρφώστε τν με την κάμερά σας (σελ. 32).

** Απαιτείται ριστικπίηση για αναπαραγωγή τυ δίσκυ απ� μνάδα DVD υπλγιστή. Δίσκς 
DVD+RW πυ δεν έ�ει ριστικπιηθεί ενδέ�εται να πρκαλέσει δυσλειτυργία τυ υπλγιστή.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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4ι τιμές στν πίνακα απτελύν τν κατά πρσέγγιση �ρ�ν εγγραφής σε λεπτά με 
τη �ρήση της ενσωματωμένης μνήμης (DCR-DVD450E/DVD850E) και σε μία �ψη 
δίσκυ. 
4 �ρ�νς εγγραφής σε απδεκτ� μέσ πικίλει ανάλγα με τν τύπ τυ μέσυ και τη 
ρύθμιση [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] (σελ. 89).

4ι τιμές σε ( ) απτελύν την ελά�ιστη διάρκεια της εγγραφής.

* DCR-DVD450E/DVD850E

z Συμ��υλές
• 4ι τιμές 9Μ και 6Μ στν πίνακα υπδηλώνυν τ μέσ ρυθμ� bit. "M" σημαίνει Mbps.
• Για DCR-DVD450E/DVD850E: Μπρείτε να επιλέ�ετε την πι�τητα της εγγραφής ή�υ των 

ταινιών με τ [AUDIO MODE] (σελ. 89).
Για DCR-DVD150E/DVD650E: Πραγματπιείται εγγραφή στερεφωνικύ ή�υ 2 καναλιών.

• Μπρείτε να ελέγ�ετε τ �ρ�ν εγγραφής με τ [ΠΛΗΡ4Φ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 80).
• Nταν �ρησιμπιείτε δίσκ δύ �ψεων, μπρείτε να εγγράψετε εικ�να και στις δύ �ψεις (σελ. 

131).
• Βλ. σελίδα 36 για τ διαθέσιμ �ρ�ν εγγραφής για "Memory Stick PRO Duo".

�ρ�ν�ς εγγραφής ταινιών

Τύπ�ς μέσ�υ

9M (HQ) (υψηλή πι�τητα) 230 (205) 20 (18) 35 (32)

6M (SP) (καννική πι�τητα) 340 (205) 30 (18) 55 (32)

3M (LP) (αναπαραγωγή 
διαρκείας)

5,1ch* 655 (435) 60 (44) 110 (80)

2ch 715 (460) 65 (46) 125 (90)

*

Η κάμερά σας �ρησιμπιεί τη μρφή VBR (Variable Bit Rate) για να ρυθμίσει αυτ�ματα την 
πι�τητα της εικ�νας ώστε να είναι κατάλληλη για τη σκηνή πυ εγγράφεται. Η τε�νλγία αυτή 
επιφέρει διακυμάνσεις στ διαθέσιμ �ρ�ν εγγραφής τυ μέσυ. Ταινίες ι πίες καταγράφυν 
έντνη κίνηση, καθώς και σύνθετα θέματα, εγγράφνται σε μεγαλύτερ ρυθμ� bit, με απτέλεσμα 
να μειώνεται  συνλικ�ς �ρ�νς εγγραφής.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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�ρησιμ�π�ιώντας την κάμερά σας

1Επιλ�γή μέσ�υ (σελ. 30)
Μπρείτε να επιλέ�ετε διαφρετικά μέσα για ταινίες και φωτγραφίες. 
Στην περίπτωση εγγραφής σε δίσκ, επιλέ�τε τ δίσκ πυ είναι 
καταλληλ�τερς για τις ανάγκες σας.

Θέλετε να διαγράφετε ή να επε�εργάHεστε εικ�νες 
με την κάμερα;

Ναι K�ι

Για εγγραφή 
μεγαλύτερης διάρκειας

Ναι K�ι

Θέλετε να διαγράφετε εικ�νες και να 
�ρησιμ�π�ιείτε �ανά τ� δίσκ�;

* Επιλέ�τε τη μρφή εγγραφής και διαμρφώστε τ δίσκ με την κάμερα (σελ. 32).

zΣυμ��υλές
• Μπρείτε να επιλέ�ετε τ δίσκ απ� τ [4ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.] (σελ. 84).

2Εγγραφή εικ�νων (σελ. 41)

3Επε�εργασία/Απ�θήκευση εικ�νων
4ι διαθέσιμες λειτυργίες ε�αρτώνται απ� τ επιλεγμέν μέσ.

x Αντιγραφή εικ�νων σε άλλ�υ τύπ�υ μέσ� με την κάμερα (σελ. 58)

x Αντιγραφή ταινιών σε άλλες συσκευές (σελ. 71)

x Επε�εργασία σε υπ�λ�γιστή (σελ. 105)
Με τη �ρήση τυ παρε��μενυ λγισμικύ "PMB" (Picture Motion Browser), 
μπρείτε να μεταφέρετε εικ�νες σε υπλγιστή και να τις απθηκεύσετε σε 
δίσκ.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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4Πρ���λή σε άλλες συσκευές

x Πρ���λή εικ�νων σε τηλε�ραση (σελ. 51)
Μπρείτε να πρ�άλλετε τις εικ�νες πυ εγγράψατε και επε�εργαστήκατε με 
την κάμερα σε συνδεδεμένη τηλε�ραση.

x Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε άλλες συσκευές (σελ. 79)
Για αναπαραγωγή δίσκυ πυ έ�ει εγγραφεί με την κάμερα σε άλλες συσκευές, 
πρέπει πρώτα να ριστικπιήσετε τ δίσκ.

bΣημειώσεις
• Nσ μικρ�τερς  �γκς της εγγραφής στ δίσκ, τ�σ περισσ�τερς �ρ�νς απαιτείται 

για την ριστικπίηση τυ δίσκυ.

Τα �αρακτηριστικά εν�ς �ριστικ�π�ιημέν�υ δίσκ�υ ε�αρτώνται απ� τ�ν τύπ� τ�υ.

Δεν είναι δυνατή η 
πρσθήκη εγγραφών ακ�μα 
και αν υπάρ�ει ελεύθερς 
�ώρς.

Nπως και τα DVD τυ 
εμπρίυ, η αναπαραγωγή 
αυτύ τυ δίσκυ είναι 
δυνατή στις περισσ�τερες 
συσκευές DVD μετά απ� 
την ριστικπίηση.

4 δίσκς μπρεί να αναπαρα�θεί 
σε συσκευή συμ�ατή με τη 
λειτυργία DVD-RW VR.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή τυ δίσκυ �ωρίς ριστικπίηση.
Σε ρισμένες περιπτώσεις �μως απαιτείται ριστικπίηση.
Για λεπτμέρειες, �λ. σελίδα 76.

Με αναίρεση της ριστικπίησης, 
είναι δυνατή η εγγραφή και άλλων 
ταινιών (σελ. 83).

Είναι δυνατή η εγγραφή 
επιπλέν ταινιών �ωρίς 
αναίρεση της ριστικπίησης.

Συμ�ατ�τητα αναπαραγωγής
Δεν εγγυάται η συμ�ατ�τητα αναπαραγωγής με �λες τις συσκευές DVD. Για 
περισσ�τερες πληρφρίες, ανατρέ�τε στα εγ�ειρίδια δηγιών πυ συνδεύυν τη 
συσκευή DVD ή #ητήστε τη συμ�υλή τυ αντιπρσώπυ.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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" HOME" και " OPTION"
- Ευκ�λία �άρη στ�υς δύ� τύπ�υς μεν�ύ

B Κατηγ�ρίες και στ�ι�εία τ�υ HOME MENU

Κατηγ�ρία (ΛΗΨΗ)

Κατηγ�ρία (ΠΡ�Β�ΛΗ 
ΕΙΚ�ΝΩΝ)

Κατηγ�ρία (Λ�ΙΠΑ)

Κατηγ�ρία (ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ 
ΜΕΣΩΝ)

Κατηγ�ρία (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) *1

Για να πρσαρμ�σετε την κάμερά σας 
(σελ. 87).

" HOME MENU" – τ� σημεί� έναρ�ης για την 
πραγματ�π�ίηση λειτ�υργιών με την κάμερά σας

(HELP)
ΕμφανίFει μια περιγραφή τ
υ στ
ι�εί
υ (σελ. 20)

Κατηγ
ρία

Στ
ι�εία Σελίδα

ΤΑΙΝΙΑ*1 42

ΦΩΤ�ΓΡΑΦΙΑ*1 42

Στ
ι�εία Σελίδα

VISUAL INDEX*1 45

Ε]ΕΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ*1 47

ΠΡ�ΣΩΠ�*1 48

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ. 67

Στ
ι�εία Σελίδα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ*2 54

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤ�ΓΡ.*3 57

Μ�ΝΤΑA ΤΑΙΝΙΑΣ*3 58

ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤ�ΓΡ*3 61

ΕΠΕ] 63

ΕΠΕ].ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ. 67

ΣΥΝΔΕΣΗ USB 105

ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 74

Στ
ι�εία Σελίδα

ΡΥΘ.ΜΕΣ�Υ ΕΙΚ*1 30

ΡΥΘ.ΜΕΣ�Υ ΦΩΤ.*1*3 30

�ΡΙΣΤΙΚ�Π.*1 76

ΠΛΗΡ�Φ.ΜΕΣΩΝ 80

ΔΙΑΜ�Ρ.ΜΕΣΩΝ*1 81

ΑΝΑΙΡ.�ΡΙΣΤ. 83

�ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ. 84

ΕΠΙΔ.ΑΡ4.ΒΑΣ.Δ. 85

*1 Μπρείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα 
στι�εία κατά τη λειτυργία Easy 
Handycam (σελ. 37). Για τα στι�εία πυ 
είναι διαθέσιμα στην κατηγρία 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), �λ. σελίδα 88.

Στ
ι�εία Σελίδα
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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1 Ενώ πιέHετε τ� πράσιν� κ�υμπί, 
στρέψτε τ� διακ�πτη POWER 
πρ�ς την κατεύθυνση τ�υ �έλ�υς 
για να ενεργ�π�ιήσετε την 
κάμερα.

2 Πιέστε (HOME) A (ή B).

3 Αγγί�τε την κατηγ�ρία π�υ 
θέλετε.

Παράδειγμα: Κατηγρία 
(Λ4ΙΠΑ)

4 Αγγί�τε τ� στ�ι�εί� π�υ θέλετε.

Παράδειγμα: [ΕΠΕ�]

5 Ακ�λ�υθήστε τ�ν �δηγ� π�υ 
εμφανίHεται στην �θ�νη για 
περαιτέρω λειτ�υργίες.

Για την απ�κρυψη της �θ�νης 
HOME MENU
Αγγί�τε .

*2 Τ στι�εί είναι διαθέσιμ κατά τη 
διάρκεια της λειτυργίας Easy Handycam 
(σελ. 37) �ταν επιλέγετε [ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] 
(DCR-DVD450E/DVD850E) ή 
[MEMORY STICK] στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ 
ΕΙΚ] (σελ. 30).

*3 Ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η �ρήση 
αυτύ τυ στι�είυ, ανάλγα με τ 
μντέλ της κάμεράς σας.

�ρήση τ�υ HOME MENU

(HOME) B

(HOME) A

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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" HOME" και " OPTION" - Ευκ�λία �άρη στ�υς δύ� τύπ�υς 
μεν�ύ (Συνέ�εια)
R

Kταν θέλετε να πρ��άλλετε 
πληρ�φ�ρίες για τη λειτ�υργία 
κάθε στ�ι�εί�υ στ� HOME 
MENU - HELP

1 Πιέστε (HOME).

Εμφανί#εται τ HOME MENU.

2 Αγγί�τε (HELP).

Τ κάτω μέρς τυ (HELP) 
γίνεται πρτκαλί.

3 Αγγί�τε τ� στ�ι�εί� για τ� �π�ί� 
θέλετε να μάθετε περισσ�τερα.

Nταν αγγί#ετε ένα στι�εί, η 
ε�ήγησή τυ εμφανί#εται στην 
θ�νη.

Για να εφαρμ�σετε την επιλγή, 
αγγί�τε [ΝΑΙ], διαφρετικά αγγί�τε 
[4?Ι].

Για να απενεργ�π�ιήσετε τη 
HELP
Αγγί�τε πάλι τ (HELP) στ �ήμα 
2.

Με ένα άγγιγμα στην θ�νη, κατά τη 
λήψη ή την αναπαραγωγή, 
εμφανί#νται ι λειτυργίες πυ είναι 
διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. Θα σας 
είναι πλύ εύκλ να 
πραγματπιήσετε διάφρες ρυθμίσεις. 
Βλ. σελίδα 97 για περισσ�τερες 
λεπτμέρειες.

�ρήση τ�υ OPTION MENU

(OPTION)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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�εκινώντας

Βήμα 1: Έλεγ��ς παρε��μενων 
στ�ι�είων
Βε�αιωθείτε �τι μα#ί με την κάμερα 
παρέ�νται και τα ακ�λυθα στι�εία.
Η τιμή στις παρενθέσεις υπδεικνύει 
τν αριθμ� τυ παρε��μενυ στι�είυ.

Μετασ�ηματιστής εναλλασσ�μεν
υ 
ρεύματ
ς (1) (σελ. 22)

Καλώδι
 τρ
φ
δ
σίας (1) (σελ. 22)

Καλώδι
 σύνδεσης A/V (1) (σελ. 51, 71)

Καλώδι
 USB (1) (σελ. 72)

Επαναφ
ρτιF�μενη μπαταρία NP-FH30 
(1) (σελ. 22)

CD-ROM "Handycam Application 
Software" (1) (σελ. 105) 

– PMB (λγισμικ�) συμπεριλαμ�ανμένυ 
τυ "PMB Guide"

�δηγ�ς 4ρήσης (Τ
 παρ�ν εγ�ειρίδι
) 
(1)
21

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βήμα 2: Φ�ρτιση της μπαταρίας

Μπ�ρείτε να φ�ρτίσετε τη μπαταρία 
"InfoLITHIUM" (σειρά H) (σελ. 135 
αφ�ύ την τ�π�θετήσετε στην 
κάμερά σας.

b Σημειώσεις
• Η κάμερά σας λειτ�υργεί μ�ν� με 

μπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά H).

1 Στρέψτε τ� διακ�πτη POWER 
πρ�ς την κατεύθυνση τ�υ �έλ�υς 
ως τη θέση OFF (CHG) 
(πρ�επιλεγμένη ρύθμιση).

2 Τ�π�θετήστε τη μπαταρία 
σύρ�ντάς τη πρ�ς την 
κατεύθυνση τ�υ �έλ�υς μέ�ρι να 
ασφαλίσει στη θέση της.

3 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς στην 
υπ�δ��ή DC IN της κάμερας.

Ανί�τε τ κάλυμμα της υπδ�ής 
και συνδέστε τ �ύσμα συνε�ύς 
ρεύματς τυ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς.

?ρησιμπιήστε ως δηγ� τ 
σύμ�λ v στ �ύσμα συνε�ύς 
ρεύματς με τ σύμ�λ v στην 
κάμερα.

4 Συνδέστε τ� καλώδι� 
τρ�φ�δ�σίας με τ� 
μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς και 
την πρίHα τ�ί��υ.

Η λυ�νία CHG (φ�ρτιση) ανά�ει και 
η φ�ρτιση �εκινάει. 

Διακ�πτης POWER

Υπ
δ
�ή 
DC IN

Βύσμα συνε�
ύς 
ρεύματ
ς

Μετασ�ηματιστής
εναλλασσ�μεν
υ

ρεύματ
ς
Καλώδι
 τρ
φ
δ
σίας

Πρ
ς πρίFα 
τ
ί�
υΚάλυμμα υπ
δ
�ής

Λυ�νία CHG
(φ�ρτιση)

Μπαταρία
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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5 Η λυ�νία CHG (φ�ρτιση) σ�ήνει 
�ταν η μπαταρία φ�ρτιστεί 
πλήρως. Απ�συνδέστε τ� 
μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς απ� 
την υπ�δ��ή DC IN.

b Σημειώσεις
• Απσυνδέστε τ μετασ�ηματιστή 

εναλλασσ�μενυ ρεύματς απ� την 
υπδ�ή DC IN κρατώντας ταυτ��ρνα 
την κάμερα και τ �ύσμα συνε�ύς 
ρεύματς.

Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία

1 Στρέψτε τ διακ�πτη POWER στη 
θέση OFF (CHG).

2 Σύρετε τ μ�λ� απελευθέρωσης 
BATT (μπαταρία) (1) και 
αφαιρέστε τη μπαταρία (2). 

b Σημειώσεις
• Nταν αφαιρείτε τη μπαταρία ή τ 

μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς, �ε�αιωθείτε �τι ι λυ�νίες 

(Ταινία)/ (Φωτγραφία) (σελ. 26)/
ACCESS (σελ. 32)/πρ�σ�ασης (σελ. 34) 
είναι σ�ηστές.

• Nταν απθηκεύετε τη μπαταρία, 
απφρτίστε τη πλήρως εάν πρ�κειται να 
παραμείνει απθηκευμένη για μεγάλ 
�ρνικ� διάστημα (σελ. 135).

Για να �ρησιμ�π�ιήσετε μια 
πρίHα τ�ί��υ ως πηγή 
τρ�φ�δ�σίας
Πραγματπιήστε τις ίδιες συνδέσεις 
�πως �ταν φρτί#ετε τη μπαταρία. Η 
μπαταρία δεν �άνει τ φρτί της σε 
αυτή την περίπτωση.

�ρ�ν�ς φ�ρτισης
?ρ�νς πυ απαιτείται κατά 
πρσέγγιση (λεπτά), �ταν φρτί#ετε μια 
μπαταρία πυ έ�ει απφρτιστεί 
πλήρως.

�ρ�ν�ς εγγραφής
Διαθέσιμς �ρ�νς κατά πρσέγγιση 
(λεπτά), �ταν �ρησιμπιείτε μια 
πλήρως φρτισμένη μπαταρία.

Kταν πραγματ�π�ιείται εγγραφή 
στην ενσωματωμένη μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή σε "Memory 
Stick PRO Duo"

Μ
�λ�ς 
απελευθέρωσης 
BATT (μπαταρία)

Μπαταρία 4ρ�ν
ς 
φ�ρτισης

NP-FH30 
(παρέ�εται)

115

NP-FH50 135

NP-FH70 170

NP-FH100 390

Μπαταρία
4ρ�ν
ς 
συνε�
ύς 
εγγραφής

Συνήθης 
�ρ�ν
ς 
εγγραφής*

NP-FH30 
(παρέ�εται)

95 45

105 50

NP-FH50 155 75

170 85

NP-FH70 330 165

370 185

NP-FH100 745 370

830 415

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Kταν πραγματ�π�ιείται εγγραφή σε 
δίσκ�

* 4 συνήθης �ρ�νς εγγραφής είναι  �ρ�νς 
�ταν εκτελείτε επανειλημμένες εκκινήσεις/
διακπές της εγγραφής, �ταν 
ενεργπιείτε/απενεργπιείτε την κάμερα 
και �ρησιμπιείτε τ #υμ.

b Σημειώσεις
• Βλ. σελίδα 30 για την επιλγή μέσυ.
• Nλι ι �ρ�νι μετρήθηκαν με τη 

λειτυργία εγγραφής [SP] υπ� τις 
ακ�λυθες συνθήκες:
Άνω: Nταν πραγματπιείται εγγραφή με 
την θ�νη LCD.
Κάτω: Nταν πραγματπιείται εγγραφή με 
τ σκ�πευτρ ενώ η θ�νη LCD είναι 
κλειστή.

�ρ�ν�ς αναπαραγωγής
Διαθέσιμς �ρ�νς κατά πρσέγγιση 
(λεπτά), �ταν �ρησιμπιείτε μια 
πλήρως φρτισμένη μπαταρία.

Kταν πραγματ�π�ιείται 
αναπαραγωγή απ� την 
ενσωματωμένη μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή απ� "Memory 
Stick PRO Duo"

Kταν πραγματ�π�ιείται 
αναπαραγωγή δίσκ�υ

b Σημειώσεις
• Βλ. σελίδα 30 για την επιλγή μέσυ.

Σ�ετικά με τη μπαταρία
• Πριν αλλά�ετε τη μπαταρία, σύρετε τ 

διακ�πτη POWER στη θέση OFF (CHG) 
και σ�ήστε τις λυ�νίες (Ταινία)/

(Φωτγραφία) (σελ. 26)/ACCESS 
(σελ. 32)/πρ�σ�ασης (σελ. 34).

• Η λυ�νία CHG (φ�ρτιση) ανα�σ�ήνει 
κατά τη φ�ρτιση, διαφρετικά τ 
ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (σελ. 74) δεν θα 
εμφανιστεί σωστά στις παρακάτω 
συνθήκες:
– Nταν η μπαταρία δεν έ�ει τπθετηθεί 

σωστά.
– Nταν η μπαταρία έ�ει υπστεί #ημιά.
– Nταν η μπαταρία �ρίσκεται στ τέλς της 

διάρκειας #ωής της (Μ�ν για 
ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ).

Μπαταρία
4ρ�ν
ς 
συνε�
ύς 
εγγραφής

Συνήθης 
�ρ�ν
ς 
εγγραφής*

NP-FH30 
(παρέ�εται)

80 40

90 45

NP-FH50 135 65

145 70

NP-FH70 290 145

315 155

NP-FH100 650 325

710 355

Μπαταρία �θ�νη LCD 
ενεργ
π
ιημένη

�θ�νη LCD 
απενεργ
π
ιημένη

NP-FH30 
(παρέ�εται)

125 145

NP-FH50 205 235
NP-FH70 435 505
NP-FH100 980 1120

Μπαταρία �θ�νη LCD 
ενεργ
π
ιημένη

�θ�νη LCD 
απενεργ
π
ιημένη

NP-FH30 
(παρέ�εται)

105 120

NP-FH50 170 195
NP-FH70 370 415
NP-FH100 830 925
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Σ�ετικά με τ� �ρ�ν� φ�ρτισης/εγγραφής/
αναπαραγωγής
• ?ρ�νι πυ μετρήθηκαν με τη 

�ιντεκάμερα σε θερμκρασία 25 °C. 
Συνιστάται θερμκρασία μετα�ύ 10 °C και 
30 °C.

• 4 διαθέσιμς �ρ�νς εγγραφής και 
αναπαραγωγής είναι μικρ�τερς, �ταν 
�ρησιμπιείτε την κάμερα σε �αμηλή 
θερμκρασία.

• 4 διαθέσιμς �ρ�νς εγγραφής και 
αναπαραγωγής θα είναι μικρ�τερς, 
ανάλγα με τις συνθήκες στις πίες 
�ρησιμπιείτε την κάμερα.

Σ�ετικά με τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς
• Μην �ρα�υκυκλώνετε τ �ύσμα συνε�ύς 

ρεύματς τυ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς ή τυς π�λυς 
της μπαταρίας με πιδήπτε μεταλλικ� 
αντικείμεν. Ενδέ�εται να πρκληθεί 
δυσλειτυργία.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βήμα 3: Ενεργ�π�ίηση και ρύθμιση της 
ημερ�μηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την ημερμηνία και την ώρα 
�ταν �ρησιμπιείτε την κάμερα για 
πρώτη φρά. Εάν δεν ρυθμίσετε την 
ημερμηνία και την ώρα, η θ�νη [ΡΥΘ 
Ρ4Λ4ΓΙ4Υ] θα εμφανί#εται κάθε 
φρά πυ θέτετε την κάμερα σε 
λειτυργία ή αλλά#ετε τη θέση τυ 
διακ�πτη POWER.

1 Ενώ πιέHετε τ� πράσιν� κ�υμπί, 
στρέψτε τ� διακ�πτη POWER 
επανειλημμένα πρ�ς την 
κατεύθυνση τ�υ �έλ�υς μέ�ρι να 
ανάψει η αντίστ�ι�η λυ�νία.

 (Ταινία):Για την εγγραφή 
ταινιών

 (Φωτ�γραφία):Για τη λήψη 
φωτγραφιών

Μετα�είτε στ �ήμα 3 εάν 
ενεργπιείτε την κάμερά σας για 
πρώτη φρά.

2 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ.] t [ΡΥΘ Ρ�Λ�ΓΙ�Υ].

Εμφανί#εται η θ�νη [ΡΥΘ 
Ρ4Λ4ΓΙ4Υ].

3 Επιλέ�τε την επιθυμητή 
γεωγραφική περι��ή, 
�ρησιμ�π�ιώντας τα /  και 
στη συνέ�εια αγγί�τε 
[ΕΠ�ΜΕΝ�].

4 Ρυθμίστε τ� [ΚΑΛ�Κ ΩΡΑ] και 
στη συνέ�εια αγγί�τε 
[ΕΠ�ΜΕΝ�].

5 Ρυθμίστε τ� [Ε] (έτ�ς) 
�ρησιμ�π�ιώντας τα / .

6 Επιλέ�τε [Μ] (μήνας) με τα /  
και στη συνέ�εια ρυθμίστε τ� 
μήνα με τα / .

Διακ�πτης POWER

Αγγί�τε τ κυμπί στην θ�νη LCD.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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7 Ρυθμίστε τ� [Η] (ημέρα), την ώρα 
και τα λεπτά με τ�ν ίδι� τρ�π� 
και στη συνέ�εια αγγί�τε 
[ΕΠ�ΜΕΝ�].

8 Βε�αιωθείτε �τι τ� ρ�λ�ι έ�ει 
ρυθμιστεί σωστά και στη 
συνέ�εια αγγί�τε .

Τ ρλ�ι αρ�ί#ει να λειτυργεί.

Μπρείτε να ρίσετε πιδήπτε 
έτς μέ�ρι τ 2037.

Απενεργ�π�ιήση
Στρέψτε τ διακ�πτη POWER στη 
θέση OFF (CHG).
Η λυ�νία  (Ταινία) ανα�σ�ήνει για 
μερικά δευτερ�λεπτα και η κάμερα 
απενεργπιείται.

b Σημειώσεις
• Εάν δεν �ρησιμπιήσετε την κάμερα για 3 

μήνες περίπ�υ, η ενσωματωμένη 
επαναφρτι#�μενη μπαταρία 
απφρτί#εται και ι ρυθμίσεις της 
ημερμηνίας και της ώρας ενδέ�εται να 
διαγραφύν απ� τη μνήμη. Σε αυτή την 
περίπτωση, φρτίστε την ενσωματωμένη 
επαναφρτι#�μενη μπαταρία και κατ�πιν 
ρυθμίστε �ανά την ημερμηνία και την ώρα 
(σελ. 140).

• Αφύ τεθεί σε λειτυργία, η κάμερα 
�ρειά#εται μερικά δευτερ�λεπτα μέ�ρι να 
είναι έτιμη για εγγραφή. Δεν μπρείτε να 
�ρησιμπιήσετε την κάμερα για αυτ� τ 
διάστημα.

• Απ� πρεπιλγή, η κάμερα 
απενεργπιείται αυτ�ματα εάν δεν τη 
�ρησιμπιήσετε για περίπυ 5 λεπτά, για 
ε�ικν�μηση της ενέργειας της μπαταρίας 
([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ4], σελ. 97).

z Συμ��υλές
• Η ημερμηνία και η ώρα δεν εμφανί#νται 

κατά την εγγραφή, αλλά εγγράφνται 
αυτ�ματα στ μέσ και είναι δυνατή η 
πρ�λή τυς κατά την αναπαραγωγή 
([ΚΩΔ ΔΕΔ4ΜΕΝ], σελ. 93).

• Βλ. σελίδα 129 για πληρφρίες σ�ετικά με 
τη "Παγκ�σμια διαφρά ώρας".

• Εάν τα κυμπιά στην θ�νη αφής δεν 
λειτυργύν σωστά, ρυθμίστε την θ�νη 
αφής ([ΜΙΚΡ4ΡΥΘΜΙΣΗ], σελ. 138).

Μπρείτε να αλλά�ετε τα μηνύματα επί 
της θ�νης, έτσι ώστε να εμφανί#νται 
σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.
Αγγί�τε (HOME) t 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ.] t [ ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.] και 

στη συνέ�εια επιλέ�τε την επιθυμητή 
γλώσσα.

Αλλαγή ρύθμισης γλώσσας
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βήμα 4: Ρυθμίσεις πριν απ� την εγγραφή

Σύρετε τ διακ�πτη LENS COVER στη 
θέση OPEN.

Μετά απ� την εγγραφή, σύρετε τ 
διακ�πτη LENS COVER στη θέση 
CLOSE για να κλείσει τ κάλυμμα 
φακύ.

Ανί�τε την θ�νη LCD σε γωνία 90 
μιρών σε σ�έση με την κάμερα (1) και 
περιστρέψτε τη στη �έλτιστη γωνία για 
εγγραφή ή αναπαραγωγή (2).

b Σημειώσεις
• Πρσέ�ετε να μην πατάτε κατά λάθς τα 

κυμπιά πυ �ρίσκνται στην θ�νη LCD, 
�ταν ανίγετε ή ρυθμί#ετε την θ�νη LCD.

z Συμ��υλές
• Εάν ανί�ετε την θ�νη LCD κατά 90 

μίρες σε σ�έση με την κάμερα και στη 
συνέ�εια την περιστρέψετε 180 μίρες πρς 
την πλευρά τυ φακύ, μπρείτε να 
κλείσετε την θ�νη LCD με την �ψη της 
θ�νης LCD στραμμένη πρς τα έ�ω. Αυτ� 
σας ε�υπηρετεί κατά τις λειτυργίες 
αναπαραγωγής.

• Αγγί�τε (HOME) t 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜ.Η?4Υ/

ΕΜΦ.] t [ΦΩΤΕΙΝ4Τ LCD] (σελ. 94) και 
ρυθμίστε τη φωτειν�τητα της θ�νης LCD.

• 4ι πληρφρίες εμφανί#νται ή 
απκρύπτνται (εμφάνιση y απ�κρυψη) 
κάθε φρά πυ πιέ#ετε τ DISP.

Μπρείτε να δείτε μέσα απ� τ 
σκ�πευτρ για να απφύγετε την 
ε�άντληση της μπαταρίας, ή για 
περιπτώσεις �πυ η εικ�να πυ 
αναπαράγεται απ� την θ�νη LCD 
είναι �αμηλής πι�τητας.
Τρα�ή�τε τ σκ�πευτρ και κιτά�τε 
μέσα απ� αυτ�. Ρυθμίστε τ σκ�πευτρ 
ανάλγα με την �ρασή σας.

Άν�ιγμα καλύμματ�ς 
φακ�ύ

Ρύθμιση �θ�νης LCD

190 μ
ίρες σε σ�έση 
με την κάμερα

2180 μ
ίρες 
(μέγιστ
)

290 μ
ίρες 
(μέγιστ
)

DISP

Ρύθμιση σκ�πεύτρ�υ

Μ
�λ�ς ρύθμισης 
φακ
ύ σκ
πεύτρ
υ
Μετακινήστε τν έως 
�τυ καθαρίσει η 
εικ�να.

Σκ�πευτρ

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Ρυθμίστε και σφί�τε τν ιμάντα 
σύμφωνα με την εικ�να και κρατήστε 
την κάμερά σας σωστά.

Σύσφι�η ιμάντα
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βήμα 5: Επιλ�γή μέσ�υ

Μπρείτε να ρυθμίσετε �ε�ωριστά τ μέσ πυ θα �ρησιμπιείται για ταινίες και 
φωτγραφίες. 
Για ταινίες, μπρείτε να επιλέ�ετε την ενσωματωμένη μνήμη*, ένα δίσκ ή ένα 
"Memory Stick PRO Duo". Για φωτγραφίες, μπρείτε να επιλέ�ετε την 
ενσωματωμένη μνήμη* ή ένα "Memory Stick PRO Duo".  

DCR-DVD150E/DVD650E
Απ� πρεπιλγή, ι ταινίες εγγράφνται σε δίσκ. 4ι φωτγραφίες εγγράφνται 
μ�ν σε "Memory Stick PRO Duo".

DCR-DVD450E/DVD850E
Απ� πρεπιλγή και ι ταινίες και ι φωτγραφίες εγγράφνται στην ενσωματωμένη 
μνήμη.

b Σημειώσεις
• Μπρείτε να εγγράψετε, να πραγματπιήσετε αναπαραγωγή ή να επε�εργαστείτε την εικ�να 

στ επιλεγμέν μέσ. Nταν εγγράφετε, αναπαράγετε ή επε�εργά#εστε εικ�νες σε άλλα μέσα, 
επιλέ�τε τ μέσ �ανά.

1 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΡΥΘ.ΜΕΣ�Υ ΕΙΚ].

Εμφανί#εται η θ�νη ρύθμισης 
μέσυ για ταινίες.

2 Αγγί�τε τ� μέσ� π�υ θέλετε.

3 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

4 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Αλλά#ει τ μέσ για ταινίες.

Ενσωματωμένη μνήμη

Δίσκ
ς

"Memory Stick PRO Duo"

Ταινία Φωτ
γραφία

*

* DCR-DVD450E/DVD850E

Επιλ�γή μέσ�υ για ταινίες
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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1 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΡΥΘ.ΜΕΣ�Υ ΦΩΤ.].

Εμφανί#εται η θ�νη ρύθμισης 
μέσυ για φωτγραφίες.

2 Αγγί�τε τ� μέσ� π�υ θέλετε.

b Σημειώσεις
• Δεν είναι δυνατή η επιλγή τυ δίσκυ ως 

μέσυ για φωτγραφίες.

3 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

4 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Αλλά#ει τ μέσ για φωτγραφίες.

Για επι�ε�αίωση τ�υ 
επιλεγμέν�υ μέσ�υ

1 Σύρετε τ διακ�πτη POWER για να 
ενεργπιηθεί η λυ�νία της 
λειτυργίας ( (Ταινία)/

(Φωτγραφία)) για την πία 
θέλετε να ελέγ�ετε τ μέσ.

2 Επι�ε�αιώστε τ εικνίδι μέσυ 
πυ εμφανί#εται στην πάνω δε�ιά 
γωνία της θ�νης.

* DCR-DVD450E/DVD850E

Επιλ�γή μέσ�υ για 
φωτ�γραφίες (DCR-
DVD450E/DVD850E)

Ενσωματωμένη μνήμη*

Δίσκς (Τ εικνίδι 
διαφέρει ανάλγα με τν 
τύπ τυ δίσκυ 
(σελ. 14).)

"Memory Stick PRO 
Duo"

Εικ
νίδι
 μέσ
υ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βήμα 6: Εισαγωγή δίσκ�υ ή "Memory 
Stick PRO Duo"
Nταν επιλέγετε [ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] στ 
"Βήμα 5", δεν είναι απαραίτητες ι 
διαδικασίες πυ περιγράφνται στ 
"Βήμα 6" (DCR-DVD450E/
DVD850E).

Nταν επιλέγετε [ΔΙΣΚ4Σ] στ "Βήμα 
5", �ρειά#εστε ένα νέ DVD-RW, 
DVD+RW, DVD-R, ή DVD+R DL 8 
cm (σελ. 14).

b Σημειώσεις
• Αφαιρέστε σκ�νη ή απτυπώματα απ� τ 

δίσκ πριν τη �ρήση, με ένα μαλακ� πανί 
(σελ. 132). 

1 Ελέγ�τε �τι η κάμερα είναι 
ενεργ�π�ιημένη.

2 Σύρετε τ� διακ�πτη καλύμματ�ς 
δίσκ�υ OPEN πρ�ς την 
κατεύθυνση τ�υ �έλ�υς 
(OPEN l).

Η ένδει�η [ΠΡ4ΕΤ4ΙΜ.ΑΝ4ΙΓΜ.] 
εμφανί#εται στην θ�νη. Τ 
κάλυμμα τυ δίσκυ ανίγει 
ελαφρώς.

3 Τ�π�θετήστε τ� δίσκ� με την 
εγγράψιμη �ψη πρ�ς την κάμερα 
και στη συνέ�εια πιέστε τ� 
κέντρ� τ�υ δίσκ�υ έως �τ�υ 
κ�υμπώσει.

4 Κλείστε τ� κάλυμμα δίσκ�υ.

Η ένδει�η [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚ4Υ] 
εμφανί#εται στην θ�νη. 

Εισαγωγή δίσκ�υ

Διακ�πτης καλύμματ
ς
δίσκ
υ OPEN

Κεφαλή DVD

Nταν τ κάλυμμα δίσκυ ανίγει 
ελαφρά, ανί�τε τ πλήρως.

Λυ�νία ACCESS (Δίσκ
ς)

Τπθετήστε τ δίσκ με την πλευρά 
ετικέτας πρς τα έ�ω �ταν �ρησιμπιείτε 
δίσκ μίας �ψης.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



3

E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\04GET.fm

B
εκινώ

ντα
ς

3
GR

Ενδέ�εται να �ρειαστεί κάπις 
�ρ�νς έως �τυ αναγνωρίσει η 
κάμερα τ δίσκ.

x DVD-RW/DVD+RW
Εμφανί#εται μια θ�νη για να 
επιλέ�ετε εάν θα �ρησιμπιήσετε 
τ [4ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.]. 
?ρησιμπιώντας τ 
[4ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.] μπρείτε να 
διαμρφώσετε τ δίσκ με τις 
δηγίες της θ�νης. Εάν δεν 
επιθυμείτε να τ �ρησιμπιήσετε, 
πρ�ωρήστε στ �ήμα 5.

x DVD-R/DVD+R DL
Μπρείτε να αρ�ίσετε την εγγραφή 
αμέσως μ�λις απκρυφθεί τ 
μήνυμα [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚ4Υ] απ� 
την θ�νη. Δεν �ρειά#εται να 
ακλυθήσετε άλλα �ήματα μετά τ 
�ήμα 5.

5 Αγγί�τε την επιλ�γή π�υ είναι η 
κατάλληλη απ� την �θ�νη.

x DVD-RW
Επιλέ�τε τη μρφή εγγραφής, 
[VIDEO] ή [VR] (σελ. 13) και 
αγγί�τε .

x DVD+RW
Επιλέ�τε τ λ�γ εικ�νας της 
ταινίας, [ΕΙΚ4ΝΑ 16:9] ή [4:3] και 
στη συνέ�εια αγγί�τε .

6 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

7 Kταν εμφανιστεί τ� μήνυμα 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Nταν λκληρωθεί η διαμ�ρφωση, 
μπρείτε να �εκινήσετε την εγγραφή 
στ δίσκ.

z Συμ��υλές

• Nταν �ρησιμπιείτε DVD-RW και 
τη λειτυργία Easy Handycam (σελ. 
37), η διαμ�ρφωση εγγραφής 
καθρί#εται στη λειτυργία VIDEO.

Αφαίρεση δίσκ�υ
1 Ακλυθήστε τα �ήματα 1 και 2 για να 

ανί�ετε τ κάλυμμα δίσκυ.
2 Πιέστε τν ά�να συγκράτησης δίσκυ 

στ κέντρ τυ δίσκυ και αφαιρέστε 
τ δίσκ κρατώντας τν απ� τα άκρα.

b Σημειώσεις
• Πρσέ�τε να μην παρεμπδίσετε την 

κίνηση με τ �έρι σας ή άλλα αντικείμενα, 
�ταν ανίγετε ή κλείνετε τ κάλυμμα 
δίσκυ. Μετακινήστε τν ιμάντα στ κάτω 
μέρς της κάμερας και στη συνέ�εια 
ανί�τε ή κλείστε τ κάλυμμα δίσκυ.

• Εάν πιαστεί  ιμάντας �ταν κλείνετε τ 
κάλυμμα δίσκυ, ενδέ�εται να πρκληθεί 
δυσλειτυργία της κάμερας.

• Μην αγγί#ετε την εγγράψιμη πλευρά τυ 
δίσκυ ή την κεφαλή DVD (σελ. 139).
Nταν �ρησιμπιείτε δίσκ δύ �ψεων, 
πρσέ�τε να μην λερώσετε την επιφάνεια με 
απτυπώματα.

• Εάν κλείσετε τ κάλυμμα δίσκυ ενώ  
δίσκς δεν έ�ει τπθετηθεί σωστά, 
ενδέ�εται να πρκληθεί δυσλειτυργία της 
κάμερας.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• Μην απσυνδέετε τις πηγές τρφδσίας 
κατά τη διάρκεια διαμ�ρφωσης δίσκυ.

• Μην πρκαλείτε κραδασμύς ή δνήσεις 
στην κάμερα �ταν δια�ά#ει/γράφει στ 
δίσκ:
– ενώ η λυ�νία ACCESS είναι αναμμένη
– ενώ η λυ�νία ACCESS ανα�σ�ήνει
– ενώ στην θ�νη LCD εμφανί#νται τα 

μηνύματα [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚ4Υ] ή 
[ΠΡ4ΕΤ4ΙΜ.ΑΝ4ΙΓΜ.]

• Ενδέ�εται να �ρειαστεί κάπις �ρ�νς για 
την αφαίρεση τυ δίσκυ, ανάλγα με τ 
περιε��μεν.

• Ενδέ�εται να �ρειαστύν περίπυ 10 λεπτά 
για την αφαίρεση τυ δίσκυ εάν έ�ει 
γρατ#υνιές ή είναι �ρώμικς απ� 
απτυπώματα, κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, 
 δίσκς ενδέ�εται να έ�ει υπστεί #ημιά.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να εισάγετε ή να αφαιρείτε τ 

δίσκ �ταν παρέ�εται τρφδσία στην 
κάμερα, ακ�μα και �ταν η κάμερα είναι 
απενεργπιημένη. Nμως, η διαδικασία 
αναγνώρισης δίσκυ (�ήμα 4) δεν θα 
�εκινήσει.

• Για να διαγράψετε �λα τα περιε��μενα 
δίσκυ DVD-RW/DVD+RW, πρκειμένυ 
να τν �ρησιμπιήσετε �ανά για την 
εγγραφή νέας εικ�νας, �λ. "Διαμ�ρφωση 
μέσων" (σελ. 81).

• Μπρείτε να επιλέ�ετε τν κατάλληλ 
δίσκ απ� τ [4ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.] στ 
HOME MENU (σελ. 84).

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη 
μ�ν �ταν επιλέγετε [MEMORY 
STICK] στ "Βήμα 5".
Βλ. σελίδα 5 για πληρφρίες σ�ετικά 
με τ "Memory Stick" πυ μπρείτε να 
�ρησιμπιήσετε με την κάμερά σας.

z Συμ��υλές
• Εάν εγγράφετε μ�ν φωτγραφίες στ 

"Memory Stick PRO Duo", ι διαδικασίες 
μετά απ� τ �ήμα 3 δεν είναι απαραίτητες.

1 Αν�ί�τε την �θ�νη LCD.

2 Εισαγάγετε τ� "Memory Stick 
PRO Duo".
1 Ανί�τε τ κάλυμμα "Memory Stick 

Duo" πρς την κατεύθυνση τυ 
�έλυς.

2 Εισαγάγετε τ "Memory Stick PRO 
Duo" στην υπδ�ή "Memory Stick 
Duo" με τη σωστή κατεύθυνση, 
μέ�ρι να κυμπώσει.

3 Κλείστε τ κάλυμμα "Memory Stick 
Duo".

Εισαγωγή "Memory Stick 
PRO Duo"

Λυ�νία πρ�σ&ασης

Φέρετε τ
 σύμ&
λ
 b πρ
ς 
την 
θ�νη LCD.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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3 Εάν επιλέ�ετε [MEMORY STICK] 
στ� "Βήμα 5" για εγγραφή 
ταινιών, σύρετε τ� διακ�πτη 
POWER επανειλημμένα έως �τ�υ 
ανάψει η λυ�νία  (Ταινία).

Εάν  διακ�πτης POWER �ρίσκεται 
στη θέση OFF (CHG), στρέψτε τν 
ενώ πατάτε τ πράσιν κυμπί.

Η θ�νη [Δημιυργία νέυ 
αρ�.�άσης δεδμ.εικ�νων.] 
εμφανί#εται στην θ�νη εάν 
τπθετήσετε ένα καινύργι 
"Memory Stick PRO Duo" �ταν η 
�ιντεκάμερα είναι ενεργπιημένη.

4 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

Για να αφαιρέσετε τ� "Memory 
Stick PRO Duo"
Ανί�τε την θ�νη LCD και τ 
κάλυμμα "Memory Stick Duo". 
Σπρώ�τε ελαφρά πρς τα μέσα τ 
"Memory Stick PRO Duo" μία φρά 
και στη συνέ�εια ε�άγετέ τ απ� την 
υπδ�ή.

b Σημειώσεις
• Για την απφυγή καταστρφής τυ μέσυ ή 

απώλειας καταγεγραμμένης εικ�νας, μην 
πραγματπιείτε τα ακ�λυθα �ταν η 
λυ�νία πρ�σ�ασης ( σελ. 34) είναι 
αναμμένη:
– αφαίρεση μπαταρίας ή μετασ�ηματιστή 

εναλλασσ�μενυ ρεύματς απ� την 
κάμερα

– πρ�κληση μη�ανικών κραδασμών ή 
δνήσεων στην κάμερα

– αφαίρεση τυ "Memory Stick PRO Duo" 
απ� την κάμερα

• Μην ανίγετε τ κάλυμμα τυ "Memory 
Stick Duo" κατά τη διάρκεια εγγραφής.

• Η �ίαιη εισαγωγή εν�ς "Memory Stick PRO 
Duo" με λάθς κατεύθυνση ενδέ�εται να 
πρκαλέσει δυσλειτυργία στ "Memory 
Stick PRO Duo", στην υπδ�ή "Memory 
Stick Duo" ή στα δεδμένα εικ�νας.

• Εάν η ένδει�η [Απτυ�ία δημιυργίας νέυ 
αρ�είυ �άσης δεδμένων εικ�νων. Είναι 
πιθαν� να μην υπάρ�ει επαρκής ελεύθερς 
�ώρς.] εμφανί#εται στ �ήμα 4, 
διαμρφώστε τ "Memory Stick PRO Duo" 
(σελ. 81) Nλα τα καταγεγραμμένα 
δεδμένα στ "Memory Stick PRO Duo" 
θα διαγραφύν κατά τη διαμ�ρφωση.

• Μην πιέ#ετε και μην αφαιρείτε �ίαια τ 
"Memory Stick PRO Duo". Ενδέ�εται να 
πρκληθεί δυσλειτυργία.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βήμα 6: Εισαγωγή δίσκ�υ ή "Memory Stick PRO Duo" 
(Συνέ�εια)

G
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�ρ�ν�ς εγγραφής ταινιών σε "Memory Stick PRO Duo"
4ι τιμές στν πίνακα απτελύν τν κατά πρσέγγιση �ρ�ν εγγραφής σε λεπτά σε 
"Memory Stick PRO Duo".
4ι τιμές σε ( ) απτελύν την ελά�ιστη διάρκεια της εγγραφής.

* DCR-DVD450E/DVD850E

b Σημειώσεις
• 4ι τιμές στν πίνακα αφρύν τη �ρήση "Memory Stick PRO Duo" κατασκευασμένυ απ� τη 

Sony Corporation. 4 �ρ�νς εγγραφής ε�αρτάται απ� τις συνθήκες εγγραφής, τν τύπ τυ 
"Memory Stick", ή τη ρύθμιση [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] (σελ. 89).

• Nταν  �ρ�νς εγγραφής είναι μικρ�τερς των 5 λεπτών, εμφανί#εται η ένδει�η .

z Συμ��υλές
• Για DCR-DVD450E/DVD850E: Μπρείτε να επιλέ�ετε την πι�τητα της εγγραφής ή�υ των 

ταινιών με τ [AUDIO MODE] (σελ. 89).
Για DCR-DVD150E/DVD650E: Πραγματπιείται εγγραφή στερεφωνικύ ή�υ 2 καναλιών.

• Βλ. σελίδα 92 για τν αριθμ� απθηκευμένων φωτγραφιών.

Λειτ
υργία 
εγγραφής

9M (HQ) (υψηλή 
π
ι�τητα)

6M (SP) (καν
νική 
π
ι�τητα)

3M (LP) (αναπαραγωγή διαρκείας)
5,1ch* 2ch

512MB 6 (5) 9 (5) 15 (10) 20 (10)

1GB 10 (10) 20 (10) 35 (25) 40 (25)

2GB 25 (25) 40 (25) 80 (50) 85 (55)

4GB 55 (50) 80 (50) 160 (105) 170 (110)

8GB 115 (100) 170 (100) 325 (215) 355 (230)

16GB 230 (205) 340 (205) 655 (435) 715 (460)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Εγγραφή/Αναπαραγωγή

Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκ�λία 
(Λειτ�υργία Easy Handycam)
Η λειτυργία Easy Handycam πραγματπιεί σ�εδ�ν �λες τις ρυθμίσεις αυτ�ματα, 
ώστε να μπρείτε να πραγματπιείτε τις λειτυργίες εγγραφής ή αναπαραγωγής 
�ωρίς λεπτμερείς ρυθμίσεις. Επίσης μεγεθύνει τη γραμματσειρά της θ�νης για 
ευκλ�τερη ανάγνωση. Η εικ�να εγγράφεται στ επιλεγμέν μέσ (σελ. 30).

R

1 Στρέψτε τ� διακ�πτη 
POWER G μέ�ρι να 
ανάψει η λυ�νία 

(Ταινία).

2 Πιέστε EASY A.

3 Πιέστε START/STOP H (ή E) για 
να �εκινήσει η εγγραφή.*

Για να σταματήσετε την εγγραφή, 
πιέστε τ START/STOP �ανά.

1 Στρέψτε τ� διακ�πτη 
POWER G έως �τ�υ 
ανάψει η λυ�νία 

(Φωτ�γραφία).

2 Πιέστε EASY A.

3 Πιέστε τ� PHOTO F ελαφρά για 
να ρυθμίσετε την εστίαση A 
(ακ�ύγεται ένας ενδεικτικ�ς 
ή��ς) και στη συνέ�εια πιέστε τ� 
πλήρως B (ακ�ύγεται ή��ς 
κλείστρ�υ).

Εάν 
 διακ�πτης 
POWER &ρίσκεται 
στη θέση OFF 
(CHG), στρέψτε τ
ν 
ενώ πατάτε τ
 
πράσιν
 κ
υμπί.

Ταινίες

Η ένδει�η  
εμφανί#εται στην 
θ�νη.,

[ΑΝΑΜ�Ν] t [ΕΓΓΡΑΦ]

Φωτ�γραφίες

Η ένδει�η  
εμφανί#εται στην 
θ�νη.,

Ανα&
σ&ήνει t Ανά&ει

* 4ι ταινίες εγγράφνται με τη μρφή εγγραφής [SP].

Συνε�ί�εται ,
 37

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκ�λία (Λειτ�υργία Easy 
Handycam) (Συνέ�εια)
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1 Στρέψτε τ� διακ�πτη POWER G για να ενεργ�π�ιήσετε την κάμερά σας.

2 Πιέστε (ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) I (ή D).

Εμφανί#εται η θ�νη VISUAL INDEX. (Ενδέ�εται να �ρειαστεί λίγς �ρ�νς για 
να εμφανιστύν ι μικργραφίες.)

3 Έναρ�η αναπαραγωγής. 

Ταινίες: 

Αγγί�τε την καρτέλα  και την ταινία πρς αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή απ�θηκευμένων ταινιών/φωτ�γραφιών

Πρηγύμενες 6
εικ�νες

Επ�μενες 6 εικ�νες

Ανα#ήτηση εικ�νων �άσει 
ημερμηνίας εγγραφής 
(σελ. 48).*
Εμφάνιση σε κάθε καρτέλα, 
στην εικ�να πυ 
αναπαρά�θηκε/εγγράφηκε πι 
πρ�σφατα (B για φωτγραφία 
απθηκευμένη σε "Memory 
Stick PRO Duo").

Επιστρφή στην
θ�νη εγγραφής

* Nταν επιλέγετε [ΔΙΣΚ4Σ] στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30), εμφανί#εται  τύπς δίσκυ. 
Δεν είναι δυνατή η ανα#ήτηση �άσει ημερμηνίας εγγραφής.

Λίστα ε�έλι�ης ταινίας (σελ. 47) Λίστα πρσώπων (σελ. 48)

Εμφάνιση ταινιών. Εμφάνιση φωτγραφιών.

Αρ�ή της σκηνής/
πρηγύμενη σκηνή

Εναλλαγή αναπαραγωγής ή 
παύσης κάθε φρά πυ τ 
αγγί#ετε.

Επ�μενη σκηνή

Διακπή (μετά�αση
στην θ�νη VISUAL

INDEX)
Μετακίνηση πρς τα πίσω/
πρς τα εμπρ�ς

Επιστρφή στην θ�νη VISUAL INDEX.

Ημερμηνία/ώρα 
εγγραφής*

* Η ρύθμιση [ΚΩΔ ΔΕΔ4ΜΕΝ] ρί#εται ως [ΗΜΕΡ4Μ./ΩΡΑ] (σελ. 93).

Ρύθμιση έντασης ή�υ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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zΣυμ��υλές
• Nταν η αναπαραγωγή απ� την επιλεγμένη ταινία φθάνει στην τελευταία ταινία, η θ�νη 

επιστρέφει στην ένδει�η VISUAL INDEX.
• Μπρείτε να μειώσετε την τα�ύτητα αναπαραγωγής αγγί#ντας  /  κατά τη 

διάρκεια της παύσης.
• Μπρείτε να ρυθμίσετε την ένταση τυ ή�υ πατώντας τ  t ρυθμίστε με τα /

 t  κατά την αναπαραγωγή.
• Μπρείτε να αλλά�ετε τ μέσ ταινιών απ� τ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30).

Φωτ�γραφίες: 

Αγγί�τε την καρτέλα  και τη φωτγραφία πρς αναπαραγωγή.

zΣυμ��υλές
• Μπρείτε να αλλά�ετε τ μέσ φωτγραφιών απ� [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΦΩΤ.] (DCR-DVD450E/

DVD850E) (σελ. 30).

Πρ�λή διαφανειών 
(σελ. 50)

Πρηγύμενη/Επ�μενη

Μετά�αση στην θ�νη
VISUAL INDEX.

Επιστρφή στην θ�νη
VISUAL INDEX.

Ημερμηνία/ώρα 
εγγραφής*

* Η ρύθμιση [ΚΩΔ ΔΕΔ4ΜΕΝ] ρί#εται ως [ΗΜΕΡ4Μ./ΩΡΑ] (σελ. 93).

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκ�λία (Λειτ�υργία Easy 
Handycam) (Συνέ�εια)

G
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Ακύρωση λειτ�υργίας Easy 
Handycam
Αγγί�τε �ανά τ EASY A. Η ένδει�η 

 παύει να εμφανί#εται στην θ�νη.

Ρυθμίσεις μεν�ύ κατά τη 
λειτ�υργία Easy Handycam
Αγγί�τε (HOME) C (ή B) για να 
εμφανιστύν τα διαθέσιμα στι�εία 
μενύ για ρυθμίσεις (p.18, 87).

b Σημειώσεις
• Τα περισσ�τερα στι�εία μενύ 

επιστρέφυν αυτ�ματα στις πρεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις. 4ι ρυθμίσεις ρισμένων 
στι�είων μενύ δεν αλλά#υν. Για 
λεπτμέρειες, �λ. σελίδα 88.

• Κάθε δίσκς DVD-RW μρφπιείται 
�άσει της λειτυργίας VIDEO (σελ. 13).

• Δεν μπρείτε να �ρησιμπιήσετε τ μενύ 
 (OPTION).

• Ακυρώστε τη λειτυργία Easy Handycam 
εάν θέλετε να πρσθέσετε εφέ στις εικ�νες ή 
να αλλά�ετε ρυθμίσεις.

Μη έγκυρα κ�υμπιά κατά τη 
λειτ�υργία Easy Handycam
Δεν μπρείτε να �ρησιμπιήσετε 
ρισμένα κυμπιά/λειτυργίες κατά τη 
λειτυργία Easy Handycam καθώς 
αυτά ρυθμί#νται αυτ�ματα (σελ. 88). 
Εάν ρίσετε μια μη απδεκτή 
λειτυργία, εμφανί#εται η ένδει�η [Μη 
απδεκτ� κατά τη λειτυργία Easy 
Handycam].

Πρ���λή ταινιών δίσκ�υ σε 
άλλες συσκευές 
(�ριστικ�π�ίηση) 
Για να πρ�άλλετε ταινίες 
απθηκευμένες σε δίσκ σε άλλες 
συσκευές ή σε υπλγιστή, πρέπει να 
"ριστικπιήσετε" τ δίσκ. Για 
λεπτμέρειες σ�ετικά με τη διαδικασία 
ριστικπίησης, �λ. σελίδα 76.

b Σημειώσεις
• Για DVD-R, DVD+R DL, δεν είναι δυνατή 

η εκ νέυ �ρήση τυ δίσκυ ή η εγγραφή 
επιπλέν ταινιών μετά απ� την 
ριστικπίηση, ακ�μα και αν  δίσκς έ�ει 
ελεύθερ �ώρ.

• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή επιπλέν 
ταινιών σε ριστικπιημέν δίσκ κατά τη 
διάρκεια της λειτυργίας Easy Handycam 
(σελ. 83).
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Εγγραφή

Η εικ�να εγγράφεται στ μέσ πυ επιλέγεται απ� τη ρύθμιση μέσυ (σελ. 30).
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DCR-DVD150E/DVD650E
Απ� πρεπιλγή, ι ταινίες εγγράφνται σε δίσκ. 4ι φωτγραφίες εγγράφνται 
μ�ν σε "Memory Stick PRO Duo".

DCR-DVD450E/DVD850E
Απ� πρεπιλγή και ι ταινίες και ι φωτγραφίες εγγράφνται στην ενσωματωμένη 
μνήμη.

b Σημειώσεις
• Εάν ι λυ�νίες ACCESS/πρ�σ�ασης (σελ. 32, 34) είναι αναμμένες ή ανα�σ�ήνυν μετά απ� 

την πραγματπίηση εγγραφής, τ�τε ε�ακλυθύν να απθηκεύνται δεδμένα στ μέσ. Μην 
πρκαλέσετε κραδασμύς ή δνήσεις στην κάμερα και μην αφαιρέσετε τη μπαταρία ή τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς.

• Σε περίπτωση πυ έ�ει επιλε�θεί [ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] (DCR-DVD450E/DVD850E) ή [MEMORY 
STICK] στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30), �ταν ένα αρ�εί ταινίας υπερ�αίνει τα 2 GB, 
δημιυργείται αυτ�ματα τ επ�μεν αρ�εί ταινίας.

Διακ�πτης POWER A
Εάν  διακ�πτης 
POWER �ρίσκεται στη 
θέση OFF (CHG), 
στρέψτε τν ενώ πατάτε 
τ πράσιν κυμπί.

PHOTO F

(HOME) D

START/STOP B

Αν
ίJτε τ
 κάλυμμα
φακ
ύ (σελ. 28).

(HOME) E

START/STOP C
Λυ�νία  (Ταινία)

Λυ�νία 
 (Φωτ
γραφία)

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Εγγραφή (Συνέ�εια)
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z Συμ��υλές
• Βλ. σελίδα 5 για πληρφρίες σ�ετικά με τ "Memory Stick PRO Duo" πυ μπρείτε να 

�ρησιμπιήσετε με την κάμερά σας.
• Μπρείτε να ελέγ�τε τν ελεύθερ �ώρ τυ μέσυ για ταινίες αγγί#ντας (HOME) D (ή 
E) t (ΔΙΑ?ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t [ΠΛΗΡ4Φ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 80).

1 Στρέψτε τ� διακ�πτη POWER A 
μέ�ρι να ανάψει η λυ�νία 

(Ταινία).

2 Πιέστε START/STOP B (ή C).

Για να σταματήσετε την εγγραφή, 
πιέστε τ START/STOP �ανά.

1 Στρέψτε τ� διακ�πτη POWER A 
έως �τ�υ ανάψει η λυ�νία 

(Φωτ�γραφία).

2 Πιέστε τ� PHOTO F ελαφρά για 
να ρυθμίσετε την εστίαση A 
(ακ�ύγεται ένας ενδεικτικ�ς 
ή��ς) και στη συνέ�εια πιέστε τ� 
πλήρως B (ακ�ύγεται ή��ς 
κλείστρ�υ).

Η ένδει�η  εμφανί#εται δίπλα 
στ  ή τ . Nταν πάψει να 
εμφανί#εται η ένδει�η , η εικ�να 
έ�ει εγγραφεί.

b Σημειώσεις
• Δεν μπρείτε να εγγράψετε φωτγραφίες σε δίσκ.

z Συμ��υλές
• Βλ. σελίδα 15 για τη διάρκεια ταινιών και σελίδα 92 για τν αριθμ� των φωτγραφιών.
• Η ένδει�η  εμφανί#εται �ταν τ [ΡΥΘΜ.  ΠΡ4ΣΩΠ] έ�ει ριστεί ως [ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] 

(πρεπιλγή) κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας (σελ. 91).
• Μπρείτε να πραγματπιήσετε εναλλαγή μετα�ύ εγγραφής ταινιών και φωτγραφιών 

αγγί#ντας (HOME) D (ή E) t (ΛΗΨΗ) t [ΤΑΙΝΙΑ] ή [ΦΩΤ4ΓΡΑΦΙΑ].
• Μπρείτε να δημιυργήσετε φωτγραφίες απ� απθηκευμένες ταινίες (σελ. 57).

Ταινίες

[ΑΝΑΜ�Ν] t [ΕΓΓΡΑΦ]

Φωτ�γραφίες

Ανα&
σ&ήνει t Ανά&ει
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Μπρείτε να μεγεθύνετε εικ�νες μέ�ρι 
και 60 φρές τυ αρ�ικύ μεγέθυς με 
τν μ�λ� μεγέθυνσης ή τα κυμπιά 
μεγέθυνσης στ πλαίσι της θ�νης 
LCD.

Για πι αργ� #υμ, μετακινήστε τ 
μ�λ� δυναμικύ #υμ ελαφρά. Για 
τα�ύτερ #υμ, μετακινήστε τ μ�λ� 
πι έντνα.

b Σημειώσεις
• Η λειτυργία [  STEADYSHOT] 

ενδέ�εται να μην μειώσει τη θλ�τητα της 
εικ�νας �ταν  μ�λ�ς δυναμικύ #υμ 
�ρίσκεται στην πλευρά Τ (Τηλεφακ�ς).

• Τ δά�τυλ� σας πρέπει να παραμένει πάνω 
στ μ�λ� δυναμικύ #υμ. Αν 
απμακρύνετε τ δά�τυλ� σας απ� τ 
μ�λ� δυναμικύ #υμ, ενδέ�εται να 
εγγραφεί και  ή�ς λειτυργίας τυ 
μ�λύ.

• Δεν μπρείτε να αλλά�ετε την τα�ύτητα τυ 
#υμ με τα κυμπιά #υμ πυ �ρίσκνται 
πλάι στην θ�νη LCD.

• Η ελά�ιστη απ�σταση πυ απαιτείται 
μετα�ύ της κάμερας και τυ αντικειμένυ, 
για να εστιάσετε με ακρί�εια, είναι περίπυ 

1 cm για ευρυγώνι και περίπυ 150 cm για 
τηλεφακ�.

z Συμ��υλές
• ?ρησιμπιώντας τ [ΨΗΦΙΑΚ4 {4ΥΜ] 

(σελ. 90), μπρείτε να μεγεθύνετε σε 
επίπεδ μεγαλύτερ απ� 60×.

4 ή�ς πυ καταγράφεται απ� τ 
ενσωματωμέν μικρ�φων 
μετατρέπεται σε ή� surround 5,1 
καναλιών και εγγράφεται.
Μπρείτε να απλαύσετε ρεαλιστικ� 
ή� κατά την αναπαραγωγή της ταινίας 
σε συσκευές πυ υπστηρί#υν ή� 
surround 5,1 καναλιών.

Dolby Digital 5.1 Creator, ή�ς surround 5,1 
καναλιών  Γλωσσάρι (σελ. 153)

b Σημειώσεις
• Κατά την αναπαραγωγή απ� την κάμερα,  

ή�ς surround 5,1 καναλιών μετατρέπεται σε 
ή� 2 καναλιών.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να επιλέ�ετε την πι�τητα τυ 

ή�υ, [5.1ch SURROUND] ή [2ch 
STEREO] ([ΛΕΙΤ4ΥΡΓΙΑ Η?4Υ], 
σελ. 89).

{�υμ

Κ�ντιν� πλάν�: (Τηλεφακ�ς)

Ευρύτερ� �πτικ� 
πεδί�:(Ευρεία γωνία)

Εγγραφή πι� πλ�ύσι�υ 
ή��υ (Η��γράφηση 
surround 5,1 καναλιών) 
(DCR-DVD450E/DVD850E)

Ενσωματωμέν
 μικρ�φων


Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Για να ρυθμίσετε την έκθεση για 
θέματα πυ φωτί#νται απ� πίσω, 
πιέστε τ . (4πίσθις φωτισμ�ς) για 
να εμφανιστεί η ένδει�η .. Για να 
ακυρώσετε τη λειτυργία για φωτισμ� 
απ� πίσω, πιέστε �ανά τ κυμπί 
. (4πίσθις φωτισμ�ς).

Ανί�τε την θ�νη LCD σε γωνία 90 
μιρών ως πρς την κάμερα (1) και 
κατ�πιν περιστρέψτε τη κατά 180 
μίρες πρς την πλευρά τυ φακύ 
(2).

z Συμ��υλές
• Στην θ�νη LCD εμφανί#εται τ είδωλ 

τυ θέματς, αλλά η εικ�να θα είναι 
φυσιλγική αφύ εγγραφεί.

• Nταν πραγματπιείτε εγγραφή με 
λειτυργία ειδώλυ, η εικ�να δεν 
εμφανί#εται μέσα απ� τ σκ�πευτρ.

Πρ�σαρμ�γή έκθεσης για 
θέματα με φωτισμ� απ� 
πίσω

Εγγραφή με λειτ�υργία 
ειδώλ�υ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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απθηκευμένες στ επιλεγμέν μέσ (σελ. 30).

DCR-DVD150E/DVD650E
Απ� πρεπιλγή, αναπαράγνται ι ταινίες στ δίσκ. 4ι φωτγραφίες εγγράφνται 
σε και αναπαράγνται απ� τ "Memory Stick PRO Duo" μ�ν.

DCR-DVD450E/DVD850E
Απ� πρεπιλγή, αναπαράγνται ι εικ�νες της ενσωματωμένης μνήμης.

1 Στρέψτε τ� διακ�πτη POWER A για να ενεργ�π�ιήσετε την κάμερα.

2 Πιέστε (ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) B (ή C).

Εμφανί#εται η θ�νη VISUAL INDEX. (Ενδέ�εται να �ρειαστεί λίγς �ρ�νς για 
να εμφανιστύν ι μικργραφίες.)

Διακ�πτης POWER 
A

(ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) B(ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) C

(HOME) E

(HOME) D

Πρηγύμενες 6
εικ�νες

Επ�μενες 6 εικ�νες

Ανα#ήτηση εικ�νων �άσει 
ημερμηνίας εγγραφής 
(σελ. 48).*
Εμφάνιση σε κάθε καρτέλα, 
στην εικ�να πυ 
αναπαρά�θηκε/εγγράφηκε πι 
πρ�σφατα (B για φωτγραφία 
απθηκευμένη σε "Memory 
Stick PRO Duo").Επιστρφή στην

θ�νη εγγραφής
(OPTION)

* Nταν επιλέγετε [ΔΙΣΚ4Σ] στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30), εμφανί#εται  τύπς 
δίσκυ. Δεν είναι δυνατή η ανα#ήτηση �άσει ημερμηνίας εγγραφής.

Λίστα ε�έλι�ης ταινίας (σελ. 47) Λίστα πρσώπων (σελ. 48)

Εμφάνιση ταινιών. Εμφάνιση 
φωτγραφιών.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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3 Έναρ�η αναπαραγωγής.

Αγγί�τε την καρτέλα  και την ταινία πρ�ς αναπαραγωγή.

Nταν η αναπαραγωγή απ� την επιλεγμένη ταινία φθάνει στην τελευταία ταινία, η 
θ�νη επιστρέφει στην ένδει�η VISUAL INDEX.

z Συμ��υλές
• Αγγί�τε τ /  κατά τη διάρκεια της παύσης για την αργή αναπαραγωγή της ταινίας.
• Nταν αναπαράγετε ταινίες απ� την ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E) ή απ� 

"Memory Stick PRO Duo", ένα άγγιγμα τυ /  πρκαλεί την πρς τα πίσω 
αναπαραγωγή ή τη γρήγρη αναπαραγωγή της ταινίας, περίπυ 5 φρές γρηγρ�τερα απ� τ 
καννικ�, με 2 αγγίγματα 10 φρές, με 3 αγγίγματα 30 φρές και με 4 αγγίγματα 60 φρές πι 
γρήγρα.

• Nταν αναπαράγετε ταινίες απ� δίσκ, ένα άγγιγμα τυ /  πρκαλεί την πρς τα πίσω 
αναπαραγωγή ή τη γρήγρη αναπαραγωγή της ταινίας περίπυ 5 φρές γρηγρ�τερα απ� τ 
καννικ�, με 2 αγγίγματα 10 φρές πι γρήγρα (8 φρές πι γρήγρα για DVD+RW).

Αγγί�τε την καρτέλα  και τη φωτ�γραφία πρ�ς αναπαραγωγή.

Ταινίες

Φωτ�γραφίες

Αρ�ή της ταινίας/
πρηγύμενη ταινία

Εναλλαγή 
αναπαραγωγής ή παύσης 
κάθε φρά πυ τ 
αγγί#ετε.

Επ�μενη ταινία

Διακπή (μετά�αση στην
θ�νη VISUAL INDEX)

Μετακίνηση πρς τα 
πίσω/πρς τα εμπρ�ς

Επιστρφή στην θ�νη
VISUAL INDEX.

(OPTION)

Ρύθμιση έντασης ή�υ

Πρ�λή διαφανειών 
(σελ. 50)

Πρηγύμενη/Επ�μενη

Μετά�αση στην θ�νη
VISUAL INDEX.

Επιστρφή στην θ�νη
VISUAL INDEX.

(OPTION)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Ρύθμιση έντασης ή��υ σε ταινίες
Κατά την αναπαραγωγή ταινιών, πιέστε 

 t ρυθμίστε με /  t .
Μπρείτε επίσης να ρυθμίσετε την 
ένταση τυ ή�υ απ� τ OPTION 
MENU.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να μετα�είτε στην θ�νη 

VISUAL INDEX αγγί#ντας (HOME) 
D (ή E) t (ΠΡ4Β4ΛΗ ΕΙΚ4ΝΩΝ) 
t [VISUAL INDEX].

Μπρεί να πραγματπιηθεί 
δια�ωρισμ�ς των ταινιών �άσει 
καθρισμένυ �ρ�νυ, ενώ η πρώτη 
σκηνή κάθε τμήματς θα εμφανί#εται 
στην θ�νη INDEX. Μπρείτε να 
�εκινήσετε την αναπαραγωγή μιας 
ταινίας απ� την επιλεγμένη σκηνή.
Επιλέ�τε πρώτα τ μέσ πυ περιέ�ει 
την ταινία πρς αναπαραγωγή 
(σελ. 30).

1 Πιέστε  (ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) 
στην κάμερα.

Εμφανί#εται η θ�νη VISUAL 
INDEX.

2 Αγγί�τε  (Λίστα ε�έλι�ης 
ταινίας).

3 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε 
την επιθυμητή ταινία.

4 Πιέστε /  για αναHήτηση της 
καλύτερης σκηνής, στη συνέ�εια 
πιέστε τη σκηνή π�υ θέλετε να 
αναπαραγάγετε.

Η αναπαραγωγή αρ�ί#ει απ� την 
επιλεγμένη σκηνή.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να εμφανίσετε την θ�νη Λίστα 

ε�έλι�ης ταινίας αγγί#ντας (HOME) 
t (ΠΡ4Β4ΛΗ ΕΙΚ4ΝΩΝ) t 
[ Ε�ΕΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ].

ΑναHήτηση σκηνών με 
μεγάλη ακρί�εια (Λίστα 
ε�έλι�ης ταινίας)

Πρηγύμενη σκηνή

Πρηγύμενη/Επ�μενη ταινία

Αλλαγή διαστήματς σκηνών.

Επ�μενη σκηνή

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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4ι εικ�νες πρσώπων πυ 
ανι�νεύθηκαν κατά την εγγραφή 
εμφανί#νται στην θ�νη INDEX.
Μπρείτε να πραγματπιήσετε την 
αναπαραγωγή μιας ταινίας απ� την 
επιλεγμένη εικ�να πρσώπυ.
Επιλέ�τε πρώτα τ μέσ πυ περιέ�ει 
την ταινία πρς αναπαραγωγή 
(σελ. 30).

1 Πιέστε  (ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) 
στην κάμερα.

Εμφανί#εται η θ�νη VISUAL 
INDEX.

2 Αγγί�τε  (Λίστα πρ�σώπων).

3 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε 
την επιθυμητή ταινία.

4 Πιέστε /  για να αναHητήσετε 
την επιθυμητή εικ�να πρ�σώπ�υ 
και στη συνέ�εια πιέστε την 
εικ�να τ�υ πρ�σώπ�υ π�υ θέλετε 
να αναπαράγετε.

Η αναπαραγωγή αρ�ί#ει απ� την 
επιλεγμένη σκηνή.

b Σημειώσεις
• Τα πρ�σωπα ενδέ�εται να μην ανι�νευθύν 

ανάλγα με τις συνθήκες εγγραφής.
Παράδειγμα: Άτμα πυ φρύν γυαλιά ή 
καπέλ, ή δεν κιτά#υν την κάμερα.

• Ρυθμίστε τ [ΡΥΘΜ.  ΠΡ4ΣΩΠ] ως 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] (πρεπιλγή) πριν απ� 
την εγγραφή για αναπαραγωγή ταινιών 
απ� τ [ ΠΡ4ΣΩΠ4] (σελ. 91). Η Λίστα 
πρσώπων ενδέ�εται να μην εμφανιστεί 
σωστά εάν δεν έ�ει ανι�νευθεί κανένα 
πρ�σωπ.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να εμφανίσετε την θ�νη Λίστα 

πρσώπων αγγί#ντας (HOME) t 
(ΠΡ4Β4ΛΗ ΕΙΚ4ΝΩΝ) t 

[ ΠΡ4ΣΩΠ4].

Μπρείτε να πραγματπιήσετε 
απτελεσματική ανα#ήτηση των 
ταινιών πυ θέλετε �άσει ημερμηνίας.
Επιλέ�τε πρώτα τ μέσ πυ περιέ�ει 
την ταινία πρς αναπαραγωγή 
(σελ. 30).

b Σημειώσεις
• Δεν μπρείτε να �ρησιμπιήσετε τ 

ευρετήρι ημερμηνιών με δίσκ και με 
φωτγραφίες σε "Memory Stick PRO Duo".

1 Πιέστε  (ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) 
στην κάμερα.

Εμφανί#εται η θ�νη VISUAL 
INDEX.

ΑναHήτηση σκηνών �άσει 
πρ�σώπ�υ (Λίστα 
πρ�σώπων)

Πρηγύμενη/Επ�μενη εικ�να πρσώπυ

Πρηγύμενη/Επ�μενη ταινία

ΑναHήτηση ταινιών �άσει 
ημερ�μηνίας (Ευρετήρι� 
ημερ�μηνιών)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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2 Για αναHήτηση ταινιών, αγγί�τε 
την καρτέλα . Για αναHήτηση 
φωτ�γραφιών, αγγί�τε την 
καρτέλα .

3 Αγγί�τε τ� κ�υμπί ημερ�μηνίας 
στην πάνω δε�ιά γωνία της 
�θ�νης.

4ι ημερμηνίες εγγραφής των 
εικ�νων εμφανί#νται στην θ�νη.

4 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε 
την ημερ�μηνία εγγραφής των 
επιθυμητών εικ�νων και στη 
συνέ�εια αγγί�τε .

4ι εικ�νες πυ έ�υν εγγραφεί κατά 
την επιλεγμένη ημερμηνία 
εμφανί#νται στην θ�νη.

z Συμ��υλές
• Στην θ�νη Λίστα ε�έλι�ης ταινίας ή στην 

θ�νη Λίστα πρσώπων, μπρείτε να 
εμφανίσετε τη λειτυργία ευρετηρίυ 
ημερμηνίας ακλυθώντας τα �ήματα 3 
έως 4.

Μπρείτε να μεγεθύνετε τις 
φωτγραφίες 1,1 έως 5 φρές τ αρ�ικ� 
τυς μέγεθς.
Η μεγέθυνση μπρεί να καθριστεί με 
τ μ�λ� δυναμικύ #υμ ή τα κυμπιά 
#υμ δίπλα στην θ�νη LCD.

1 Πραγματπιήστε αναπαραγωγή 
της φωτγραφίας πυ θέλετε να 
μεγεθύνετε.

2 Μεγεθύνετε τη φωτγραφία με τ T 
(Τηλεφακ�ς).
Στην θ�νη εμφανί#εται ένα 
πλαίσι.

3 Αγγί�τε την θ�νη στ σημεί πυ 
θέλετε να πρ�ληθεί στ κέντρ τυ 
εμφανι#�μενυ πλαισίυ.

4 Ρυθμίστε τη μεγέθυνση με τα W 
(Ευρεία γωνία)/T (Τηλεφακ�ς).

Για ακύρωση, αγγί�τε .

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία

�ρήση H�υμ αναπαραγωγής

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



50

E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\06BAS2.fm

Αναπαραγωγή (Συνέ�εια)

G
R

Αγγί�τε τ  στην θ�νη 
αναπαραγωγής φωτγραφιών.
�εκινάει η πρ�λή απ� την επιλεγμένη 
φωτγραφία.
Αγγί�τε τ  για να σταματήσει η 
πρ�λή διαφανειών. Για να �εκινήσει 
πάλι, αγγί�τε �ανά τ .

b Σημειώσεις
• Δεν είναι εφικτή η λειτυργία τυ #υμ 

αναπαραγωγής κατά την πρ�λή 
διαφανειών.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να εκκινήσετε την πρ�λή 

διαφανειών αγγί#ντας  (OPTION) t 
καρτέλα  t [ΠΡ4Β4ΛΗ ΔΙΑΦ] απ� 
την θ�νη VISUAL INDEX.

• Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής 
φωτγραφιών, μπρείτε να ρίσετε 
συνε��μενη αναπαραγωγή πρ�λής 
διαφανειών αγγί#ντας  (OPTION) t 
καρτέλα  t [ΡΥΘ.ΠΡ4Β.ΔΙΑΦ.]. 
Καθώς η πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ], η ένδει�η  
εμφανί#εται στην θ�νη LCD και η κάμερα 
επαναλαμ�άνει την πρ�λή 
φωτγραφιών. Εάν ρυθμίσετε τ 
[ΡΥΘ.ΠΡ4Β.ΔΙΑΦ.] ως [ΑΠΕΝΕΡΓ4Π], 
η κάμερα πραγματπιεί μία φρά την 
πρ�λή διαφανειών, �εκινώντας απ� την 
επιλεγμένη φωτγραφία.

Αναπαραγωγή σειράς 
φωτ�γραφιών (Πρ���λή 
διαφανειών)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Αναπαραγωγή εικ�νας σε τηλε�ραση

Συνδέστε την κάμερά σας με την υπδ�ή τηλε�ρασης ή VCR με τη �ρήση καλωδίυ 
σύνδεσης A/V 1 ή καλωδίυ σύνδεσης A/V με S VIDEO 2. Συνδέστε την κάμερά 
σας στην πρί#α τί�υ �ρησιμπιώντας τν παρε��μεν μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς για αυτή τη λειτυργία (σελ. 22). Ανατρέ�τε επίσης στα 
εγ�ειρίδια δηγιών πυ παρέ�νται με τις συσκευές πυ θέλετε να συνδέσετε.

1 Καλώδι� σύνδεσης A/V 
(παρέ�εται)
Συνδέστε με την υπδ�ή εισ�δυ της 
άλλης συσκευής.

2 Καλώδι� σύνδεσης A/V με S 
VIDEO (πωλείται �ωριστά)
Κατά τη σύνδεση με άλλη συσκευή μέσω 
της υπδ�ής S VIDEO με τη �ρήση 
καλωδίυ σύνδεσης A/V με S VIDEO 
(πωλείται �ωριστά), παράγνται εικ�νες 
υψηλ�τερης πι�τητας απ� �τι με τ 
καλώδι σύνδεσης A/V. Συνδέστε τα 
λευκά και κ�κκινα �ύσματα (ή�ς 
αριστερά/δε�ιά) και τ �ύσμα S VIDEO 
(κανάλι S VIDEO) τυ καλωδίυ 
σύνδεσης A/V με S VIDEO (πωλείται 
�ωριστά). Η σύνδεση τυ κίτρινυ 
�ύσματς δεν είναι απαραίτητη. Η 
σύνδεση μ�ν τυ �ύσματς S VIDEO θα 
δηγήσει σε αναπαραγωγή �ωρίς ή�.

Kταν η τηλε�ραση είναι 
συνδεδεμένη με VCR
Συνδέστε την κάμερά σας με την είσδ 
LINE IN τυ VCR. Επιλέ�τε την είσδ 
τυ VCR σε LINE (VIDEO 1, VIDEO 
2, κτλ.), εάν τ VCR έ�ει δυνατ�τητα 
επιλγής εισ�δυ.

Για να ρυθμίσετε τ� λ�γ� 
εικ�νας ανάλ�γα με τη 
συνδεδεμένη τηλε�ραση (16:9/
4:3)
Αλλά�τε τη ρύθμιση ανάλγα με τ λ�γ 
εικ�νας της θ�νης της τηλε�ρασης στην 
πία θα πρ�άλλετε την εικ�να.
1 Ενεργπιήστε την κάμερα.

: Ρ
ή σήματ
ς

Απ
μακρυσμέν
ς 
ακρ
δέκτης A/V

S VIDEO

VIDEO

AUDIO

(Κίτριν)

(Λευκ�)

(Κ�κκιν)

VCR ή τηλε
ράσεις

IN

VIDEO

AUDIO
(Λευκ�)

(Κ�κκιν)

IN

Συσκευή �ωρίς υπ
δ
�ή 
S VIDEO

Συσκευή με υπ
δ
�ή 
S VIDEO

Συνε�ί�εται ,
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2 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t 

[ΡΥΘΜ.Ε�4Δ4Υ] t [ΤΥΠ4Σ TV] 
t [16:9] ή [4:3] t .

b Σημειώσεις
• Nταν ρίσετε τ [ΤΥΠ4Σ TV] σε [4:3], η 

πι�τητα της εικ�νας ενδέ�εται να μειωθεί. 
Επίσης, �ταν πραγματπιείται εναλλαγή 
λ�γυ εικ�νας μετα�ύ 16:9 (ευρεία θ�νη) 
και 4:3, η εικ�να ενδέ�εται να παρυσιάσει 
στιγμιαία αλλιώσεις.

• Nταν αναπαράγετε εικ�να πυ έ�ει 
εγγραφεί με λ�γ εικ�νας 16:9 (ευρεία 
θ�νη) σε τηλε�ραση 4:3 μη συμ�ατή με τ 
σήμα 16:9 (ευρεία θ�νη), ρυθμίστε τ 
[ΤΥΠ4Σ TV] σε [4:3].

Kταν η τηλε�ρασή σας είναι 
μ�ν�φωνική (Kταν η τηλε�ραση 
διαθέτει μ�ν� μία υπ�δ��ή 
εισ�δ�υ ή��υ)
Συνδέστε τ κίτριν �ύσμα τυ 
καλωδίυ σύνδεσης A/V στην υπδ�ή 
εισ�δυ �ίντε και τ λευκ� (αριστερ� 
κανάλι) ή τ κ�κκιν (δε�ι� κανάλι) 
�ύσμα στην υπδ�ή εισ�δυ ή�υ της 
τηλε�ρασης ή τυ VCR.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να εμφανίσετε τ μετρητή στην 

θ�νη της τηλε�ρασης ρυθμί#ντας τ 
[Ε�4Δ.ΕΙΚ4ΝΑΣ] σε [V-OUT/LCD] 
(σελ. 95).

Εάν η τηλε�ραση/TV/VCR έ�ει 
μετατρ�πέα 21 ακίδων 
(EUROCONNECTOR)
?ρησιμπιήστε έναν μετατρπέα 21 
ακίδων (πωλείται �ωριστά) για την 
αναπαραγωγή εικ�νας.

TV/VCR
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Επε�εργασία

Κατηγ�ρία  (Λ�ΙΠΑ)
Αυτή η κατηγρία σας επιτρέπει να 
επε�εργαστείτε εικ�νες απ� τ μέσ, ή 
να τις αντιγράψετε στν υπλγιστή 
σας για πρ�λή, επε�εργασία ή 
δημιυργία αυθεντικύ DVD.

b Σημειώσεις
• Μπρείτε να επιλέ�ετε τ μέσ στ πί 

�ρίσκεται η εικ�να πρς επε�εργασία 
αγγί#ντας (HOME) t 

(ΔΙΑ?ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 
[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ]/[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΦΩΤ.] 
(σελ. 30).

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μπρείτε να διαγράψετε εικ�νες στ 
μέσ (σελ. 54).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤ�ΓΡ. (DCR-
DVD450E/DVD650E/DVD850E)
Μπρείτε να απθηκεύσετε μια 
επιλεγμένη σκηνή απ� απθηκευμένη 
ταινία ως φωτγραφία (σελ. 57).

Μ�ΝΤΑ{ ΤΑΙΝΙΑΣ (DCR-
DVD450E/DVD650E/DVD850E)
Μπρείτε να αντιγράψετε ταινίες πυ 
έ�υν απθηκευτεί στην ενσωματωμένη 
μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E) ή 
σε "Memory Stick PRO Duo" (DCR-
DVD650E/DVD850E) και να τις 
απθηκεύσετε σε δίσκ (σελ. 58).

ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤ�ΓΡ (DCR-DVD450E/
DVD850E)
Μπρείτε να αντιγράψετε φωτγραφίες 
απ� την ενσωματωμένη μνήμη σε ένα 
"Memory Stick PRO Duo" (σελ. 61).

ΕΠΕB
Μπρείτε να επε�εργαστείτε τις εικ�νες 
στ μέσ (σελ. 63).

ΕΠΕB.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
Μπρείτε να δημιυργήσετε και να 
επε�εργαστείτε μια λίστα 
αναπαραγωγής (σελ. 67).

ΣΥΝΔΕΣΗ USB
Μπρείτε να συνδέσετε την κάμερά σας 
με υπλγιστή ή άλλη συσκευή 
�ρησιμπιώντας τ καλώδι USB 
(σελ. 105).

ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μπρείτε να ελέγ�ετε κατά πρσέγγιση 
τ επίπεδ μπαταρίας πυ απμένει 
(σελ. 74).

Λίστα στ�ι�είων

Κατηγ
ρία (Λ�ΙΠΑ)
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Διαγραφή εικ�νων

b Σημειώσεις
• Δεν μπρείτε να επαναφέρετε εικ�νες αφύ 

τις διαγράψετε.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να επιλέ�ετε έως και 100 εικ�νες 

ταυτ��ρνα.

Επιλέ�τε πρώτα τ μέσ πυ περιέ�ει 
την ταινία πρς διαγραφή (σελ. 30).

b Σημειώσεις
• Nταν επιλέγετε [ΔΙΣΚ4Σ] στ 

[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30), δεν είναι 
δυνατή η διαγραφή ταινιών κατά τη 
διάρκεια της λειτυργίας Easy Handycam 
(σελ. 37). Πρώτα ακυρώστε τη λειτυργία 
Easy Handycam.

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

2 Αγγί�τε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

3 Αγγί�τε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

4 Αγγί�τε την ταινία πρ�ς 
διαγραφή.

Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται 
με ένα .

Πιέστε και κρατήστε την ταινία στην 
θ�νη για επι�ε�αίωση.

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

5 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ταυτ��ρ�νη διαγραφή �λων των 
ταινιών

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε 
[ ΔΙΑΓΡ.4ΛΩΝ].

2 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

3 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ταυτ��ρ�νη διαγραφή �λων των 
ταινιών π�υ έ��υν εγγραφεί την 
ίδια ημερ�μηνία

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε [ ΔΙΑΓΡ.ανά 
ημερ.].

2 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των ταινιών 
πρς διαγραφή και στη συνέ�εια 
αγγί�τε .

Διαγραφή ταινιών

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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4ι ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί κατά 
την επιλεγμένη ημερμηνία 
εμφανί#νται στην θ�νη.

Αγγί�τε την ταινία στην θ�νη για 
επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

3 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Διαγραφή της πι� πρ�σφατης 
ταινίας

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε [ ΔΙΑΓ 
ΤΕΛ.ΣΚΗΝ.].

2 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

3 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της πι 
πρ�σφατης ταινίας:
– εάν αφαιρέσετε τ δίσκ απ� την 

κάμερα μετά απ� την εγγραφή.
– εάν απενεργπιήσετε την κάμερα 

μετά απ� την εγγραφή.

b Σημειώσεις
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή τ 

μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
απ� την κάμερα ενώ διαγράφετε ταινίες. 

• Μην αφαιρείτε τ "Memory Stick PRO 
Duo" ενώ διαγράφετε ταινίες απ� τ 
"Memory Stick PRO Duo".

• Αν η διαγραμμένη ταινία περιλαμ�άνεται 
σε λίστα αναπαραγωγής (σελ. 67), η ταινία 
διαγράφεται επίσης απ� τη λίστα 
αναπαραγωγής.

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ταινιών με 
πρστασία. Καταργήστε την πρστασία 
απ� τις ταινίες για να τις διαγράψετε 
πρτύ πρσπαθήσετε να τις διαγράψετε 
(σελ. 63).

• Ακ�μα και αν διαγράψετε ταινίες απ� τ 
δίσκ, η εναπμένυσα �ωρητικ�τητα τυ 
δίσκυ ενδέ�εται να μην αυ�ηθεί στ �αθμ� 
πυ να επιτρέπει επιπλέν εγγραφές.

z Συμ��υλές
• Για να διαγράψετε �λες τις εικ�νες πυ 

έ�υν εγγραφεί στ μέσ και να ανακτήσετε 
�λ τ διαθέσιμ �ώρ τυ μέσυ, 
πραγματπιήστε διαμ�ρφωση τυ μέσυ 
(σελ. 81).

• Μπρείτε να διαγράψετε μια ταινία �ταν 
την πρ�άλλετε αγγί#ντας (OPTION).

Επιλέ�τε πρώτα τ μέσ πυ περιέ�ει 
τη φωτγραφία πρς διαγραφή 
(σελ. 30).

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

2 Αγγί�τε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

3 Αγγί�τε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

4 Αγγί�τε τη φωτ�γραφία π�υ 
θέλετε να διαγράψετε.

Η επιλεγμένη φωτγραφία 
επισημαίνεται με ένα .

Πιέστε και κρατήστε τη φωτγραφία 
στην θ�νη για επι�ε�αίωση.

Διαγραφή φωτ�γραφιών

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

5 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ταυτ��ρ�νη διαγραφή �λων των 
φωτ�γραφιών

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε 
[ ΔΙΑΓΡ.4ΛΩΝ].

2 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

3 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ταυτ��ρ�νη διαγραφή �λων των 
φωτ�γραφιών π�υ έ��υν 
εγγραφεί την ίδια ημερ�μηνία

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε [ ΔΙΑΓΡ.ανά 
ημερ.].

2 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των 
φωτγραφιών πρς διαγραφή και 
στη συνέ�εια αγγί�τε .
4ι φωτγραφίες πυ έ�υν 
εγγραφεί κατά την επιλεγμένη 
ημερμηνία εμφανί#νται στην 
θ�νη.

Αγγί�τε τη φωτγραφία στην θ�νη 
για επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

3 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή φωτγραφιών 

με πρστασία. Καταργήστε την πρστασία 
απ� τις φωτγραφίες για να της διαγράψετε 
πρτύ πρσπαθήσετε να τις διαγράψετε 
(σελ. 65).

z Συμ��υλές
• Για να διαγράψετε �λες τις φωτγραφίες 

πυ έ�υν εγγραφεί στη ενσωματωμένη 
μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E) ή σε 
"Memory Stick PRO Duo" και να 
ανακτήσετε �λ τ διαθέσιμ �ώρ τυ 
μέσυ, πραγματπιήστε διαμ�ρφωση τυ 
μέσυ (σελ. 81).

• Μπρείτε να διαγράψετε μια φωτγραφία 
�ταν την πρ�άλλετε αγγί#ντας 

(OPTION).

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Λήψη φωτ�γραφίας απ� ταινία (DCR-
DVD450E/DVD650E/DVD850E)
Μπρείτε να πραγματπιήσετε λήψη 
φωτγραφίας ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας.
Πρώτα επιλέ�τε τ μέσ πυ περιέ�ει 
τις ταινίες και τ μέσ �πυ θέλετε να 
απθηκεύσετε τις φωτγραφίες 
(σελ. 30).
Nταν επιλέγετε [MEMORY STICK] 
για την απθήκευση φωτγραφιών, 
πρέπει πρώτα να εισάγετε ένα 
"Memory Stick PRO Duo".
Τ μέσ πυ μπρείτε να επιλέ�ετε 
ε�αρτάται απ� τ μντέλ της κάμεράς 
σας. Βλ. παρακάτω πίνακα.

b Σημειώσεις
• ?ρησιμπιήστε τ μετασ�ηματιστή 

εναλλασσ�μενυ ρεύματς ως πηγή 
τρφδσίας για να απφευ�θεί η 
απενεργπίηση κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤ�ΓΡ.].

Εμφανί#εται η θ�νη [ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΦΩΤ4ΓΡ.].

2 Αγγί�τε την ταινία π�υ θέλετε να 
αναπαράγετε πρ�κειμέν�υ να 
λά�ετε φωτ�γραφία.

Η επιλεγμένη ταινία αναπαράγεται.

3 Αγγί�τε  για παύση στ� 
σημεί� �π�υ θέλετε να λά�ετε τη 
φωτ�γραφία.

Γίνεται παύση της αναπαραγωγής 
της ταινίας.

Γίνεται εναλλαγή της 
αναπαραγωγής και της παύσης κάθε 
φρά πυ πιέ#ετε τ .

Μ
ντέλ
 Ταινίες 
σε

Φωτ
γραφίες 
σε

DCR-
DVD450E

t

t

DCR-
DVD650E

t

t

DCR-
DVD850E 

t

t

t

t

t

t

Επιστρφή στην αρ�ή της 
επιλεγμένης ταινίας.

Καθρίστε τ σημεί λήψης φωτγραφίας 
με μεγαλύτερη ακρί�εια, αφύ πρώτα τ 
επιλέ�ετε με τ .

Συνε�ί�εται ,
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Λήψη φωτ�γραφίας απ� ταινία (DCR-
DVD450E/DVD650E/DVD850E) 
(Συνέ�εια)
R

4 Αγγί�τε .

Εμφανί#εται η ένδει�η  ενώ η 
φωτγραφία λαμ�άνεται και 
απθηκεύεται στ μέσ πυ 
επιλέ�ατε.

Για τη λήψη και άλλης 
φωτγραφίας, αγγί�τε τ  και 
επαναλά�ετε απ� τ �ήμα 2.

Για να λκληρώσετε τη διαδικασία, 
αγγί�τε  t .

b Σημειώσεις
• Τ μέσ στ πί θέλετε να απθηκεύσετε 

τις φωτγραφίες πρέπει να έ�ει επαρκή 
ελεύθερ �ώρ.

• Η ημερμηνία και ώρα εγγραφής των 
φωτγραφιών πυ θα πρκύψυν θα είναι 
ίδιες με την ημερμηνία και ώρα των 
ταινιών.

• Εάν στις ταινίες δεν υπάρ�υν αυτά τα 
δεδμένα, η ημερμηνία και ώρα των 
φωτγραφιών θα είναι αυτή κατά την 
πία τις δημιυργήσατε απ� τις ταινίες.
Αντιγραφή 
εικ�νων σε μέσ� 
απ� την κάμερα 
(DCR-DVD450E/
DVD650E/
DVD850E)

Μπρείτε να αντιγράψετε ταινίες απ� 
την ενσωματωμένη μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E)
ή απ� "Memory Stick PRO Duo" 
(DCR-DVD650E/DVD850E) σε δίσκ.
Πρώτα εισαγάγετε ένα δίσκ στην 
κάμερά σας.
Τ μέσ πυ μπρείτε να επιλέ�ετε 
ε�αρτάται απ� τ μντέλ της κάμεράς 
σας. Βλ. παρακάτω πίνακα.

b Σημειώσεις
• ?ρησιμπιήστε τ μετασ�ηματιστή 

εναλλασσ�μενυ ρεύματς ως πηγή 
τρφδσίας για να απφευ�θεί η 
απενεργπίηση κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

• Για να εμφανίσετε την ημερμηνία και ώρα 
εγγραφής κατά την αναπαραγωγή εν�ς 
δίσκυ σε μια άλλη συσκευή, ρίστε τ 
στι�εί [ΗΜΕΡ:ΥΠ4ΤΙΤ.] (σελ. 97) σε 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] (την πρεπιλεγμένη 
ρύθμιση) πριν απ� τη μετεγγραφή της 
ταινίας.

Αντιγραφή ταινιών (DCR-
DVD450E/DVD650E/
DVD850E)

Μ
ντέλ
 Απ� Σε

DCR-
DVD450E

t

DCR-
DVD650E

t

DCR-
DVD850E 

t

t

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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z Συμ��υλές
• Για να ελέγ�ετε τις αντιγραμμένες ταινίες 

στ δίσκ, επιλέ�τε [ΔΙΣΚ4Σ] στ 
[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30).

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [Μ�ΝΤΑ{ ΤΑΙΝΙΑΣ].
Ή, πιέστε DUBBING στην κάμερα 
(DCR-DVD450E/DVD850E).

Εμφανί#εται η θ�νη [Μ4ΝΤΑ{ 
ΤΑΙΝΙΑΣ].

2 DCR-DVD850E:
Αγγί�τε τ� μέσ� π�υ περιέ�ει την 
ταινία πρ�ς αντιγραφή.

DCR-DVD450E/DVD650E:

Τ �ήμα 2 δεν είναι απαραίτητ. 
Μετα�είτε στ �ήμα 3.

3 Αγγί�τε [Μ�ΝΤΑ{ με επιλ�γή].

4 Αγγί�τε την ταινία πρ�ς 
αντιγραφή.

Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται 
με ένα .

Πιέστε και κρατήστε την ταινία στην 
θ�νη για επι�ε�αίωση.

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

Εάν  �ώρς δεν επαρκεί για την 
απθήκευση λ�κληρης της ταινίας, 
εμφανί#εται η ένδει�η [Ανεπαρκής 
διαθ.μνήμη.].

5 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

?ώρς δίσκυ*

 * x: ?ρησιμπιημένς
x (πράσιν): Θα �ρησιμπιηθεί για την 
απθήκευση της επιλεγμένης ταινίας
s: Ελεύθερς �ώρς

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Αντιγραφή εικ�νων σε μέσ� απ� την κάμερα (DCR-DVD450E/
DVD650E/DVD850E) (Συνέ�εια)
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Ταυτ��ρ�νη αντιγραφή �λων 
των ταινιών π�υ έ��υν εγγραφεί 
την ίδια ημερ�μηνία

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε [Μ4ΝΤΑ{ ανά 
ημερ.].

2 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των ταινιών 
πρς αντιγραφή και στη συνέ�εια 
αγγί�τε .
4ι ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί κατά 
την επιλεγμένη ημερμηνία 
εμφανί#νται στην θ�νη.

Αγγί�τε την ταινία στην θ�νη για 
επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

3 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].
Εάν  �ώρς δεν επαρκεί για την 
απθήκευση λ�κληρης της ταινίας, 
εμφανί#εται η ένδει�η [Ανεπαρκής 
διαθ.μνήμη.].

4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Αντιγραφή �λων των ταινιών σε 
λίστα αναπαραγωγής (σελ. 67)

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε [ Μ4ΝΤΑ{ 
4ΛΩΝ].
Εάν  �ώρς δεν επαρκεί για την 
απθήκευση λ�κληρης της ταινίας, 
εμφανί#εται η ένδει�η [Ανεπαρκής 
διαθ.μνήμη.].

2 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

3 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Δημι�υργία αντιγράφ�υ 
ασφαλείας για μη 
αντιγραμμένες ταινίες

1 Στ �ήμα 3, αγγί�τε 
[ΔΗΜ.ΑΝΤΙΓΡΑΦ4Υ].

2 Αγγί�τε [Δημιυργία αντιγράφυ 
για ταινίες �ωρίς πρηγύμεν 
αντίγραφ.] t [ΝΑΙ].

3 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .
Εάν  �ώρς δεν επαρκεί για την 
απθήκευση λ�κληρης της ταινίας, 
εμφανί#εται η ένδει�η [4 δίσκς 
είναι πλήρης.], καθώς και  αριθμ�ς 
των δίσκων μίας �ψης πυ 
απαιτύνται. Πρετιμάστε τυς 
δίσκυς και επαναλά�ετε απ� τ 
�ήμα 1.

b Σημειώσεις
• Εάν δημιυργηθύν αντίγραφα ασφαλείας 

των ταινιών σε 2 ή περισσ�τερυς δίσκυς, 
η ταινία πυ θα εγγραφεί στ τέλς κάθε 
δίσκυ �ωρί#εται αυτ�ματα για να γεμίσει 
λ�κληρς  δίσκς.

z Συμ��υλές
• Στ �ήμα 3, αγγί#ντας 

[ΔΗΜ.ΑΝΤΙΓΡΑΦ4Υ] t [Η αντιγραφή 
�εκινά απ� την πρώτη ταινία. Τ 
πρ.ιστρικ� αντιγραφής θα διαγραφεί.], 
μπρείτε να δημιυργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας �λων των ταινιών, 
περιλαμ�ανμένων εκείνων για τις πίες 
έ�υν ήδη δημιυργηθεί αντίγραφα 
ασφαλείας. Η κάμερα θα κρατήσει ιστρικ� 
αντιγράφων ασφαλείας για ταινίες μ�ν 
�ταν απθηκεύνται με τη λειτυργία 
[ΔΗΜ.ΑΝΤΙΓΡΑΦ4Υ].

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Μπρείτε να αντιγράψετε φωτγραφίες 
απ� την ενσωματωμένη μνήμη σε ένα 
"Memory Stick PRO Duo". 

Πρώτα εισαγάγετε ένα "Memory Stick 
PRO Duo" στην κάμερά σας.

b Σημειώσεις
• ?ρησιμπιήστε τ μετασ�ηματιστή 

εναλλασσ�μενυ ρεύματς ως πηγή 
τρφδσίας για να απφευ�θεί η 
απενεργπίηση κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

z Συμ��υλές
• Για να ελέγ�ετε τις αντιγραμμένες 

φωτγραφίες, επιλέ�τε [MEMORY STICK] 
στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΦΩΤ.] (σελ. 31).

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤ�ΓΡ].

Εμφανί#εται η θ�νη 
[ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤ4ΓΡ].

2 Αγγί�τε [ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.].

3 Αγγί�τε τη φωτ�γραφία πρ�ς 
αντιγραφή.

Η επιλεγμένη φωτγραφία 
επισημαίνεται με ένα .

Πιέστε και κρατήστε τη φωτγραφία 
στην θ�νη για επι�ε�αίωση.

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

4 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

5 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ταυτ��ρ�νη αντιγραφή �λων 
των φωτ�γραφιών π�υ έ��υν 
εγγραφεί την ίδια ημερ�μηνία

1 Στ �ήμα 2, αγγί�τε [ΑΝΤ.ανά ημ.].

Αντιγραφή φωτ�γραφιών 
(DCR-DVD450E/DVD850E)

Απ� Σε

t

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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2 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των 
φωτγραφιών πρς αντιγραφή και 
στη συνέ�εια αγγί�τε .
4ι φωτγραφίες πυ έ�υν 
εγγραφεί κατά την επιλεγμένη 
ημερμηνία εμφανί#νται στην 
θ�νη.

Αγγί�τε τη φωτγραφία στην θ�νη 
για επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε στην 
πρηγύμενη θ�νη.

3 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Πρ�στασία εικ�νων

Είναι δυνατή η πρστασία 
εγγεγραμμένων ταινιών ή 
φωτγραφιών απ� κατά λάθς 
διαγραφή.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να επιλέ�ετε έως και 100 εικ�νες 

ταυτ��ρνα.

Επιλέ�τε εκ των πρτέρων τ μέσ πυ 
περιέ�ει την ταινία πυ θέλετε να 
πρστατέψετε (σελ. 30). 

1 Πιέστε  (HOME) t  (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΕΠΕB].

2 Πιέστε [ ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ].

3 Πιέστε [ ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ].

4 Αγγί�τε την ταινία π�υ θέλετε να 
πρ�στατέψετε.

Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται 
με -.

Πιέστε και κρατήστε την ταινία στην 
θ�νη για επι�ε�αίωση. 

Πιέστε  για να επιστρέψετε στην 
πρηγύμενη θ�νη.

5 Πιέστε  t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], πιέστε .

Κατάργηση πρ�στασίας ταινιών

Στ �ήμα 4, αγγί�τε την ταινία πυ 
σημειώνεται με -.
Η ένδει�η - ε�αφανί#εται.

Ταυτ��ρ�νη πρ�στασία �λων 
των ταινιών π�υ εγγράφηκαν 
την ίδια ημέρα

1 Στ �ήμα 3, πιέστε [ ΠΡ4ΣΤ.ανά 
ημ.].

2 Πιέστε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των ταινιών 
πυ επιθυμείτε και στη συνέ�εια 
πιέστε .
4ι ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί κατά 
την επιλεγμένη ημερμηνία 
εμφανί#νται στην θ�νη.

Αγγί�τε την ταινία στην θ�νη για 
επι�ε�αίωση. 

Πιέστε  για να επιστρέψετε στην 
πρηγύμενη θ�νη.

3 Πιέστε  t [ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

Πρ�στασία ταινιών

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία

Συνε�ί�εται ,
 63

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], πιέστε .

Ταυτ��ρ�νη κατάργηση 
πρ�στασίας �λων των ταινιών 
π�υ εγγράφηκαν την ίδια ημέρα
Στ �ήμα 2, επιλέ�τε την ημερμηνία 
εγγραφής των ταινιών πυ επιθυμείτε 
και στη συνέ�εια πατήστε  t 
[ΑΠΕΝΕΡΓ4Π]. Nταν εμφανιστεί η 
ένδει�η [4λκληρώθηκε.], πιέστε .

b Σημειώσεις
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή τ 

μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
απ� την κάμερα κατά την πρστασία 
ταινιών.

• Μην αφαιρείτε τ "Memory Stick PRO 
Duo" κατά την πρστασία ταινιών απ� τ 
"Memory Stick PRO Duo."

• Με τη διαμ�ρφωση (σελ. 81) διαγράφνται 
ακ�μα και ι πρστατευμένες ταινίες.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να πρστατέψετε μια ταινία �ταν 

την πρ�άλλετε πιέ#ντας  (OPTION).

Επιλέ�τε εκ των πρτέρων τ μέσ πυ 
περιέ�ει τη φωτγραφία πυ θέλετε να 
πρστατέψετε (σελ. 30).

1 Πιέστε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΕΠΕB].

2 Πιέστε [ ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ].

3 Πιέστε [ ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ].

4 Πιέστε τη φωτ�γραφία π�υ 
θέλετε να πρ�στατέψετε.

Η επιλεγμένη φωτγραφία 
επισημαίνεται με -.

Πιέστε και κρατήστε τη φωτγραφία 
στην θ�νη για επι�ε�αίωση. 

Πιέστε  για να επιστρέψετε στην 
πρηγύμενη θ�νη.

5 Πιέστε  t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], πιέστε .

Πρ�στασία φωτ�γραφιών
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Κατάργηση πρ�στασίας 
φωτ�γραφιών

Στ �ήμα 4, αγγί�τε τη φωτγραφία 
πυ σημειώνεται με -.
Η ένδει�η - ε�αφανί#εται.

Ταυτ��ρ�νη πρ�στασία �λων 
των φωτ�γραφιών π�υ έ��υν 
εγγραφεί την ίδια ημερ�μηνία

1 Στ �ήμα 3, πιέστε 
[ ΠΡ4ΣΤ.ανά ημ.].

2 Πιέστε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των 
φωτγραφιών πυ επιθυμείτε και 
στη συνέ�εια πιέστε .
4ι φωτγραφίες πυ έ�υν 
εγγραφεί κατά την επιλεγμένη 
ημερμηνία εμφανί#νται στην 
θ�νη.

Αγγί�τε τη φωτγραφία στην θ�νη 
για επι�ε�αίωση. 

Πιέστε  για να επιστρέψετε στην 
πρηγύμενη θ�νη.

3 Πιέστε  t [ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], πιέστε .

Ταυτ��ρ�νη κατάργηση 
πρ�στασίας �λων των 
φωτ�γραφιών π�υ έ��υν 
εγγραφεί την ίδια ημερ�μηνία
Στ �ήμα 2, επιλέ�τε την ημερμηνία 
εγγραφής των φωτγραφιών πυ 
επιθυμείτε και στη συνέ�εια πατήστε  

 t [ΑΠΕΝΕΡΓ4Π]. Nταν 
εμφανιστεί η ένδει�η [4λκληρώθηκε.], 
πιέστε .

b Σημειώσεις
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή τ 

μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
απ� την κάμερα κατά την πρστασία 
φωτγραφιών.

• Μην αφαιρείτε τ "Memory Stick PRO 
Duo" κατά την πρστασία φωτγραφιών 
απ� τ "Memory Stick PRO Duo."

• Με τη διαμ�ρφωση (σελ. 81) διαγράφνται 
ακ�μα και ι πρστατευμένες 
φωτγραφίες.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να πρστατέψετε μια 

φωτγραφία �ταν την πρ�άλλετε 
πιέ#ντας  (OPTION).

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Δια�ωρισμ�ς ταινιών

Επιλέ�τε πρώτα τ μέσ πυ περιέ�ει 
την ταινία πρς δια�ωρισμ� (σελ. 30).

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΕΠΕB].

2 Αγγί�τε [ ΔΙΑ�ΩΡΙΣΜ�Σ].

3 Αγγί�τε την ταινία π�υ θέλετε να 
δια�ωρίσετε.

Η επιλεγμένη ταινία αναπαράγεται.

4 Αγγί�τε  για παύση στ� 
σημεί� �π�υ θέλετε να γίνει � 
δια�ωρισμ�ς.

Γίνεται παύση της αναπαραγωγής 
της ταινίας.

Γίνεται εναλλαγή της 
αναπαραγωγής και της παύσης κάθε 
φρά πυ πιέ#ετε τ .

5 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Δεν μπρείτε να επαναφέρετε ταινίες μετά 

τ δια�ωρισμ� τυς.
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή τ 

μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
απ� την κάμερα ενώ δια�ωρί#ετε ταινίες. 

• Μην αφαιρείτε τ "Memory Stick PRO 
Duo" ενώ δια�ωρί#ετε ταινίες στ "Memory 
Stick PRO Duo".

• Nταν επιλέγετε [ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή [MEMORY 
STICK] στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30) 
και η ταινία πρς δια�ωρισμ� 
περιλαμ�άνεται σε λίστα αναπαραγωγής, 
δια�ωρί#εται και η ταινία στη λίστα 
αναπαραγωγής. Nταν επιλέγετε [ΔΙΣΚ4Σ] 
στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] (σελ. 30), η ταινία 
στη λίστα αναπαραγωγής δεν δια�ωρί#εται.

• Μια μικρή διαφρά μπρεί να πρκύψει 
μετα�ύ τυ σημείυ �πυ αγγί#ετε τ  
και τυ πραγματικύ σημείυ δια�ωρισμύ, 
καθώς η κάμερα επιλέγει τ σημεί 
δια�ωρισμύ �άσει πρσαυ�ήσεων μισύ 
δευτερλέπτυ.

• Δεν είναι δυνατή η διαίρεση ταινιών με 
πρστασία. Καταργήστε την πρστασία 
απ� τις ταινίες για να τις διαιρέσετε πρτύ 
πρσπαθήσετε να τις διαιρέσετε (σελ. 63).

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να δια�ωρίσετε μια ταινία �ταν 

την πρ�άλλετε αγγί#ντας (OPTION).
• 4ι εικ�νες πυ έ�υν απθηκευτεί στην 

κάμερά σας �αρακτηρί#νται ως 
"πρωτ�τυπες".

Επιστρφή στην αρ�ή της 
επιλεγμένης ταινίας.

Καθρί#ει τ σημεί δια�ωρισμύ με 
μεγαλύτερη ακρί�εια, αφύ επιλέ�ετε 
τ σημεί δια�ωρισμύ με τ .
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Δημι�υργία λίστας αναπαραγωγής

Μια λίστα αναπαραγωγής είναι μια 
λίστα πυ εμφανί#ει μικργραφίες των 
ταινιών πυ έ�ετε επιλέ�ει. 4ι 
πρωτ�τυπες σκηνές δεν αλλά#υν 
ακ�μη και αν επε�εργαστείτε ή 
διαγράψετε τις ταινίες στη λίστα 
αναπαραγωγής. 
Πρώτα επιλέ�τε τ μέσ πυ θα 
�ρησιμπιηθεί για δημιυργία, 
αναπαραγωγή ή επε�εργασία λίστας 
αναπαραγωγής (σελ. 30).

z Συμ��υλές
• Σε μια λίστα αναπαραγωγής μπρείτε να 

πρσθέσετε έως και 99 ταινίες στην 
ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/
DVD850E) ή σε "Memory Stick PRO Duo", 
ή 999 ταινίες σε δίσκ.

• 4ι εικ�νες πυ έ�υν απθηκευτεί στην 
κάμερά σας �αρακτηρί#νται ως 
"πρωτ�τυπες".

1 Αγγί�τε (HOME) t (Λ�ΙΠΑ) 
t [ΕΠΕB.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].

2 Αγγί�τε [ ΠΡ�ΣΘΗΚΗ].

3 Αγγί�τε την ταινία π�υ θέλετε να 
πρ�σθέσετε στη λίστα 
αναπαραγωγής.

.

Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται 
με ένα .

Πιέστε και κρατήστε την ταινία στην 
θ�νη για επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

4 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

5 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Πρ�σθήκη �λων των ταινιών στη 
λίστα αναπαραγωγής

1 Στ �ήμα 2, αγγί�τε 
[ ΠΡ4ΣΘ.4ΛΩΝ].

2 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

3 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ταυτ��ρ�νη πρ�σθήκη �λων 
των ταινιών π�υ έ��υν εγγραφεί 
την ίδια ημερ�μηνία

1 Στ �ήμα 2, αγγί�τε 
[ ΠΡ4ΣΘ.ανά ημ.].

2 Αγγί�τε /  για να επιλέ�ετε την 
ημερμηνία εγγραφής των ταινιών 
πρς πρσθήκη και στη συνέ�εια 
αγγί�τε .
4ι ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί κατά 
την επιλεγμένη ημερμηνία 
εμφανί#νται στην θ�νη.

Πρηγύμενη/Επ�μενη ημερμηνία

Συνε�ί�εται ,
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Αγγί�τε την ταινία στην θ�νη για 
επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε στην 
πρηγύμενη θ�νη.

3 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

4 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή τ 

μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
απ� την κάμερα ενώ πρσθέτετε ταινίες. 

• Μην αφαιρείτε τ "Memory Stick PRO 
Duo" ενώ πρσθέτετε ταινίες στ "Memory 
Stick PRO Duo".

• Δεν μπρείτε να πρσθέσετε φωτγραφίες 
σε λίστα αναπαραγωγής.

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να πρσθέσετε μια ταινία �ταν 

την πρ�άλλετε αγγί#ντας (OPTION).
• Μπρείτε να αντιγράψετε τη λίστα 

αναπαραγωγής σε ένα δίσκ ως έ�ει, 
�ρησιμπιώντας τ παρε��μεν λγισμικ�.

Πρώτα επιλέ�τε τ μέσ πυ θα 
�ρησιμπιηθεί για δημιυργία, 
αναπαραγωγή ή επε�εργασία λίστας 
αναπαραγωγής (σελ. 30).

1 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ) t 

[ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.].

Εμφανί#νται ι ταινίες στην θ�νη 
λίστας αναπαραγωγής.

2 Αγγί�τε την ταινία απ� την �π�ία 
θέλετε να αρ�ίσει η 
αναπαραγωγή.

Η λίστα αναπαραγωγής 
αναπαράγεται απ� την επιλεγμένη 
ταινία έως τ τέλς και στη συνέ�εια 
γίνεται επιστρφή στην θ�νη της 
λίστας αναπαραγωγής.

Αφαίρεση ταινιών απ� τη λίστα 
αναπαραγωγής

1 Αγγί�τε (HOME) t 
(Λ4ΙΠΑ) t 

[ΕΠΕ�.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].

2 Αγγί�τε [ ΣΒΗΣΙΜ4].
Για να αφαιρέσετε �λες τις ταινίες 
απ� τη λίστα αναπαραγωγής, 
αγγί�τε [ ΣΒΗΣΙΜ4 4ΛΩΝ] t 
[ΝΑΙ] t [ΝΑΙ]. Στη συνέ�εια, �ταν 
εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

Αναπαραγωγή της λίστας 
αναπαραγωγής
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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3 Αγγί�τε την ταινία πρς αφαίρεση 
απ� τη λίστα αναπαραγωγής.

Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται 
με ένα .

Πιέστε και κρατήστε την ταινία στην 
θ�νη για επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

4 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

5 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

z Συμ��υλές
• 4ι πρωτ�τυπες ταινίες δεν διαγράφνται 

ακ�μη και αν τις αφαιρέσετε απ� τη λίστα 
αναπαραγωγής.

Αλλαγή σειράς εντ�ς της λίστας 
αναπαραγωγής

1 Αγγί�τε (HOME) t 
(Λ4ΙΠΑ) t 

[ΕΠΕ�.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].

2 Αγγί�τε [ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ].

3 Επιλέ�τε την ταινία πυ θέλετε να 
μετακινήσετε.

Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται 
με ένα .

Πιέστε και κρατήστε την ταινία στην 
θ�νη για επι�ε�αίωση. 

Αγγί�τε  για να επιστρέψετε 
στην πρηγύμενη θ�νη.

4 Αγγί�τε .

5 Επιλέ�τε τν πρρισμ� με τ  / 
.

6 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

7 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

z Συμ��υλές
• Nταν επιλέγετε πλλαπλές ταινίες, ι 

ταινίες μετακινύνται με τη σειρά με την 
πία εμφανί#νται στη λίστα 
αναπαραγωγής.

Δια�ωρισμ�ς ταινίας στη λίστα 
αναπαραγωγής

1 Αγγί�τε (HOME) 
t (Λ4ΙΠΑ) t 
[ΕΠΕ�.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].

2 Αγγί�τε [ ΔΙΑ?ΩΡΙΣΜ4Σ].

3 Αγγί�τε την ταινία πυ θέλετε να 
δια�ωρίσετε.
Η επιλεγμένη ταινία αναπαράγεται.

4 Αγγί�τε  στ σημεί �πυ 
θέλετε να γίνει  δια�ωρισμ�ς.
Γίνεται παύση της αναπαραγωγής 
της ταινίας.

Γίνεται εναλλαγή της 
αναπαραγωγής και της παύσης κάθε 
φρά πυ πιέ#ετε τ .

Γραμμή πρ

ρισμ
ύ

Συνε�ί�εται ,
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5 Αγγί�τε  t [ΝΑΙ].

6 Nταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[4λκληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Μια μικρή διαφρά μπρεί να πρκύψει 

μετα�ύ τυ σημείυ �πυ αγγί#ετε τ  
και τυ πραγματικύ σημείυ δια�ωρισμύ, 
καθώς η κάμερα επιλέγει τ σημεί 
δια�ωρισμύ �άσει πρσαυ�ήσεων μισύ 
δευτερλέπτυ.

z Συμ��υλές
• 4ι πρωτ�τυπες ταινίες δεν δια�ωρί#νται 

ακ�μα και αν τις δια�ωρίσετε στη λίστα 
αναπαραγωγής.

Επιστρφή στην αρ�ή της 
επιλεγμένης ταινίας.

Καθρί#ει τ σημεί δια�ωρισμύ με 
μεγαλύτερη ακρί�εια, αφύ επιλέ�ετε τ 
σημεί δια�ωρισμύ με τ .
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Αντιγραφή ταινιών σε συσκευές VCR ή 
DVD/HDD

Μπρείτε να αντιγράψετε εικ�νες πυ αναπαράγνται στην κάμερα σε άλλες 
συσκευές εγγραφής, �πως VCR ή DVD/HDD. Συνδέστε τη συσκευή με έναν απ� 
τυς παρακάτω τρ�πυς.
Συνδέστε την κάμερά σας στην πρί#α τί�υ �ρησιμπιώντας τν παρε��μεν 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς για αυτή τη λειτυργία (σελ. 22). 
Ανατρέ�τε επίσης στα εγ�ειρίδια δηγιών πυ παρέ�νται με τις συσκευές πυ θέλετε 
να συνδέσετε.

b Σημειώσεις
• Καθώς η αντιγραφή πραγματπιείται μέσω αναλγικής μεταφράς δεδμένων, η πι�τητα των 

εικ�νων ενδέ�εται να αλλιωθεί.

A Καλώδι� σύνδεσης A/V 
(παρέ�εται)
Συνδέστε με την υπδ�ή εισ�δυ 
της άλλης συσκευής.

B Καλώδι� σύνδεσης A/V με S 
VIDEO (πωλείται �ωριστά) 

Κατά τη σύνδεση με άλλη συσκευή 
μέσω της υπδ�ής S VIDEO με τη 
�ρήση καλωδίυ σύνδεσης A/V με S 
VIDEO (πωλείται �ωριστά), 
παράγνται ταινίες υψηλ�τερης 
πι�τητας απ� �τι με τ καλώδι 
σύνδεσης A/V. Συνδέστε τα λευκά 
και κ�κκινα �ύσματα (ή�ς 

Σύνδεση συσκευής με τ� καλώδι� σύνδεσης A/V

Απ
μακρυσμέν
ς 
ακρ
δέκτης A/V

S VIDEO

VIDEO

AUDIO

(Κίτριν)

(Λευκ�)

(Κ�κκιν)

IN

VIDEO

AUDIO
(Λευκ�)

(Κ�κκιν)

IN

Συσκευή �ωρίς υπ
δ
�ή 
S VIDEO

Συσκευή με υπ
δ
�ή 
S VIDEO

Συσκευές VCR ή DVD/HDD: Ρ
ή εικ�νας/σήματ
ς

Συνε�ί�εται ,
 71
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αριστερά/δε�ιά) και τ �ύσμα S 
VIDEO (κανάλι S VIDEO) τυ 
καλωδίυ σύνδεσης A/V με S 
VIDEO (πωλείται �ωριστά). Η 
σύνδεση τυ κίτρινυ �ύσματς δεν 
είναι απαραίτητη. Η σύνδεση μ�ν 
τυ �ύσματς S VIDEO θα 
δηγήσει σε αναπαραγωγή �ωρίς 
ή�.

b Σημειώσεις
• Για απ�κρυψη των ενδεί�εων επί της 

θ�νης, �πως τυ μετρητή, στην θ�νη πυ 
έ�ετε συνδέσει, αγγί�τε (HOME) t 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜ.Ε�4Δ4Υ] 
t [Ε�4Δ.ΕΙΚ4ΝΑΣ] t [ΠΡ4Β4Λ 
LCD] (πρεπιλγή) (σελ. 95).

• Για να εγγράψετε την ημερμηνία/ώρα και 
τα δεδμένα των ρυθμίσεων της κάμερας, 
θα πρέπει να τα εμφανίσετε στην θ�νη 
(σελ. 93).

• Για να συνδέετε την κάμερα σε μνφωνική 
συσκευή, συνδέστε τ κίτριν �ύσμα τυ 
καλωδίυ σύνδεσης A/V στην υπδ�ή 
εισ�δυ �ίντε και τ κ�κκιν (δε�ι� 
κανάλι) ή τ λευκ� �ύσμα (αριστερ� 
κανάλι) στην υπδ�ή εισ�δυ ή�υ της 
συσκευής.

1 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

2 Επιλέ�τε πρώτα τ� μέσ� π�υ 
περιέ�ει την ταινία πρ�ς 
αντιγραφή (σελ. 30).

3 Πιέστε (ΠΡ�Β�ΛΗ ΕΙΚ�ΝΩΝ).

Ρυθμίστε την επιλγή [ΤΥΠ4Σ TV] 
ανάλγα με τη συσκευή πρ�λής 
(σελ. 51).

4 Τ�π�θετήστε τ� μέσ� εγγραφής 
στη συσκευή εγγραφής.

Αν η συσκευή εγγραφής έ�ει 
επιλγέα εισ�δυ, ρυθμίστε τν 
σύμφωνα με την είσδ.

5 Συνδέστε την κάμερα στη 
συσκευή εγγραφής (VCR ή DVD/
HDD) με τ� καλώδι� σύνδεσης A/
V (παρέ�εται) 1 ή με καλώδι� 
σύνδεσης A/V με S VIDEO 
(πωλείται �ωριστά) 2.

Συνδέστε την κάμερα στις υπδ�ές 
εισ�δυ της συσκευής εγγραφής.

6 Bεκινήστε την αναπαραγωγή 
στην κάμερα και εγγράψτε τη στη 
συσκευή εγγραφής.

Για περισσ�τερες πληρφρίες, 
ανατρέ�τε στα εγ�ειρίδια δηγιών 
πυ συνδεύυν τη συσκευή 
εγγραφής.

7 Kταν �λ�κληρωθεί η αντιγραφή, 
σταματήστε τη συσκευή 
εγγραφής και στη συνέ�εια την 
κάμερα.

Συνδέντας μια συσκευή εγγραφής 
DVD, κτλ. με δυνατ�τητα αντιγραφής 
ταινίας μέσω σύνδεσης USB με την 
κάμερά σας, μπρείτε να αντιγράψετε 
ταινίες �ωρίς απώλεια της πι�τητας 
εικ�νας.

Σύνδεση συσκευής με τ� 
καλώδι� USB
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Συνδέστε την κάμερά σας στην πρί#α 
τί�υ �ρησιμπιώντας τν 
παρε��μεν μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς για αυτή τη 
λειτυργία (σελ. 23). Ανατρέ�τε επίσης 
στα εγ�ειρίδια δηγιών πυ παρέ�νται 
με τις συσκευές πυ θέλετε να 
συνδέσετε.

1 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

2 Συνδέστε την υπ�δ��ή  (USB) 
της κάμερας με τη συσκευή 
εγγραφής DVD, κτλ. 
�ρησιμ�π�ιώντας τ� παρε��μεν� 
καλώδι� USB (σελ. 148). 

Η θ�νη [ΕΠΙΛ4ΓΗ USB] 
εμφανί#εται στην θ�νη της 
�ιντεκάμερας.

3 Αγγί�τε τ� μέσ� π�υ περιέ�ει την 
ταινία πρ�ς αντιγραφή.

4 Αρ�ίστε την εγγραφή στη 
συνδεδεμένη συσκευή.

Για περισσ�τερες πληρφρίες, 
ανατρέ�τε στα εγ�ειρίδια δηγιών 
πυ συνδεύυν τη συνδεδεμένη 
συσκευή.

5 Kταν �λ�κληρωθεί η αντιγραφή, 
αγγί�τε [ΤΕΛ] t [ΝΑΙ] και 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� USB.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Έλεγ��ς πληρ�φ�ριών μπαταρίας

Μπρείτε να ελέγ�ετε κατά πρσέγγιση 
τ υπ�λιπ ενέργειας της 
τπθετημένης μπαταρίας.

Πιέστε (HOME) t  (Λ�ΙΠΑ) t 
[ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ].

Εμφανί#εται τ υπ�λιπ ενέργειας της 
μπαταρίας.

Για να απενεργπιήσετε την ένδει�η, 
αγγί�τε .
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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�ρήση μέσων

Κατηγ�ρία  (ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
Η κατηγρία αυτή σας επιτρέπει να 
�ρησιμπιήσετε τα μέσα για 
διάφρυς σκπύς.

ΡΥΘ.ΜΕΣ�Υ ΕΙΚ
Μπρείτε να επιλέ�ετε τ μέσ για 
ταινίες (σελ. 30).

ΡΥΘ.ΜΕΣ�Υ ΦΩΤ. (DCR-
DVD450E/DVD850E)
Μπρείτε να επιλέ�ετε τ μέσ για 
φωτγραφίες (σελ. 30).

�ΡΙΣΤΙΚ�Π.
Μπρείτε να πραγματπιήσετε 
αναπαραγωγή δίσκων σε άλλες 
συσκευές με την ριστικπίησή τυς 
(σελ. 76).

ΠΛΗΡ�Φ.ΜΕΣΩΝ
Μπρείτε να εμφανίσετε τις 
πληρφρίες μέσυ, �πως τ �ρ�ν 
εγγραφής (σελ. 80).

ΔΙΑΜ�Ρ.ΜΕΣΩΝ
Μπρείτε να διαμρφώσετε τα μέσα 
και να ανακτήσετε τν εγγράψιμ 
ελεύθερ �ώρ (σελ. 81).

ΑΝΑΙΡ.�ΡΙΣΤ.
Μπρείτε να αναιρέσετε την 
ριστικπίηση δίσκυ και να 
εγγράψετε και άλλες εικ�νες στ δίσκ 
(σελ. 83).

�ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.
Η κάμερα σας συμ�υλεύει για τν 
κατάλληλ δίσκ ανάλγα με τις 
ανάγκες σας (σελ. 84).

ΕΠΙΔ.ΑΡ�.ΒΑΣ.Δ.
Μπρείτε να επαναφέρετε τ αρ�εί 
�άσης δεδμένων εικ�νας της 
ενσωματωμένης μνήμης (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή τυ "Memory 
Stick PRO Duo" (σελ. 85).

Λίστα στ�ι�είων

Κατηγ
ρία  (ΔΙΑ4ΕΙΡΙΣΗ 
ΜΕΣΩΝ)
75

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Δίσκ�ς συμ�ατ�ς για αναπαραγωγή σε 
άλλες συσκευές (�ριστικ�π�ίηση)
Η ριστικπίηση καθιστά τν εγγεγραμμέν δίσκ συμ�ατ� για αναπαραγωγή απ� 
άλλες συσκευές και μνάδες DVD υπλγιστών.
Πριν απ� την ριστικπίηση, μπρείτε να επιλέ�ετε τ στυλ τυ μενύ DVD πυ θα 
εμφανί#ει τη λίστα ταινιών (σελ. 79).

Η �ριστικ�π�ίηση είναι απαραίτητη, ανάλ�γα με τ�ν τύπ� τ�υ δίσκ�υ.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Απαιτείται ριστικπίηση.
• DVD+RW: Δεν απαιτείται ριστικπίηση, με ε�αίρεση τις παρακάτω 

περιπτώσεις:
1 Για δημιυργία μενύ DVD
2 Για αναπαραγωγή απ� μνάδα DVD υπλγιστή
3 Εάν στ δίσκ έ�ει εγγραφεί μικρής διάρκειας περιε��μεν (λιγ�τερ απ� 5 λεπτά σε 

λειτυργία HQ, 8 λεπτά σε λειτυργία SP, ή 15 λεπτά σε λειτυργία LP) 

b Σημειώσεις
• Δεν εγγυάται η συμ�ατ�τητα αναπαραγωγής με �λες τις συσκευές.
• Δεν δημιυργείται μενύ DVD για DVD-RW (λειτυργία VR).

Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε άλλες συσκευές για πρώτη φ�ρά (σελ.78)

Ρ�ή λειτ�υργιών

Πραγματπίηση 
επιθυμητών 
ρυθμίσεων για τ 
μενύ DVD.

Στην 
περίπτωση 
1, 2 ή 3

Αναπαραγωγή 
σε άλλες 
συσκευές

�ριστικ�π�ίηση
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Πρ�σθήκη ταινιών σε �ριστικ�π�ιημέν� δίσκ� (σελ.83)

b Σημειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της λειτυργίας Easy Handycam (σελ. 37), ακ�μα και �ταν �ρησιμπιείτε 

DVD-RW ή DVD+RW, δεν μπρείτε να εγγράψετε επιπλέν ταινίες στ δίσκ μετά απ� την 
ριστικπίησή τυ. Ακυρώστε τη λειτυργία Easy Handycam.

Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε άλλες συσκευές μετά απ� την πρ�σθήκη 
ταινιών (σελ.78)

Πραγματ�π�ίηση 
νέας εγγραφής

Δεν είναι δυνατή η 
πρσθήκη ταινιών.

Αναίρεση ριστικπίησης δίσκυ.

Nταν έ�ει δημιυργηθεί τ μενύ DVD, 
μια θ�νη επι�ε�αίωσης σας #ητάει να 
επι�ε�αιώσετε την πρσθήκη ταινιών.

Είναι δυνατή η εγγραφή επιπλέν ταινιών με τ συνήθη τρ�π.

Μ�ν στην 
περίπτωση 1

Πραγματπίηση 
επιθυμητών 
ρυθμίσεων για τ 
μενύ DVD.

Αναπαραγωγή 
σε άλλες 
συσκευές

�ριστικ�π�ίηση

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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b Σημειώσεις
• Απαιτείται απ� ένα λεπτ� έως και αρκετές 

ώρες για την ριστικπίηση εν�ς δίσκυ. 
Nσ λιγ�τερα δεδμένα είναι 
απθηκευμένα στ δίσκ, τ�σς 
περισσ�τερς �ρ�νς απαιτείται για την 
ριστικπίησή τυ. 

1 Τ�π�θετήστε την κάμερα σε ένα 
σταθερ� σημεί� και συνδέστε τ� 
μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς με 
την υπ�δ��ή DC IN της κάμερας.

2 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

3 Εισαγάγετε τ� δίσκ� πρ�ς 
�ριστικ�π�ίηση.

4 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[�ΡΙΣΤΙΚ�Π.].

Για να επιλέ�ετε ένα στυλ μενύ 
DVD, αγγί�τε (OPTION) t 
[ΜΕΝ4Υ DVD] (σελ. 79).

Μετα�είτε στ �ήμα 5 εάν 
επιθυμείτε να ριστικπιήσετε τ 
δίσκ �ρησιμπιώντας τ [ΣΤΥΛ1] 
(πρεπιλγή).

5 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

Η ριστικπίηση αρ�ί#ει.

6 Kταν �λ�κληρωθεί η 
�ριστικ�π�ίηση, αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Nταν ριστικπιείτε δίσκ δύ �ψεων, 

πρέπει να ριστικπιήσετε �ε�ωριστά την 
κάθε πλευρά τυ δίσκυ.

• Μην πρκαλείτε κραδασμύς ή δνήσεις 
στην κάμερα και μην απσυνδέετε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
κατά τη διάρκεια της ριστικπίησης. 
Εάν πρέπει να απσυνδέσετε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς, �ε�αιωθείτε �τι η κάμερα έ�ει 
απενεργπιηθεί και απσυνδέστε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
αφύ σ�ήσει η λυ�νία (Ταινία) ή 

(Φωτγραφία). Η ριστικπίηση 
�εκινάει �ανά �ταν συνδέσετε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
και ενεργπιήσετε την κάμερά σας.

z Συμ��υλές
• Nταν θέλετε να δημιυργήσετε μενύ DVD 

και να ριστικπιήσετε τ δίσκ, τ μενύ 
DVD εμφανί#εται για μερικά δευτερ�λεπτα 
κατά τη διαδικασία ριστικπίησης τυ 
δίσκυ.

• Μετά απ� την ριστικπίηση τυ δίσκυ, 
τ εικνίδι " " εμφανί#εται στ κάτω 
μέρς της ένδει�ης τύπυ δίσκυ, �πως για 
παράδειγμα " " σε περίπτωση DVD-
RW (λειτυργία VIDEO).

�ριστικ�π�ίηση δίσκ�υ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Επιλ�γή στυλ μεν�ύ DVD

1 Στ �ήμα 4, αγγί�τε (OPTION) 
t [ΜΕΝ4Υ DVD].

2 Επιλέ�τε τ επιθυμητ� στυλ απ� 
τυς 4 διαθέσιμυς τύπυς με τα 

/ .

Επιλέ�τε [4?Ι ΜΕΝ4Υ] εάν δεν 
θέλετε να δημιυργήσετε μενύ 
DVD.

3 Αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της λειτυργίας Easy 

Handycam (σελ. 37), τ στυλ μενύ DVD 
καθρί#εται ως [ΣΤΥΛ1].

• Δεν είναι δυνατή η δημιυργία μενύ DVD 
για DVD-RW (λειτυργία VR).
7
GR

Αναπαραγωγή 
δίσκ�υ σε άλλες 
συσκευές

Η ριστικπίηση δίσκυ (σελ. 76) σας 
επιτρέπει την πρ�λή ταινιών πυ 
έ�υν εγγραφεί απ� την κάμερά σας σε 
άλλες συσκευές DVD. Παρ' �λα αυτά, 
δεν εγγυ�μαστε την ρθή 
αναπαραγωγή σε �λες τις συσκευές.
Μπρείτε να πρ�είτε σε 
αναπαραγωγή DVD+RW σε άλλες 
συσκευές �ωρίς ριστικπίηση τυ 
δίσκυ.

b Σημειώσεις
• Μην �ρησιμπιήσετε μετατρπέα CD 8 cm 

με DVD 8 cm, καθώς ενδέ�εται να 
πρκληθεί δυσλειτυργία. 

• Βε�αιωθείτε �τι συσκευή πυ είναι 
τπθετημένη κάθετα �ρίσκεται σε τέτια 
θέση ώστε να επιτρέπει την ρι#�ντια 
εισαγωγή τυ δίσκυ. 

• Σε ρισμένες συσκευές, κάπιι δίσκι 
ενδέ�εται να μην αναπαράγνται σωστά, η 
εικ�να ενδέ�εται να "παγώνει" μετα�ύ των 
σκηνών ή ρισμένες λειτυργίες να είναι 
απενεργπιημένες.

z Συμ��υλές
• 4ι συσκευές πυ υπστηρί#υν υπτίτλυς 

ενδέ�εται να εμφανί#υν την ημερμηνία 
και ώρα εγγραφής στη θέση των υπτίτλων 
(σελ. 97).Ανατρέ�τε στ εγ�ειρίδι δηγιών 
της συσκευής σας.

• Εάν έ�ετε δημιυργήσει ένα μενύ DVD 
(σελ. 79), μπρείτε να επιλέ�ετε την 
επιθυμητή σκηνή απ� τ μενύ.

Εάν ριστικπιήσετε τ δίσκ (σελ. 
76) πυ εί�ε εγγραφεί με την κάμερά 
σας, μπρείτε να πραγματπιήσετε 
αναπαραγωγή τυ δίσκυ σε 
υπλγιστή �πυ έ�ει εγκατασταθεί 
εφαρμγή αναπαραγωγής DVD.

Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε 
άλλες συσκευές

Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε 
υπ�λ�γιστή

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



80

E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\08ADV2.fm

G

Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε άλλες 
συσκευές (Συνέ�εια)
R

b Σημειώσεις
• Ακ�μα και �ταν �ρησιμπιείτε DVD+RW, 

πρέπει να ριστικπιείτε τ δίσκ 
(σελ. 76). Αλλιώς, ενδέ�εται να πρκληθεί 
δυσλειτυργία.

• Βε�αιωθείτε �τι η μνάδα DVD τυ 
υπλγιστή μπρεί να αναπαράγει δίσκ 
DVD 8 cm.

• Μην �ρησιμπιήσετε μετατρπέα CD 8 cm 
με DVD 8 cm, καθώς ενδέ�εται να 
πρκληθεί δυσλειτυργία. 

• Σε ρισμένυς υπλγιστές ενδέ�εται να 
μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή, ή η 
αναπαραγωγή να μην είναι μαλή.

• Δεν είναι δυνατή η απευθείας αντιγραφή σε 
υπλγιστή ταινιών πυ είναι 
απθηκευμένες σε δίσκ με σκπ� την 
αναπαραγωγή ή την επε�εργασία.

z Συμ��υλές
• Για λεπτμέρειες σ�ετικά με τις λειτυργίες 

και τις διαδικασίας, �λ. "PMB Guide" στ 
παρε��μεν CD-ROM (σελ. 110).

Ετικέτα τ�μ�υ δίσκ�υ
Εγγράφεται η ημερμηνία και η ώρα 
κατά την πία  δίσκς 
�ρησιμπιήθηκε για πρώτη φρά. 
Ωστ�σ, η ημερμηνία και η ώρα 
αρ�ικπίησης ενδέ�εται να εγγραφύν 
ανάλγα με τις συνθήκες λειτυργίας.
<π.�.>
Nταν  δίσκς �ρησιμπιήθηκε για πρώτη 
φρά στις 0:00 πμ. την 1η Ιανυαρίυ τυ 
2009:
2009_01_01_00H00M_AM

z Συμ��υλές
• 4ι ταινίες στυς δίσκυς απθηκεύνται 

στυς ακ�λυθυς φακέλυς:
– DVD-RW (λειτυργία VR)

Φάκελς DVD_RTAV
– Άλλι δίσκι και λειτυργίες 

Φάκελς VIDEO_TS

Ετικέτα 
τ�μ
υ
Πρ���λή 
πληρ�φ�ριών 
μέσ�υ
Μπρείτε να ελέγ�ετε τ διαθέσιμ 
�ρ�ν εγγραφής ή �ώρ τυ μέσυ πυ 
έ�ει επιλε�θεί στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] 
(σελ. 30).

Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΠΛΗΡ�Φ.ΜΕΣΩΝ].

Μπρείτε να ελέγ�ετε και άλλες 
πληρφρίες αγγί#ντας .
Για να απενεργπιήσετε την ένδει�η, 
αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• 4 υπλγισμ�ς ελεύθερυ �ώρυ για την 

ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/
DVD850E) και τ "Memory Stick PRO 
Duo" είναι 1MB = 1.048.576 byte. Τα 
κλάσματα πυ είναι μικρ�τερα απ� 1 MB 
απρρίπτνται κατά την εμφάνιση τυ 
�ώρυ. Κατά συνέπεια,  συνλικ�ς �γκς 
διαθέσιμυ και μη διαθέσιμυ �ώρυ 
εμφανί#εται ελαφρά μικρ�τερς.

• Καθώς υπάρ�ει μια περι�ή αρ�είυ �άσης 
δεδμένων εικ�νων,  �ρησιμπιύμενς 
�ώρς δεν θα εμφανί#εται σαν 0 MB, ακ�μη 
κι εάν πραγματπιήσετε 
[ΔΙΑΜ4Ρ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 81).

z Συμ��υλές
• Εμφανί#νται μ�ν ι πληρφρίες για τ 

μέσ πυ έ�ει επιλε�θεί στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ 
ΕΙΚ]. Αλλά�τε ανάλγα τη ρύθμιση μέσυ 
(σελ. 30).
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Διαμ�ρφωση μέσων

Η διαμ�ρφωση διαγράφει �λες τις 
εικ�νες και επαναφέρει τ μέσ 
εγγραφής στην αρ�ική τυ κατάσταση 
(κεν� δεδμένων).
Για την απφυγή απώλειας σημαντικών 
δεδμένων, αντιγράψτε τα σε άλλα 
μέσα (σελ. 58, 71) πριν απ� την 
πραγματπίηση [ΔΙΑΜ4Ρ.ΜΕΣΩΝ].

1 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς με 
την υπ�δ��ή DC IN της κάμερας 
και στη συνέ�εια συνδέστε τ� 
καλώδι� τρ�φ�δ�σίας με μια 
πρίHα.

2 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

3 Για τη διαμ�ρφωση "Memory 
Stick PRO Duo", εισάγετε στην 
κάμερα τ� "Memory Stick PRO 
Duo" πρ�ς διαμ�ρφωση.

4 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΔΙΑΜ�Ρ.ΜΕΣΩΝ] t 
[ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] (DCR-DVD450E/
DVD850E) ή [MEMORY STICK].

5 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Μην πρκαλείτε κραδασμύς ή δνήσεις 

στην κάμερα και μην απσυνδέετε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
κατά τη διάρκεια της διαμ�ρφωσης. 

• Διαγράφνται ακ�μη και ι φωτγραφίες 
στις πίες έ�ει εφαρμστεί πρστασία απ� 
τυ�αία διαγραφή (σελ. 63).

• Μην επι�ειρήσετε τις παρακάτω ενέργειες 
�ταν εμφανί#εται η ένδει�η [Εκτέλεση…] 
στην θ�νη:
– Να �ρησιμπιήσετε τ διακ�πτη 

POWER ή τα κυμπιά
– Να αφαιρέσετε τ "Memory Stick PRO 

Duo" �ταν εκτελείτε διαμ�ρφωση τυ 
"Memory Stick PRO Duo"

Δεν είναι δυνατή η διαμ�ρφωση 
DVD-R/DVD+R DL. Αντικαταστήστε 
τ� με νέ� δίσκ�.

Εάν διαμ�ρφώνετε 
�ριστικ�π�ιημέν� δίσκ�
• 'Ενα DVD-RW (λειτυργία VIDEO) 

επανέρ�εται σε μη ριστικπιημένη 
κατάσταση. 4 δίσκς πρέπει να 
ριστικπιηθεί �ανά για να 
πρ�ληθύν τα περιε��μενά τυ σε 
άλλες συσκευές.

• Στην περίπτωση εν�ς DVD-RW 
(λειτυργία VR)/DVD+RW, η 
διαμ�ρφωση διαγράφει �λες τις 
ταινίες σε ριστικπιημέν δίσκ. 

Διαμ�ρφωση 
ενσωματωμένης μνήμης 
(DCR-DVD450E/DVD850E) ή 
"Memory Stick PRO Duo"

Διαμ�ρφωση δίσκ�υ

Συνε�ί�εται ,
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Διαμ�ρφωση μέσων (Συνέ�εια)

G
R

Ακ�μα και μετά τη διαμ�ρφωση, η 
ένδει�η  ή  θα εμφανί#εται 
στην θ�νη. Δεν �ρειά#εται να 
ριστικπιήσετε τ δίσκ �ανά για 
την αναπαραγωγή τυ σε άλλες 
συσκευές.*

* Για τη δημιυργία μενύ DVD σε 
DVD+RW, ριστικπιήστε �ανά τ δίσκ 
(σελ. 78).

1 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς με 
την υπ�δ��ή DC IN της κάμερας 
και στη συνέ�εια συνδέστε τ� 
καλώδι� τρ�φ�δ�σίας με μια 
πρίHα.

2 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

3 Εισαγάγετε στην κάμερα τ� δίσκ� 
πρ�ς διαμ�ρφωση.

4 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΔΙΑΜ�Ρ.ΜΕΣΩΝ] t [ΔΙΣΚ�Σ].

x DVD-RW
Επιλέ�τε τη μρφή εγγραφής, 
[VIDEO] ή [VR] (σελ. 13) και 
αγγί�τε .

x DVD+RW
Επιλέ�τε τ λ�γ εικ�νας της 
ταινίας, [ΕΙΚ4ΝΑ 16:9] ή [4:3] και 
στη συνέ�εια αγγί�τε .

5 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Μην πρκαλείτε κραδασμύς ή δνήσεις 

στην κάμερα και μην απσυνδέετε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
κατά τη διάρκεια της διαμ�ρφωσης. 

• Nταν �ρησιμπιείτε δίσκ δύ �ψεων, 
απαιτείται διαμ�ρφωση σε κάθε πλευρά. 
Μπρείτε να �ρησιμπιήσετε διαφρετική 
μρφή εγγραφής για κάθε πλευρά.

• Στην περίπτωση DVD+RW, δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή τυ λ�γυ εικ�νας ταινίας 
μετά απ� εγγραφή. Διαμρφώστε τ δίσκ 
�ανά για να αλλά�ετε τ λ�γ εικ�νας.

• Δεν είναι δυνατή η διαμ�ρφωση δίσκυ 
στν πί έ�ει εφαρμστεί πρστασία απ� 
άλλες συσκευές. Αναιρέστε την πρστασία 
απ� την εν λ�γω συσκευή και στη συνέ�εια 
πραγματπιήστε διαμ�ρφωση.

z Συμ��υλές
• Nταν διαμρφώνετε ένα DVD-RW κατά τη 

διάρκεια της λειτυργίας Easy Handycam 
(σελ. 37), η μρφή εγγραφής καθρί#εται 
ως VIDEO.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Εγγραφή επιπλέ�ν ταινιών μετά απ� 
�ριστικ�π�ίηση

Μπρείτε να εγγράψετε επιπλέν 
ταινίες σε ριστικπιημένυς δίσκυς 
DVD-RW (λειτυργία VIDEO)/
DVD+RW μετά απ� τα ακ�λυθα 
�ήματα, εάν υπάρ�ει ελεύθερς �ώρς 
στ δίσκ.
Nταν �ρησιμπιείτε ριστικπιημέν 
DVD-RW (λειτυργία VR), μπρείτε 
να εγγράψετε επιπλέν ταινίες στ 
δίσκ �ωρίς επιπλέν ενέργειες.

b Σημειώσεις
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή επιπλέ�ν 

ταινιών σε DVD-R/DVD+R DL μετά απ� 
την �ριστικ�π�ίηση. �ρησιμ�π�ιήστε 
νέ� δίσκ�.

1 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς με 
την υπ�δ��ή DC IN της κάμερας 
και στη συνέ�εια συνδέστε τ� 
καλώδι� τρ�φ�δ�σίας με μια 
πρίHα.

2 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

3 Εισαγάγετε τ�ν 
�ριστικ�π�ιημέν� δίσκ� στην 
κάμερα.

4 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΑΝΑΙΡ.�ΡΙΣΤ.].

5 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

Ένα έ�ετε δημιυργήσει μενύ DVD 
(σελ. 79) κατά τη διάρκεια της 
ριστικπίησης, πρέπει να 
πραγματπιήσετε τα ακ�λυθα 
�ήματα πριν απ� την εγγραφή επιπλέν 
ταινιών.

1 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς με 
την υπ�δ��ή DC IN της κάμερας 
και στη συνέ�εια συνδέστε τ� 
καλώδι� τρ�φ�δ�σίας με μια 
πρίHα.

2 Στρέψτε τ� διακ�πτη POWER για 
να ανάψει η λυ�νία  (Ταινία).

3 Εισαγάγετε τ�ν 
�ριστικ�π�ιημέν� δίσκ� στην 
κάμερα.

Εμφανί#εται μια θ�νη 
επι�ε�αίωσης για να επι�ε�αιώσετε 
�τι επιθυμείτε να εγγράψετε 
επιπλέν ταινίες.

Kταν �ρησιμ�π�ιείτε DVD-
RW (λειτ�υργία VIDEO) (Μη 
�ριστικ�π�ιημέν�ς)

Kταν �ρησιμ�π�ιείτε 
DVD+RW

Συνε�ί�εται ,
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Εγγραφή επιπλέ�ν ταινιών μετά απ� 
�ριστικ�π�ίηση (Συνέ�εια)
R

4 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

5 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Μην πρκαλείτε κραδασμύς ή δνήσεις 

στην κάμερα και μην απσυνδέετε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

• Διαγράφεται τ μενύ DVD πυ 
δημιυργήθηκε κατά την ριστικπίηση.

• Για δίσκ δύ �ψεων, ακλυθήστε αυτά 
τα �ήματα για κάθε πλευρά τυ δίσκυ.
Επιλ�γή τ�υ 
κατάλληλ�υ 
δίσκ�υ 
(�ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.)
Πρ�είτε στην επιλγή πυ είναι 
κατάλληλη για εσάς απ� την θ�νη και 
στη συνέ�εια θα ενημερωθείτε για τν 
κατάλληλ δίσκ, σύμφωνα με τις 
ανάγκες σας.

1 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[�ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.].

2 Αγγί�τε την επιλ�γή π�υ είναι η 
κατάλληλη για εσάς απ� την 
�θ�νη.

Εάν εισάγετε τν ίδι δίσκ με αυτ� 
πυ υπδηλώνεται απ� τ 
[4ΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.], μπρείτε να 
τν διαμρφώσετε με τις επιλεγμένες 
ρυθμίσεις (σελ. 81).
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Επιδι�ρθωση αρ�εί�υ �άσης δεδ�μένων 
εικ�νων

Αυτή η λειτυργία ελέγ�ει τ αρ�εί 
�άσης δεδμένων εικ�νων και την 
ακεραι�τητα των ταινιών και των 
φωτγραφιών στην ενσωματωμένη 
μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E), ή 
ταινιών στ "Memory Stick PRO Duo" 
και επιδιρθώνει τυ��ν ασυνέπειες.

1 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΕΠΙΔ.ΑΡ�.ΒΑΣ.Δ.] t 
[ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] (DCR-DVD450E/
DVD850E) ή [MEMORY STICK].

2 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

Η κάμερά σας θα ελέγ�ει τ αρ�εί 
�άσης δεδμένων εικ�νων. 

Αν δεν �ρεθεί ασυνέπεια, αγγί�τε 
 για να λκληρώσετε τη 

λειτυργία.

3 Αγγί�τε [ΝΑΙ].

4 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Μην πρκαλείτε μη�ανικύς κραδασμύς ή 

δνήσεις στην κάμερα κατά τη διάρκεια 
αυτής της λειτυργίας.

• Μην απσυνδέετε τ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς και μην 
αφαιρείτε τη μπαταρία.

• Nταν γίνεται πρετιμασία εν�ς αρ�είυ 
�άσης δεδμένων εικ�νας στ "Memory 
Stick PRO Duo", μην αφαιρείτε τ 
"Memory Stick PRO Duo."

• Εκτελείται �ε�ωριστά η επιδι�ρθωση για 
την ενσωματωμένη μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E) και τ "Memory 
Stick PRO Duo".
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Παρεμπ�διση ανάκτησης δεδ�μένων 
ενσωματωμένης μνήμης (DCR-DVD450E/
DVD850E)
Η λειτυργία [ ΑΔΕΙ4] σας 
επιτρέπει να γράψετε ά�ρηστα 
δεδμένα στην ενσωματωμένη μνήμη. 
Με αυτ� τν τρ�π, θα είναι πλύ πι 
δύσκλη η ανάκτηση τυ��ν αρ�ικών 
δεδμένων. Nταν απρρίπτετε ή 
παραδίδετε την κάμερα σε άλλ άτμ, 
συνιστάται να πραγματπιείτε τη 
λειτυργία [ ΑΔΕΙ4].

b Σημειώσεις
• Εάν πραγματπιήσετε τη λειτυργία 

[ ΑΔΕΙ4], διαγράφνται �λες ι εικ�νες. 
Για την απφυγή απώλειας σημαντικών 
δεδμένων, αντιγράψτε τα σε άλλα μέσα 
(σελ. 58, 71) πριν απ� την πραγματπίηση 
[ ΑΔΕΙ4].

• Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της 
λειτυργίας [ ΑΔΕΙ4] εκτ�ς εάν 
συνδέσετε τ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς σε πρί#α.

• Απσυνδέστε �λα τα καλώδια με ε�αίρεση 
αυτ� τυ μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς.

• Ενώ πραγματπιείτε [ ΑΔΕΙ4], μην 
πρκαλέσετε κραδασμύς ή δνήσεις στην 
κάμερα.

1 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς με 
την υπ�δ��ή DC IN της κάμερας 
και στη συνέ�εια συνδέστε τ� 
καλώδι� τρ�φ�δ�σίας με μια 
πρίHα.

2 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

3 Αγγί�τε (HOME) t 
(ΔΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΔΙΑΜ�Ρ.ΜΕΣΩΝ] t 
[ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ].

Εμφανί#εται η θ�νη διαμ�ρφωσης 
της ενσωματωμένης μνήμης.

4 Πιέστε [ΑΔΕΙ�].

Εμφανί#εται η θ�νη [ ΑΔΕΙ4].

5 Αγγί�τε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].

6 Kταν εμφανιστεί η ένδει�η 
[�λ�κληρώθηκε.], αγγί�τε .

b Σημειώσεις
• Εάν διακ�ψετε τη λειτυργία [ ΑΔΕΙ4] 

ενώ εμφανί#εται τ μήνυμα [Εκτέλεση…], 
φρντίστε να λκληρώσετε τη διαδικασία 
πραγματπιώντας τη λειτυργία 
[ ΑΔΕΙ4] �ανά πριν απ� την επ�μενη 
�ρήση της κάμερας.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\09SET.fm

Π
ρ

�
σ

α
ρ

μ
�

γή
 τη

ς κά
μ

ερ
α

ς

GR

Πρ"σαρμ"γή της κάμερας

Δυνατ�τες κατηγ�ρίας (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) 
τ�υ HOME MENU
Μπρείτε να αλλά�ετε τις λειτυργίες 
εγγραφής και τις ρυθμίσεις λειτυργίας 
ανάλγα με τις ανάγκες σας.

1 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα και 
στη συνέ�εια πιέστε (HOME).

2 Αγγί�τε  (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).

3 Αγγί�τε τ� στ�ι�εί� ρύθμισης π�υ 
θέλετε.

Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται 
στην θ�νη, αγγί�τε τ /  για 
να αλλά�ετε σελίδα.

4 Αγγί�τε τ� στ�ι�εί� π�υ θέλετε.

Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται 
στην θ�νη, αγγί�τε τ /  για 
να αλλά�ετε σελίδα.

5 Αλλά�τε τη ρύθμιση και αγγί�τε 
τ� .

�ρήση τ�υ HOME MENU

(HOME)

(HOME)

Κατηγ
ρία (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

Συνε�ί�εται ,
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Δυνατ�τες κατηγ�ρίας (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) τ�υ HOME MENU 
(Συνέ�εια)
R

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (σελ. 89)

ΡΥΘΜ.ΕΙΚ�ΝΑΣ (σελ. 91)

ΡΥΘΜ.ΠΡ�Β.ΕΙΚ. (σελ. 93)

ΡΥΘΜ.Η��Υ/ΕΜΦ.*3 (σελ. 94)

ΡΥΘΜ.ΕB�Δ�Υ (σελ. 95)

ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ. (σελ. 95)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (σελ. 96)

Λίστα στ�ι�είων 
κατηγ�ρίας 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

Στ
ι�εία Σελίδα

ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ. 89

ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ Η��Υ*1 89

ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.�Θ. 89

ΨΗΦΙΑΚ� {�ΥΜ 90

STEADYSHOT 90

ΑΥΤ.ΑΡΓ� ΚΛΕ. 90

�ΔΗΓ�Σ ΚΑΡΕ 90

ΥΠ.ΣΥΝ�Λ�Υ 90

ΡΥΘΜ. ΠΡ�ΣΩΠ*2 91

Στ
ι�εία Σελίδα

ΜΕΓΘ ΕΙΚ�Ν*2 91

ΑΡΙΘ ΑΡ�ΕΙ�Υ 92

ΑΥΤ.ΑΡΓ� ΚΛΕ. 90

�ΔΗΓ�Σ ΚΑΡΕ 90

Στ
ι�εία Σελίδα

ΚΩΔ ΔΕΔ�ΜΕΝ 93

Στ
ι�εία Σελίδα

ΕΝΤΑΣΗ Η��Υ*2 94

ΕΝΔΕΙΚ.Η��Σ*2 94

ΦΩΤΕΙΝ�Τ LCD 94

ΕΠ. ΦΩΤ. LCD 94

�ΡΩΜΑ LCD 94

Στ
ι�εία Σελίδα

ΤΥΠ�Σ TV 95

ΕB�Δ.ΕΙΚ�ΝΑΣ 95

Στ
ι�εία Σελίδα

ΡΥΘ Ρ�Λ�ΓΙ�Υ*2 26

ΡΥΘ ΠΕΡΙ��ΗΣ 95

ΚΑΛ�Κ ΩΡΑ 95

ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.*2 96

Στ
ι�εία Σελίδα

ΛΕΙΤ�ΥΡ ΕΠΙΔ 96

ΜΙΚΡ�ΡΥΘΜΙΣΗ 138

ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ� 97

ΗΜΕΡ:ΥΠ�ΤΙΤ. 97

*1 DCR-DVD450E/DVD850E
*2 Μπρείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα 

στι�εία κατά τη λειτυργία Easy 
Handycam (σελ. 37).

*3 [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η?4Υ] κατά τη διάρκεια 
της λειτυργίας Easy Handycam (σελ. 37)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



9

E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\09SET.fm

Π
ρ

�
σ

α
ρ

μ
�

γή
 τη

ς κά
μ

ερ
α

ς

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
(Στ�ι�εία για την εγγραφή ταινιών)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87
(OPTION MENU) t σελίδα 97

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

Μπρείτε να επιλέ�ετε μια λειτυργία 
εγγραφής για την εγγραφή ταινίας, με 
πι�τητα εικ�νας απ� 3 επίπεδα.

HQ ( )
Εγγραφές σε μρφή υψηλής 
πι�τητας. 
(9M (HQ))

B SP ( )
Εγγραφές σε μρφή καννικής 
πι�τητας. 
(6M (SP))

LP ( )
Αύ�ηση τυ �ρ�νυ εγγραφής 
(Εγγραφή μεγάλης διάρκειας).
(3M (LP))

b Σημειώσεις
• Αν �ιντεσκπήσετε στη μρφή LP, η 

πι�τητα των σκηνών ενδέ�εται να είναι 
�αμηλή ή ι σκηνές με γρήγρες κινήσεις 
ενδέ�εται να εμφανί#νται με θ�ρυ� 
εικ�νας �ταν αναπαράγετε την ταινία.

ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ. (Μ�ρφή 
εγγραφής)
8
GR

z Συμ��υλές
• Βλ. σελίδα 15, 36 για τν αναμεν�μεν 

�ρ�ν εγγραφής κάθε μρφής εγγραφής.
• Μπρείτε να καθρίσετε τη μρφή 

εγγραφής �ε�ωριστά για κάθε μέσ 
(σελ. 30).

Μπρείτε να επιλέ�τε την πι�τητα της 
εγγραφής ή�υ.

B 5.1ch SURROUND ( )
Εγγραφή ή�υ surround 5,1 καναλιών

2ch STEREO ( )
Εγγραφή στερεφωνικύ ή�υ.

Κατά την εγγραφή εικ�νων, μπρείτε 
να επιλέ�ετε τ λ�γ εικ�νας, ανάλγα 
με την τηλε�ραση πυ είναι 
συνδεδεμένη. Ανατρέ�τε επίσης στα 
εγ�ειρίδια δηγιών πυ παρέ�νται 
μα#ί με την τηλε�ρασή σας.

B ΕΙΚ�ΝΑ 16:9
Εγγραφή εικ�νων σε πλήρη θ�νη για 
τηλε�ραση 16:9 (ευρεία θ�νη).

4:3 ( )
Εγγραφή εικ�νων σε πλήρη θ�νη για 
τηλε�ραση 4:3.

b Σημειώσεις
• Ρυθμίστε την επιλγή [ΤΥΠ4Σ TV] σωστά, 

ανάλγα με τη συνδεδεμένη τηλε�ραση για 
την αναπαραγωγή (σελ. 51).

ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ Η��Υ 
(DCR-DVD450E/
DVD850E)

ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.�Θ.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



90

E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\09SET.fm

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Συνέ�εια)

G
R

Μπρείτε να επιλέ�ετε τ μέγιστ 
επίπεδ #υμ σε περίπτωση πυ 
επιθυμείτε #υμ μεγαλύτερ της 
μεγέθυνσης τυ πτικύ #υμ. Θα 
πρέπει να σημειωθεί �τι η πι�τητα της 
εικ�νας μειώνεται �ταν �ρησιμπιείτε 
τ ψηφιακ� #υμ.

BΑΠΕΝΕΡΓ�Π
4πτικ� #υμ έως και 60 ×.

120�
4πτικ� #υμ έως και 60 × και στη 
συνέ�εια ψηφιακ� #υμ έως και 120 ×.

2000�
4πτικ� #υμ έως και 60 × και στη 
συνέ�εια ψηφιακ� #υμ έως και 2.000 ×.

Μπρείτε να αντισταθμίσετε τυς 
κραδασμύς της κάμερας. Ρυθμίστε τη 
λειτυργία [ STEADYSHOT] ως 
[ΑΠΕΝΕΡΓ4Π] ( ) �ταν 
�ρησιμπιείτε τρίπδ (πωλείται 
�ωριστά), για πι φυσική εικ�να. Η 
πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

Κατά την εγγραφή σε σκτεινά μέρη, η 
τα�ύτητα κλείστρυ μειώνεται 
αυτ�ματα στ 1/25 τυ δευτερλέπτυ. 
Η πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

Μπρείτε να εμφανίσετε ένα πλαίσι 
και να ελέγ�ετε εάν τ θέμα σας είναι 
ρι#�ντι ή κατακ�ρυφ, με τη ρύθμιση 
[4ΔΗΓ4Σ ΚΑΡΕ] σε 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].
Τ πλαίσι δεν εγγράφεται. Πιέστε 
DISP για απ�κρυψη τυ πλαισίυ. Η 
πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΑΠΕΝΕΡΓ4Π].

z Συμ��υλές
• Εάν τπθετήσετε τ θέμα στ κέντρ τυ 

δηγύ πλαισίυ, θα επιτύ�ετε μια 
ισρρπημένη σύνθεση.

B ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΜ
Εμφανί#εται πάντα η ένδει�η 
υπλειπ�μενυ �ρ�νυ εγγραφής 
μέσυ.

ΑΥΤ�ΜΑΤΗ
Εμφανί#εται  υπλειπ�μενς �ρ�νς 
ταινίας για περίπυ 8 δευτερ�λεπτα 
υπ� τις ακ�λυθες συνθήκες.
– Nταν η κάμερα ανι�νεύει τν 

υπλειπ�μεν �ρ�ν μέσυ, ενώ  
διακ�πτης POWER είναι στη θέση 

 (Ταινία).
– Nταν πιέ#ετε DISP για να 

ενεργπιήσετε την ένδει�η με τ 
διακ�πτη POWER στη θέση  
(Ταινία).

– Nταν επιλέγετε τη λειτυργία 
εγγραφής ταινίας στ HOME 
MENU.

ΨΗΦΙΑΚ� {�ΥΜ

STEADYSHOT

Η δε�ιά πλευρά της μπάρας δεί�νει τ 
συντελεστή ψηφιακύ #υμ. Η #ώνη τυ 
#υμ εμφανί#εται �ταν επιλέγετε τ 
επίπεδ #υμ.

ΑΥΤ.ΑΡΓ� ΚΛΕ. 
(Αυτ�ματ� αργ� 
κλείστρ�)

�ΔΗΓ�Σ ΚΑΡΕ

ΥΠ.ΣΥΝ�Λ�Υ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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b Σημειώσεις
• Nταν  υπλειπ�μενς �ρ�νς εγγραφής 

για ταινίες είναι μικρ�τερς απ� 5 λεπτά, η 
ένδει�η παραμένει στην θ�νη.

Κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας, η 
κάμερα ανι�νεύει αυτ�ματα πρ�σωπα. 
Η πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

Εικ�νίδια πρ�σώπων και η σημασία 
τ�υς

: Αυτ� τ εικνίδι εμφανί#εται �ταν 
η ρύθμιση έ�ει ριστεί ως 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

: Αυτ� τ εικνίδι ανα�σ�ήνει 
�ταν η κάμερα ανι�νεύσει ένα 
πρ�σωπ. Τ εικνίδι παύει να 
ανα�σ�ήνει �ταν τ πρ�σωπ 
καταγραφεί στη Λίστα πρσώπων.

: Αυτ� τ εικνίδι εμφανί#εται 
�ταν δεν είναι δυνατή η καταγραφή 
πρσώπων στη Λίστα πρσώπων.

Για την αναπαραγωγή σκηνών 
�ρησιμπιώντας τη Λίστα πρσώπων, 
�λ. σελίδα 48.

b Σημειώσεις
• Είναι περιρισμένς  αριθμ�ς των 

πρσώπων πυ ανι�νεύνται σε ταινία.

ΡΥΘΜ. ΠΡ�ΣΩΠ
9
GR

ΡΥΘΜ.ΕΙΚ�ΝΑΣ
(Στ�ι�εία για την εγγραφή 
φωτ�γραφιών)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87
(OPTION MENU) t σελίδα 97

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

B VGA(0,3M) (  640 × 480)
Ευκρινής εγγραφή φωτγραφιών με 
λ�γ εικ�νας 4:3.

 0,2M (  640 × 360)
Ευκρινής εγγραφή φωτγραφιών με 
λ�γ εικ�νας 16:9 (ευρεία θ�νη).

Αριθμ�ς φωτ�γραφιών πρ�ς 
εγγραφή στην ενσωματωμένη 
μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E)
Μπρείτε να απθηκεύσετε έως και 
9.999 φωτγραφίες στην ενσωματωμένη 
μνήμη. 4 αριθμ�ς φωτγραφιών 
αλλά#ει ανάλγα με τις συνθήκες 
εγγραφής.

ΜΕΓΘ ΕΙΚ�Ν

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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ΡΥΘΜ.ΕΙΚ�ΝΑΣ (Συνέ�εια)
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Αριθμ�ς φωτ�γραφιών πρ�ς 
εγγραφή σε "Memory Stick PRO 
Duo" (κατά πρ�σέγγιση)

b Σημειώσεις
• 4ι τιμές στν πίνακα αφρύν τη �ρήση 

"Memory Stick PRO Duo" 
κατασκευασμένυ απ� τη Sony Corporation. 
4 αριθμ�ς φωτγραφιών αλλά#ει ανάλγα 
με τις συνθήκες εγγραφής ή τν τύπ τυ 
"Memory Stick".

z Συμ��υλές
• Μπρείτε να �ρησιμπιήσετε "Memory 

Stick PRO Duo" με �ωρητικ�τητα 256MB ή 
μικρ�τερ για την εγγραφή φωτγραφιών.

• 4ι τιμές στν πίνακα εκφρά#υν τν 
αριθμ� φωτγραφιών πρς εγγραφή 
μέγιστυ μεγέθυς εικ�νας πυ είναι 
δυνατ� να εγγραφύν απ� την κάμερα. 
Ελέγ�τε τν πραγματικ� αριθμ� στην 
θ�νη �ταν τρα�άτε φωτγραφίες 
(σελ. 151).

B ΣΕΙΡΑ
Εκ�ώρηση αριθμών αρ�είων σε σειρά, 
ακ�μη κι εάν τ "Memory Stick PRO 
Duo" αντικατασταθεί με άλλ.

ΜΗΔΕΝΙΣΜ�Σ
Εκ�ώρηση �ε�ωριστών αριθμών 
αρ�είων για κάθε "Memory Stick PRO 
Duo".

Βλ. σελίδα 90.

Βλ. σελίδα 90.

VGA (0,3M)
640 4 480

512MB 2800

1GB 5700

2GB 11500

4GB 23000

8GB 47000

16GB 94000

ΑΡΙΘ ΑΡ�ΕΙ�Υ 
(Αριθμ�ς αρ�εί�υ)

ΑΥΤ.ΑΡΓ� ΚΛΕ. 
(Αυτ�ματ� αργ� 
κλείστρ�)

�ΔΗΓ�Σ ΚΑΡΕ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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ΡΥΘΜ.ΠΡ�Β.ΕΙΚ.
(Στ�ι�εία για την πρ�σαρμ�γή της 
πρ���λής)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87
(OPTION MENU) t σελίδα 97

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

Κατά την αναπαραγωγή η κάμερα 
εμφανί#ει τις πληρφρίες (κωδικ�ς 
δεδμένων) πυ καταγράφηκαν 
αυτ�ματα κατά την εγγραφή.

B ΑΠΕΝΕΡΓ�Π
4 κωδικ�ς δεδμένων δεν 
εμφανί#εται.

ΗΜΕΡ�Μ./ΩΡΑ
Εμφανί#ει την ημερμηνία και την 
ώρα.

ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Εμφανί#ει τα δεδμένα ρύθμισης της 
κάμερας.

ΗΜΕΡ�Μ./ΩΡΑ

AΗμερμηνία
BΏρα

ΚΩΔ ΔΕΔ�ΜΕΝ
9
GR

ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ

CΑπενεργπίηση SteadyShot
DΦωτειν�τητα
EΙσρρπία λευκύ
FΑπλα�ή
GΤα�ύτητα κλείστρυ
HΤιμή διαφράγματς
IΈκθεση

z Συμ��υλές
• Η ένδει�η  εμφανί#εται για τις 

φωτγραφίες πυ εγγράφηκαν στην 
κάμερα με �ρήση φλας.

• 4 κωδικ�ς δεδμένων πρ�άλλεται στην 
θ�νη της τηλε�ρασης αν συνδέσετε την 
κάμερα με τηλε�ραση.

• Ανάλγα με την κατάσταση τυ μέσυ, 
εμφανί#νται γραμμές [--:--:--].

Ταινία

Φωτ
γραφία
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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ΡΥΘΜ.Η��Υ/ΕΜΦ.
(Στ�ι�εία για τη ρύθμιση τ�υ ή��υ 
και της �θ�νης)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87
(OPTION MENU) t σελίδα 97

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

Αγγί�τε /  για να ρυθμίσετε την 
ένταση τυ.

BΕΝΕΡΓ�Π�ΙΜ
Ακύγεται μια μελωδία κατά την 
έναρ�η/λή�η της εγγραφής ή κατά τη 
�ρήση της θ�νης αφής.

ΑΠΕΝΕΡΓ�Π
Δεν ακύγεται μελωδία και ή�ς 
κλείστρυ.

Μπρείτε να ρυθμίσετε τη φωτειν�τητα 
της θ�νης LCD.

1 Ρυθμίστε τη φωτειν�τητα με τα /
.

2 Αγγί�τε .

z Συμ��υλές
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεά#ει τις 

απθηκευμένες εικ�νες με πινδήπτε 
τρ�π.

ΕΝΤΑΣΗ Η��Υ

ΕΝΔΕΙΚ.Η��Σ

ΦΩΤΕΙΝ�Τ LCD
Μπρείτε να ρυθμίσετε τη φωτειν�τητα 
τυ πίσθιυ φωτισμύ της θ�νης 
LCD.

B ΚΑΝ�ΝΙΚΗ
Καννική φωτειν�τητα.

ΑΥB ΦΩΤΕΙΝ
Αύ�ηση της φωτειν�τητας της θ�νης 
LCD.

b Σημειώσεις
• Nταν συνδέετε την κάμερα σε ε�ωτερικές 

πηγές τρφδσίας, η ρύθμιση [ΑΥ� 
ΦΩΤΕΙΝ] επιλέγεται αυτ�ματα.

• Nταν επιλέγετε [ΑΥ� ΦΩΤΕΙΝ], η 
διάρκεια #ωής της μπαταρίας μειώνεται 
ελαφρά κατά την εγγραφή.

• Αν ανί�ετε την θ�νη LCD κατά 180 
μίρες με την θ�νη στραμμένη πρς τα έ�ω 
και κλείσετε την θ�νη LCD στ σώμα της 
κάμερας, η ρύθμιση γίνεται αυτ�ματα 
[ΚΑΝ4ΝΙΚΗ].

z Συμ��υλές
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεά#ει τις 

απθηκευμένες εικ�νες με πινδήπτε 
τρ�π.

Μπρείτε να ρυθμίσετε τ �ρώμα της 
θ�νης LCD με τα / .

z Συμ��υλές
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεά#ει τις 

απθηκευμένες εικ�νες με πινδήπτε 
τρ�π.

ΕΠ. ΦΩΤ. LCD
(Επίπεδ� �πίσθι�υ 
φωτισμ�ύ LCD)

�ΡΩΜΑ LCD

?αμηλή ένταση Υψηλή ένταση
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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ΡΥΘΜ.ΕB�Δ�Υ
(Στ�ι�εία για τη σύνδεση άλλων 
συσκευών)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

Βλ. σελίδα 51.

B ΠΡ�Β�Λ LCD
Εμφανί#ει ενδεί�εις �πως  κωδικ�ς 
ώρας, στην θ�νη LCD και στ 
σκ�πευτρ.

V-OUT/LCD
Εμφανί#ει ενδεί�εις �πως  κωδικ�ς 
ώρας, στην θ�νη τηλε�ρασης, στην 
θ�νη LCD και στ σκ�πευτρ.

ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.
(Στ�ι�εία για τη ρύθμιση της ώρας 
και της γλώσσας)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87

Βλ. σελίδα 26.

Μπρείτε να ρυθμίσετε μια διαφρά 
ώρας �ωρίς να σταματήσετε τ ρλ�ι.
Ρυθμίστε την περι�ή σας 
�ρησιμπιώντας τα /  �ταν 
�ρησιμπιείτε την κάμερά σας σε 
άλλες #ώνες ώρας.
Ανατρέ�τε στη διαφρά ώρας σε �λ 
τν κ�σμ στη σελίδα 129.

Μπρείτε να αλλά�ετε αυτή τη ρύθμιση 
�ωρίς να σταματήσετε τ ρλ�ι.
Ρυθμίστε την επιλγή σε 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] για να αλλά�ετε την 
ώρα κατά 1 ώρα μπρστά.

ΤΥΠ�Σ TV

ΕB�Δ.ΕΙΚ�ΝΑΣ

ΡΥΘ Ρ�Λ�ΓΙ�Υ

ΡΥΘ ΠΕΡΙ��ΗΣ

ΚΑΛ�Κ ΩΡΑ

Συνε�ί�εται ,
 95

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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R

Μπρείτε να επιλέ�ετε τη γλώσσα πυ 
θα εμφανί#εται στην θ�νη LCD.

z Συμ��υλές
• Η κάμερα διαθέτει την επιλγή 

[ENG[SIMP]] (απλπιημένα Αγγλικά), σε 
περίπτωση πυ δεν μπρείτε να �ρείτε τη 
μητρική σας γλώσσα ανάμεσα στις επιλγές.

ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Άλλα στ�ι�εία ρύθμισης)

Αγγί�τε 1 και στη συνέ�εια 2.
Εάν τ στι�εί δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη, αγγί�τε τ /  για να 
αλλά�ετε σελίδα.

Τρ�π�ς ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 87

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

Εάν συνδέσετε την κάμερα σε μια πρί#α 
τί�υ, μπρείτε να πρ�άλετε την 
επίδει�η σε περίπυ 10 λεπτά, αφύ 
γυρίσετε τ διακ�πτη POWER στη 
θέση  (Ταινία). Η πρεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι [ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].

z Συμ��υλές
• Θα πραγματπιηθεί παύση της επίδει�ης 

στις ακ�λυθες περιπτώσεις.
– Nταν πιέ#ετε START/STOP.
– Nταν πιέ#ετε DUBBING (DCR-

DVD450E/DVD850E)
– Nταν αγγί#ετε την θ�νη κατά τη 

διάρκεια της επίδει�ης λειτυργίας (Η 
επίδει�η λειτυργίας �εκινάει πάλι μετά 
απ� περίπυ 10 λεπτά).

– Nταν μετακινείτε τ διακ�πτη 
καλύμματς δίσκυ OPEN.

– Nταν μετακινείτε τ διακ�πτη POWER 
στη θέση εγγραφής φωτγραφίας.

– Nταν πιέ#ετε (HOME)/
(ΠΡ4Β4ΛΗ ΕΙΚ4ΝΩΝ).

ΛΕΙΤ�ΥΡ ΕΠΙΔ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Βλ. σελίδα 138.

B 5λεπ
Η κάμερα απενεργπιείται αυτ�ματα 
�ταν δεν την έ�ετε �ρησιμπιήσει για 
περισσ�τερ απ� 5 λεπτά περίπυ.

Π�ΤΕ
Η κάμερα δεν απενεργπιείται 
αυτ�ματα.

b Σημειώσεις
• Nταν συνδέετε την κάμερα σε πρί#α 

τί�υ, η λειτυργία [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ4] 
ρυθμί#εται αυτ�ματα σε [Π4ΤΕ].

Μπρείτε να εμφανίσετε την 
ημερμηνία και ώρα εγγραφής �ταν 
αναπαράγετε δίσκ σε συσκευή με 
λειτυργία εμφάνισης υπτίτλων. Η 
πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ].
Επίσης, ανατρέ�τε στ εγ�ειρίδι 
δηγιών της συσκευής αναπαραγωγής.

ΜΙΚΡ�ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ� 
(Αυτ�ματη 
απενεργ�π�ίηση)

ΗΜΕΡ:ΥΠ�ΤΙΤ.
9
GR

Ενεργ�π�ίηση 
λειτ�υργιών 
�ρησιμ�π�ιώντας 
τ� OPTION 
MENU
Τ OPTION MENU εμφανί#εται �πως 
τα αναδυ�μενα παράθυρα σε 
υπλγιστή �ταν κάνετε δε�ί κλικ με τ 
πντίκι.
Εμφανί#νται διάφρες λειτυργίες.

1 Ενώ �ρησιμ�π�ιείτε την κάμερα, 
αγγί�τε τ�  (OPTION) στην 
�θ�νη.

2 Αγγί�τε τ� στ�ι�εί� π�υ θέλετε.

Αν δεν μπρείτε να �ρείτε τ 
στι�εί πυ θέλετε, αγγί�τε μια 
άλλη καρτέλα για να αλλά�ετε 
σελίδα.

�ρήση τ�υ OPTION MENU

(OPTION)

Καρτέλα

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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R

3 Αλλά�τε τη ρύθμιση και αγγί�τε 
τ� .

b Σημειώσεις
• 4ι καρτέλες και τα στι�εία πυ 

εμφανί#νται στην θ�νη ε�αρτώνται απ� 
την κατάσταση εγγραφής/αναπαραγωγής 
της κάμερας εκείνη τη στιγμή.

• 4ρισμένα στι�εία εμφανί#νται �ωρίς 
καρτέλα.

• Δεν είναι δυνατή η �ρήση τυ OPTION 
MENU κατά τη λειτυργία Easy Handycam 
(σελ. 37). 

Στ�ι�εία εγγραφής στ� 
OPTION MENU

Στ
ι�εία * Σελίδα

Καρτέλα 

ΦΩΤ�Μ/ΕΣΤ.ΣΠ�Τ - 99

ΦΩΤ�ΜΕΤ ΣΠ�Τ - 99

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠ�Τ - 99

TELE MACRO - 100

ΕΚΘΕΣΗ - 100

ΕΣΤΙΑΣΗ - 100

ΕΠΙΛ�ΓΗ ΣΚΗΝΗΣ - 101

ΙΣ�ΡΡ ΛΕΥΚ�Υ - 102

Καρτέλα 

FADER - 103

Καρτέλα 

ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ. a 89

ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.{�ΥΜ - 103

ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡ�Φ. - 103

ΜΕΓΘ ΕΙΚ�Ν a 91

�Ρ�Ν�ΔΙΑΚ�ΠΤ - 104

* Στι�εία πυ περιλαμ�άννται επίσης στ 
HOME MENU

Στ�ι�εία πρ���λής στ� 
OPTION MENU

Στ
ι�εία * Σελίδα

Καρτέλα 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ** a 54

ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.** a 54

ΔΙΑΓΡ.�ΛΩΝ** a 54

Καρτέλα 

ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ** a 63

ΠΡ�ΣΤ.ανά ημερ�μ.** a 63

ΔΙΑ�ΩΡΙΣΜ�Σ a 66

ΣΒΗΣΙΜ�** a 68

ΣΒΗΣΙΜ� �ΛΩΝ** a 68

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ** a 69

-- (Η καρτέλα ε�αρτάται απ� την 
κατάσταση/�ωρίς καρτέλα)

ΠΡ�ΣΘΗΚΗ** a 67

ΠΡ�ΣΘ.ανά ημ.** a 67

ΠΡ�ΣΘ.�ΛΩΝ** a 67

ΠΡ�Β�ΛΗ ΔΙΑΦ - 50

ΕΝΤΑΣΗ Η��Υ a 94

ΚΩΔ ΔΕΔ�ΜΕΝ a 93

ΡΥΘ.ΠΡ�Β.ΔΙΑΦ. - 50

ΜΕΝ�Υ DVD - 79

* Στι�εία πυ περιλαμ�άννται επίσης στ 
HOME MENU

** Αυτά τα στι�εία είναι επίσης διαθέσιμα 
στ HOME MENU, φέρυν �μως 
διαφρετικά ν�ματα στι�είων.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Λειτ�υργίες π�υ ρυθμίH�νται απ� τ� 
OPTION MENU

Τα στι�εία πυ ρυθμί#νται μ�ν στ 
OPTION MENU περιγράφνται 
παρακάτω.

4ι πρεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
επισημαίννται με B.

Μπρείτε να ρυθμίσετε την έκθεση και 
την εστίαση για τ επιλεγμέν θέμα 
ταυτ��ρνα. Αυτή η λειτυργία σας 
επιτρέπει να �ρησιμπιήσετε τ 
στι�εί [ΦΩΤ4ΜΕΤ ΣΠ4Τ] (σελ. 99) 
και τ στι�εί [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠ4Τ] 
(σελ. 99) ταυτ��ρνα.

1 Αγγί�τε τ θέμα στ πί θέλετε να 
ρυθμίσετε την έκθεση και την εστίαση 
στην θ�νη.
Εμφανί#νται ι ενδεί�εις  
και 9.

2 Πιέστε [ΤΕΛ].

Για να ρυθμίσετε την έκθεση και την 
εστίαση αυτ�ματα, πιέστε [ΑΥΤ.] t 
[ΤΕΛ] στ �ήμα 1.

b Σημειώσεις
• Εάν ρυθμίσετε τ [ΦΩΤ4Μ/ΕΣΤ.ΣΠ4Τ], 

τα [ΕΚΘΕΣΗ] και [ΕΣΤΙΑΣΗ] ρυθμί#νται 
αυτ�ματα σε [?ΕΙΡ4ΚΙΝΗΤ].

Μπρείτε να ρυθμίσετε και να 
σταθερπιήσετε την έκθεση στ 
αντικείμεν έτσι ώστε να εγγράφετε με 
την κατάλληλη φωτειν�τητα, ακ�μα και 
�ταν υπάρ�ει ισ�υρή αντίθεση ανάμεσα 
στ αντικείμεν και τ φ�ντ, �ταν για 
παράδειγμα τα αντικείμενα είναι υπ� 
τ φως των πρ�λέων στη σκηνή.

1 Αγγί�τε τ σημεί στ πί θέλετε να 
σταθερπιήσετε και να ρυθμίσετε την 
έκθεση στην θ�νη.
Εμφανί#εται η ένδει�η .

2 Αγγί�τε [ΤΕΛ].

Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην 
αυτ�ματη έκθεση, αγγί�τε [ΑΥΤ.] t 
[ΤΕΛ] στ �ήμα 1.

b Σημειώσεις
• Αν επιλέ�ετε [ΦΩΤ4ΜΕΤ ΣΠ4Τ], η 

επιλγή [ΕΚΘΕΣΗ] ρυθμί#εται αυτ�ματα 
ως [?ΕΙΡ4ΚΙΝΗΤ].

Μπρείτε να επιλέ�ετε και να 
ρυθμίσετε τ σημεί εστίασης με στ�� 
ένα αντικείμεν πυ δεν �ρίσκεται στ 
κέντρ της εικ�νας.

1 Αγγί�τε τ θέμα στην θ�νη.
Εμφανί#εται η ένδει�η 9.

ΦΩΤ�Μ/ΕΣΤ.ΣΠ�Τ

ΦΩΤ�ΜΕΤ ΣΠ�Τ 
(Ευέλικτ� φωτ�μετρ� 
σημεί�υ)

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠ�Τ

Συνε�ί�εται ,
 99
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Λειτ�υργίες π�υ ρυθμίH�νται απ� τ� OPTION MENU 
(Συνέ�εια)
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2 Αγγί�τε [ΤΕΛ].

Για να ρυθμίσετε την εστίαση 
αυτ�ματα, πιέστε [ΑΥΤ.] t [ΤΕΛ] στ 
�ήμα 1.

b Σημειώσεις
• Αν επιλέ�ετε [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠ4Τ], η επιλγή 

[ΕΣΤΙΑΣΗ] ρυθμί#εται αυτ�ματα ως 
[?ΕΙΡ4ΚΙΝΗΤ].

Αυτή η λειτυργία είναι �ρήσιμη για τη 
�ιντεσκ�πηση μικρών αντικειμένων, 
�πως λυλύδια ή έντμα. Μπρείτε να 
κάνετε τ φ�ντ θλ� ενώ τ θέμα θα 
�ε�ωρί#ει με μεγαλύτερη ευκρίνεια.
Nταν ρυθμί#ετε τ [TELE MACRO] σε 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] ( ), τ #υμ 
(σελ. 43) μετακινείται στ επάνω μέρς 
τυ Τ (Τηλεφακύ) αυτμάτως και 
επιτρέπει την εγγραφή θεμάτων σε 
κντινή απ�σταση, έως περίπυ 50 cm.

Για ακύρωση, πιέστε [ΑΠΕΝΕΡΓ4Π], 
ή κάντε #υμ πρς ευρυγώνι (πλευρά 
(W).

b Σημειώσεις
• Κατά την εγγραφή εν�ς μακρινύ θέματς, 

η εστίαση μπρεί να είναι δύσκλη και να 
�ρειαστεί κάπις �ρ�νς.

• Ρυθμίστε την εστίαση μη αυτ�ματα 
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 100) �ταν η αυτ�ματη 
εστίαση δεν είναι εφικτή.

Μπρείτε να ρυθμίσετε τη φωτειν�τητα 
μιας εικ�νας μη αυτ�ματα. Ρυθμίστε τη 
φωτειν�τητα �ταν τ θέμα είναι πλύ 
φωτειν� ή πλύ σκτειν� σε σ�έση με τ 
φ�ντ.

1 Αγγί�τε [?ΕΙΡ4ΚΙΝΗΤ].
Εμφανί#εται η ένδει�η .

2 Ρυθμίστε την έκθεση πιέ#ντας /
.

3 Αγγί�τε .

Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην 
αυτ�ματη έκθεση, αγγί�τε 
[ΑΥΤ4ΜΑΤΗ] t  στ �ήμα 1.

Μπρείτε να ρυθμίσετε την εστίαση μη 
αυτ�ματα. Μπρείτε να επιλέ�ετε αυτή 
τη λειτυργία �ταν θέλετε να εστιάσετε 
σε ένα συγκεκριμέν αντικείμεν.

1 Αγγί�τε [?ΕΙΡ4ΚΙΝΗΤ].
Εμφανί#εται η ένδει�η 9.

2 Πιέστε  (εστίαση σε κντινά 
αντικείμενα)/  (εστίαση σε 
απμακρυσμένα αντικείμενα) για να 
εστιάσετε με ακρί�εια. Η ένδει�η  
εμφανί#εται �ταν η εστίαση δεν μπρεί 
να ρυθμιστεί για πι κντινή λήψη, ενώ 
η ένδει�η  εμφανί#εται �ταν η 
εστίαση δεν μπρεί να ρυθμιστεί για 
μεγαλύτερη απ�σταση.

3 Αγγί�τε .

Για να ρυθμίσετε την εστίαση 
αυτ�ματα, πιέστε [ΑΥΤ4ΜΑΤΗ] t 

 στ �ήμα 1.

b Σημειώσεις
• Η ελά�ιστη απ�σταση πυ απαιτείται 

μετα�ύ της κάμερας και τυ αντικειμένυ, 
για να εστιάσετε με ακρί�εια, είναι περίπυ 
1 cm για ευρυγώνι φακ� και περίπυ 
150 cm για τηλεφακ�.

TELE MACRO

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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z Συμ��υλές
• Μπρείτε να εστιάσετε πι εύκλα στ 

αντικείμεν μετακινώντας τ μ�λ� 
δυναμικύ #υμ πρς τ T (τηλεφακ�ς) για 
ρύθμιση της εστίασης και έπειτα πρς τ W 
(ευρυγώνις) για ρύθμιση τυ #υμ για 
εγγραφή. Για κντινή λήψη εν�ς 
αντικειμένυ, μετακινήστε τ μ�λ� 
δυναμικύ #υμ πρς W (ευρυγώνις) και, 
στη συνέ�εια, ρυθμίστε την εστίαση.

• 4ι πληρφρίες εστιακής απ�στασης (η 
απ�σταση στην πία υπάρ�ει εστίαση στ 
θέμα, στ σκτάδι και �ταν η εστίαση είναι 
δύσκλη) εμφανί#νται για μερικά 
δευτερ�λεπτα στις παρακάτω περιπτώσεις. 
(Δεν θα εμφανιστύν σωστά εάν 
�ρησιμπιείτε φακ� μετατρπής (πωλείται 
�ωριστά).)
– Nταν η λειτυργία εστίασης αλλά#ει απ� 

αυτ�ματη σε μη αυτ�ματη.
– Nταν ρυθμί#ετε την εστίαση μη 

αυτ�ματα.

Μπρείτε να εγγράψετε εικ�νες 
απτελεσματικά σε διάφρες συνθήκες 
με τη λειτυργία [ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ].

B ΑΥΤ�ΜΑΤΗ
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για να 
εγγράψετε απτελεσματικά τις εικ�νες 
�ωρίς τη λειτυργία [ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ].

ΗΜΙΦΩΣ* ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για 
νυ�τερινές λήψεις �ωρίς να �αλάει η 
ατμ�σφαιρα.

ΚΕΡΙ ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για 
νυ�τερινές λήψεις �ωρίς να �αλάει η 
ατμ�σφαιρα των κεριών.

ΑΝΑΤ�ΛΗ/ΔΥΣΗ* ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για να 
αναπαραγάγετε την ατμ�σφαιρα 
στιγμών �πως η ανατλή ή η δύση.

ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ* ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για 
εντυπωσιακές λήψεις 
πυρτε�νημάτων.

Τ�ΠΙ�* ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για να 
�ιντεσκπήσετε με ευκρίνεια 
αντικείμενα σε μεγάλη απ�σταση. Με 
αυτή τη ρύθμιση η κάμερα δεν εστιά#ει 
στ τ#άμι ή τ μεταλλικ� πλέγμα των 
παραθύρων, τ πί �ρίσκεται 
ανάμεσα στην κάμερα και τ 
αντικείμεν.

Π�ΡΤΡΑΙΤ� ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για να 
τνίσετε τ θέμα, �πως πρ�σωπα ή 
λυλύδια, δημιυργώντας ένα απαλ� 
φ�ντ.

ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠ�Τ** ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση ώστε τ 
πρ�σωπ των ατ�μων να μην φαίνεται 
υπερ�λικά λευκ� �ταν τα αντικείμενα 
της εικ�νας φωτί#νται απ� δυνατ� 
φως.

ΕΠΙΛ�ΓΗ ΣΚΗΝΗΣ

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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ΑΘΛΗΜΑΤΑ** (Πρ�π�νηση) ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για να 
ελα�ιστπιήσετε τυς κραδασμύς 
�ταν �ιντεσκπείτε αντικείμενα πυ 
κινύνται γρήγρα.

ΠΑΡΑΛΙΑ** ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για τη λήψη 
τυ έντνυ μπλε τυ ωκεανύ ή μιας 
λίμνης.

�Ι�ΝΙ** ( )
Επιλέ�τε αυτή τη ρύθμιση για τη λήψη 
φωτεινών εικ�νων εν�ς λευκύ τπίυ.

 * Η κάμερα θα εστιά#ει μ�ν σε 
απμακρυσμένα αντικείμενα.

** Η κάμερα δεν θα εστιά#ει σε κντινά 
αντικείμενα.

b Σημειώσεις
• Η ρύθμιση [ΙΣ4ΡΡ ΛΕΥΚ4Υ] 

απεπιλέγεται �ταν ρί#ετε [ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ].

Μπρείτε να ρυθμίσετε την ισρρπία 
των �ρωμάτων σε σ�έση με τη 
φωτειν�τητα τυ περι�άλλντς 
εγγραφής.

BΑΥΤ�ΜΑΤΗ
Η ισρρπία λευκύ ρυθμί#εται 
αυτ�ματα.

ΕBΩΤΕΡΙΚ�Σ ( )
Η ισρρπία λευκύ πρσαρμ�#εται 
ώστε να είναι κατάλληλη για τις 
ακ�λυθες συνθήκες εγγραφής:
– Ε�ωτερικί �ώρι
– Νυ�τερινές λήψεις, πινακίδες νέν και 

πυρτε�νήματα
– Ανατλή ηλίυ και ηλι�ασίλεμα
– Λαμπτήρες φθρισμύ ηλιακύ φωτ�ς

ΕΣΩΤΕΡΙΚ�Σ (n)
Η ισρρπία λευκύ πρσαρμ�#εται 
ώστε να είναι κατάλληλη για τις 
ακ�λυθες συνθήκες εγγραφής:
– Εσωτερικί �ώρι
– Πάρτι ή στύντι �πυ ι συνθήκες 

φωτισμύ αλλά#υν γρήγρα
– Λαμπτήρες �ίντε σε στύντι ή 

λαμπτήρες ατμών νατρίυ ή έγ�ρωμι 
λαμπτήρες πυρακτώσεως

1 ΠΑΤΗΜΑ ( )
Η ισρρπία λευκύ θα ρυθμιστεί 
σύμφωνα με τ φως τυ 
περι�άλλντς.
1 Αγγί�τε [1 ΠΑΤΗΜΑ].
2 Καδράρετε ένα λευκ� αντικείμεν, 

�πως ένα κμμάτι �αρτί, για να 
γεμίσετε την θ�νη με τις ίδιες 
συνθήκες φωτισμύ στις πίες θα 
εγγράψετε τ θέμα.

3 Αγγί�τε [ ].
Η ένδει�η  ανα�σ�ήνει 
γρήγρα. Nταν η ισρρπία λευκύ 
ρυθμιστεί και απθηκευτεί στη 
μνήμη, η ένδει�η παύει να 
ανα�σ�ήνει.

b Σημειώσεις
• Ρυθμίστε την επιλγή [ΙΣ4ΡΡ ΛΕΥΚ4Υ] 

σε [ΑΥΤ4ΜΑΤΗ] ή πρσαρμ�στε τ 
�ρώμα στη ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ] κάτω 
απ� λαμπτήρες φθρισμύ λευκύ ή 
ψυ�ρύ λευκύ φωτ�ς.

• Nταν επιλέ�ετε τη ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ], 
κρατήστε στ κάδρ λευκά αντικείμενα, 
ενώ η ένδει�η  ανα�σ�ήνει γρήγρα.

•  Η ένδει�η ανα�σ�ήνει αργά εάν τ [1 
ΠΑΤΗΜΑ] δεν μπρεί να ρυθμιστεί.

ΙΣ�ΡΡ ΛΕΥΚ�Υ 
(Ισ�ρρ�πία λευκ�ύ)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• Nταν έ�ει επιλεγεί η ρύθμιση [1 
ΠΑΤΗΜΑ], αν η ένδει�η  συνε�ί#ει να 
ανα�σ�ήνει αφύ πιέσετε , ρυθμίστε 
την επιλγή [ΙΣ4ΡΡ ΛΕΥΚ4Υ] σε 
[ΑΥΤ4ΜΑΤΗ].

• Αν επιλέ�ετε [ΙΣ4ΡΡ ΛΕΥΚ4Υ], η επιλγή 
[ΕΠΙΛ4ΓΗ ΣΚΗΝΗΣ] ρυθμί#εται 
αυτ�ματα ως [ΑΥΤ4ΜΑΤΗ].

z Συμ��υλές
• Εάν αλλά�ετε τη μπαταρία ή μετακινήσετε 

την κάμερα σε ή απ� ε�ωτερικ� �ώρ �ταν 
έ�ει επιλε�τεί η ρύθμιση [ΑΥΤ4ΜΑΤΗ], 
στ�εύστε με την κάμερα σε ένα κντιν� 
λευκ� αντικείμεν ενώ έ�ει επιλε�θεί η 
ρύθμιση [ΑΥΤ4ΜΑΤΗ] για περίπυ 10 
δευτερ�λεπτα, πρκειμένυ να έ�ετε 
καλύτερη ισρρπία �ρωμάτων.

• Εάν αλλά�ετε τη ρύθμιση [ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ] ή μετακινήσετε την κάμερα σε ή 
απ� ε�ωτερικ� �ώρ �ταν έ�ει επιλε�τεί η 
ρύθμιση ισρρπίας λευκύ με τ [1 
ΠΑΤΗΜΑ], πρέπει να επαναλά�ετε τη 
διαδικασία [1 ΠΑΤΗΜΑ].

Μπρείτε να εγγράψετε μια μετά�αση 
με την πρσθήκη των παρακάτω εφέ 
στ διάστημα μετα�ύ σκηνών.

1 Επιλέ�τε τ επιθυμητ� εφέ στ 
[ΑΝΑΜ4Ν] (�αθμιαία εμφάνιση) ή 
[ΕΓΓΡΑΦ] (�αθμιαία απ�κρυψη) και 
στη συνέ�εια πιέστε .

2 Πιέστε START/STOP.
Η ένδει�η �αθμιαίας εμφάνισης ή 
απ�κρυψης σταματάει να ανα�σ�ήνει 
και ε�αφανί#εται �ταν αυτή έ�ει 
λκληρωθεί.

Για να ακυρώσετε τη �αθμιαία 
εμφάνιση ή απ�κρυψη, πριν την έναρ�η 
της λειτυργίας, αγγί�τε 
[ΑΠΕΝΕΡΓ4Π] στ �ήμα 1.
Αν πιέσετε START/STOP, η ρύθμιση 
ακυρώνεται.

ΕBΑΣΘ ΛΕΥΚ�Υ

ΕBΑΣΘ ΜΑΥΡ�Υ

Nταν επιλέ�τε τη ρύθμιση 
[ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.{4ΥΜ] ως 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] ( ), μπρείτε να 
η�γραφήσετε ή� με 
κατευθυντικ�τητα καθώς μετακινείτε 
τ μ�λ� δυναμικύ #υμ. Η 
πρεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
[ΑΠΕΝΕΡΓ4Π].

Μπρείτε να επιλέ�ετε τ επίπεδ 
μικρφώνυ για την εγγραφή ή�υ. 
Επιλέ�τε [?ΑΜΗΛ4] �ταν θέλετε να 
η�γραφήσετε συναρπαστικ� και 
ισ�υρ� ή� σε κάπια αίθυσα 
συναυλιών, κλπ.

B ΚΑΝ�ΝΙΚΗ
Εγγραφή διάφρων ή�ων τυ 
περι�άλλντς, με μετατρπή τυς στ 
κατάλληλ επίπεδ.

�ΑΜΗΛ� ( )
Εγγραφή ή�υ περι�άλλντς με 
πιστ�τητα. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι 
κατάλληλη για την η�γράφηση 
συ#ητήσεων.

FADER

ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.{�ΥΜ

ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡ�Φ.

Βαθμιαία απ�κρυψη Βαθμιαία εμφάνιση

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
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Λειτ�υργίες π�υ ρυθμίH�νται απ� τ� OPTION MENU 
(Συνέ�εια)
R

Nταν επιλέγετε τη ρύθμιση 
[?Ρ4Ν4ΔΙΑΚ4ΠΤ] ως 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ], η ένδει�η  
εμφανί#εται στην θ�νη.
Nταν πιέ#ετε PHOTO, η κάμερα 
�εκινάει την αντίστρφη μέτρηση και 
καταγράφει μια φωτγραφία μετά απ� 
περίπυ 10 δευτερ�λεπτα.
Για ακύρωση, αγγί�τε [ΕΠΑΝΑΦ].
Για να ακυρώσετε τ �ρνδιακ�πτη, 
επιλέ�τε [ΑΠΕΝΕΡΓ4Π].

�Ρ�Ν�ΔΙΑΚ�ΠΤ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Λειτ�υργίες με τ�ν υπ�λ�γιστή σας

Δυνατ�τητες με έναν υπ�λ�γιστή 
Windows
�ταν εγκαταστήσετε τ� "PMB" 
(Picture Motion Browser) σε 
υπ�λ�γιστή Windows απ� τ� 
παρε��μεν� CD-ROM, μπ�ρείτε να 
α�ι�π�ιήσετε τις παρακάτω 
λειτ�υργίες.

x Μεταφ�ρά εικ�νων π�υ 
ελήφθησαν με την κάμερά σας σε 
υπ�λ�γιστή

x Πρ���λή εικ�νων π�υ έ��υν 
μεταφερθεί σε υπ�λ�γιστή

x Δημι�υργία DVD

x Αντιγραφή δίσκ�υ
t Video Disc Copier

Για περισσ�τερες λεπτ�μέρειες σ�ετικά 
με τ� "PMB", �λ. "PMB Guide" 
(σελ. 110).

x Περι�άλλ�ν �ρήσης τ�υ "PMB"

Λειτ�υργικ� σύστημα: Microsoft 
Windows XP SP3*/Windows Vista SP1**

* �ι εκδ�σεις 64-bit και Starter (Edition) 
δεν υπ�στηρί��νται.

**Τ� Starter δεν υπ�στηρί�εται.
• Απαιτείται τυπική εγκατάσταση.
• Η λειτ�υργία δεν ε�ασφαλί�εται, εάν τ� 

παραπάνω λειτ�υργικ� σύστημα έ�ει 
ανα�αθμιστεί ή �ρησιμ�π�ιείται σε 
περι�άλλ�ν π�λλαπλών λειτ�υργικών.

Επε%εργαστής: Intel Pentium III 
1 GHz CPU ή τα�ύτερ�

Εφαρμ�γή: DirectX 9.0c ή νε�τερ� 
(Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν �ασί�εται στην 
τε�ν�λ�γία DirectX. Η εγκατάσταση 
τ�υ DirectX είναι απαραίτητη.)

Μνήμη: 256 MB ή περισσ�τερ�

Σκληρ�ς δίσκ�ς: �γκ�ς δίσκ�υ π�υ 
απαιτείται για την εγκατάσταση: 
Περίπ�υ 500 MB (5 GB ή περισσ�τερα 
μπ�ρεί να �ρειαστ�ύν �ταν 
δημι�υργ�ύνται DVD.)

'θ�νη: Τ�υλά�ιστ�ν 1.024 × 768 
κ�υκκίδες

Λ�ιπά: Θύρα  USB (πρέπει να 
παρέ�εται ως �ασικ�ς ε��πλισμ�ς), Hi-
Speed USB (Συμ�ατή με USB 2.0), 
μ�νάδα εγγραφής DVD (για την 
εγκατάσταση απαιτείται μ�νάδα CD-
ROM.)

b Σημειώσεις
• � υπ�λ�γιστής σας πρέπει να πληρ�ί 

πρ�διαγραφές υλικ�ύ διαφ�ρετικές απ� 
αυτές π�υ περιγράφ�νται παραπάνω για 
κάθε λειτ�υργικ� σύστημα.

x )ρήση υπ�λ�γιστή Macintosh
Τ� παρε��μεν� λ�γισμικ� "PMB" δεν 
υπ�στηρί�ει υπ�λ�γιστή Macintosh.
Για την πρ�ηγμένη �ρήση εικ�νων 
κάμερας συνδεδεμένης με υπ�λ�γιστή 
Macintosh , ανατρέ�τε στην ακ�λ�υθη 
διεύθυνση ιστ�ύ:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/gr/

Απαιτήσεις συστήματ�ς

Συνε�ί�εται ,
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• Ακ�μη και σε περι�άλλ�ν υπ�λ�γιστή �π�υ 
�ι λειτ�υργίες είναι ε�ασφαλισμένες, 
ενδέ�εται να υπάρ�ει απώλεια καρέ απ� τις 
ταινίες με απ�τέλεσμα τη μη �μ�ι�μ�ρφη 
αναπαραγωγή. Ωστ�σ�, �ι εικ�νες π�υ 
έ�ετε μεταφέρει και �ι εικ�νες π�υ 
περιέ��νται σε δίσκ�υς και δημι�υργ�ύνται 
στη συνέ�εια, δεν επηρεά��νται.

• Δεν παρέ�εται εγγύηση των λειτ�υργιών σε 
�λα τα πρ�τειν�μενα περι�άλλ�ντα. Για 
παράδειγμα, άλλες αν�ικτές εφαρμ�γές ή 
εφαρμ�γές παρασκηνί�υ μπ�ρεί να 
περι�ρίσ�υν την απ�δ�ση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς.

• Τ� "PMB" δεν υπ�στηρί�ει την 
αναπαραγωγή ή��υ surround 5,1 καναλιών. 
Πραγματ�π�ιείται αναπαραγωγή ή��υ 2 
καναλιών.

• Ανάλ�γα με τ�ν υπ�λ�γιστή σας, ενδέ�εται 
να μην μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν μέσα 
8 cm (DVD+R DL, κτλ.).

• Εάν �ρησιμ�π�ιήσετε φ�ρητ� υπ�λ�γιστή, 
ως πηγή τρ�φ�δ�σίας �ρησιμ�π�ιήστε 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μεν�υ 
ρεύματ�ς. Διαφ�ρετικά, τ� λ�γισμικ� δεν 
θα λειτ�υργεί σωστά, λ�γω της λειτ�υργίας 
ε��ικ�ν�μησης ενέργειας τ�υ υπ�λ�γιστή. 

• Μπ�ρείτε να κάνετε ανάγνωση εικ�νων 
απ� "Memory Stick PRO Duo" σε υπ�δ��ή 
"Memory Stick" υπ�λ�γιστή. Ωστ�σ�, στις 
παρακάτω περιπτώσεις, μην �ρησιμ�π�ιείτε 
την υπ�δ��ή "Memory Stick" τ�υ 
υπ�λ�γιστή, αλλά συνδέστε την κάμερά σας 
στ�ν υπ�λ�γιστή με τ� καλώδι� USB:
– � υπ�λ�γιστής δεν είναι συμ�ατ�ς με τ� 

"Memory Stick PRO Duo".
– Απαιτείται μετατρ�πέας "Memory Stick 

Duo".
– Τ� "Memory Stick PRO Duo" δεν 

αναγνωρί�εται απ� την υπ�δ��ή 
"Memory Stick".

– Η ανάγνωση δεδ�μένων απ� την 
υπ�δ��ή "Memory Stick" είναι αργή.

Πρέπει να εγκαταστήσετε τ� λ�γισμικ� 
στ�ν υπ�λ�γιστή Windows πριν 
συνδέσετε την κάμερα με τ�ν 
υπ�λ�γιστή. Η εγκατάσταση 
απαιτείται μ�ν� την πρώτη φ�ρά.
Τ� περιε��μεν� π�υ εγκαθίσταται και 
�ι διαδικασίες ενδέ�εται να διαφέρ�υν 
ανάλ�γα με τ� λειτ�υργικ� σύστημα 
π�υ �ρησιμ�π�ιείτε.

b Σημειώσεις
• Εάν έ�ει ήδη γίνει εγκατάσταση μιας 

έκδ�σης "PMB" στ�ν υπ�λ�γιστή, ελέγ�τε 
την έκδ�ση. Για να την πρ��άλετε, κάντε 
κλικ στ� στ�ι�εί� [Help] t [About PMB] 
στη γραμμής μεν�ύ τ�υ "PMB." Συγκρίνετε 
την έκδ�ση με εκείνη τ�υ "PMB" στ� 
παρε��μεν� CD-ROM για να διασφαλίσετε 
�τι η νε�τερη έκδ�ση θα αντικαταστήσει 
την παλαι�τερη. Εάν η έκδ�ση τ�υ "PMB" 
π�υ εγκαταστάθηκε νωρίτερα είναι 
νε�τερη, πραγματ�π�ιήστε απεγκατάσταση 
πρώτα και εγκαταστήστε και τις δύ� 
εκδ�σεις με σειρά αύ��υσας έκδ�σης. 
Διαφ�ρετικά, �ρισμένες λειτ�υργίες τ�υ 
"PMB" ενδέ�εται να μην λειτ�υργ�ύν 
σωστά.

1 Βε�αιωθείτε �τι η κάμερα δεν 
είναι συνδεδεμένη στ�ν 
υπ�λ�γιστή.

2 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή.

b Σημειώσεις
• Συνδεθείτε ως δια�ειριστής για την 

εγκατάσταση.
• Κλείστε �λες τις εφαρμ�γές π�υ 

εκτελ�ύνται στ�ν υπ�λ�γιστή πριν 
εγκαταστήσετε τ� λ�γισμικ�.

Εγκατάσταση λ�γισμικ�ύ
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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3 Τ�π�θετήστε τ� παρε��μεν� CD-
ROM στη μ�νάδα δίσκ�υ τ�υ 
υπ�λ�γιστή σας.
Εμφανί�εται η �θ�νη εγκατάστασης.

Αν δεν εμφανιστεί η �θ�νη
1 Κάντε κλικ στ� [Start] t [Computer] 

(στα Windows XP, [My Computer]).
2 Κάντε διπλ� κλικ στην επιλ�γή 

[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) 
(μ�νάδα δίσκ�υ).*

* Τα �ν�ματα μ�νάδων (�πως (E:)) ενδέ�εται 
να διαφέρ�υν ανάλ�γα με τ�ν υπ�λ�γιστή.

4 Επιλέ%τε [Install].

5 Επιλέ%τε τη γλώσσα για την 
εφαρμ�γή π�υ πρ�κειται να 
εγκαταστήσετε και στη συνέ�εια 
πατήστε [Next].

6 Καθώς εμφανί7εται η �θ�νη 
επι�ε�αίωσης της σύνδεσης, 
συνδέστε την κάμερά σας με τ�ν 
υπ�λ�γιστή ακ�λ�υθώντας τα 
παρακάτω �ήματα.

1 Συνδέστε τ� μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς σε πρί�α 
τ�ί��υ.

2 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.
3 Συνδέστε την υπ�δ��ή  (USB) 

(σελ. 148) της κάμερας με τ�ν 
υπ�λ�γιστή �ρησιμ�π�ιώντας τ� 
παρε��μεν� καλώδι� USB.

4 Αγγί�τε [ ΣΥΝΔΕΣΗ USB] στην 
�θ�νη της κάμερας.

7 Επιλέ%τε [Continue].

8 Δια�άστε πρ�σεκτικά τ�υς �ρ�υς 
της σύμ�ασης �ρήσης. Εάν 
απ�δέ�εστε τ�υς �ρ�υς, αλλά%τε 
τ�  σε , κατ�πιν κάντε κλικ 
στ� [Next].

9 Επι�ε�αιώστε τις ρυθμίσεις 
εγκατάστασης και πατήστε 
[Install].

b Σημειώσεις
• Ακ�μη κι εάν εμφανιστεί μια �θ�νη η �π�ία 

σας �ητά να κάνετε επανεκκίνηση τ�υ 
υπ�λ�γιστή σας, δεν �ρειά�εται να κάνετε 
την επανεκκίνηση αυτήν τη στιγμή. 
Επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή αφ�ύ 
�λ�κληρώσετε την εγκατάσταση.

• Μπ�ρεί να �ρειαστεί κάπ�ι�ς �ρ�ν�ς για 
τ�ν έλεγ�� ταυτ�τητας.

10Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ 
εμφανί7�νται στην �θ�νη για να 
εγκαταστήσετε τ� λ�γισμικ�.
Εμφανί�εται μια απ� τις �θ�νες 
εγκατάστασης π�υ ακ�λ�υθ�ύν, 
ανάλ�γα με τ� περι�άλλ�ν τ�υ 
υπ�λ�γιστή. Ελέγ�τε την �θ�νη και 
ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ 
εμφανί��νται για να εγκαταστήσετε τ� 
απαιτ�ύμεν� λ�γισμικ�.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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– Sonic UDF Reader*
Απαιτύμεν λγισμικ� για την 
αναγνώριση δίσκυ DVD-RW 
(λειτυργία VR)

– Microsoft DirectX 9.0c*
Λγισμικ� πυ απαιτείται για τη 
δια�είριση ταινιών

* Μ�ν για Windows XP

11Επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή, 
εάν �ρειάHεται, για την 
�λ�κλήρωση της εγκατάστασης.

12Αφαιρέστε τ� CD-ROM απ� τη 
μ�νάδα δίσκ�υ τ�υ υπ�λ�γιστή 
σας.

Μπρείτε να αντιγράψετε τις ταινίες σε 
έναν δίσκ απ� την κάμερά σας σε έναν 
υπλγιστή.

b Σημειώσεις
• Συνδέστε την κάμερά σας στην πρί#α 

τί�υ �ρησιμπιώντας τν 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
πυ παρέ�εται για αυτήν τη λειτυργία 
(σελ. 23).

1 Ενεργ�π�ιήστε την κάμερα.

2 Συνδέστε την υπ�δ��ή  (USB) 
της κάμερας με τ�ν υπ�λ�γιστή, 
�ρησιμ�π�ιώντας τ� παρε��μεν� 
καλώδι� USB.

Η θ�νη [ΕΠΙΛ4ΓΗ USB] 
εμφανί#εται στην θ�νη της 
�ιντεκάμερας.

3 Πιέστε [ ΣΥΝΔΕΣΗ USB].

Εμφανί#εται τ παράθυρ για την 
επιλγή ταινιών πρς εισαγωγή.

4 Στην �θ�νη τ�υ υπ�λ�γιστή, 
επιλέ�τε τις ταινίες π�υ θέλετε 
να εισαγάγετε απ� τ� δίσκ�.

Τπθετήστε ένα σημάδι  στ 
πλαίσι επιλγής των ταινιών πυ 
θέλετε να εισαγάγετε.

Εισαγωγή ταινιών απ� ένα 
δίσκ� σε έναν υπ�λ�γιστή
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Για εισαγωγή �λων των ταινιών, 
πιέστε [Select All].

5 Κάντε κλικ στ� [Next].

Εμφανί#εται τ παράθυρ για την 
επιλγή φακέλυ στν πί θα 
γίνει εισαγωγή των ταινιών.

Μπρείτε να αλλά�ετε τ φάκελ.

6 Κάντε κλικ στ� [Import]. 

Αρ�ί#ει η εισαγωγή των 
επιλεγμένων ταινιών.

Nταν η εισαγωγή των δεδμένων 
λκληρωθεί, γίνεται αυτ�ματη 
εκκίνηση τυ "PMB" και ι ταινίες 
πυ έ�υν εισα�θεί εμφανί#νται 
στ παράθυρ.

Ταινίες και φωτγραφίες πυ έ�υν 
εγγραφεί στην εσωτερική μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή στ "Memory 
Stick PRO Duo", ι πίες δεν έ�υν 
εισα�θεί ακ�μα σε υπλγιστή με τη 
λειτυργία Easy PC Back-up, είναι 
δυνατ� να εισα�θύν στν υπλγιστή 
αυτ�ματα.

b Σημειώσεις
• Δεν μπρείτε να απθηκεύσετε ταινίες πυ 

εγγράφνται σε δίσκ �ρησιμπιώντας 
αυτή τη λειτυργία. 

• Συνδέστε την κάμερά σας στην πρί#α 
τί�υ �ρησιμπιώντας τν 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ ρεύματς 
πυ παρέ�εται για αυτήν τη λειτυργία 
(σελ. 23).

1 Ακ�λ�υθήστε τα �ήματα 1 έως 2 
στην εν�τητα "Εισαγωγή ταινιών 
απ� ένα δίσκ� σε έναν 
υπ�λ�γιστή".

2 Επιλέ�τε [ ΣΥΝΔΕΣΗ USB] 
(DCR-DVD450E/DVD850E) ή 
[ ΣΥΝΔΕΣΗ USB] στην �θ�νη 
LCD της κάμερας.

Τ παράθυρ [Handycam Utility] 
εμφανί#εται στην θ�νη τυ 
υπλγιστή.

3 Επιλέ�τε [Easy PC Back-up] στ� 
παράθυρ� [Handycam Utility].

4 Επιλέ�τε τη μ�ρφή αρ�εί� π�υ θα 
εισα�θεί και κάντε κλικ στ� 
[Import]. 

4ι ταινίες και ι φωτγραφίες πυ 
δεν έ�υν εισα�θεί σε υπλγιστή, 
εισάγνται στν υπλγιστή σας 
αυτ�ματα.

Nταν η εισαγωγή των δεδμένων 
λκληρωθεί, γίνεται αυτ�ματη 
εκκίνηση τυ "PMB" και ι ταινίες 
και φωτγραφίες πυ έ�υν 
εισα�θεί εμφανί#νται στ 
παράθυρ.

Εισαγωγή �λ�κληρων 
ταινιών και φωτ�γραφιών 
σε υπ�λ�γιστή (Easy PC 
Back-up)

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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z Συμ��υλές
• Για εισαγωγή των επιλεγμένων εικ�νων, 

επιλέ�τε [Media File Import] στ �ήμα 3. 
Για περισσ�τερες λεπτμέρειες σ�ετικά με 
τη λειτυργία, ανατρέ�τε στ "PMB Guide" 
(σελ. 110).

Κάντε διπλ� κλικ στ εικνίδι 
συντ�μευσης "PMB" στην θ�νη τυ 
υπλγιστή.

• Εάν τ εικνίδι δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη τυ υπλγιστή, κάντε κλικ στα 
[Start] - [All Programs] - [Sony Picture 
Utility] - [PMB] για εκκίνηση τυ "PMB."

Μπρείτε να πρ�άλετε, να 
επε�εργαστείτε ή να δημιυργήσετε 
ταινίες και φωτγραφίες 
�ρησιμπιώντας τ "PMB."

Συμ��υλευ�μεν�ι τ� "PMB 
Guide"
Κάντε διπλ� κλικ στ εικνίδι 
συντ�μευσης "PMB Guide" στην θ�νη 
τυ υπλγιστή για να ανί�ετε τ 
"PMB Guide".

• Εάν τ εικνίδι δεν εμφανί#εται στην 
θ�νη τυ υπλγιστή, κάντε κλικ στα 
[Start] - [All Programs] - [Sony Picture 
Utility] - [Help] - [PMB Guide].
Μπρείτε επίσης να ανί�ετε τ "PMB 
Guide" απ� τ στι�εί [Help] τυ "PMB.".

Μπρείτε να δημιυργήσετε ένα δίσκ 
ενώνντας ταινίες και φωτγραφίες 
πυ έ�υν εισα�θεί στν υπλγιστή 
σας (σελ. 108).

1 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή 
σας και τ�π�θετήστε έναν κεν� 
δίσκ� στη μ�νάδα DVD.
• Βλ. σελ. 13 για τυς τύπυς δίσκων πυ 

μπρείτε να �ρησιμπιήσετε.
• Εάν �εκινήσει κάπι λγισμικ� 

αυτ�ματα, κλείστε τ.

2 Κάντε διπλ� κλικ στ� εικ�νίδι� 
συντ�μευσης "PMB" στην �θ�νη 
τ�υ υπ�λ�γιστή για να 
εκκινήσετε τ� "PMB".
• Μπρείτε επίσης να εκκινήσετε τ 

"PMB" κάνντας κλικ στα [Start] - [All 
Programs] - [Sony Picture Utility] - 
[PMB].

3 Κάντε κλικ στ� στ�ι�εί� [Folders] 
ή [Calendar] στην αριστερή 
πλευρά τ�υ παραθύρ�υ και 
επιλέ�τε τ� φάκελ� ή την 
ημερ�μηνία και, στη συνέ�εια, 
επιλέ�τε τις ταινίες και τις 
φωτ�γραφίες.
• Για να επιλέ�ετε πλλές ταινίες και 

φωτγραφίες, κρατήστε πατημέν τ 
πλήκτρ Ctrl ενώ επιλέγετε.

4 Στ� επάνω μέρ�ς τ�υ 
παραθύρ�υ, κάντε κλικ στ� 
στ�ι�εί� [Manipulate] - [DVD-
Video (SD) Creation].

Εμφανί#εται τ παράθυρ για την 
επιλγή ταινιών και φωτγραφιών.

Εκκίνηση τ�υ "PMB" 
(Picture Motion Browser)

Δημι�υργία δίσκων
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• Για να πρσθέσετε ταινίες και 
φωτγραφίες σε αυτές πυ επιλέ�ατε 
πρηγυμένως, επιλέ�τε τις στ κύρι 
παράθυρ και κάντε μεταφρά και 
απ�θεση στ παράθυρ για επιλγή 
ταινιών και φωτγραφιών.

5 Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες στην 
�θ�νη για να δημι�υργήσετε τ� 
δίσκ�.
• Ενδέ�εται να �ρειαστεί αρκετ�ς �ρ�νς 

για τη δημιυργία εν�ς δίσκυ.

Αντιγραφή δίσκων
Μπρείτε να αντιγράψετε έναν 
εγγεγραμμέν δίσκ σε έναν άλλ δίσκ 
�ρησιμπιώντας τ λγισμικ� "Video 
Disc Copier".
Κάντε κλικ στα [Start] - [All Programs] - 
[Sony Picture Utility] - [Video Disc 
Copier] για να εκκινήσετε τ λγισμικ�.
Ανατρέ�τε στη �ήθεια τυ λγισμικύ 
"Video Disc Copier" για λεπτμέρειες 
σ�ετικά με τη λειτυργία.

Επε�εργασία ταινιών
Μπρείτε να απκ�ψετε μ�ν ένα 
απαραίτητ τμήμα απ� μια ταινία και 
να τ απθηκεύσετε ως άλλ αρ�εί.
?ρησιμπιώντας τ "PMB", επιλέ�τε 
την ταινία πυ θέλετε να 
επε�εργαστείτε, κατ�πιν κάντε κλικ στ 
στι�εί [Manipulate] - [Video 
Trimming] για να εμφανίσετε τ 
παράθυρ Video Trimming. 

Για περισσ�τερες λεπτμέρειες σ�ετικά 
με τη λειτυργία, ανατρέ�τε στ "PMB 
Guide" (σελ. 110).

Λήψη φωτ�γραφιών απ� ταινία
Μπρείτε να απθηκεύσετε ένα καρέ 
απ� μια ταινία ως φωτγραφία.
Στ παράθυρ αναπαραγωγής τυ 
"PMB", κάντε κλικ στ  για να 
εμφανίσετε τ παράθυρ [Save Frame].
Για περισσ�τερες λεπτμέρειες σ�ετικά 
με τη λειτυργία, ανατρέ�τε στ "PMB 
Guide" (σελ. 110).

Για να ε�ασφαλίσετε τη σωστή 
λειτυργία της κάμεράς σας, συνδέστε 
την κάμερά σας σε έναν υπλγιστή 
�πως παρακάτω.
• Συνδέστε μ�ν την κάμερα στη θύρα USB 

τυ υπλγιστή. Μη συνδέσετε τίπτε άλλ 
σε άλλες θύρες USB τυ υπλγιστή.

• Κατά τη σύνδεση σε υπλγιστή με 
πληκτρλ�γι USB και πντίκι USB ως 
τυπικ� ε�πλισμ�, συνδέστε την κάμερα σε 
μια άλλη θύρα USB �ρησιμπιώντας τ 
καλώδι USB.

b Σημειώσεις
• 4ι λειτυργίες δεν είναι εγγυημένες �ταν 

έ�υν συνδεθεί πλλαπλές συσκευές USB 
στν υπλγιστή.

• Βε�αιωθείτε �τι έ�ετε συνδέσει τ καλώδι 
USB σε μια θύρα USB. Αν τ καλώδι USB 
έ�ει συνδεθεί σε υπλγιστή μέσω 
πληκτρλγίυ USB ή σημείυ σύνδεσης 
USB, ι λειτυργίες δεν είναι εγγυημένες.

Άλλες λειτ�υργίες Συνιστώμενη σύνδεση με 
καλώδι� USB

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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1 Κάντε κλικ στ� εικ�νίδι�  στη 
γραμμή εργασιών στην κάτω 
δε�ιά πλευρά της επιφάνειας 
εργασίας.

2 Επιλέ�τε [Safely remove USB 
Mass Storage Device].

3 Αγγί�τε [ΤΕΛ] στην �θ�νη της 
κάμεράς σας.

4 Αγγί�τε [ΝΑΙ] στην �θ�νη της 
κάμεράς σας.

5 Απ�συνδέστε τ� καλώδι� USB 
απ� την κάμερα και τ�ν 
υπ�λ�γιστή.

b Σημειώσεις
• Μην απσυνδέετε τ καλώδι USB �ταν η 

λυ�νία ACCESS/πρ�σ�ασης είναι 
αναμμένη.

• Πριν θέσετε την κάμερα εκτ�ς λειτυργίας, 
απσυνδέστε τ καλώδι USB 
ακλυθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 
πυ περιγράφνται παραπάνω.

• Απσυνδέστε τ καλώδι USB 
�ρησιμπιώντας τις κατάλληλες 
διαδικασίες πυ περιγράφνται παραπάνω. 
Διαφρετικά, τα αρ�εία πυ έ�υν 
απθηκευτεί στ μέσ ενδέ�εται να μην 
ενημερωθύν σωστά. Επίσης, η 
απσύνδεση τυ καλωδίυ USB με 
ακατάλληλ τρ�π ενδέ�εται να 
πρκαλέσει δυσλειτυργία στ μέσ.

Απ�σύνδεση καλωδί�υ 
USB
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Επίλυση πρ"%λημάτων

Επίλυση πρ��λημάτων
Εάν αντιμετωπίσετε πιδήπτε 
πρ��λημα �ρησιμπιώντας την 
κάμερα, ανατρέ�τε στν παρακάτω 
πίνακα για να τ επιλύσετε. Εάν τ 
πρ��λημα ε�ακλυθεί να εμφανί#εται, 
απσυνδέστε την κάμερα απ� την πηγή 
τρφδσίας και επικινωνήστε με τν 
τπικ� αντιπρ�σωπ της Sony.
• Γενικές λειτυργίες/Λειτυργία Easy 

Handycam ................................................. 113
• Μπαταρίες/Πηγές τρφδσίας ........... 114
• 4θ�νη LCD/Σκ�πευτρ.......................... 115
• Μέσα ......................................................... 115
• Εγγραφή ................................................... 116
• Αναπαραγωγή εικ�νων στην κάμερα 

.................................................................... 118
• Αναπαραγωγή δίσκυ σε άλλες συσκευές

.................................................................... 119
• Αναπαραγωγή "Memory Stick PRO Duo" 

σε άλλες συσκευές .................................... 120
• Επε�εργασία εικ�νων στην κάμερα ..... 120
• Σύνδεση/Αντιγραφή σε άλλες συσκευές 

.................................................................... 121
• Σύνδεση με υπλγιστή........................... 122
• Λειτυργίες πυ δεν μπρύν να 

�ρησιμπιηθύν ταυτ��ρνα ............... 122

Η κάμερα δεν ενεργ�π�ιείται.

• Τπθετήστε μια φρτισμένη μπαταρία 
στην κάμερα (σελ. 22).

• Συνδέστε τ καλώδι τυ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς με την πρί#α τί�υ (σελ. 22).

Η κάμερα δεν λειτ�υργεί παρ�λ� 
π�υ παρέ�εται τρ�φ�δ�σία 
ρεύματ�ς.
• Αφύ τεθεί σε λειτυργία, η κάμερα 

�ρειά#εται μερικά δευτερ�λεπτα μέ�ρι 
να είναι έτιμη για �ρήση. Δεν πρ�κειται 
για δυσλειτυργία.

• Απσυνδέστε τ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς απ� την 

πρί#α τί�υ ή αφαιρέστε τη μπαταρία 
και συνδέστε �ανά μετά απ� περίπυ 1 
λεπτ�. Αν και πάλι δεν λειτυργεί, πιέστε 
τ  RESET (σελ. 148) �ρησιμπιώντας 
ένα μυτερ� αντικείμεν. (Αν πιέσετε τ 
κυμπί RESET, γίνεται επαναφρά 
�λων των ρυθμίσεων, 
συμπεριλαμ�ανμένυ τυ ρλγιύ.)

• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 
ε�αιρετικά υψηλή. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα σε 
δρσερ� μέρς.

Τα κ�υμπιά δεν λειτ�υργ�ύν.
• Κατά τη διάρκεια της λειτυργίας Easy 

Handycam (σελ. 37), τα παρακάτω 
κυμπιά/λειτυργίες δεν είναι διαθέσιμα.
– Κυμπί . (4πίσθις φωτισμ�ς) 

(σελ. 44)
– {υμ αναπαραγωγής (σελ. 49)
– Κυμπί DUBBING (DCR-DVD450E/

DVD850E) (σελ. 58)

Τ� κ�υμπί (OPTION) δεν 
εμφανίHεται.

• Δεν είναι δυνατή η �ρήση τυ OPTION 
MENU κατά τη λειτυργία Easy 
Handycam (σελ. 37).

�ι ρυθμίσεις τ�υ μεν�ύ έ��υν 
αλλά�ει αυτ�ματα.
• Τα περισσ�τερα στι�εία επανέρ�νται 

αυτ�ματα στην πρεπιλεγμένη ρύθμιση 
κατά τη διάρκεια της λειτυργίας Easy 
Handycam (σελ. 37).

• Τα ακ�λυθα στι�εία μενύ δεν 
αλλά#υν κατά τη διάρκεια της 
λειτυργίας Easy Handycam:
– Λειτυργία εγγραφής ταινίας: [SP]
– [ΚΩΔ ΔΕΔ4ΜΕΝ]: [ΗΜΕΡ4Μ./

ΩΡΑ]
– Μρφή εγγραφής για DVD-RW: 

[VIDEO]
• Η παρακάτω λειτυργία/στι�εία μενύ 

επιστρέφυν στις πρεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις εάν  διακ�πτης POWER έ�ει 
ριστεί στην επιλγή OFF (CHG) για 
περισσ�τερες απ� 12 ώρες:

Γενικές λειτ�υργίες/
Λειτ�υργία Easy 
Handycam

Συνε�ί�εται ,
 113

DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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– 4πίσθις φωτισμ�ς
– [ΜΕΝ4Υ DVD]
– [ΦΩΤ4Μ/ΕΣΤ.ΣΠ4Τ]
– [ΦΩΤ4ΜΕΤ ΣΠ4Τ]
– [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠ4Τ]
– [ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΕΣΤΙΑΣΗ]
– [ΕΠΙΛ4ΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
– [ΙΣ4ΡΡ ΛΕΥΚ4Υ]
– [ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.{4ΥΜ]
– [ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡ4Φ.]

Ακ�μη και αν πιέσετε τ� EASY, �ι 
ρυθμίσεις μεν�ύ δεν επανέρ��νται 
αυτ�ματα στις πρ�επιλεγμένες 
τιμές τ�υς.
• 4ι ακ�λυθες ρυθμίσεις μενύ 

παραμένυν ως έ�υν ακ�μα και κατά 
τη διάρκεια της λειτυργίας Easy 
Handycam (σελ. 37).
– [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ]
– [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΦΩΤ.]*
– [ΛΕΙΤ4ΥΡΓΙΑ Η?4Υ]*
– [ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.4Θ.]
– [ΗΜΕΡ:ΥΠ4ΤΙΤ.]
– [ΡΥΘΜ.  ΠΡ4ΣΩΠ]
– [ ΜΕΓΘ ΕΙΚ4Ν]
– [ΑΡΙΘ ΑΡ?ΕΙ4Υ]
– [ΕΝΤΑΣΗ Η?4Υ]
– [ΕΝΔΕΙΚ.Η?4Σ]
– [ΤΥΠ4Σ TV]
– [ΡΥΘ Ρ4Λ4ΓΙ4Υ]
– [ΡΥΘ ΠΕΡΙ4?ΗΣ]
– [ΚΑΛ4Κ ΩΡΑ]
– [ ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.]
– [ΛΕΙΤ4ΥΡ ΕΠΙΔ]

Η κάμερα δ�νείται.
• 4ι δνήσεις πρκαλύνται ως απ�ρρια 

της κατάστασης τυ δίσκυ. Δεν 
πρ�κειται για δυσλειτυργία.

Η δ�νηση είναι αισθητή στ� �έρι σας 
ή ένας ελαφρ�ς ή��ς ακ�ύγεται 
κατά τη διάρκεια της �ρήσης.

• Δεν πρ�κειται για δυσλειτυργία.

Ένας ή��ς μ�τέρ ακ�ύγεται απ� την 
κάμερα �ταν κλείνετε τ� κάλυμμα 
δίσκ�υ �ωρίς να εισα�θεί δίσκ�ς.
• Η κάμερα πρσπαθεί να αναγνωρίσει τ 

δίσκ. Δεν πρ�κειται για δυσλειτυργία.

Η κάμερα θερμαίνεται.
• Αυτ� συμ�αίνει γιατί η κάμερα είναι 

ενεργπιημένη για μεγάλ �ρνικ� 
διάστημα. Δεν πρ�κειται για 
δυσλειτυργία. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα σε 
δρσερ� μέρς.

Η κάμερα απενεργ�π�ιείται 
απρ�ειδ�π�ίητα.

• Εάν έ�υν περάσει περίπυ 5 λεπτά 
�ωρίς να �ρησιμπιήσετε την κάμερα, 
αυτή τίθεται αυτ�ματα εκτ�ς 
λειτυργίας (ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ4). 
Αλλά�τε τη ρύθμιση [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ4] 
(σελ. 97) ή θέστε �ανά τη συσκευή σε 
λειτυργία ή �ρησιμπιήστε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς.

• Φρτίστε τη μπαταρία (σελ. 22).

Η λυ�νία CHG (φ�ρτιση) δεν ανά�ει 
παρ�λ� π�υ η μπαταρία φ�ρτίHεται.
• Στρέψτε τ διακ�πτη POWER στη θέση 

OFF (CHG) (σελ. 22).
• Τπθετήστε σωστά τη μπαταρία στην 

κάμερα (σελ. 22).
• Συνδέστε σωστά τ καλώδι 

τρφδσίας με την πρί#α τί�υ.
• Η φ�ρτιση της μπαταρίας έ�ει 

λκληρωθεί (σελ. 22).

* DCR-DVD410E/DVD810E

Μπαταρίες/Πηγές 
τρ�φ�δ�σίας
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Η λυ�νία CHG (φ�ρτιση) 
ανα��σ�ήνει κατά τη διάρκεια 
φ�ρτισης της μπαταρίας.
• Τπθετήστε σωστά τη μπαταρία στην 

κάμερα (σελ. 22). Εάν τ πρ��λημα 
παραμένει, απσυνδέστε τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς απ� την πρί#α τί�υ και 
επικινωνήστε με τν τπικ� 
αντιπρ�σωπ Sony. Η μπαταρία μπρεί 
να έ�ει υπστεί �λά�η.

Η ένδει�η υπ�λ�ιπ�υ �ρ�ν�υ 
μπαταρίας δεν δεί�νει τ� σωστ� 
�ρ�ν�.
• Η θερμκρασία τυ περι�άλλντς είναι 

πλύ υψηλή ή πλύ �αμηλή. Δεν 
πρ�κειται για δυσλειτυργία.

• Η μπαταρία δεν έ�ει φρτιστεί επαρκώς. 
Φρτίστε πλήρως τη μπαταρία. Αν τ 
πρ��λημα ε�ακλυθεί να εμφανί#εται, 
αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια νέα 
(σελ. 22).

• 4 εμφανι#�μενς �ρ�νς ενδέ�εται να 
μην είναι σωστ�ς ανάλγα με τ 
περι�άλλν �ρήσης.

Η μπαταρία απ�φ�ρτίHεται γρήγ�ρα.
• Η θερμκρασία τυ περι�άλλντς είναι 

πλύ υψηλή ή πλύ �αμηλή. Δεν 
πρ�κειται για δυσλειτυργία.

• Η μπαταρία δεν έ�ει φρτιστεί επαρκώς. 
Φρτίστε πλήρως τη μπαταρία. Αν τ 
πρ��λημα ε�ακλυθεί να εμφανί#εται, 
αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια νέα 
(σελ. 22).

Τα στ�ι�εία μεν�ύ είναι σκιασμένα.

• Δεν επιτρέπεται η επιλγή σκιασμένων 
στι�είων στην τρέ�υσα κατάσταση 
εγγραφής/αναπαραγωγής.

• Υπάρ�υν κάπιες λειτυργίες ι πίες 
δεν μπρύν να ενεργπιηθύν 
ταυτ��ρνα (σελ. 122).

Δεν εμφανίH�νται τα κ�υμπιά στην 
�θ�νη αφής.
• Αγγί�τε ελαφρά την θ�νη LCD.
• Πιέστε DISP στη �ιντεκάμερά σας  

(σελ. 28).

Τα κ�υμπιά στην �θ�νη αφής δεν 
λειτ�υργ�ύν σωστά ή δεν 
λειτ�υργ�ύν καθ�λ�υ.

• Ρυθμίστε την θ�νη αφής 
([ΜΙΚΡ4ΡΥΘΜΙΣΗ], σελ. 138).

Η εικ�να στ� σκ�πευτρ� δεν είναι 
ευκρινής.
• Τρα�ή�τε πρς τα έ�ω τ σκ�πευτρ και 

μετακινήστε τ διακ�πτη ρύθμισης 
φακύ σκπεύτρυ έως �τυ να 
εμφανί#εται καθαρά η εικ�να (σελ. 28).

Η εικ�να στ� σκ�πευτρ� έ�ει 
ε�αφανιστεί.
• Κλείστε την θ�νη LCD. Δεν 

εμφανί#εται εικ�να στ σκ�πευτρ �ταν 
η θ�νη LCD είναι ανι�τή (σελ. 28).

Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση τ�υ 
δίσκ�υ.

• Βε�αιωθείτε �τι η πηγή τρφδσίας 
(μπαταρία ή μετασ�ηματιστής 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς) έ�ει 
συνδεθεί σωστά (σελ. 22).

• 4 δίσκς έ�ει υπστεί #ημιά ή είναι 
λερωμένς με απτυπώματα, κτλ. Σε 
αυτή την περίπτωση ενδέ�εται να 
�ρειαστύν έως και 10 λεπτά για να 
αφαιρεθεί.

• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 
ε�αιρετικά υψηλή. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα σε 
δρσερ� μέρς.

�θ�νη LCD/Σκ�πευτρ�

Μέσα

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• Απενεργπιήσατε την κάμαρα κατά τη 
διάρκεια ριστικπίησης τυ δίσκυ. 
Ενεργπιήστε την κάμερα και 
λκληρώστε τη διαδικασία 
ριστικπίησης δίσκυ (σελ. 76).

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή 
εικ�νων π�υ έ��υν εγγραφεί σε 
δίσκ�.
• 4 μέγιστς αριθμ�ς εικ�νων πυ 

μπρείτε να διαγράψετε ταυτ��ρνα 
απ� την θ�νη INDEX είναι 100.

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των 
ακ�λυθων ταινιών (σελ. 54).
– Ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί σε DVD-

R/DVD+R DL
– Ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί σε DVD-

RW (λειτυργία VIDEO) με ε�αίρεση 
την τελευταία ταινία πυ έ�ει 
εγγραφεί.

– Ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί σε 
DVD+RW με ε�αίρεση την τελευταία 
ταινία πυ έ�ει εγγραφεί.

Είναι σκιασμένες �ι ενδεί�εις τύπ�υ 
δίσκ�υ και μ�ρφής εγγραφής στην 
�θ�νη LCD.

• 4 δίσκς ενδέ�εται να δημιυργήθηκε σε 
άλλη συσκευή. Μπρείτε να 
πραγματπιήσετε αναπαραγωγή τυ 
δίσκυ με την κάμερά σας, αλλά δεν 
μπρείτε να εγγράψετε επιπλέν ταινίες 
στ δίσκ.

• Εισάγατε δίσκ πυ δεν είναι δυνατ� να 
�ρησιμπιηθεί με την κάμερά σας.

• Η κάμερα δεν αναγνώρισε τ δίσκ.

Δεν μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε 
λειτ�υργίες με τ� "Memory Stick 
PRO Duo".
• Aν �ρησιμπιείτε ένα "Memory Stick 

PRO Duo" πυ έ�ει διαμρφωθεί σε 
υπλγιστή, διαμρφώστε τ �ανά με 
την κάμερα (σελ. 81).

Δεν μπ�ρείτε να διαγράψετε 
εικ�νες απ� τ� "Memory Stick PRO 
Duo".
• 4 μέγιστς αριθμ�ς εικ�νων πυ 

μπρείτε να διαγράψετε ταυτ��ρνα 
απ� την θ�νη INDEX είναι 100.

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εικ�νων με 
πρστασία (σελ. 63).

Τ� �ν�μα αρ�εί�υ δεδ�μένων δεν 
φαίνεται σωστά ή ανα��σ�ήνει.
• Τ αρ�εί είναι κατεστραμμέν.
• Η μρφή τυ αρ�είυ δεν υπστηρί#εται 

απ� την κάμερα. ?ρησιμπιήστε 
υπστηρι#�μενη μρφή αρ�είυ 
(σελ. 133).

Ανατρέ�τε επίσης στην εν�τητα 
"Μέσα" (σελ. 115).

Πατώντας τ� START/STOP ή τ� 
PHOTO δεν γίνεται εγγραφή 
εικ�νων.
• Εμφανί#εται η θ�νη αναπαραγωγής. 

Ρυθμίστε την κάμερα στη λειτυργία 
αναμνής εγγραφής (σελ. 42).

• Η κάμερα εγγράφει την εικ�να πυ έ�ετε 
μ�λις τρα�ή�ει.

• Δεν υπάρ�ει �ώρς στ μέσ. 
Διαμρφώστε τ μέσ (ενσωματωμένη 
μνήμη (DCR-DVD450E/DVD850E)/
DVD-RW/DVD+RW/"Memory Stick 
PRO Duo") (σελ. 81). Διαγράψτε τις 
εικ�νες πυ δεν �ρειά#εστε (σελ. 54) ή 
�ρησιμπιήστε νέ δίσκ ή "Memory 
Stick PRO Duo".

• Nταν �ρησιμπιείτε έναν απ� τυς 
ακ�λυθυς δίσκυς μετά απ� την 
ριστικπίησή τυ, τρππιήστε τ 
δίσκ έτσι ώστε να δέ�εται επιπλέν 
ταινίες (σελ. 83). Ή �ρησιμπιήστε νέ 
δίσκ.
– DVD-RW (λειτυργία VIDEO)
– DVD+RW

Εγγραφή
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 
ε�αιρετικά υψηλή. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα σε 
δρσερ� μέρς.

• Έ�ει πρκύψει υγρπίηση υδρατμών. 
Απενεργπιήστε την κάμερα και 
αφήστε τη για περίπυ 1 ώρα (σελ. 137).

• 4 αριθμ�ς φωτγραφιών υπερ�αίνει τη 
�ωρητικ�τητα της κάμερας (σελ. 91, 92). 
Διαγράψτε τις εικ�νες πυ δεν 
�ρειά#εστε (σελ. 54).

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή 
φωτ�γραφίας. 
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή 

φωτγραφίας σε δίσκ με την κάμερά 
σας.

Η λυ�νία ACCESS/πρ�σ�ασης 
ανά�ει ακ�μα και �ταν διακ�ψετε 
την εγγραφή.
• Η κάμερα εγγράφει στ μέσ την εικ�να 

πυ μ�λις έ�ετε τρα�ή�ει.

Τ� πεδί� εγγραφής φαίνεται 
διαφ�ρετικ�.
• Τ πεδί εγγραφής μπρεί να δεί�νει 

διαφρετικά ανάλγα με την κατάσταση 
της κάμεράς σας. Δεν πρ�κειται για 
δυσλειτυργία.

� πραγματικ�ς �ρ�ν�ς εγγραφής 
για μια ταινία είναι μικρ�τερ�ς απ� 
τ�ν κατά πρ�σέγγιση αναμεν�μεν� 
�ρ�ν� εγγραφής τ�υ μέσ�υ.

• Ανάλγα με τις συνθήκες κατά την 
εγγραφή αντικειμένυ πυ κινείται 
γρήγρα,  διαθέσιμς �ρ�νς ενδέ�εται 
να μειωθεί.

Η εγγραφή σταματάει.

• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 
ε�αιρετικά υψηλή. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα σε 
δρσερ� μέρς.

• Έ�ει πρκύψει υγρπίηση υδρατμών. 
Απενεργπιήστε την κάμερα και 
αφήστε τη για περίπυ 1 ώρα (σελ. 137).

Υπάρ�ει διαφ�ρά �ρ�ν�υ μετα�ύ 
τ�υ σημεί�υ π�υ πιέHετε τ� START/
STOP και τ�υ σημεί�υ π�υ αρ�ίHει/
σταματάει η απ�θηκευμένη ταινία.
• Στην κάμερά σας, ενδέ�εται να υπάρ�ει 

μια μικρή διαφρά �ρ�νυ μετα�ύ τυ 
σημείυ πυ πιέ#ετε τ START/STOP 
και τυ πραγματικύ σημείυ πυ 
αρ�ί#ει/σταματάει η απθηκευμένη 
ταινία. Δεν πρ�κειται για δυσλειτυργία.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή τ�υ 
λ�γ�υ εικ�νας (16:9/4:3).

• Δεν είναι δυνατή η αλλαγή τυ λ�γυ 
εικ�νας στις ακ�λυθες περιπτώσεις.
– Nταν έ�ει επιλε�θεί τ [ΔΙΣΚ4Σ] στ 

[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] και εισάγετε 
δίσκ DVD+RW ή δεν εισάγετε δίσκ.

– Nταν έ�ει επιλε�θεί τ [MEMORY 
STICK] στ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] και 
δεν έ�ει εισα�θεί "Memory Stick PRO 
Duo".

Η αυτ�ματη εστίαση δεν λειτ�υργεί.
• Ρυθμίστε την επιλγή [ΕΣΤΙΑΣΗ] στη 

θέση [ΑΥΤ4ΜΑΤΗ] (σελ. 100).
• 4ι συνθήκες εγγραφής δεν ενδείκνυνται 

για αυτ�ματη εστίαση. Ρυθμίστε την 
εστίαση μη αυτ�ματα (σελ. 100).

Τ� [ STEADYSHOT] δεν 
λειτ�υργεί.
• Ρυθμίστε την επιλγή 

[ STEADYSHOT] στη θέση 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ] (σελ. 90).

• Τ [ STEADYSHOT] ενδέ�εται να 
μην μπρέσει να αντισταθμίσει 
υπερ�λικές δνήσεις.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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ΕμφανίHεται μη επιθυμητ� 
τρεμ�παιγμα.
• Αυτ� πρκύπτει κατά την εγγραφή 

εικ�νων σε συνθήκες φωτισμύ απ� 
λαμπτήρες φθρισμύ, νατρίυ ή 
υδραργύρυ. Δεν πρ�κειται για 
δυσλειτυργία.

Μια κάθετη γραμμή εμφανίHεται 
κατά τη λήψη φωτ�ς κερι�ύ ή 
ηλεκτρικ�ύ φωτ�ς σε σκ�τεινές 
συνθήκες.

• Αυτ� συμ�αίνει επειδή η αντίθεση 
μετα�ύ τυ θέματς και τυ φ�ντυ είναι 
πλύ υψηλή.
Δεν πρ�κειται για δυσλειτυργία.

Μια κάθετη λευκή γραμμή 
εμφανίHεται σε εικ�να π�υ έ�ει 
τρα�η�τεί σε φωτεινές συνθήκες.
• Αυτ� τ φαιν�μεν φείλεται στις 

φωτεινές πηγές. Δεν πρ�κειται για 
δυσλειτυργία.

Kταν �ιντε�σκ�πείτε �θ�νη 
τηλε�ρασης ή υπ�λ�γιστή 
εμφανίH�νται μαύρες γραμμές.
• Ρυθμίστε την επιλγή 

[ STEADYSHOT] στη θέση 
[ΑΠΕΝΕΡΓ4Π] (σελ. 90).

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση τ�υ [ΕΠ. 
ΦΩΤ. LCD].
• Δεν μπρείτε να ρυθμίσετε την επιλγή 

[ΕΠ. ΦΩΤ. LCD] �ταν:
– Η θ�νη LCD είναι κλειστή πάνω στην 

κάμερα και είναι στραμμένη πρς τα 
έ�ω.

– Η τρφδσία παρέ�εται απ� τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση εικ�νων 
πρ�ς αναπαραγωγή.
• Επιλέ�τε τ μέσ πρς αναπαραγωγή 

αγγί#ντας (HOME) t 
(ΔΙΑ?ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] ή [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ 
ΦΩΤ.] (σελ. 30).

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
δίσκ�υ.
• Ελέγ�τε τη συμ�ατ�τητα τυ δίσκυ 

(σελ. 13).
• Εισάγετε τ δίσκ με την πλευρά πυ 

έ�ει εγγραφεί πρς την κάμερα (σελ. 32).
• Ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η 

αναπαραγωγή απ� την κάμερα δίσκυ 
πυ έ�ει εγγραφεί, διαμρφωθεί ή 
ριστικπιηθεί σε άλλες συσκευές.

• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 
ε�αιρετικά υψηλή. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα σε 
δρσερ� μέρς.

Η εικ�να π�υ αναπαράγεται είναι 
αλλ�ιωμένη.
• Καθαρίστε τ δίσκ �ρησιμπιώντας 

ένα μαλακ� πανί (σελ. 132).

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
εικ�νων π�υ έ��υν απ�θηκευτεί σε 
"Memory Stick PRO Duo".

• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
εικ�νων αν έ�ετε τρππιήσει αρ�εία ή 
φακέλυς, ή αν έ�ετε επε�εργαστεί τα 
δεδμένα σε υπλγιστή. (Τ �νμα 
αρ�είυ ανα�σ�ήνει �ταν πρ�άλλετε 
τη φωτγραφία.) Δεν πρ�κειται για 
δυσλειτυργία (σελ. 134).

• Ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή ή η εμφάνιση σε καννικ� 
μέγεθς εικ�νων πυ έ�υν εγγραφεί 
απ� άλλες συσκευές. Δεν πρ�κειται για 
δυσλειτυργία (σελ. 134).

Αναπαραγωγή εικ�νων 
στην κάμερα
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Τ� " " εμφανίHεται σε εικ�να στην 
�θ�νη VISUAL INDEX.
• Ενδέ�εται να μην πραγματπιήθηκε 

σωστά η φ�ρτωση των δεδμένων. Τ 
πρ��λημα ενδέ�εται να επιλυθεί εάν 
απενεργπιήσετε και ενεργπιήσετε 
�ανά την κάμερα ή εισάγετε και ε�άγετε 
τ "Memory Stick PRO Duo" μερικές 
φρές.

• Αφαιρέσατε τη μπαταρία ή τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς ενώ η λυ�νία πρ�σ�ασης 
ανα��σ�ηνε. Αυτή η ενέργεια ενδέ�εται 
να κατάστρεψε τα δεδμένα της εικ�νας 
πυ επισημαίνεται με .

• Η ένδει�η αυτή μπρεί να εμφανί#εται 
στις φωτγραφίες πυ έ�υν εγγραφεί σε 
άλλες συσκευές, πυ έ�υν υπστεί 
επε�εργασία σε υπλγιστή, κλπ.

Τ� " " εμφανίHεται σε εικ�να στην 
�θ�νη VISUAL INDEX.
• Πραγματπιήστε [ΕΠΙΔ.ΑΡ?.ΒΑΣ.Δ.] 

(σελ. 85). Αν η ένδει�η εμφανί#εται 
ακ�μα, διαγράψτε την εικ�να πυ 
επισημαίνεται με  (σελ. 54).

� ή��ς έ�ει μειωμένη ένταση ή δεν 
ακ�ύγεται καθ�λ�υ, κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής.
• Αυ�ήστε την ένταση τυ ή�υ (σελ. 39, 

47).
• Δεν αναπαράγεται ή�ς �ταν η θ�νη 

LCD είναι κλειστή. Ανί�τε την θ�νη 
LCD.

• Nταν εγγράφετε ή� με την επιλγή 
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡ4Φ.] ρυθμισμένη ως 
[?ΑΜΗΛ4] (σελ. 103), μπρεί να είναι 
δύσκλ να ακύσετε τν ή� πυ έ�ει 
εγγραφεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
τ�υ δίσκ�υ, ή � δίσκ�ς δεν 
αναγνωρίHεται.
• Καθαρίστε τ δίσκ �ρησιμπιώντας 

ένα μαλακ� πανί (σελ. 132).
• 4ριστικπιήστε τ δίσκ (σελ. 76).
• Ένας δίσκς πυ έ�ει εγγραφεί σε 

λειτυργία VR δεν είναι δυνατ� να 
αναπαρα�θεί σε συσκευή πυ δεν 
υπστηρί#ει τη λειτυργία VR. Ελέγ�τε 
τη συμ�ατ�τητα στ εγ�ειρίδι δηγιών 
της συσκευής στην πία επιθυμείτε να 
πραγματπιήσετε την αναπαραγωγή.

Η εικ�να π�υ αναπαράγεται είναι 
αλλ�ιωμένη.
• Καθαρίστε τ δίσκ �ρησιμπιώντας 

ένα μαλακ� πανί (σελ. 132).

Τ� " " εμφανίHεται σε εικ�να στ� 
μεν�ύ DVD.
• Ενδέ�εται να μην ήταν επιτυ�ής η 

φ�ρτωση των δεδμένων κατά την 
ριστικπίηση τυ δίσκυ. Για τυς 
ακ�λυθυς τύπυς δίσκυ, �ε�αιωθείτε 
�τι υπάρ�ει δυνατ�τητα επιπλέν 
εγγραφής στ δίσκ (σελ. 83) και στη 
συνέ�εια δημιυργήστε �ανά τ μενύ 
DVD ριστικπιώντας τ δίσκ �ανά 
(σελ. 76). Ενδέ�εται να εμφανιστεί 
σωστά τ μενύ DVD.
– DVD-RW (λειτυργία VIDEO)
– DVD+RW

Η αναπαραγωγή "παγώνει" στιγμιαία 
μετα�ύ των σκηνών.
• Ανάλγα με τη συσκευή πυ 

�ρησιμπιείται, ενδέ�εται να "παγώνει" 
στιγμιαία η εικ�να μετα�ύ των σκηνών. 
Δεν πρ�κειται για δυσλειτυργία.

• Στην περίπτωση DVD+R DL, η εικ�να 
ενδέ�εται να "παγώσει" στιγμιαία �ταν 
αλλά#ει η στρώση εγγραφής. Δεν 
πρ�κειται για δυσλειτυργία.

Αναπαραγωγή δίσκ�υ σε 
άλλες συσκευές

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Δεν είναι δυνατή η μετά�αση στην 
πρ�ηγ�ύμενη σκηνή κατά την 
αναπαραγωγή �ταν πιέHετε ..
• Εάν η αναπαραγωγή ανι�νεύσει 2 

τίτλυς πυ έ�υν δημιυργηθεί 
αυτ�ματα απ� την κάμερα �ταν πιεστεί 
τ κυμπί ., ενδέ�εται να μην μετα�εί 
η αναπαραγωγή στην πρηγύμενη 
σκηνή. Επιλέ�τε την επιθυμητή σκηνή 
απ� την θ�νη μενύ. Ανατρέ�τε στ 
εγ�ειρίδι δηγιών της συσκευής στην 
πία πραγματπιείται η 
αναπαραγωγή για περισσ�τερες 
πληρφρίες.

Κατά την αναπαραγωγή δίσκ�υ σε 
υπ�λ�γιστή ή άλλη συσκευή, τα 
κανάλια ή��υ (δε�ί και αριστερ�) 
ακ�ύγ�νται με διαφ�ρετική ένταση 
(DCR-DVD450E/DVD850E).

• Αυτ� ενδέ�εται να συμ�εί �ταν  5,1 
καναλιών surround ή�ς μετατρέπεται 
σε ή� 2 καναλιών (στερεφωνικ�ς 
ή�ς) απ� υπλγιστή ή άλλη συσκευή 
αναπαραγωγής (σελ. 43). Δεν πρ�κειται 
για δυσλειτυργία.

• Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι 
στερεφωνική 2 καναλιών, αλλά�τε τ 
σύστημα μετατρπής τυ ή�υ (σύστημα 
μί�ης). Για λεπτμέρειες, ανατρέ�τε στ 
εγ�ειρίδι δηγιών της συσκευής 
αναπαραγωγής.

• Nταν δημιυργείτε δίσκ 
�ρησιμπιώντας τ παρε��μεν 
λγισμικ� "PMB", επιλέ�τε δικάναλ 
ή� 2 καναλιών.

• Βιντεσκπήστε ταινίες με τη ρύθμιση 
[ΛΕΙΤ4ΥΡΓΙΑ Η?4Υ] ρισμένη ως 
[2ch STEREO] στην κάμερα (σελ. 89).

Δεν γίνεται αναπαραγωγή της 
ταινίας στ� σωστ� λ�γ� εικ�νας.
• Εάν ταινίες σε 16:9 (ευρύ) και 4:3 

μετεγγραφύν σε ένα DVD+RW, 
ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή αυτών των ταινιών στ 
σωστ� λ�γ εικ�νας, ανάλγα με τη 
συσκευή αναπαραγωγής. Δεν πρ�κειται 
για δυσλειτυργία.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
τ�υ "Memory Stick PRO Duo", ή τ� 
"Memory Stick PRO Duo" δεν 
αναγνωρίHεται.
• Η συσκευή ενδέ�εται να μην υπστηρί#ει 

"Memory Stick PRO Duo".

Δεν είναι δυνατή η επε�εργασία.
• Επιλέ�τε τ μέσ πρς επε�εργασία 

αγγί#ντας (HOME) t 
(ΔΙΑ?ΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t 

[ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] ή [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ 
ΦΩΤ.] (σελ. 30).

• Δεν είναι δυνατή η επε�εργασία εικ�νων 
πυ έ�υν εγγραφεί σε DVD-R/DVD+R 
DL (σελ. 14).

• Δεν έ�υν εγγραφεί εικ�νες.
• Δεν είναι δυνατή η επε�εργασία λ�γω 

της κατάστασης της εικ�νας.
• Δεν είναι δυνατή η επε�εργασία εικ�νων 

με πρστασία (σελ. 63).
• Δεν μπρείτε να αντιγράψετε ταινίες 

απ� δίσκ στην ενσωματωμένη μνήμη 
(DCR-DVD450E/DVD850E) ή σε 
"Memory Stick PRO Duo".

Αναπαραγωγή "Memory 
Stick PRO Duo" σε άλλες 
συσκευές

Επε�εργασία εικ�νων στην 
κάμερα
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Δεν μπ�ρ�ύν να πρ�στεθ�ύν ταινίες 
στη λίστα αναπαραγωγής.
• Τ μέσ είναι πλήρες.
• Σε μια λίστα αναπαραγωγής μπρείτε να 

πρσθέσετε έως και 99 ταινίες στην 
ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/
DVD850E) ή σε "Memory Stick PRO 
Duo", ή 999 ταινίες σε δίσκ (σελ. 67).  
Διαγράψτε τις εικ�νες πυ δεν 
�ρειά#εστε (σελ. 54).

• Δεν μπρείτε να πρσθέσετε 
φωτγραφίες στη λίστα αναπαραγωγής.

Δεν είναι δυνατ�ς � δια�ωρισμ�ς 
ταινιών.
• Μια ταινία πυ είναι πλύ σύντμη δεν 

μπρεί να δια�ωριστεί.
• Δεν είναι δυνατή η διαίρεση μιας ταινίας 

με πρστασία (σελ. 63).

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή 
εικ�νων.

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των 
ακ�λυθων ταινιών (σελ. 54).
– Ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί σε DVD-

R/DVD+R DL
– Ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί σε DVD-

RW (λειτυργία VIDEO) με ε�αίρεση 
την τελευταία ταινία πυ έ�ει 
εγγραφεί.

– Ταινίες πυ έ�υν εγγραφεί σε 
DVD+RW με ε�αίρεση την τελευταία 
ταινία πυ έ�ει εγγραφεί.

• Στην περίπτωση δίσκυ, δεν μπρείτε να 
διαγράψετε ταινίες κατά τη διάρκεια της 
λειτυργίας Easy Handycam (σελ. 37).

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εικ�νων με 
πρστασία (σελ. 63).

Δεν είναι δυνατή η λήψη 
φωτ�γραφίας απ� ταινία.
• Δεν υπάρ�ει αρκετ�ς ελεύθερς �ώρς 

στ μέσ για απθήκευση εικ�νων 
(DCR-DVD450E/DVD650E/DVD850E) 
(σελ. 57).

Δεν είναι δυνατή η �ριστικ�π�ίηση.
• ?ρησιμπιήστε τ μετασ�ηματιστή 

εναλλασσ�μενυ ρεύματς για τη 
διαδικασία ριστικπίησης. Μην 
�ρησιμπιείτε τη μπαταρία.

• 4 δίσκς έ�ει ήδη ριστικπιηθεί. Στην 
περίπτωση των παρακάτω δίσκων, 
ακλυθήστε την απαιτύμενη 
διαδικασία για την εγγραφή επιπλέν 
ταινιών (σελ. 83):
– DVD-RW (λειτυργία VIDEO)
– DVD+RW

Δεν είναι δυνατή η [ΑΝΑΙΡ.�ΡΙΣΤ.].
• Η [ΑΝΑΙΡ.4ΡΙΣΤ.] δεν είναι διαθέσιμη 

για τυς ακ�λυθυς δίσκυς:
– DVD-RW (λειτυργία VR)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL

• Η επιλγή [ΑΝΑΙΡ.4ΡΙΣΤ.] δεν είναι 
διαθέσιμη κατά τη λειτυργία της Easy 
Handycam (σελ. 37).

Δεν είναι δυνατή η επε�εργασία ή η 
πρ�σθήκη εικ�νων σε δίσκ� με τη 
�ρήση άλλων συσκευών.
• Ενδέ�εται να μην μπρείτε να 

επε�εργαστείτε ή να εγγράψετε επιπλέν 
εικ�νες σε δίσκ πυ έ�ει εγγραφεί με 
την κάμερά σας �ρησιμπιώντας άλλες 
συσκευές.

Δεν ακ�ύγεται ή��ς απ� την 
τηλε�ραση π�υ είναι συνδεδεμένη 
με την κάμερα.
• Αυτ� συμ�αίνει γιατί έ�ει συνδεθεί μ�ν 

τ �ύσμα S VIDEO. Βε�αιωθείτε �τι 
συνδέσατε και τα κ�κκινα και λευκά 
�ύσματα τυ καλωδίυ σύνδεσης A/V με 
S VIDEO (πωλείται �ωριστά) (σελ. 71).

Σύνδεση/Αντιγραφή σε 
άλλες συσκευές

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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� λ�γ�ς εικ�νας δεν είναι σωστ�ς 
στην τηλε�ραση 4:3 π�υ είναι 
συνδεδεμένη με την κάμερα.
• Ρυθμίστε την επιλγή [ΤΥΠ4Σ TV] 

ανάλγα με την τηλε�ραση (σελ. 51). 

Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή.
• Τ καλώδι σύνδεσης A/V δεν είναι 

συνδεδεμέν σωστά. Βε�αιωθείτε �τι τ 
καλώδι σύνδεσης A/V είναι 
συνδεδεμέν με τη σωστή υπδ�ή, 
δηλαδή την υπδ�ή εισ�δυ της άλλης 
συσκευής για αντιγραφή ταινίας απ� την 
κάμερά σας (σελ. 58).

Δεν μπ�ρείτε να εγκαταστήσετε τ� 
"PMB".
• Ελέγ�τε τ περι�άλλν τυ υπλγιστή 

πυ απαιτείται για την εγκατάσταση τυ 
"PMB".

• Εγκαταστήστε τ "PMB" σύμφωνα με 
τις δηγίες (σελ. 106).

Τ� "PMB" δεν λειτ�υργεί σωστά.
• Κλείστε τ "PMB" και επανεκκινήστε 

τν υπλγιστή σας.

Η κάμερα δεν αναγνωρίHεται απ� 
τ�ν υπ�λ�γιστή.
• Εγκαταστήστε τ "PMB" (σελ. 106).
• Απσυνδέστε τυ��ν συσκευές απ� την 

υπδ�ή USB τυ υπλγιστή σας εκτ�ς 
απ� τ πληκτρλ�γι, τ πντίκι και την 
κάμερά σας.

• Απσυνδέστε τ καλώδι USB απ� τν 
υπλγιστή και την κάμερα και 
επανεκκινήστε τν υπλγιστή, ενώ στη 
συνέ�εια συνδέστε τν υπλγιστή και 
την κάμερά σας σύμφωνα με τις δηγίες 
(σελ. 106).

• Βε�αιωθείτε �τι τ εργαλεί ελέγ�υ 
μέσων τυ υπλγιστή είναι 
ενεργπιημέν. Για λεπτμέρειες 
σ�ετικά με τ εργαλεί ελέγ�υ μέσων, 
�λ. "PMB Guide" (σελ. 110).

Η παρακάτω λίστα παρυσιά#ει 
παραδείγματα συνδυασμών 
λειτυργιών και στι�είων μενύ πυ 
δεν μπρύν να �ρησιμπιηθύν 
ταυτ��ρνα.

Σύνδεση με υπ�λ�γιστή

Λειτ�υργίες π�υ δεν 
μπ�ρ�ύν να 
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν 
ταυτ��ρ�να

Δεν είναι 
δυνατή η 
�ρήση

Λ�γω των παρακάτω 
ρυθμίσεων

4πίσθις 
φωτισμ�ς

[ΦΩΤ4Μ/
ΕΣΤ.ΣΠ4Τ],
[ΦΩΤ4ΜΕΤ ΣΠ4Τ], 
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ], 
[?ΕΙΡ4ΚΙΝΗΤ] στην 
[ΕΚΘΕΣΗ]

[ΑΥΤ.ΑΡΓ4 
ΚΛΕ.]

[ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ], [FADER]

[ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΣΠ4Τ]

[ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ]

[TELE 
MACRO]

[ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ]

[ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ]

[TELE MACRO], 
[FADER]

[FADER] [ΚΕΡΙ]/
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ] στην 
[ΕΠΙΛ4ΓΗ 
ΣΚΗΝΗΣ]

[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡ4Φ.] [ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.{4ΥΜ]
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)



E:\IT_GR\4125250311\4125250311DVD450CEH\02GR-DVD450E\11TBS.fm

Ε
π

ίλυ
σ

η
 π

ρ
�

�
λη

μ
ά

τω
ν

GR

Ενδεί�εις και μηνύματα πρ�ειδ�π�ίησης

Εάν εμφανιστύν ενδεί�εις στην θ�νη 
LCD ή στ σκ�πευτρ, ελέγ�τε τα 
ακ�λυθα.
4ρισμένα πρ�λήματα μπρείτε να τα 
επιδιρθώσετε μ�νι σας. Εάν τ 
πρ��λημα ε�ακλυθεί να εμφανί#εται 
ακ�μη κι αν δκιμάσετε αρκετές φρές 
να τ επιλύσετε, επικινωνήστε με τν 
αντιπρ�σωπ της Sony ή με τ τπικ� 
ε�υσιδτημέν σέρ�ις της Sony.

C: (ή E:) ss:ss (Ένδει�η 
αυτ�διαγνωστικ�ύ ελέγ��υ)

C:04:ss

• Η μπαταρία δεν είναι 
"InfoLITHIUM" μπαταρία (Σειρά 
H). ?ρησιμπιήστε μια μπαταρία 
"InfoLITHIUM" (Σειρά H) 
(σελ. 135).

• Συνδέστε σωστά τ �ύσμα συνε�ύς 
ρεύματς τυ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς στην 
υπδ�ή DC IN της κάμερας 
(σελ. 22).

C:13:ss

• Υπάρ�ει πρ��λημα με τ δίσκ. 
?ρησιμπιήστε δίσκ συμ�ατ� με 
την κάμερά σας (σελ. 13).

• 4 δίσκς είναι �ρώμικς ή 
γρατ#υνισμένς. Καθαρίστε τ 
δίσκ �ρησιμπιώντας ένα μαλακ� 
πανί (σελ. 132).

C:32:ss

• Πρέκυψε πρ��λημα πυ δεν 
περιγράφεται παραπάνω. 

Αφαιρέστε τ δίσκ και 
τπθετήστε τν �ανά και 
�ρησιμπιήστε την κάμερα.

• Απσυνδέστε την πηγή 
τρφδσίας. Επανασυνδέστε τη 
και θέστε �ανά την κάμερά σας σε 
λειτυργία.

E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss / 
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss

• Πρέκυψε δυσλειτυργία πυ δεν 
μπρείτε να επιδιρθώσετε. 
Απευθυνθείτε στν αντιπρ�σωπ 
της Sony ή στ τπικ� 
ε�υσιδτημέν κέντρ σέρ�ις της 
Sony. Πληρφρήστε τυς για τν 
5-ψήφι κωδικ�,  πίς αρ�ί#ει 
απ� "E".

101-0001 (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η 
σε σ�έση με τα αρ�εία)

Ανα��σ�ήνει αργά
• Τ αρ�εί έ�ει καταστραφεί.
• Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση τυ 

αρ�είυ.

 (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η σε 
σ�έση με τ�υς δίσκ�υς)

Ανα��σ�ήνει αργά
• Δεν έ�ει εισα�θεί δίσκς.*
• Απμένυν λιγ�τερα απ� 5 λεπτά 

για την εγγραφή ταινιών.
• Έ�ει εισα�θεί δίσκς τυ πίυ η 

ανάγνωση ή εγγραφή δεν είναι 
δυνατή, �πως δίσκς μίας �ψης με 
την �ψη εγγραφής πρς τα έ�ω.

Ανα��σ�ήνει γρήγ�ρα
• Η κάμερα αδυνατεί να αναγνωρίσει 

τ δίσκ.*
• Έ�ει εισα�θεί ριστικπιημένς 

δίσκς στην κάμερα κατά τη 
διάρκεια αναμνής εγγραφής.

• 4 δίσκς είναι πλήρης.*

Ενδεί�εις 
αυτ�διαγνωστικ�ύ 
ελέγ��υ/Πρ�ειδ�π�ιητικές 
ενδεί�εις

C:04:00

Συνε�ί�εται ,
 123
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• 4 δίσκς έ�ει εγγραφεί σε 
διαφρετικ� σύστημα έγ�ρωμης 
τηλε�ρασης απ� την επιλγή πυ 
έγινε στην κάμερα �ταν επιλέ�θηκε 
τ  (Ταινία).*

Z (Πρέπει να αφαιρέσετε τ� δίσκ�)*

Ανα��σ�ήνει γρήγ�ρα
• Η κάμερα αδυνατεί να αναγνωρίσει 

τ δίσκ.
• 4 δίσκς είναι πλήρης.
• Ενδέ�εται να πρέκυψε σφάλμα 

στη μνάδα δίσκυ της κάμερας.
• Έ�ει εισα�θεί ριστικπιημένς 

δίσκς στην κάμερα κατά τη 
διάρκεια αναμνής εγγραφής 
(σελ. 83).

E (Πρ�ειδ�π�ίηση στάθμης 
μπαταρίας)

Ανα��σ�ήνει αργά
• Η μπαταρία έ�ει σ�εδ�ν 

ε�αντληθεί.
• Ανάλγα με τις συνθήκες 

λειτυργίας, περι�άλλντς και 
μπαταρίας, η ένδει�η E ενδέ�εται 
να ανα�σ�ήνει, ακ�μη κι αν 
απμένυν περίπυ 20 λεπτά.

 (Πρ�ειδ�π�ίηση υψηλής 
θερμ�κρασίας)

Ανα��σ�ήνει αργά
• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 

αυ�άνεται. Απενεργπιήστε την 
κάμερα και αφήστε τη για λίγη ώρα 
σε δρσερ� μέρς.

Ανα��σ�ήνει γρήγ�ρα*
• Η θερμκρασία της κάμερας είναι 

ε�αιρετικά υψηλή. 
Απενεργπιήστε την κάμερα και 
αφήστε τη για λίγη ώρα σε δρσερ� 
μέρς.

 (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η σε 
σ�έση με τ� "Memory Stick PRO 
Duo")

Ανα��σ�ήνει αργά
• Δεν υπάρ�ει αρκετ�ς ελεύθερς 

�ώρς για εγγραφή. Βλ. σελίδα 5 
για τυς τύπυς "Memory Stick 
PRO Duo" πυ μπρείτε να 
�ρησιμπιήσετε με την κάμερά 
σας. 

• Δεν έ�ει εισα�θεί "Memory Stick 
PRO Duo" (σελ. 34).

Ανα��σ�ήνει γρήγ�ρα*
• Δεν υπάρ�ει ελεύθερς �ώρς για 

εγγραφή. Διαγράψτε τις εικ�νες 
πυ δεν �ρειά#εστε (σελ. 54), ή 
διαμρφώστε τ "Memory Stick 
PRO Duo" (σελ. 81) μετά απ� την 
αντιγραφή των εικ�νων (σελ. 58, 71, 
105).

• Τ αρ�εί �άσης δεδμένων 
εικ�νων έ�ει καταστραφεί (σελ. 85).

 (Πρ�ειδ�π�ιητικές ενδεί�εις σε 
σ�έση με τη διαμ�ρφωση τ�υ 
"Memory Stick PRO Duo")*

• Τ "Memory Stick PRO Duo" έ�ει 
υπστεί #ημιά.

• Τ "Memory Stick PRO Duo" δεν 
έ�ει διαμρφωθεί σωστά (σελ. 81, 
133).

 (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η σε 
σ�έση με μη συμ�ατ� "Memory Stick 
PRO Duo")*

• Έ�ει εισα�θεί ένα μη συμ�ατ� 
"Memory Stick PRO Duo" 
(σελ. 133).

- (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η σε 
σ�έση με την πρ�στασία εγγραφής 
τ�υ "Memory Stick PRO Duo")*

• Η πρ�σ�αση στ "Memory Stick 
PRO Duo" έ�ει περιριστεί με άλλη 
συσκευή.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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 (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η σε 
σ�έση με την πρ�ειδ�π�ίηση 
κ�υνήματ�ς της κάμερας)

• Η κάμερα δεν είναι σταθερή, π�τε 
εύκλα πρκύπτει κυνήμα της 
κάμερας. Κρατήστε σταθερή την 
κάμερα και με τα δύ �έρια και 
τρα�ή�τε την εικ�να. Ωστ�σ, 
επισημαίνεται �τι η 
πρειδπιητική ένδει�η για τ 
κύνημα της κάμερας δεν 
ε�αφανί#εται.

 (Πρ�ειδ�π�ιητική ένδει�η για 
την εγγραφή φωτ�γραφίας)

• Δεν υπάρ�ει αρκετ�ς ελεύθερς 
�ώρς για εγγραφή στ μέσ.

* Ακύγεται μια μελωδία �ταν εμφανί#νται 
στην θ�νη ι πρειδπιητικές ενδεί�εις 
(σελ. 94).

Εάν εμφανί#νται μηνύματα στην 
θ�νη, ακλυθήστε τις δηγίες.

x Μέσα

Σφάλμα διαμ�ρφωσης εσωτερικής 
μνήμης.

• Η διαμ�ρφωση της ενσωματωμένης 
μνήμης της κάμερας έ�ει 
μετα�ληθεί απ� την πρεπιλεγμένη 
διαμ�ρφωση. Ενδέ�εται να 
μπρείτε να �ρησιμπιήσετε �ανά 
την ενσωματωμένη μνήμη αφύ τη 
διαμρφώσετε (σελ. 81). Θα 
διαγραφύν �λα τα δεδμένα στην 
ενσωματωμένη μνήμη.

Απαγ�ρεύεται η αναπαραγωγή.
• Πρσπαθείτε να αναπαράγετε μη 

συμ�ατ� με την κάμερά σας δίσκ.
• Πρσπαθείτε να αναπαράγετε 

εικ�να πυ έ�ει εγγραφεί με σήμα 
πρστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων.

 Z �ριστικ�π�ιημέν�ς δίσκ�ς 
αδύνατη η εγγραφή

• Για την εγγραφή σε 
ριστικπιημέν DVD-RW 
(λειτυργία VIDEO), αναιρέστε 
την ριστικπίηση (σελ. 83).

 Σφάλμα δίσκ�υ Αφαιρέστε τ� 
δίσκ�.

• Η κάμερα δεν αναγνωρί#ει τ 
δίσκ, γιατί είναι μη συμ�ατ�ς ή 
έ�ει γρατ#υνιές.

 Z Σφάλμα δίσκ�υ. Μη 
υπ�στηριH�μενη μ�ρφή.

• 4 δίσκς έ�ει εγγραφεί με 
διαφρετικ� κώδικα διαμ�ρφωσης 
απ� της κάμερας. Εάν 
διαμρφώσετε τ δίσκ ενδέ�εται 
να μπρείτε να τν 
�ρησιμπιήσετε με την κάμερα 
(μ�ν για DVD-RW/DVD+RW) 
(σελ. 81).

Τ�π�θετήστε �ανά τ� Memory 
Stick.

• Αφαιρέστε και τπθετήστε τ 
"Memory Stick PRO Duo" μερικές 
φρές. Αν ανα�σ�ήνει η ένδει�η 
ακ�μη και τ�τε, τ "Memory Stick 
PRO Duo" ενδέ�εται να έ�ει 
καταστραφεί. Δκιμάστε με άλλ 
"Memory Stick PRO Duo". 

Περιγραφή 
πρ�ειδ�π�ιητικών 
μηνυμάτων

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Τ� Memory Stick δεν είναι σωστά 
φ�ρμαρισμέν�.

• Ελέγ�τε τη διαμ�ρφωση και στη 
συνέ�εια διαμρφώστε τ "Memory 
Stick PRO Duo" με την κάμερά 
σας, εάν �ρειά#εται (σελ. 81).

Φάκελ�ς φωτ�γραφιών πλήρης. 
Αδύνατη η εγγραφή φωτ�γραφιών.

• Δεν μπρείτε να δημιυργήσετε 
φακέλυς πέραν τυ 999MSDCF. 
Δεν μπρείτε να δημιυργήσετε ή 
να διαγράψετε φακέλυς 
�ρησιμπιώντας την κάμερα. 

• Διαμρφώστε τ "Memory Stick 
PRO Duo" (σελ. 81), ή διαγράψτε 
τυς φακέλυς πυ δεν �ρειά#εστε 
με τν υπλγιστή σας.

Αυτ� τ� Memory Stick ενδέ�εται να 
μην είναι δυνατ� να εγγράψει ή να 
αναπαράγει ταινίες.

• ?ρησιμπιήστε κατάλληλ 
"Memory Stick" (σελ. 5).

Αυτ� τ� Memory Stick ίσως να μην 
μπ�ρεί να εγγράψει ή να αναπαράγει 
σωστά εικ�νες.

• ?ρησιμπιήστε κατάλληλ 
"Memory Stick" (σελ. 5).

Μην αφαιρείτε τ� Memory Stick 
κατά την εγγραφή. Μπ�ρεί να 
καταστραφ�ύν δεδ�μένα.

• Εισάγετε τ "Memory Stick PRO 
Duo" �ανά, και ακλυθήστε τις 
δηγίες στην θ�νη.

Κατεστραμμέν� αρ�εί� �άσης 
δεδ�μένων. Δημι�υργία νέ�υ 
αρ�εί�υ;

• Τ αρ�εί �άσης δεδμένων 
εικ�νων έ�ει καταστραφεί. Nταν 
αγγί#ετε [ΝΑΙ], δημιυργείται ένα 
νέ αρ�εί �άσης δεδμένων 
εικ�νων. 4ι εικ�νες πυ έ�υν 
εγγραφεί παλαι�τερα στ "Memory 
Stick PRO Duo" δεν μπρύν να 
αναπαρα�θύν (Τα αρ�εία εικ�νων 
δεν έ�υν καταστραφεί). Αν 
εκτελέσετε [ΕΠΙΔ.ΑΡ?.ΒΑΣ.Δ.] 
(σελ. 85) αφύ δημιυργήσετε νέ 
αρ�εί �άσης δεδμένων εικ�νων, η 
αναπαραγωγή παλαιών 
απθηκευμένων εικ�νων μπρεί να 
απ�εί δυνατή. Αν αυτ� δεν συμ�εί, 
αντιγράψτε την εικ�να σε 
υπλγιστή, �ρησιμπιώντας τ 
παρε��μεν λγισμικ�.

Υπάρ��υν ασυνέπειες στ� αρ�εί� 
�άσης δεδ. Αδύνατη η εγγραφή ή η 
αναπαραγωγή ταινιών. Θέλετε να 
επιδ.τ� αρ�εί� �άσης δεδ�μένων;

• Τ αρ�εί �άσης δεδμένων 
εικ�νων έ�ει καταστραφεί. Αγγί�τε 
[ΝΑΙ] για επιδι�ρθωση.

x Άλλα

Αδύνατη περαιτέρω επιλ�γή.

• Σε μια λίστα αναπαραγωγής 
μπρείτε να πρσθέσετε έως και 99 
ταινίες στην ενσωματωμένη μνήμη 
(DCR-DVD450E/DVD850E) ή σε 
"Memory Stick PRO Duo", ή 999 
ταινίες σε δίσκ (σελ. 67).
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• 4 μέγιστς αριθμ�ς εικ�νων πυ 
μπρείτε να επιλέ�ετε ταυτ��ρνα 
απ� την θ�νη INDEX είναι 100 
�ταν:

– διαγράφετε εικ�νες
– πρστατεύετε εικ�νες ή 

καταργείτε την πρστασία
– αντιγράφετε ταινίες
– αντιγράφετε φωτγραφίες
– επε�εργά#εστε λίστα 

αναπαραγωγής

Πρ�στατευμένα δεδ�μένα.
• Η εικ�να πρστατεύεται. 

Ακυρώστε την πρστασία.

Αδύνατη η ανάκτηση δεδ�μένων.
• Η εγγραφή δεδμένων στ μέσ 

απέτυ�ε. Έγιναν πρσπάθειες 
ανάκτησης των δεδμένων, αλλά 
δεν ήταν επιτυ�είς.

Παρακαλώ περιμένετε.
• Εμφανί#εται εάν απαιτείται �ρ�νς 

για την αφαίρεση δίσκυ. 
Ενεργπιήστε την κάμερα και 
αφήστε τη για περίπυ 10 λεπτά, 
�ωρίς την ύπαρ�η κραδασμών.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Επιπρ&σθετες πληρ"φ"ρίες

�ρήση της κάμερας στ� ε�ωτερικ�

Παρ��ή ρεύματ�ς
Μπρείτε να �ρησιμπιήσετε την 
κάμερά σας σε πιαδήπτε �ώρα/
περι�ή �ρησιμπιώντας τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς (100 V έως 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz) πυ περιλαμ�άνεται στη 
συσκευασία.

Σ�ετικά με τα συστήματα 
έγ�ρωμης τηλε�ρασης
Η κάμερά σας �ασί#εται στ σύστημα 
PAL. Αν θέλετε να δείτε την 
αναπαραγ�μενη εικ�να σε τηλε�ραση, 
αυτή θα πρέπει να �ασί#εται στ 
σύστημα PAL με υπδ�ή εισ�δυ 
AUDIO/VIDEO.

Σύστημα 4ρησιμ
π
ιείται σε

PAL

Αυστραλία, Αυστρία, 
Βέλγι, Κίνα, Δημκρατία 
της Τσε�ίας, Δανία, 
Φινλανδία, Γερμανία, 
4λλανδία, ?νγκ Κ�νγκ, 
4υγγαρία, Ιταλία, Κυ�έιτ, 
Μαλαισία, Νέα {ηλανδία, 
Νρ�ηγία, Πλωνία, 
Πρτγαλία, Σιγκαπύρη, 
Δημκρατία της Σλ�ακίας, 
Ισπανία, Συηδία, Ελ�ετία, 
Ταϊλάνδη, Ηνωμέν 
Βασίλει κ.λπ.

PAL - M Βρα#ιλία

PAL - N
Αργεντινή, Παραγυάη, 
4υρυγυάη

NTSC

Μπα�άμες, Βλι�ία, 
Καναδάς, Κεντρική Αμερική, 
?ιλή, Κλμ�ία, Εκυαδ�ρ, 
Γυιάνα, Τ#αμάικα, 
Ιαπωνία, Κρέα, Με�ικ�, 
Περύ, Συρινάμ, Ταϊ�άν, 
Φιλιππίνες, Ηνωμένες 
Πλιτείες Αμερικής, 
Βενε#υέλα, κ.λπ.

SECAM
Βυλγαρία, Γαλλία, Γυιάνα, 
Ιράν, Ιράκ, Μνακ�, Ρωσία, 
4υκρανία, κ.λπ.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Ρύθμιση στην τ�πική ώρα
Μπρείτε να ρυθμίσετε εύκλα τ ρλ�ι στην τπική ώρα ρυθμί#ντας τη διαφρά 
ώρας �ταν �ρησιμπιείτε την κάμερα στ ε�ωτερικ�. Αγγί�τε (HOME) t 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.] t [ΡΥΘ ΠΕΡΙ4?ΗΣ] και [ΚΑΛ4Κ 
ΩΡΑ] (σελ. 95).

Παγκ�σμια διαφ�ρά ώρας

Διαφ
ρά 
ώρας ανά 
Fώνη 
ώρας

Ρύθμιση περι
�ής

GMT Λισσα��να, Λνδίν

+01:00 Βερλίν, Παρίσι

+02:00 Ελσίνκι, Κάιρ, Κωνσταντινύπλη

+03:00 Μ�σ�α, Ναϊρ�μπι

+03:30 Τε�εράνη

+04:00 Αμπύ Ντάμπι, Μπακύ

+04:30 Καμπύλ

+05:00 Καράτσι, Ισλαμαμπάντ

+05:30 Καλκύτα, Νέ Δελ�ί

+06:00 Άλμα-Άτα, Ντάκα

+06:30 Γιανγκ�ν

+07:00 Μπανγκ�κ, Τ#ακάρτα

+08:00 ?νγκ Κνγκ, Σιγκαπύρη, Πεκίν

+09:00 Σεύλ, Τ�κι

+09:30 Αδελαϊδα, Ντάρ�ιν

+10:00 Μελ�ύρνη, Σίδνεϋ

+11:00 Νησιά τυ Σλμώντα.

+12:00 Φίτ#ι, 4υέλλιγκτν, Eniwetok, 
Kwajalein

–11:00 Σαμ�α

–10:00 ?α�άη

–09:00 Αλάσκα

–08:00 Λς Άντ#ελες, Τι�υάνα

–07:00 Ντέν�ερ, Αρι#�να

–06:00 Σικάγ, Π�λη Με�ικύ

–05:00 Νέα Υ�ρκη, Μπγκτά

–04:00 Σαντιάγκ

–03:30 Σαιν Τ#ν

–03:00 Βρα#ιλία, Μντε�ίδε

–02:00 Φερνάντ ντε Νρ�νια

–01:00 Α#�ρες, Πράσιν Ακρωτήρι

Διαφ
ρά 
ώρας ανά 
Fώνη 
ώρας

Ρύθμιση περι
�ής
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Δ�μή αρ�είων/φακέλων σε 
ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/
DVD850E) και σε "Memory Stick PRO 
Duo"
Η δμή αρ�είων/φακέλων παρυσιά#εται παρακάτω. Συνήθως, δεν �ρειά#εται να 
γνωρί#ετε τη δμή αρ�είων/φακέλων, κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή εικ�νων στην 
κάμερα. Για να απλαμ�άνετε φωτγραφίες ή ταινίες, συνδέντας την κάμερα σε 
υπλγιστή, �λ. "PMB Guide" (σελ. 110) στ παρε��μεν CD-ROM και 
�ρησιμπιήστε στη συνέ�εια την παρε��μενη εφαρμγή.

A Αρ�εία �άσης δεδ�μένων 
εικ�νων
Εάν διαγράψετε τα αρ�εία, δεν θα 
είναι δυνατή η σωστή εγγραφή/
αναπαραγωγή των εικ�νων. Απ� 
πρεπιλγή, τα αρ�εία ρί#νται ως 
κρυφά αρ�εία και καννικά δεν 
εμφανί#νται.

B Αρ�εία ταινίας (αρ�εία MPEG2)
Η επέκταση των αρ�είων είναι 
".MPG". Τ μέγιστ μέγεθς είναι 2 
GB. Nταν η �ωρητικ�τητα εν�ς 
αρ�είυ υπερ�αίνει τα 2 GB, τ 
αρ�εί δια�ωρί#εται.

4 αριθμ�ς των αρ�είων αυ�άνεται 
αυτ�ματα. Nταν  αριθμ�ς των 
αρ�είων υπερ�εί τ 9.999, τ�τε 
δημιυργείται άλλς φάκελς για 
την εγγραφή νέων αρ�είων ταινιών.

Τ �νμα τυ φακέλυ αυ�άνεται: 
[101PNV01] t [102PNV01]

C Αρ�εία φωτ�γραφιών (αρ�εία 
JPEG)
Η επέκταση των αρ�είων είναι 
".JPG". 4 αριθμ�ς των αρ�είων 
αυ�άνεται αυτ�ματα. Nταν  
αριθμ�ς των αρ�είων υπερ�εί τα 
9.999, τ�τε δημιυργείται άλλς 
φάκελς για την απθήκευση των 
νέων αρ�είων εικ�νων.

Τ �νμα τυ φακέλυ αυ�άνεται: 
[101MSDCF] t [102MSDCF]

• Μπρείτε να έ�ετε πρ�σ�αση στα μέσα της 
κάμερας απ� υπλγιστή συνδεδεμέν με 
καλώδι USB (σελ. 108).

• Μην τρππιείτε τα αρ�εία ή τυς 
φακέλυς στην κάμερα απ� υπλγιστή. Τα 
αρ�εία εικ�νων μπρεί να καταστραφύν ή 
ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή τυς.

• Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τα 
απτελέσματα της επε�εργασίας απ� 
υπλγιστή των δεδμένων σε μέσ στην 
κάμερα. 

* Ενσωματμένη μνήμη μ�ν (DCR-DVD450E/DVD850E)
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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• Nταν διαγράφετε αρ�εία εικ�νων, 
ακλυθείστε τα �ήματα στη σελίδα 54. Μη 
διαγράφετε τα αρ�εία εικ�νων στ μέσ της 
κάμερας απευθείας με υπλγιστή.

• Μη διαμρφώνετε τ μέσ στην κάμερα 
�ρησιμπιώντας υπλγιστή. Η κάμερα 
ενδέ�εται να μην λειτυργεί σωστά.

• Μην αντιγράφετε με υπλγιστή τα αρ�εία 
απ� "Memory Stick PRO Duo" της 
κάμερας. Η Sony δεν θα φέρει καμία 
ευθύνη για τα απτελέσματα ανάλγης 
ενέργειας.
1
GR

Συντήρηση και 
πρ�φυλά�εις

Βλ. σελίδα 14 για λεπτ�μέρειες των 
τύπων δίσκων π�υ μπ�ρείτε να 
�ρησιμ�π�ιήσετε με την κάμερά 
σας.

Σημειώσεις σ�ετικά με τη �ρήση
• Κρατήστε τ δίσκ απ� τις άκρες τυ ενώ 

κρατάτε ελαφρά την κεντρική πή. Μην 
αγγί#ετε την πλευρά εγγραφής (την πλευρά 
πυ �ρίσκεται αντίθετα της εκτυπωμένης 
�ταν �ρησιμπιείτε δίσκ μίας �ψης).

• Πριν απ� τη λήψη, φρντίστε να 
καθαρίσετε σκ�νη και απτυπώματα απ� 
τ δίσκ με ένα μαλακ� πανί. Αλλιώς 
ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η καννική 
εγγραφή ή αναπαραγωγή, ή ακ�μα και η 
�ρήση τυ δίσκυ.

• Nταν τπθετείτε τ δίσκ στην κάμερα, 
πιέστε σταθερά έως �τυ κυμπώσει. Nταν 
εμφανί#εται τ μήνυμα [C:13:ss] στην 
θ�νη LCD, ανί�τε τ κάλυμμα δίσκυ και 
τπθετήστε τ δίσκ �ανά. 

• Μην κλλάτε υλικά, �πως αυτκ�λλητα, 
στην επιφάνεια δίσκυ. Κάτι τέτι μπρεί 
να πρκαλέσει απώλεια ισρρπίας τυ 
δίσκυ και δυσλειτυργία τυ δίσκυ ή της 
κάμερας.

�ρήση δίσκων δύ� �ψεων
4ι δίσκι δύ �ψεων σας επιτρέπυν την 
εγγραφή και των δύ πλευρών τυ δίσκυ.

Σ�ετικά με τ� δίσκ�

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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x Εγγραφή στην �ψη Α
Τπθετήστε τ δίσκ στην κάμερα με 
την �ψη πυ φέρει τ σύμ�λ  στ 
κέντρ πρς τ σώμα της κάμερας, έως 
�τυ κυμπώσει.

• Nταν �ρησιμπιείτε δίσκ δύ �ψεων, 
πρσέ�τε να μην λερώσετε την επιφάνεια με 
απτυπώματα.

• Nταν �ρησιμπιείται δίσκς δύ �ψεων με 
την κάμερα, η εγγραφή/αναπαραγωγή 
πραγματπιείται μ�ν σε μία �ψη. Δεν 
είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή 
της άλλης �ψης ενώ  δίσκς παραμένει 
μέσα στην κάμερα. Nταν λκληρωθεί η 
εγγραφή/αναπαραγωγή της μίας �ψης, 
αφαιρέστε τ δίσκ και γυρίστε τν για να 
�ρησιμπιήσετε την άλλη �ψη.

• Πραγματπιήστε τις παρακάτω 
διαδικασίες σε κάθε �ψη δίσκυ δύ 
�ψεων:
– 4ριστικπίηση (σελ. 76)

– Διαμ�ρφωση (σελ. 81)
– Αναίρεση ριστικπίησης (σελ. 83)

Φρ�ντίδα και απ�θήκευση των 
δίσκων
• Να διατηρείτε τ δίσκ καθαρ�, αλλιώς η 

πι�τητα ε��δυ της εικ�νας και τυ ή�υ 
ενδέ�εται να αλλιωθεί.

• Καθαρίστε τ δίσκ με ένα μαλακ� πανί.
Σκυπίστε τ δίσκ απ� τ κέντρ πρς τα 
έ�ω. Για �ρωμιές, καθαρίστε τ δίσκ με 
ένα μαλακ� πανί, ελαφρά ντισμέν και στη 
συνέ�εια απμακρύνετε την υγρασία με ένα 
μαλακ�, στεγν� πανί. Μην �ρησιμπιείτε 
διαλυτικά �πως �εν#ίνη, καθαριστικά πυ 
πρρί#νται για δίσκυς �υνιλίυ ή 
αντιστατικ� σπρέι, καθώς ενδέ�εται να 
πρκαλέσυν δυσλειτυργία στ δίσκ.

• Μην εκθέτετε τ δίσκ σε άμεσ ηλιακ� 
φως και μην τν αφήνετε σε υγρ� σημεί.

• Nταν μεταφέρετε ή απθηκεύετε τ δίσκ,  
τπθετήστε τν στη θήκη τυ.

• Nταν θέλετε να γράψετε, να σημειώσετε, 
κτλ. δίσκ μίας �ψης, γράψτε μ�ν στην 
εκτυπωμένη πλευρά �ρησιμπιώντας 
μαρκαδ�ρ λαδιύ με μαλακή μύτη, ενώ 
μην αγγί#ετε τ μελάνι έως �τυ στεγνώσει. 
Μην θερμαίνετε τ δίσκ και μη 
�ρησιμπιείτε μυτερά εργαλεία, �πως 
στυλ� με μεταλλική μύτη. Μην στεγνώνετε 
την επιφάνεια με θερμ�τητα. Δεν μπρείτε 
να σημειώσετε δίσκυς δύ �ψεων.

 Σύμ�λ 

Τπθετήστε τ σύμ�λ  πρς 
την ε�ωτερική πλευρά.
Η εγγραφή πραγματπιείται στην 
πίσω πλευρά.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Τ "Memory Stick" είναι ένα συμπαγές, 
φρητ� μέσ εγγραφής λκληρωμένυ 
κυκλώματς με μεγάλη �ωρητικ�τητα 
δεδμένων.
Μπρείτε να �ρησιμπιήσετε μ�ν 
"Memory Stick Duo", τ πί έ�ει 
περίπυ τ μισ� μέγεθς εν�ς τυπικύ 
"Memory Stick", με τη κάμερά σας. 
Ωστ�σ, δεν είναι εγγυημένη η 
λειτυργία �λων των τύπων των 
"Memory Stick Duo" με την κάμερά 
σας.

• Τ πρϊ�ν αυτ� δεν μπρεί να εγγράψει ή 
να αναπαράγει δεδμένα, τα πία 
�ρησιμπιύν την τε�νλγία 
"MagicGate". Η "MagicGate" είναι μια 
τε�νλγία πρστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων πυ εγγράφει και μεταφέρει 
τα περιε��μενα με κρυπτγραφημένη 
μρφή.

• Τ πρϊ�ν αυτ� είναι συμ�ατ� με "Memory 
Stick Micro" ("M2"). "M2" είναι η 
σύντμηση για τ "Memory Stick Micro".

• Ένα "Memory Stick PRO Duo" πυ έ�ει 
διαμρφωθεί σε υπλγιστή (Windows OS/
Mac OS) δεν έ�ει εγγυημένη συμ�ατ�τητα 
με την κάμερα.

• Η τα�ύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 
δεδμένων μπρεί να πικίλλει ανάλγα με 
τ συνδυασμ� τυ "Memory Stick PRO 
Duo" και τυ συμ�ατύ με τ "Memory 

Stick PRO Duo" πρϊ�ντς πυ 
�ρησιμπιείτε.

• Κατεστραμμένα ή �αμένα δεδμένα μπρεί 
να παρυσιαστύν στις παρακάτω 
περιπτώσεις (δεν απδίδεται απ#ημίωση 
για αυτά τα δεδμένα):
– Αν αφαιρέσετε τ "Memory Stick PRO 

Duo", ή απενεργπιήσετε την κάμερα 
ενώ δια�ά#ει ή εγγράφει αρ�εία εικ�νων 
στ "Memory Stick PRO Duo" (ενώ η 
λυ�νία πρ�σ�ασης είναι αναμμένη ή 
ανα�σ�ήνει).

– Αν �ρησιμπιείτε τ "Memory Stick 
PRO Duo" κντά σε μαγνήτες ή 
μαγνητικά πεδία.

• Συνιστάται η δημιυργία αντιγράφων 
ασφαλείας των σημαντικών δεδμένων στ 
σκληρ� δίσκ εν�ς υπλγιστή.

• Πρσέ�τε να μην ασκήσετε υπερ�λική 
δύναμη �ταν γράφετε στην περι�ή 
σημειώσεων εν�ς "Memory Stick PRO 
Duo".

• Μην επικλλήσετε ετικέτες ή κάτι ανάλγ 
σε "Memory Stick PRO Duo" ή σε 
μετατρπέα "Memory Stick Duo".

• Nταν μεταφέρετε ή απθηκεύετε ένα 
"Memory Stick PRO Duo", τπθετήστε τ 
στη θήκη τυ.

• Μην ακυμπάτε και μην αφήνετε μεταλλικά 
αντικείμενα να έρ�νται σε επαφή με τυς 
ακρδέκτες.

• Μην κάμπτετε, ρί�νετε ή ασκείτε μεγάλη 
δύναμη στ "Memory Stick PRO Duo".

• Μην απσυναρμλγείτε και μην 
τρππιείτε τ "Memory Stick PRO Duo".

• Μην αφήσετε τ "Memory Stick PRO Duo" 
να �ρα�εί.

• Να φυλάτε τ "Memory Stick PRO Duo" 
μακριά απ� μικρά παιδιά. Κίνδυνς 
κατάπσης.

• Μην τπθετείτε τίπτα άλλ εκτ�ς απ� 
ένα "Memory Stick PRO Duo" στην 
υπδ�ή "Memory Stick Duo". Ενδέ�εται 
να πρκληθεί δυσλειτυργία.

• Μην �ρησιμπιείτε ή φυλάσσετε τ 
"Memory Stick PRO Duo" στα ακ�λυθα 
σημεία:
– Σημεία πυ εκτίθενται σε υπερ�λικά 

υψηλές θερμκρασίες, �πως ένα 
αυτκίνητ σταθμευμέν έ�ω τ 
καλκαίρι.

Σ�ετικά με τ� "Memory 
Stick"

Τύπ
ι "Memory Stick"
Εγγραφή/
Αναπαραγωγή

"Memory Stick Duo" 
(με MagicGate)

-

"Memory Stick PRO 
Duo"

a

"Memory Stick PRO-HG 
Duo"

a*

* Η κάμερά σας δεν είναι συμ�ατή με 
παράλληλη μεταφρά δεδμένων 8-bit, 
αλλά πραγματπιεί παράλληλη μεταφρά 
δεδμένων 4-bit, η πία �ρησιμπιείται 
απ� τ "Memory Stick PRO Duo".

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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– Σημεία πυ εκτίθενται στις ακτίνες τυ 
ήλιυ.

– Σημεία με ε�αιρετικά υψηλή υγρασία ή 
πυ εκτίθενται σε δια�ρωτικά αέρια.

x Σ�ετικά με τ� μετατρ�πέα  
"Memory Stick Duo"
• Nταν �ρησιμπιείτε ένα "Memory Stick 

PRO Duo" με μια συσκευή συμ�ατή με 
"Memory Stick", �ε�αιωθείτε �τι έ�ετε 
τπθετήσει τ "Memory Stick PRO Duo" 
σε έναν μετατρπέα "Memory Stick Duo".

• Nταν τπθετείτε ένα "Memory Stick PRO 
Duo" σε έναν μετατρπέα "Memory Stick 
Duo", �ε�αιωθείτε �τι τ "Memory Stick 
PRO Duo" έ�ει τπθετηθεί στραμμέν 
πρς τη σωστή κατεύθυνση, και στη 
συνέ�εια τπθετήστε τ πλήρως. 
Επισημαίνεται �τι η εσφαλμένη �ρήση 
μπρεί να πρκαλέσει δυσλειτυργία. 
Επίσης, αν ασκήσετε δύναμη για να 
τπθετήσετε τ "Memory Stick PRO Duo" 
στ μετατρπέα "Memory Stick Duo" με τη 
λάθς κατεύθυνση, μπρεί να καταστραφεί.

• Μην τπθετείτε μετατρπέα "Memory 
Stick Duo" �ωρίς να έ�ει τπθετηθεί ένα 
"Memory Stick PRO Duo" συνδεδεμέν με 
μια συσκευή συμ�ατή με "Memory Stick". 
Ενδέ�εται να πρκληθεί δυσλειτυργία της 
μνάδας.

x Σ�ετικά με τ� "Memory Stick PRO 
Duo"
• Με αυτήν τη �ιντεκάμερα μπρείτε να 

�ρησιμπιήσετε "Memory Stick PRO 
Duo" έως 16 GB και "Memory Stick PRO-
HG Duo" έως 8 GB.

Σημειώσεις για τη �ρήση τ�υ 
"Memory Stick Micro"
• Για να �ρησιμπιήσετε ένα "Memory Stick 

Micro" με την κάμερά σας, θα �ρειαστείτε 
μετατρπέα M2 μεγέθυς Duo. 
Τπθετήστε τ "Memory Stick Micro" 
μέσα στ μετατρπέα M2 μεγέθυς Duo και 
τπθετείστε ύστερα τ μετατρπέα στην 
υπδ�ή τυ "Memory Stick Duo". Αν 
τπθετήσετε ένα "Memory Stick Micro" 
μέσα στην κάμερά σας δί�ως να 
�ρησιμπιήσετε μετατρπέα M2 μεγέθυς 
Duo, ενδέ�εται να μη μπρείτε να τ 
�γάλετε απ� την κάμερά σας.

• Να φυλάτε τ "Memory Stick Micro" 
μακριά απ� μικρά παιδιά. Κίνδυνς 
κατάπσης.

Σ�ετικά με τη συμ�ατ�τητα των 
δεδ�μένων εικ�νων
• Τα αρ�εία δεδμένων εικ�νων πυ 

εγγράφνται σε "Memory Stick PRO Duo" 
απ� την κάμερα συμμρφώννται με τ 
καθλικ� πρ�τυπ "Design rule for Camera 
File system" πυ έ�ει καθιερωθεί απ� τ 
JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association).

• Στην κάμερα, δεν είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή φωτγραφιών πυ έ�υν 
εγγραφεί σε άλλες συσκευές (DCR-
TRV900E ή DSC-D700/D770) ι πίες δεν 
συμμρφώννται με τ καθλικ� πρ�τυπ. 
(Τα μντέλα αυτά δεν πωλύνται σε 
ρισμένες περι�ές.)

• Αν δεν μπρείτε να �ρησιμπιήσετε 
"Memory Stick PRO Duo" πυ έ�ει 
�ρησιμπιηθεί απ� άλλη συσκευή, 
διαμρφώστε τ με την κάμερα (σελ. 81). 
Θα πρέπει να σημειωθεί �τι η διαμ�ρφωση 
διαγράφει �λα τα δεδμένα στ "Memory 
Stick PRO Duo".

• Ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή εικ�νων με την κάμερα:
– εάν τα δεδμένα εικ�νας έ�υν 

τρππιηθεί σε υπλγιστή.
– αν τα δεδμένα εικ�νας έ�υν εγγραφεί 

με άλλες συσκευές.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Η κάμερά σας λειτυργεί μ�ν με 
μπαταρία "InfoLITHIUM" (Σειρά H).
4ι μπαταρίες "InfoLITHIUM" σειράς 
Η φέρυν την ένδει�η .

Τι είναι η μπαταρία 
"InfoLITHIUM";
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" είναι μια 
μπαταρία ι�ντων λιθίυ πυ διαθέτει 
λειτυργίες για τη μετάδση 
πληρφριών, ι πίες σ�ετί#νται με 
τις συνθήκες λειτυργίας μετα�ύ της 
κάμερας και εν�ς πραιρετικύ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς/φρτιστή.
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" 
υπλγί#ει την κατανάλωση ενέργειας, 
ανάλγα με τις συνθήκες λειτυργίας 
της κάμεράς σας και πρ�άλλει τν 
υπ�λιπ �ρ�ν μπαταρίας σε λεπτά.
Με ένα μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς/φρτιστή, 
εμφανί#εται  υπ�λιπς �ρ�νς της 
μπαταρίας και της φ�ρτισης.

Φ�ρτιση της μπαταρίας
• Βε�αιωθείτε �τι έ�ετε φρτίσει τη μπαταρία 

πρτύ �εκινήσετε να �ρησιμπιείτε την 
κάμερα.

• Συνιστάται η φ�ρτιση της μπαταρίας σε 
περι�άλλν με θερμκρασία μετα�ύ 10°C 
και 30°C, μέ�ρι να σ�ήσει η λυ�νία CHG 
(φ�ρτιση). Εάν φρτίσετε τη μπαταρία σε 
θερμκρασίες εκτ�ς τυ πραναφερ�μενυ 
εύρυς, η φ�ρτιση ενδέ�εται να μην είναι 
απτελεσματική.

• Αφύ λκληρωθεί η φ�ρτιση, 
απσυνδέστε τ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς απ� την 
υπδ�ή DC IN της κάμερας ή αφαιρέστε 
τη μπαταρία.

Απ�τελεσματική �ρήση της 
μπαταρίας
• Η απ�δση της μπαταρίας μειώνεται �ταν η 

θερμκρασία περι�άλλντς είναι 10°C ή 
�αμηλ�τερη και τ �ρνικ� διάστημα κατά 
τ πί μπρείτε να �ρησιμπιήσετε τη 
μπαταρία γίνεται συντμ�τερ. Σε αυτή την 
περίπτωση, εκτελέστε ένα απ� τα ακ�λυθα 
πρκειμένυ να �ρησιμπιήσετε τη 
μπαταρία για μεγαλύτερ �ρνικ� 
διάστημα.
– Βάλτε τη μπαταρία στην τσέπη σας για να 

#εσταθεί και τπθετήστε την �ανά πριν 
αρ�ίσετε να πραγματπιείτε λήψεις.

– ?ρησιμπιήστε μια μπαταρία μεγάλης 
�ωρητικ�τητας: NP-FH70/NP-FH100 
(πωλείται �ωριστά).

• Η συ�νή �ρήση της θ�νης LCD ή η συ�νή 
αναπαραγωγή και �ρήση των λειτυργιών 
γρήγρης μετακίνησης πρς τα εμπρ�ς/
πίσω απφρτί#ει τα�ύτερα τη �παταρία.
Συνιστάται η �ρήση μπαταρίας μεγάλης 
�ωρητικ�τητας: NP-FH70/NP-FH100 
(πωλείται �ωριστά).

• Βε�αιωθείτε �τι  διακ�πτης POWER 
�ρίσκεται στη θέση OFF (CHG) �ταν δεν 
πραγματπιείτε εγγραφή ή αναπαραγωγή 
με την κάμερα. Η μπαταρία καταναλώνεται 
επίσης �ταν η κάμερα είναι σε κατάσταση 
αναμνής για εγγραφή ή σε κατάσταση 
παύσης αναπαραγωγής.

• Να έ�ετε στη διάθεσή σας εφεδρικές 
μπαταρίες, για 2 ή 3 φρές τν αναμεν�μεν 
�ρ�ν εγγραφής και να πραγματπιήσετε 
δκιμαστικές εγγραφές.

• Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται στ 
νερ�. Η μπαταρία δεν είναι αδιά�ρ�η.

Σ�ετικά με την ένδει�η 
υπ�λ�ιπ�υ �ρ�ν�υ μπαταρίας
• Εάν η κάμερα σ�ήσει, παρ�λ πυ η 

ένδει�η υπ�λιπυ �ρ�νυ δεί�νει �τι η 
μπαταρία έ�ει αρκετή ενέργεια για τη 
λειτυργία, φρτίστε �ανά τη μπαταρία 
πλήρως. 4 υπ�λιπς �ρ�νς μπαταρίας θα 
εμφανιστεί σωστά. Λά�ετε, ωστ�σ, υπ�ψη 
σας �τι η ένδει�η της μπαταρίας δεν θα 
απκατασταθεί αν �ρησιμπιείται υπ� 
υψηλές θερμκρασίες για μεγάλ �ρνικ� 
διάστημα ή παραμένει σε κατάσταση 
πλήρυς φ�ρτισης ή �ταν �ρησιμπιείται 
συ�νά. ?ρησιμπιήστε την ένδει�η 

Σ�ετικά με τη μπαταρία 
"InfoLITHIUM"

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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υπ�λιπυ �ρ�νυ μπαταρίας μ�ν ως έναν 
δηγ� πρ��ειρης εκτίμησης.

• Η ένδει�η E πυ δεί�νει μπαταρία 
�αμηλής ισ�ύς ανα�σ�ήνει, έστω κι αν 
απμένυν ακ�μη 20 έως 10 λεπτά απ� τ 
�ρ�ν της μπαταρίας, ανάλγα με τις 
συνθήκες λειτυργίας ή τη θερμκρασία 
περι�άλλντς.

Σ�ετικά με τη φύλα�η της 
μπαταρίας
• Εάν η μπαταρία δεν �ρησιμπιείται για 

μεγάλ �ρνικ� διάστημα, φρτίστε τη 
πλήρως και �ρησιμπιείτε τη μία φρά τ 
�ρ�ν για να διατηρηθεί η καλή κατάσταση 
λειτυργίας. Εάν θέλετε να φυλά�ετε τη 
μπαταρία, αφαιρέστε τη απ� την κάμερα 
και τπθετήστε τη σε ένα �ηρ�, δρσερ� 
μέρς.

• Για την πλήρη απφ�ρτιση της μπαταρίας 
της κάμερας, αγγί�τε (HOME) t  

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] t [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜ4] t 
[Π4ΤΕ] και αφήστε την κάμερα σε 
κατάσταση αναμνής εγγραφής μέ�ρι να 
απενεργπιηθεί (σελ. 97).

Σ�ετικά με τ� �ρ�ν� Hωής της 
μπαταρίας
• Η �ωρητικ�τητα της μπαταρίας μειώνεται 

με την πάρδ τυ �ρ�νυ και με την 
επαναλαμ�αν�μενη �ρήση. Εάν  �ρ�νς 
�ρήσης μετα�ύ των φρτίσεων μειωθεί 
σημαντικά, τ�τε πιθαν�τατα θα πρέπει να 
αντικαταστήσετε τη μπαταρία με 
καινύρια.

• Η διάρκεια #ωής κάθε μπαταρίας 
ε�αρτάται απ� τις συνθήκες φύλα�ης, 
λειτυργίας και περι�άλλντς.

Σ�ετικά με τη �ρήση και τη 
φρ�ντίδα
• Μην �ρησιμπιείτε ή φυλάσσετε την 

κάμερα και τα ε�αρτήματά της στα 
ακ�λυθα σημεία:
– Σε πιδήπτε μέρς με ε�αιρετικά 

υψηλή ή �αμηλή θερμκρασία, ή υγρασία. 
Πτέ μην αφήνετε την κάμερα και τα 
ε�αρτήματά της εκτεθειμένα σε 
θερμκρασίες άνω των 60°C, �πως σε 
σημεία με άμεση ηλιακή ακτιν�λία, 
κντά σε εστίες θερμ�τητας ή σε 
αυτκίνητ πυ είναι σταθμευμένα στν 
ήλι. Μπρεί να πρκληθύν 
δυσλειτυργίες ή παραμρφώσεις.

– Κντά σε ισ�υρά μαγνητικά πεδία ή 
μη�ανικές δνήσεις. Ενδέ�εται να 
πρκληθεί δυσλειτυργία της κάμερας.

– Κντά σε ραδικύματα ή ακτιν�λία 
μεγάλης έντασης. 
Η κάμερα ενδέ�εται να μην μπρεί να 
πραγματπιήσει εγγραφή.

– Κντά σε δέκτες AM και ε�πλισμ� 
�ίντε. Ενδέ�εται να πρκληθεί 
παρεμ�λή.

– Στην αμμυδιά ή πυδήπτε υπάρ�ει 
σκ�νη. Εάν εισέλθει άμμς ή σκ�νη στην 
κάμερα, ενδέ�εται να πρκληθεί 
δυσλειτυργία. Μερικές φρές η 
συγκεκριμένη δυσλειτυργία δεν μπρεί 
να απκατασταθεί.

– Κντά σε παράθυρα ή ε�ωτερικύς 
�ώρυς, �πυ η θ�νη LCD, τ 
σκ�πευτρ ή  φακ�ς ίσως εκτίθενται σε 
άμεση ηλιακή ακτιν�λία. Κάτι τέτι 
πρκαλεί #ημιά στ εσωτερικ� σύστημα 
τυ σκπεύτρυ ή της θ�νης LCD.

• ?ρησιμπιήστε την κάμερα με συνε�ές 
ρεύμα 6,8 V/7,2 V (μπαταρία) ή συνε�ές 
ρεύμα 8,4 V (μετασ�ηματιστής 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς).

• Για λειτυργία με συνε�ές ή εναλλασσ�μεν 
ρεύμα, �ρησιμπιήστε τα ε�αρτήματα πυ 
υπδεικνύνται σε αυτές τις δηγίες 
λειτυργίας.

• Φρντίστε ώστε η κάμερά σας να μην 
�ρα�εί, για παράδειγμα, απ� τη �ρ�ή ή 
απ� τ νερ� της θάλασσας. Εάν η κάμερα 

Σ�ετικά με τ� �ειρισμ� της 
κάμερας
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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�ρα�εί, ενδέ�εται να πρκληθεί 
δυσλειτυργία. Μερικές φρές η 
συγκεκριμένη δυσλειτυργία δεν μπρεί να 
απκατασταθεί.

• Αν κάπι στερε� αντικείμεν ή υγρ� 
εισέλθει στ εσωτερικ� τυ περι�λήματς, 
απσυνδέστε την κάμερα και παραδώστε 
τη για έλεγ� σε κάπι αντιπρ�σωπ της 
Sony πρτύ τη �ρησιμπιήσετε �ανά.

• Απφύγετε τν αδέ�ι �ειρισμ�, την 
απσυναρμλ�γηση, την τρππίηση, τις 
κρύσεις ή τα κτυπήματα, π.�. με σφυρί, 
απ� πτώση ή πάτημα τυ πρϊ�ντς. Να 
πρσέ�ετε ιδιαίτερα τ φακ�.

• Να αφήνετε τ διακ�πτη POWER στη θέση 
OFF (CHG) �ταν δεν �ρησιμπιείτε την 
κάμερα.

• Κατά τη διάρκεια της λειτυργίας, μην 
τυλίγετε την κάμερα, για παράδειγμα, με 
πετσέτα. Με αυτ� τν τρ�π, ενδέ�εται να 
πρκληθεί σταδιακή αύ�ηση της 
θερμκρασίας στ εσωτερικ� της.

• Nταν απσυνδέετε τ καλώδι 
τρφδσίας ρεύματς, τρα�ή�τε απ� την 
πρί#α και ��ι απ� τ καλώδι.

• Μην καταστρέφετε τ καλώδι 
τρφδσίας ρεύματς, τπθετώντας, για 
παράδειγμα, κάτι �αρύ επάνω σε αυτ�.

• Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές.
• Σε περίπτωση διαρρής τυ ηλεκτρλύτη 

της μπαταρίας:
– απευθυνθείτε στ τπικ� 

ε�υσιδτημέν κέντρ σέρ�ις της Sony.
– �επλύνετε τ δέρμα σας, εάν τ υγρ� έ�ει 

έρθει σε επαφή με αυτ�.
– εάν τ υγρ� έρθει σε επαφή με τα μάτια 

σας, �επλύνετε με άφθν νερ� και 
#ητήστε τη συμ�υλή ιατρύ.

x Kταν δεν �ρησιμ�π�ιείτε την 
κάμερα για μεγάλ� �ρ�νικ� 
διάστημα
• Θα πρέπει να την ενεργπιείτε σε τακτά 

�ρνικά διαστήματα και να την αφήνετε να 
λειτυργεί, π.�. για αναπαραγωγή ή 
εγγραφή εικ�νων, για 3 λεπτά περίπυ.

• Αφαιρέστε τ δίσκ απ� την κάμερα.
• ?ρησιμπιήστε τη μπαταρία έως �τυ 

ε�αντληθεί, πριν τη φυλά�ετε.

Υγρ�π�ίηση υδρατμών
Εάν η κάμερα μεταφερθεί απ� ψυ�ρ� 
σε θερμ� �ώρ, η υγρασία ενδέ�εται να 
υγρπιηθεί στ εσωτερικ� της 
κάμερας, στην επιφάνεια τυ δίσκυ, ή 
στην κεφαλή DVD. Αυτ� μπρεί να 
πρκαλέσει δυσλειτυργία της 
κάμερας.

x Εάν παρ�υσιάστηκε υγρ�π�ίηση 
υδρατμών

Αφήστε την κάμερα για περίπυ 1 ώρα 
�ωρίς να την ενεργπιήσετε.

x Σημείωση για την υγρ�π�ίηση 
υδρατμών

Ενδέ�εται να παρυσιαστεί 
υγρπίηση υδρατμών �ταν 
μεταφέρετε την κάμερα απ� ψυ�ρ� σε 
θερμ� μέρς (ή αντίστρφα) ή �ταν 
�ρησιμπιείτε την κάμερα σε μέρς με 
υγρασία, για παράδειγμα:
• Μεταφέρετε την κάμερα απ� ε�ωτερικ� 

�ώρ �ινδρμικύ κέντρυ σε �ώρ στν 
πί υπάρ�ει συσκευή θέρμανσης.

• Μεταφέρετε την κάμερα απ� κλιματι#�μεν 
αυτκίνητ ή δωμάτι σε ε�ωτερικ� �ώρ 
με υψηλή θερμκρασία.

• ?ρησιμπιείτε την κάμερα μετά απ� 
καταιγίδα ή θύελλα.

• ?ρησιμπιείτε την κάμερα σε θερμ� και 
υγρ� μέρς.

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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x Τρ�π�ς απ�φυγής της 
υγρ�π�ίησης υδρατμών

Nταν μεταφέρετε την κάμερα απ� 
ψυ�ρ� σε θερμ� μέρς, �άλτε τη σε μια 
πλαστική σακύλα και δέστε τη σφι�τά. 
Αφαιρέστε τη σακύλα �ταν η 
θερμκρασία τυ αέρα στ εσωτερικ� 
της έ�ει φθάσει τη θερμκρασία τυ 
�ώρυ (περίπυ μετά απ� 1 ώρα).

�θ�νη LCD
• Μην ασκείτε υπερ�λική πίεση στην θ�νη 

LCD, καθώς ενδέ�εται να πρκληθεί 
�λά�η.

• Αν η κάμερα �ρησιμπιείται σε ψυ�ρ� 
μέρς, ενδέ�εται να εμφανί#εται ένα είδωλ 
εικ�νας στην θ�νη LCD. Δεν πρ�κειται 
για δυσλειτυργία.

• Κατά τη �ρήση της κάμερας, τ πίσω μέρς 
της θ�νης LCD ενδέ�εται να θερμανθεί. 
Δεν πρ�κειται για δυσλειτυργία.

x Καθαρισμ�ς της �θ�νης LCD
Αν στην θ�νη LCD υπάρ�υν 
απτυπώματα ή σκ�νη, συνιστάται  
καθαρισμ�ς της με ένα μαλακ� πανί. 
Nταν �ρησιμπιείτε τ σετ 
καθαρισμύ θ�νης LCD (πωλείται 
�ωριστά), μην εφαρμ�#ετε τ υγρ� 
καθαρισμύ απευθείας στην θ�νη 
LCD. ?ρησιμπιήστε �αρτί 
καθαρισμύ τ πί έ�ετε �ρέ�ει με τ 
υγρ�.

x Σ�ετικά με τη ρύθμιση της 
�θ�νης αφής (ΜΙΚΡ�ΡΥΘΜΙΣΗ)
Τα κυμπιά στην θ�νη αφής ενδέ�εται 
να μην λειτυργύν σωστά. Εάν 
συμ�αίνει κάτι τέτι, ακλυθήστε την 
παρακάτω διαδικασία. Συνιστάται η 
σύνδεση της κάμερας στην πρί#α τυ 
τί�υ, με τη �ρήση τυ παρε��μενυ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.
1 Ενεργπιήστε την κάμερα.
2 Αγγί�τε (HOME) t 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] t [ΜΙΚΡ4ΡΥΘΜΙΣΗ].

3 Αγγί�τε τ "?" πυ εμφανί#εται στην 
θ�νη 3 φρές με την άκρη εν�ς 
"Memory Stick PRO Duo" ή με κάτι 
παρ�μι. Η θέση τυ "?" αλλά#ει.
Αγγί�τε [ΑΚΥΡ4] για ακύρωση.

Εάν δεν πιέσατε τ σωστ� σημεί, 
επι�ειρήστε �ανά τη μικρρύθμιση.

b Σημειώσεις
• Μην �ρησιμπιείτε αι�μηρ� αντικείμεν 

για τη μικρρύθμιση. Μπρεί να πρκληθεί 
�λά�η στην θ�νη LCD.

• Δεν μπρείτε να εκτελέσετε μικρρύθμιση 
της θ�νης LCD εάν την έ�ετε περιστρέψει 
ή αν είναι κλεισμένη με την θ�νη 
στραμμένη πρς τα έ�ω.

Σ�ετικά με τ� �ειρισμ� τ�υ 
περι�λήματ�ς
• Εάν τ περί�λημα της κάμερας είναι 

�ρώμικ, καθαρίστε τ με ένα μαλακ� πανί 
πυ έ�ετε �ρέ�ει ελαφρά με νερ� και στη 
συνέ�εια σκυπίστε τ με ένα στεγν� 
μαλακ� πανί.

• Απφύγετε τις παρακάτω ενέργειες ώστε 
να μην πρκληθεί #ημιά στ φινίρισμα:
– ?ρήση �ημικών, �πως διαλυτικ�, �εν#ίνη, 

αλκ�λη, πανιά εμ�απτισμένα σε �ημικές 
υσίες, εντμαπωθητικά, εντμκτ�να 
και αντηλιακά.

– ?ειρισμ�ς της κάμερας με τις παραπάνω 
υσίες, με γυμνά �έρια.

– Επαφή τυ περι�λήματς με αντικείμενα 
απ� λάστι� ή �ινύλι για μεγάλ �ρνικ� 
διάστημα.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Σ�ετικά με την κεφαλή DVD
• Μην αγγί#ετε την κεφαλή DVD στ 

εσωτερικ� τυ καλύμματς δίσκυ. Να 
κρατάτε τ κάλυμμα δίσκυ κλειστ� με 
ε�αίρεση τη διαδικασία εισαγωγής και 
αφαίρεσης δίσκυ, για να μην εισέρ�εται 
σκ�νη.

• Nταν η κάμερα δεν λειτυργεί επειδή η 
κεφαλή DVD είναι �ρώμικη, καθαρίστε τ 
με ένα φυσητήρα (πωλείται �ωριστά). Μην 
αγγί#ετε την κεφαλή DVD απευθείας κατά 
τη διάρκεια τυ καθαρισμύ, καθώς 
ενδέ�εται να πρκληθεί δυσλειτυργία της 
κάμερας.

Σ�ετικά με τη φρ�ντίδα και τη 
φύλα�η τ�υ φακ�ύ
• Καθαρίστε την επιφάνεια τυ φακύ με ένα 

μαλακ� πανί στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Nταν υπάρ�υν απτυπώματα στην 

επιφάνεια τυ φακύ.
– Σε θερμές ή υγρές τπθεσίες.
– Nταν  φακ�ς εκτίθεται στν αέρα της 

θάλασσας, �πως συμ�αίνει στην παραλία.
• Φυλά�τε τν σε καλά αερι#�μεν �ώρ, 

�πυ υπάρ�ει περιρισμένη σκ�νη ή 
�ρωμιά.

• Για να απφύγετε τ σ�ηματισμ� μύ�λας, 
καθαρί#ετε τακτικά τ φακ� �πως 
περιγράφεται παραπάνω. Συνιστάται η 
λειτυργία της κάμερας μία φρά τ μήνα 
έτσι, ώστε να διατηρείται σε άριστη 
κατάσταση για μεγάλ �ρνικ� διάστημα.

Καθαρισμ�ς τ�υ εσωτερικ�ύ 
τ�υ σκ�πεύτρ�υ
Αφαιρέστε τυ��ν σκ�νη απ� τ 
εσωτερικ� τυ σκπεύτρυ 
ακλυθώντας τα παρακάτω �ήματα.
1 Τρα�ή�τε έ�ω τ σκ�πευτρ.
2 Ενώ πιέ#ετε τη γλωττίδα στ κάτω 

μέρς τυ σκπεύτρυ με ένα μυτερ� 
αντικείμεν, �πως στυλ�, τρα�ή�τε τ 
πρσφθάλμι στην κατεύθυνση τυ 
�έλυς για να τ αφαιρέσετε.

3 Αφαιρέστε τη σκ�νη απ� τ 
πρσφθάλμι με έναν φυσητήρα, κτλ.

4 Πιέστε τ σκ�πευτρ πρς τ σώμα της 
κάμερας.

5 Αφαιρέστε τυ��ν σκ�νη απ� την 
εσωτερική περι�ή �πυ τ 
πρσφθάλμι ήταν τπθετημέν με 
έναν φυσητήρα, κτλ.

Κεφαλή DVD

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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6 Τπθετήστε τ πρσφθάλμι στ 
σκ�πευτρ, σπρώ�νντάς τ ίσια έως 
�τυ κυμπώσει.

b Σημειώσεις
• Τ πρσφθάλμι είναι ένα ε�άρτημα 

ακρι�είας. Μην τ απσυναρμλγείτε 
περεταίρω.

• Μην αγγί#ετε τ φακ� τυ πρσφθαλμίυ.

Σ�ετικά με τη φ�ρτιση της 
πρ�εγκατεστημένης 
επαναφ�ρτιH�μενης μπαταρίας
Η κάμερα διαθέτει μια 
πρεγκατεστημένη, επαναφρτι#�μενη 
μπαταρία για να διατηρεί την 
ημερμηνία, την ώρα και άλλες 
ρυθμίσεις ακ�μη κι �ταν  διακ�πτης 
POWER είναι στη θέση OFF (CHG). Η 
πρεγκατεστημένη επαναφρτι#�μενη 
μπαταρία φρτί#εται πάντα �ταν η 
κάμερά σας είναι συνδεδεμένη στην 
πρί#α τί�υ μέσω τυ μετασ�ηματιστή 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς ή �ταν είναι 
τπθετημένη η μπαταρία. Η 
πρεγκατεστημένη επαναφρτι#�μενη 
μπαταρία απφρτί#εται πλήρως σε 
περίπυ 3 μήνες αν δεν 
�ρησιμπιήσετε καθ�λυ την κάμερα. 
?ρησιμπιήστε την κάμερά σας, αφύ 
φρτίσετε την πρεγκατεστημένη 
επαναφρτι#�μενη μπαταρία.
Ωστ�σ, ακ�μα κι αν η 
πρεγκατεστημένη επαναφρτι#�μενη 
μπαταρία δεν είναι φρτισμένη, δεν 
επηρεά#εται η λειτυργία της κάμερας, 
εάν δεν εγγράφετε την ημερμηνία.

x Διαδικασίες
Συνδέστε την κάμερα σε μία πρί#α τυ 
τί�υ �ρησιμπιώντας τ 
μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μενυ 
ρεύματς και αφήστε τη με τ διακ�πτη 
POWER στη θέση OFF (CHG) για 
περισσ�τερες απ� 24 ώρες.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Τε�νικά �αρακτηριστικά

Σύστημα
Μ�ρφή συμπίεσης εικ�νας

MPEG2/JPEG (Φωτγραφίες)
Μ�ρφή συμπίεσης ή��υ 

DCR-DVD150E/DVD650E
Dolby Digital 2 καναλιών
Dolby Digital Stereo Creator

DCR-DVD450E/DVD850E
Dolby Digital 2 καναλιών/5,1 καναλιών
Dolby Digital 5.1 Creator

Σήμα �ίντε�
Έγ�ρωμ PAL, πρ�τυπα CCIR

Ενσωματωμένη μνήμη (DCR-
DVD450E/DVD850E)

16 GB
Κατά τη μέτρηση της �ωρητικ�τητας των 
μέσων απθήκευσης, τ 1 GB ισύται με 
1 δισεκατμμύρι byte, ένα μέρς των 
πίων �ρησιμπιείται για δια�είριση 
δεδμένων.

Συμ�ατ�ί δίσκ�ι
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL 8 cm

Μ�ρφή εγγραφής ταινίας
Ενσωματωμένη μνήμη (DCR-DVD450E/
DVD850E)
MPEG2-PS

Δίσκ
ς
DVD-RW: DVD-VIDEO (λειτυργία 
VIDEO), DVD-Video Recording 
(λειτυργία VR)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO

"Memory Stick PRO Duo"
MPEG2-PS

Μ�ρφή εγγραφής φωτ�γραφιών
Συμ�ατή με DCF Ver.2.0
Συμ�ατή με Exif Ver.2.21
Συμ�ατή με MPF Baseline

Σκ�πευτρ�
Ηλεκτρνικ� σκ�πευτρ (έγ�ρωμ)

Συσκευή απεικ�νισης
2,25 mm (τύπς 1/8) CCD (Charge 
Coupled Device)
4ρατά:
Περίπυ 800 000 pixel
Ενεργά (Ταινία, 16:9)
Περίπυ 490 000 pixel
Ενεργά (Φωτγραφία, 16:9)
Περίπυ 310 000 pixel

Ενεργά (Φωτγραφία, 4:3)
Περίπυ 410 000 pixel

Φακ�ς
Carl Zeiss Vario-Tessar

4πτικ� #υμ: 60×, Ψηφιακ� #υμ: 120×, 
2 000×

Διάμετρς φίλτρυ: 30 mm
Εστιακ� �άθ�ς

F 1,8 - 6,0
f = 1,8 - 108 mm
Nταν μετατρέπεται σε φωτγραφική 
μη�ανή 35 mm
Για ταινίες:
39 - 2 340 mm (16:9)
Για φωτγραφίες:
44 - 2 640 mm (4:3)

Θερμ�κρασία �ρώματ�ς 
[ΑΥΤ4ΜΑΤΗ], [1 ΠΑΤΗΜΑ], 
[ΕΣΩΤΕΡΙΚ4Σ] (3 200 K), 
[Ε�ΩΤΕΡΙΚ4Σ] (5 800 K)

Ελά�ιστ�ς φωτισμ�ς
6 lx (lux) ([ΑΥΤ.ΑΡΓ4 ΚΛΕ.] 
[ΕΝΕΡΓ4Π4ΙΜ], Τα�ύτητα κλείστρυ 
1/25 δευτ.)

Συνδέσεις εισ�δ�υ/ε��δ�υ
Απ�μακρυσμέν�ς ακρ�δέκτης A/V

Υπδ�ή ε��δυ εικ�νας/ή�υ
Υπ�δ��ή USB

mini-B
(DCR-DVD150E/DVD450E: μ�ν 
έ�δς)

�θ�νη LCD
Εικ�να

6,7 cm (τύπς 2,7, λ�γς εικ�νας 16:9)
Συν�λικ�ς αριθμ�ς pixel

123 200 (560 × 220)

Συνε�ί�εται ,
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Γενικά
Απαιτήσεις τρ�φ�δ�σίας

6,8 V/7,2 V DC (μπαταρία) 
8,4 V DC (Μετασ�ηματιστής 
εναλλασσ�μεν�υ ρεύματ�ς)

Μέση κατανάλωση ενέργειας
DCR-DVD150E/DVD650E
+ρήση της �θ�νης LCD (καν�νική 
φωτειν�τητα): 2,4 W
+ρήση τ�υ σκ�πεύτρ�υ: 2,2 W
DCR-DVD450E/DVD850E
+ρήση της �θ�νης LCD (καν�νική 
φωτειν�τητα): 2,1 W
+ρήση τ�υ σκ�πεύτρ�υ: 1,9 W

Θερμ�κρασία λειτ�υργίας
0 °C έως  40 °C

Θερμ�κρασία απ�θήκευσης
–20 °C έως +60 °C

Διαστάσεις (Κατά πρ�σέγγιση)
55 × 89 × 130 mm (π×υ×μ) 
περιλαμ�αν�μένων των τμημάτων π�υ 
ε=έ��υν
55 × 89 × 130 mm (π×υ×μ) 
περιλαμ�αν�μένων των τμημάτων π�υ 
ε=έ��υν και με την επαναφ�ρτι��μενη 
μπαταρία NP-FH30 τ�π�θετημένη

Μά'α (Κατά πρ�σέγγιση)
DCR-DVD150E/DVD650E
390 g μ�ν� τ� κυρίως σώμα 
440 g περιλαμ�αν�μένης της 
επαναφ�ρτι��μενης μπαταρίας NP-FH30 
και εν�ς δίσκ�υ
DCR-DVD450E/DVD850E
390 g μ�ν� τ� κυρίως σώμα 
430 g περιλαμ�αν�μένης της 
επαναφ�ρτι��μενης μπαταρίας NP-FH30

Παρε��μενα ε+αρτήματα
Βλ. σελίδα 21.

Μετασ�ηματιστής 
εναλλασσ�μενυ ρεύματς AC-
L200C/AC-L200D
Απαιτήσεις τρ�φ�δ�σίας

AC 100 V -  240 V, 50 Hz/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματ�ς

0,35 A - 0,18 A
Κατανάλωση ισ�ύ�ς

18 W
Τάση ε+�δ�υ

8,4 V DC*
Θερμ�κρασία λειτ�υργίας

0 °C έως  40 °C
Θερμ�κρασία απ�θήκευσης

–20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (Κατά πρ�σέγγιση)

48 × 29 × 81 mm (π×υ×μ) �ωρίς τα 
πρ�ε=έ��ντα τμήματα

Μά'α (Κατά πρ�σέγγιση)
170 g �ωρίς τ� καλώδι� τρ�φ�δ�σίας

* Για τα λ�ιπά τε�νικά �αρακτηριστικά �λ. 
ετικέτα μετασ�ηματιστή εναλλασσ�μεν�υ 
ρεύματ�ς.

Επαναφρτι7�μενη μπαταρία 
NP-FH30
Μέγιστη τάση ε+�δ�υ

8,4 V DC
Τάση ε+�δ�υ

7,2 V DC
Μέγιστη τάση φ�ρτισης

8,4 V DC
Μέγιστη ένταση φ�ρτισης

2,12 A
1ωρητικ�τητα

3,6 Wh (500 mAh)
Τύπ�ς

Ι�ντων Λιθί�υ
* σ�εδιασμ�ς και τα τε�νικά �αρακτηριστικά 
υπ�κεινται σε αλλαγές �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση.
• Κατασκευά�εται μετά απ� άδεια της Dolby 

Laboratories.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Σ�ετικά με τα εμπ�ρικά σήματα
• Τα "Handycam" και 

 είναι σήματα 
κατατεθέντα της Sony Corporation.

• Τα "Memory Stick", , "Memory Stick 
Duo", " ", "Memory Stick 
PRO Duo", " ", 
"Memory Stick PRO-HG Duo", 
" ", "Memory Stick 
Micro", "MagicGate", " ", 
"MagicGate Memory Stick" και 
"MagicGate Memory Stick Duo" είναι 
εμπρικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα 
της Sony Corporation.

• Τ "InfoLITHIUM" είναι εμπρικ� σήμα 
της Sony Corporation.

• Τα λγ�τυπα DVD-RW, DVD+RW, DVD-
R και DVD+R DL είναι εμπρικά σήματα.

• Τ Dolby και τ σύμ�λ με διπλ� D είναι 
εμπρικά σήματα της Dolby Laboratories.

• 4ι νμασίες Microsoft, Windows, 
Windows Media, Windows Vista και τ 
λγ�τυπ DirectX είναι σήματα 
κατατεθέντα ή εμπρικά σήματα της 
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και σε 
άλλες �ώρες.

• Τα Macintosh και Mac OS είναι σήματα 
κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και 
σε άλλες �ώρες.

• Intel, 4ι νμασίες Intel Core και Pentium 
είναι εμπρικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα 
της Intel Corporation ή θυγατρικών αυτής, 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες �ώρες.

• Adobe, τ λγ�τυπ Adobe και τ Adobe 
Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα ή 
εμπρικά σήματα της Adobe Systems 
Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες 
�ώρες.

Nλα τα άλλα ν�ματα πρϊ�ντων πυ 
αναφέρνται στ παρ�ν ενδέ�εται να 
απτελύν εμπρικά σήματα ή εμπρικά 
σήματα κατατεθέντα των αντίστι�ων 
εταιρειών τυς. Επιπλέν, ι επισημάνσεις ™ 
και ® δεν αναφέρνται σε κάθε περίπτωση σε 
αυτ� τ εγ�ειρίδι.

Σημειώσεις για την Άδεια
4Π4ΙΑΔΗΠ4ΤΕ ?ΡΗΣΗ Τ4Υ 
ΠΡ4Ϊ4ΝΤ4Σ ΑΥΤ4Υ - Π4Υ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝ4 ΜΕ Τ4 ΠΡ4ΤΥΠ4 MPEG-2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚ4Π4ΙΗΣΗ 
ΠΛΗΡ4Φ4ΡΙΩΝ ΣΕ Μ4ΡΦΗ ΒΙΝΤΕ4 - 
ΑΛΛΗ ΑΠ4 ΠΡ4ΣΩΠΙΚΗ ?ΡΗΣΗ ΑΠ4 
ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ 
4Π4Ι4ΝΔΗΠ4ΤΕ ΤΡ4Π4 
ΑΠΑΓ4ΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ?ΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ, 
ΣΕ ΕΦΑΡΜ4ΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣ?Υ ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕ?ΝΙΑΣ Π4Υ ΑΝΗΚ4ΥΝ 
ΣΤ4Ν ΦΑΚΕΛ4 ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕ?ΝΙΑΣ Τ4Υ MPEG-2, ΚΑΙ 
ΤΕΤ4Ι4Υ ΕΙΔ4ΥΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕ?ΕΤΑΙ 
ΑΠ4 ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE 
STREET, SUITE 300, ΝΤΕΝΒΕΡ, 
Κ4Λ4ΡΑΝΤ4 80206.

Με την κάμερά σας παρέ�εται τ λγισμικ� 
"C Library", "Expat", "zlib" και "libjpeg". 
Παρέ�υμε αυτ� τ λγισμικ� �άσει αδειών 
�ρήσης απ� τυς ιδικτήτες των πνευματικών 
δικαιωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων των 
ιδικτητών πνευματικών δικαιωμάτων αυτών 
των εφαρμγών λγισμικύ, έ�υμε 
υπ�ρέωση να σας ενημερώσυμε για τα 
παρακάτω: Δια�άστε τις παρακάτω εν�τητες.
Δια�άστε τ αρ�εί "license1.pdf" στ 
φάκελ "License" τυ CD-ROM. Θα �ρείτε 
τις άδειες �ρήσης (στα Αγγλικά) για τ 
λγισμικ� "C Library", "Expat", "zlib" και 
"libjpeg".

Σ�ετικά με τ� εφαρμ�σμέν� 
λ�γισμικ� για τ� �π�ί� ισ�ύ�υν 
άδειες �ρήσης GNU GPL/LGPL
Στην κάμερά σας περιλαμ�άνεται λγισμικ� 
για τ πί ισ�ύει η άδεια �ρήσης GNU 
General Public License (θα αναφέρεται ως 
"GPL") ή GNU Lesser General Public 
License (θα αναφέρεται ως "LGPL").
Κατά συνέπεια έ�ετε δικαίωμα πρ�σ�ασης, 
τρππίησης και αναδιανμής τυ πηγαίυ 
κώδικα αυτών των πργραμμάτων 
λγισμικύ υπ� τις συνθήκες της 
παρε��μενης άδειας �ρήσης GPL/LGPL.
4 πηγαίς κώδικας παρέ�εται στ διαδίκτυ. 
Για λήψη, μετα�είτε στην ακ�λυθη 
ιστσελίδα και επιλέ�τε DCR-SR87.
http://www.sony.net/Products/Linux/

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Θα πρτιμύσαμε να μην έρθετε σε επαφή 
μα#ί μας σ�ετικά με τα περιε��μενα τυ 
πηγαίυ κώδικα.
Δια�άστε τ αρ�εί "license2.pdf" στ 
φάκελ "License" τυ CD-ROM. Θα �ρείτε 
τις άδειες �ρήσης (στα Αγγλικά) για τ 
λγισμικ� για τ πί ισ�ύυν ι "GPL" και 
"LGPL".

Για να πρ�άλλετε τ PDF, απαιτείται τ 
Adobe Reader. Εάν δεν τ έ�ετε 
εγκατεστημέν στν υπλγιστή σας, 
μπρείτε να κάνετε λήψη απ� την ιστσελίδα 
της Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστύμε πυ αγράσατε αυτ� τ πρϊ�ν της 
Sony. Ελπί#υμε να μείνετε ικανπιημένι απ� τη 
�ρήση τυ. Στην απίθανη περίπτωση πυ τ πρϊ�ν 
σας �ρειαστεί σέρ�ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης, παρακαλείστε να επικινωνήσετε με τ 
κατάστημα αγράς ή μ’ ένα μέλς τυ δικτύυ 
ε�υσιδτημένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής 
4ικνμικής {ώνης (ΕOZ) ή και άλλων �ωρών πυ 
αναφέρνται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνδευτικά 
φυλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης). 
Μπρείτε να �ρείτε λεπτμέρειες για τα μέλη τυ 
δικτύυ ASN, για παράδειγμα σε τηλεφωνικύς 
καταλ�γυς, στυς καταλ�γυς πρϊ�ντων μας και 
στις ιστσελίδες μας. Για να απφύγετε κάθε περιττή 
ταλαιπωρία σας, συνιστύμε να δια�άσετε 
πρσεκτικά τ εγ�ειρίδι �ρήσης πρτύ ψά�ετε για 
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Η Εγγύησή Σας
Η παρύσα εγγύηση ισ�ύει για τ πρϊ�ν της Sony 
πυ αγράσατε, εφ�σν κάτι τέτι αναφέρεται στα 
φυλλάδια πυ συν�δευαν τ πρϊ�ν σας, υπ� την 
πρϋπ�θεση �τι αγράστηκε εντ�ς της Περι�ής 
Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρύσα, η Sony εγγυάται �τι τ πρϊ�ν είναι 
απαλλαγμέν απ� κάθε ελάττωμα σ�ετι#�μεν με τα 
υλικά ή την κατασκευή, για μια περίδ ΕΝ4Σ 
ΕΤ4ΥΣ απ� την ημερμηνία της αρ�ικής αγράς. Η 
αρμ�δια για να πρσφέρει και εκπληρώσει την 
παρύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή πυ 
αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στ συνδευτικ� 
φυλλάδι στη �ώρα �πυ επιδιώκεται η επισκευή 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντ�ς της περι�δυ εγγύησης, απδει�θεί 
ελαττωματικ� τ πρϊ�ν (κατά την ημερμηνία της 
αρ�ικής αγράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή 
κατασκευής, η Sony ή ένα μέλς τυ δικτύυ ASN της 
Περι�ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή 
θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλγή της Sony) �ωρίς 
επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ πρϊ�ν 
ή τα ελαττωματικά ε�αρτήματά τυ, εντ�ς εύλγυ 
�ρ�νυ, �άσει των �ρων και συνθηκών πυ 
παρατίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη τυ 
δικτύυ ASN μπρύν να αντικαταστήσυν 
ελαττωματικά πρϊ�ντα ή ε�αρτήματα με νέα ή 
ανακυκλωμένα πρϊ�ντα ή ε�αρτήματα. Nλα τα 
πρϊ�ντα και ε�αρτήματα πυ έ�υν αντικατασταθεί 
γίννται ιδικτησία της Sony.

Kρ�ι
1. Επισκευές δυνάμει της παρύσας εγγύησης θα 

γίννται μ�ν εάν πρσκμισθεί τ πρωτ�τυπ 
τιμλ�γι ή η απ�δει�η πώλησης (με την ένδει�η 
της ημερμηνίας αγράς, τυ μντέλυ τυ 
πρϊ�ντς και τυ ν�ματς τυ εμπ�ρυ) μα#ί με 
τ ελαττωματικ� πρϊ�ν εντ�ς της περι�δυ 
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη τυ δικτύυ ASN 
μπρύν να αρνηθύν τη δωρεάν επισκευή κατά 
την περίδ εγγυήσεως εάν δεν πρσκμισθύν τα 
πραναφερ�μενα έγγραφα ή εάν δεν πρκύπτυν 
απ� αυτά η ημερμηνία αγράς, τ πρϊ�ν ή τ 
μντέλ τυ πρϊ�ντς ή τ �νμα τυ εμπ�ρυ. Η 
παρύσα εγγύηση δεν ισ�ύει εάν  τύπς τυ 
μντέλυ ή  σειριακ�ς αριθμ�ς τυ πρϊ�ντς 
έ�ει αλλιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί 
δυσανάγνωστς.

2. Για να απφευ�θεί �λά�η ή απώλεια/ διαγραφή σε 
αφαιρύμενα ή απσπώμενα μέσα ή συσκευές 
απθήκευσης δεδμένων, φείλετε να τα 
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε τ πρϊ�ν σας για 
επισκευή κατά την περίδ εγγύησης.

3. Η παρύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ�δα και 
τυς κινδύνυς μεταφράς πυ συνδένται με τη 
μεταφρά τυ πρϊ�ντς σας πρς και απ� τη 
Sony ή μέλς τυ δικτύυ ASN.

4. Η παρύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:

• Περιδική συντήρηση και επισκευή ή 
αντικατάσταση ε�αρτημάτων ως απτέλεσμα 
φυσιλγικής φθράς.

• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα πία 
πρ�λέπεται περιδική αντικατάσταση κατά 
τη διάρκεια #ωής εν�ς πρϊ�ντς �πως μη 
επαναφρτι#�μενες μπαταρίες, φυσίγγια 
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).

• {ημιά ή ελαττώματα πυ πρκλήθηκαν λ�γω 
μη τήρησης των δηγιών �ρήσης, λειτυργίας ή 
�ειρισμύ.

• {ημιές ή αλλαγές στ πρϊ�ν πυ 
πρκλήθηκαν απ�
❑ Κακή �ρήση, πυ περιλαμ�άνει

* �ειρισμ� πυ επιφέρει φυσική, 
αισθητική ή επιφανειακή #ημιά ή 
αλλαγές στ πρϊ�ν ή �λά�η σε θ�νες 
υγρών κρυστάλλων

* μη καννική ή μη σύμφωνη με τις 
δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση 
τυ πρϊ�ντς

* μη συντήρηση τυ πρϊ�ντς σύμφωνα 
με τις δηγίες σωστής συντήρησης της 
Sony 

* εγκατάσταση ή �ρήση τυ πρϊ�ντς με 
τρ�π μη σύμφων με τις τε�νικές 
πρδιαγραφές και τα πρ�τυπα 
ασφαλείας πυ ισ�ύυν στη �ώρα �πυ 
έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιμπιείται 
τ πρϊ�ν.

Συνε�ί�εται ,
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❑ Μλύνσεις απ� ιύς ή �ρήση τυ 
πρϊ�ντς με λγισμικ� πυ δεν παρέ�εται 
με τ πρϊ�ν ή λανθασμένη εγκατάσταση 
τυ λγισμικύ.

❑ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των 
συστημάτων με τα πία �ρησιμπιείται 
ή στα πία ενσωματώνεται τ πρϊ�ν 
εκτ�ς απ� άλλα πρϊ�ντα της Sony ειδικά 
σ�εδιασμένα για να �ρησιμπιύνται με 
τ εν λ�γω πρϊ�ν.

❑ ?ρήση τυ πρϊ�ντς με ε�αρτήματα, 
περιφερειακ� ε�πλισμ� και άλλα 
πρϊ�ντα των πίων  τύπς, η 
κατάσταση και τ πρ�τυπ δεν 
συνιστώνται απ� τη Sony.

❑ Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� 
άτμα πυ δεν είναι μέλη της Sony ή τυ 
δικτύυ ASN.

❑ Ρυθμίσεις ή πρσαρμγές �ωρίς την 
πρηγύμενη γραπτή συγκατάθεση της 
Sony, στις πίες συμπεριλαμ�άννται:

* η ανα�άθμιση τυ πρϊ�ντς πέρα απ� 
τις πρδιαγραφές ή τα �αρακτηριστικά 
πυ περιγράφνται στ εγ�ειρίδι 
�ρήσης ή

* ι τρππιήσεις τυ πρϊ�ντς με 
σκπ� να συμμρφωθεί πρς εθνικές ή 
τπικές τε�νικές πρδιαγραφές και 
πρ�τυπα ασφαλείας πυ ισ�ύυν σε 
�ώρες για τις πίες τ πρϊ�ν δεν εί�ε 
σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

❑ Αμέλεια.
❑ Ατυ�ήματα, πυρκαγιά, υγρά, �ημικές και 

άλλες υσίες, πλημμύρα, δνήσεις, 
υπερ�λική θερμ�τητα, ακατάλληλ 
ε�αερισμ�, υπέρταση, υπερ�λική ή 
εσφαλμένη τρφδσία ή τάση εισ�δυ, 
ακτιν�λία, ηλεκτρστατικές εκκενώσεις 
συμπεριλαμ�ανμένυ τυ κεραυνύ, 
άλλες ε�ωτερικές δυνάμεις και επιδράσεις.

5. Η παρύσα εγγύηση καλύπτει μ�ν τα υλικά μέρη 
τυ πρϊ�ντς. Δεν καλύπτει τ λγισμικ� (είτε 
της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ 
πί παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει μια άδεια 
�ρήσης τελικύ �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις 
εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.

Ε�αιρέσεις και περι�ρισμ�ί
Με ε�αίρεση των �σων αναφέρνται ανωτέρω, η Sony 
δεν παρέ�ει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τυ 
ν�μυ ή άλλη) �σν αφρά την πι�τητα, την 
απ�δση, την ακρί�εια, την α�ιπιστία, την 
καταλληλ�τητα τυ πρϊ�ντς ή τυ λγισμικύ πυ 
παρέ�εται ή συνδεύει τ πρϊ�ν, για συγκεκριμέν 
σκπ�. Εάν η ισ�ύυσα νμθεσία απαγρεύει 
πλήρως ή μερικώς την παρύσα ε�αίρεση, η Sony 
ε�αιρεί ή περιρί#ει την εγγύησή της μ�ν στη μέγιστη 
έκταση πυ επιτρέπει η ισ�ύυσα νμθεσία. 
4πιαδήπτε εγγύηση η πία δεν ε�αιρείται πλήρως 
(στ μέτρ πυ τ επιτρέπει η ισ�ύυσα νμθεσία) 
θα περιρί#εται στη διάρκεια ισ�ύς της παρύσας 
εγγύησης.
Η μναδική υπ�ρέωση της Sony σύμφωνα με την 
παρύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η 
αντικατάσταση πρϊ�ντων πυ υπ�κεινται στυς 
�ρυς και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν 
ευθύνεται για πιαδήπτε απώλεια ή #ημιά πυ 
σ�ετί#εται με τα πρϊ�ντα, τ σέρ�ις, την παρύσα 
εγγύηση, συμπεριλαμ�ανμένων – των ικνμικών 
και άυλων απωλειών – τυ τιμήματς πυ 
κατα�λήθηκε για την αγρά τυ πρϊ�ντς – της 
απώλειας κερδών, εισδήματς, δεδμένων, 
επικαρπίας ή �ρήσης τυ πρϊ�ντς ή πιωνδήπτε 
συνδεδεμένων πρϊ�ντων – της άμεσης, παρεπ�μενης 
ή επακ�λυθης απώλειας ή #ημίας, ακ�μη και αν 
αυτή η απώλεια ή #ημία αφρά σε:

❑ Μειωμένη λειτυργία ή μη λειτυργία τυ 
πρϊ�ντς ή συνδεδεμένων πρϊ�ντων 
λ�γω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμ�τητας 
κατά την περίδ πυ αυτ� �ρίσκεται στη 
Sony ή σε μέλς τυ δικτύυ ASN, η πία 
πρκάλεσε διακπή διαθεσιμ�τητας τυ 
πρϊ�ντς, απώλεια �ρ�νυ �ρήστη ή 
διακπή της εργασίας.

❑ Παρ�ή ανακρι�ών πληρφριών απ� τ 
πρϊ�ν ή απ� συνδεδεμένα πρϊ�ντα.

❑ {ημιά ή απώλεια πργραμμάτων 
λγισμικύ ή αφαιρύμενων μέσων 
απθήκευσης δεδμένων ή

❑ Μλύνσεις απ� ιύς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισ�ύυν για απώλειες και #ημιές, πυ 
υπ�κεινται σε ιεσδήπτε γενικές αρ�ές δικαίυ, 
συμπεριλαμ�ανμένης της αμέλειας ή άλλων 
αδικπρα�ιών, αθέτησης σύμ�ασης, ρητής ή 
σιωπηρής εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�μα 
και για θέματα για τα πία η Sony ή μέλς τυ 
δικτύυ ASN έ�ει ειδπιηθεί για τη δυνατ�τητα 
πρ�κλησης τέτιων #ημιών).
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Στ μέτρ πυ η ισ�ύυσα νμθεσία απαγρεύει ή 
περιρί#ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony 
ε�αιρεί ή περιρί#ει την ευθύνη της μ�ν στη μέγιστη 
έκταση πυ της επιτρέπει η ισ�ύυσα νμθεσία. Για 
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγρεύυν την 
ε�αίρεση ή τν περιρισμ� #ημιών πυ φείλνται σε 
αμέλεια, σε �αριά αμέλεια, σε εκ πρθέσεως 
παράπτωμα, σε δ�λ και παρ�μιες πρά�εις. Σε 
καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την 
παρύσα εγγύηση, δεν υπερ�αίνει την τιμή πυ 
κατα�λήθηκε για την αγρά τυ πρϊ�ντς, ωστ�σ 
αν η ισ�ύυσα νμθεσία επιτρέπει μ�ν 
περιρισμύς ευθυνών υψηλ�τερυ �αθμύ, θα 
ισ�ύυν ι τελευταίι.

Τα επιφυλασσ�μενα ν�μιμα 
δικαιώματά σας
4 καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώματα 
πυ απρρέυν απ� την παρύσα εγγύηση, σύμφωνα 
με τυς �ρυς πυ περιέ�νται σε αυτήν, �ωρίς να 
παρα�λάπτνται τα δικαιώματά τυ πυ πηγά#υν 
απ� την ισ�ύυσα εθνική νμθεσία σ�ετικά με την 
πώληση καταναλωτικών πρϊ�ντων. Η παρύσα 
εγγύηση δεν θίγει τα ν�μιμα δικαιώματα πυ 
ενδε�μένως να έ�ετε, ύτε εκείνα πυ δεν μπρύν 
να ε�αιρεθύν ή να περιριστύν, ύτε δικαιώματά 
σας εναντι των πρσώπων απ� τα πία αγράσατε 
τ πρϊ�ν. Η διεκδίκηση πιωνδήπτε δικαιωμάτων 
σας εναπ�κειται απκλειστικά σε εσάς.

Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίυ 44-46 & Λ. Μεσγείων 253-255
154 51 Ν. Ψυ�ικ�

Τμήμα Ε�υπηρέτησης Πελατών 
Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com

Version 1.0  - 01.2004
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Γρήγ"ρη αναφ"ρά

Αναγνώριση τμημάτων και �ειριστηρίων
4ι αριθμί σε ( ) είναι σελίδες αναφράς.

A Η�εί (39, 47)
4ι ή�ι αναπαραγωγής ε�έρ�νται 
απ� τ η�εί. Για ρύθμιση της 
έντασης ή�υ, �λ. σελίδα 47.

B Υπδ�ή/κάλυμμα "Memory Stick 
Duo" και λυ�νία πρ�σ�ασης (34)
Η λυ�νία πρ�σ�ασης ανά�ει και για 
την ενσωματωμένη μνήμη * και για 
τ "Memory Stick PRO Duo".

C Κυμπί RESET
Πραγματπιεί επαναφρά �λων 
των ρυθμίσεων, 
συμπεριλαμ�ανμένης της ρύθμισης 
για την ημερμηνία και ώρα.

D 4θ�νη LCD/θ�νη αφής (18, 28)

E Κυμπί (HOME) (19, 87)

F Κυμπιά #υμ (43, 49)

G Κυμπί START/STOP (37, 42)

H Κυμπί (ΠΡ4Β4ΛΗ 
ΕΙΚ4ΝΩΝ) (38, 45)

I Κυμπί EASY (37)

J Μ�λ�ς ρύθμισης φακύ 
σκπεύτρυ (28)

K Κυμπί . (4πίσθις φωτισμ�ς) (44)

L Υπδ�ή  (USB) (72)
DCR-DVD150E/DVD650E:
Μ�ν έ�δς

M Κυμπί DUBBING * (58)

N Κυμπί DISP (28)

* DCR-DVD450E/DVD850E

DCR-DVD150E/
DVD650E
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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A Διακ�πτης POWER (26)

B Σκ�πευτρ (28)

C Λυ�νία CHG (φ�ρτιση) (22)

D Λυ�νίες λειτυργίας (Ταινία)/
(Φωτγραφία) (26)

E Μπαταρία (22)

F Ενσωματωμέν μικρ�φων (43)

G Μ�λ�ς δυναμικύ #υμ (43, 49)

H Κυμπί PHOTO (37, 42)

I Υπδ�ή DC IN (22)

J Κυμπί START/STOP (37, 42)

K Υπδ�ή τριπ�δυ
Πρσαρτήστε τ τρίπδ (πωλείται 
�ωριστά: τ μήκς της �ίδας πρέπει 
να είναι μικρ�τερ απ� 5,5 mm) 
στην υπδ�ή τριπ�δυ 
�ρησιμπιώντας τη �ίδα τυ 
τριπ�δυ.

L Μ�λ�ς απελευθέρωσης BATT 
(μπαταρία) (23)

Συνε�ί�εται ,
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Αναγνώριση τμημάτων και �ειριστηρίων (Συνέ�εια)
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A Κάλυμμα δίσκυ (32)

B Άγκιστρ για τν ιμάντα ώμυ
Πρσαρτίστε έναν ιμάντα ώμυ 
(πωλείται �ωριστά).

C Ιμάντας κάμερας (29)

D Διακ�πτης OPEN καλύμματς 
δίσκυ και λυ�νία ACCESS (32)

E Φακ�ς (Φακ�ς Carl Zeiss) (7)

F Διακ�πτης LENS COVER (28)

G Απμακρυσμένς ακρδέκτης A/V 
(51, 71)
Συνδέστε άλλα πραιρετικά 
ε�αρτήματα.
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Ενδεί�εις π�υ εμφανίH�νται κατά την 
εγγραφή/αναπαραγωγή
Εγγραφή ταινιών

Εγγραφή φωτ�γραφιών

Πρ���λή ταινιών

Πρ���λή φωτ�γραφιών

A Κυμπί HOME (19, 87)

B Υπ�λιπ ενέργειας μπαταρίας 
(κατά πρσέγγιση) (74)

C Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜ4Ν] 
(αναμνή) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή))

D Μρφή εγγραφής (HQ/SP/LP) (89)

E Τύπς μέσυ (13)

F Μετρητής (ώρα/λεπτ�/
δευτερ�λεπτ)

G Κυμπί OPTION (20, 97)

H 4 κατά πρσέγγιση �ρ�νς πυ 
απμένει για εγγραφή ταινιών

I Μρφή ή�υ (89) (DCR-DVD450E/
DVD850E)

J Ρύθμιση Λίστα πρσώπων (91)

K Κυμπί ΠΡ4Β4ΛΗ ΕΙΚ4ΝΩΝ 
(38, 45)

L Μέγεθς εικ�νας (91)

M 4 κατά πρσέγγιση αριθμ�ς 
εγγράψιμων φωτγραφιών (91,92)

N Φάκελς εγγραφής
Nταν τ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΦΩΤ.] έ�ει 
ριστεί ως [MEMORY STICK]

O Κυμπί επιστρφής

P Λειτυργία αναπαραγωγής

Q Αριθμ�ς τρέ�υσας ταινίας/
Συνλικ�ς αριθμ�ς απθηκευμένων 
ταινιών
Nταν τ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΕΙΚ] έ�ει 
ριστεί ως [ΕΣΩΤ.ΜΝΗΜΗ] (DCR-
DVD450E/DVD850E) ή ως 
[MEMORY STICK]

R Κυμπί Πρηγύμεν/Επ�μεν (38, 
46)

S Κυμπία �ειρισμύ ταινίας (38, 46)

T Nνμα αρ�είυ δεδμένων/Αριθμ�ς 
σκηνής

U Ένταση ή�υ (38, 46)

Συνε�ί�εται ,
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V Αριθμ�ς τρέ�υσας φωτγραφίας/
Συνλικ�ς αριθμ�ς απθηκευμένων 
φωτγραφιών

W Φάκελς αναπαραγωγής
Nταν τ [ΡΥΘ.ΜΕΣ4Υ ΦΩΤ.] έ�ει 
ριστεί ως [MEMORY STICK]

X Κυμπί πρ�λής διαφανειών (50)

Y Κυμπί VISUAL INDEX (38, 45)

Πάνω αριστερά
 

Πάνω δε�ιά

Κέντρ�

Κάτω

z Συμ��υλές
• Τα περιε��μενα και ι θέσεις των ενδεί�εων 

πυ απεικνί#νται εδώ ενδέ�εται να 
διαφέρυν απ� τις ενδεί�εις στην θ�νη της 
κάμεράς σας. 4ρισμένες ενδεί�εις δεν 
εμφανί#νται, ανάλγα με τ μντέλ. 

Η ημερμηνία και ώρα εγγραφής 
καθώς και τα δεδμένα ρυθμίσεων 
κάμερας απθηκεύνται αυτ�ματα στ 
μέσ. Δεν εμφανί#νται κατά τη 
διάρκεια της εγγραφής. Παρ' �λα αυτά, 
μπρείτε να τα ελέγ�ετε ως [ΚΩΔ 
ΔΕΔ4ΜΕΝ] κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής (σελ. 93).
Μπρείτε να πρ�άλλετε την 
ημερμηνία και ώρα εγγραφής σε άλλη 
συσκευή, κτλ. ([ΗΜΕΡ:ΥΠ4ΤΙΤ.], 
σελ. 97).

Ενδεί�εις �θ�νης

ΈνδειJη Σημασία

 Μρφή ή�υ (89)

?αμηλ� 
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡ4Φ. (103)

ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.4Θ. (89)

Εγγραφή 
�ρνδιακ�πτη (104)

ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.{4ΥΜ 
(103)

ΈνδειJη Σημασία

 Λειτυργία Fader (103)

ΈνδειJη Σημασία

E   Πρειδπίηση (123)

Πάνω αριστερά Πάνω δε�ιά

Κάτω Κέντρ

ΈνδειJη Σημασία

Ρύθμιση Λίστα 
πρσώπων (91)

9  Μη αυτ�ματη εστίαση 
(100)

  

   

  

ΕΠΙΛ4ΓΗ ΣΚΗΝΗΣ 
(101)

. 4πίσθις φωτισμ�ς 
(44)

 n Ισρρπία λευκύ 
(102)

Απενεργπίηση 
SteadyShot (90)

Μακρσκπική λήψη 
(100)

- Πρστασία (63)

ΦΩΤ4Μ/ΕΣΤ.ΣΠ4Τ 
(99)/ΦΩΤ4ΜΕΤ 
ΣΠ4Τ (99)/ΕΚΘΕΣΗ 
(100) 

Κώδικας δεδ�μένων κατά 
τη διάρκεια εγγραφής
DCR-DVD150E/DVD450E/DVD650E/DVD850E
4-125-250-31(1)
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Γλωσσάρι

x Dolby Digital
Ένα σύστημα κωδικπίησης (συμπίεσης) 
ή�υ πυ έ�ει αναπτυ�θεί απ� την Dolby 
Laboratories Inc.

x Dolby Digital 5.1 Creator
Τε�νλγία συμπίεσης ή�υ πυ έ�ει 
αναπτυ�θεί απ� την Dolby Laboratories Inc., 
η πί συμπιέ#ει απτελεσματικά τν ή� 
ενώ ταυτ��ρνα διατηρεί υψηλή την 
πι�τητά τυ. Επιτρέπει εγγραφή ή�υ 
surround 5,1 καναλιών ενώ �ρησιμπιεί τ 
�ώρ τυ δίσκυ πι απδτικά. 4ι δίσκι 
πυ δημιυργύνται με την τε�νλγία Dolby 
Digital 5.1 Creator μπρύν να 
αναπαρα�θύν σε συσκευή συμ�ατή με τ 
δίσκ πυ δημιυργήθηκε με την κάμερά σας.

x JPEG
Τα αρ�ικά JPEG σημαίνυν Joint 
Photographic Experts Group, ένα πρ�τυπ 
συμπίεσης (μείωσης �ωρητικ�τητας 
δεδμένων) για φωτγραφίες. Η κάμερά σας 
εγγράφει φωτγραφίες σε μρφή JPEG.

x MPEG
Τα αρ�ικά MPEG σημαίνυν Moving Picture 
Experts Group, την μάδα πρτύπων για την 
κωδικπίηση (συμπίεση εικ�νας) �ίντε 
(ταινίας) και ή�υ. Υπάρ�υν ι μρφές 
MPEG1 και MPEG2. Η κάμερά σας εγγράφει 
ταινίες σε μρφή MPEG2.

x VBR
Τα αρ�ικά VBR σημαίνυν Variable Bit 
Rate, πυ είναι η μρφή εγγραφής για τν 
αυτ�ματ έλεγ� τυ ρυθμύ μετάδσης 
δεδμένων ( �γκς των απθηκευμένων 
δεδμένων σε δεδμέν �ρνικ� διάστημα), 
ανάλγα με τη σκηνή πυ εγγράφεται. Για 
σκηνή γρήγρης κίνησης �ρησιμπιείται 
μεγάλ πσστ� τυ �ώρυ τυ μέσυ, για 
την παραγωγή μιας ευκρινύς εικ�νας, 
επμένως  �ρ�νς εγγραφής στ μέσ 
μειώνεται.

x Ή��ς surround 5,1 καναλιών
Ένα σύστημα πυ αναπαράγει ή� σε 6 
η�εία, 3 μπρστινά (αριστερ�, δε�ι� και 
κεντρικ�) και 2 πίσω (δε�ι� και αριστερ�) με 
ένα πρ�σθετ subwoofer �αμηλής διέλευσης 
πυ θεωρείται ως τ 0,1 κανάλι, για 
συ�ν�τητες 120 Hz ή �αμηλ�τερες. 

x Λειτ�υργία VIDEO
Μία απ� τις μρφές εγγραφής πυ μπρείτε 
να επιλέ�ετε �ταν �ρησιμπιείτε DVD-RW. 
Η λειτυργία VIDEO παρέ�ει ε�αιρετική 
συμ�ατ�τητα με άλλες συσκευές DVD.

x Λειτ�υργία VR
Μία απ� τις μρφές εγγραφής πυ μπρείτε 
να επιλέ�ετε �ταν �ρησιμπιείτε DVD-RW. 
Η λειτυργία VR επιτρέπει την επε�εργασία 
(διαγραφή ή αλλαγή σειράς σκηνών) με την 
κάμερά σας. Η ριστικπίηση τυ δίσκυ 
σας επιτρέπει την αναπαραγωγή τυ σε 
συσκευή DVD συμ�ατή με τη λειτυργία VR.

x Μικρ�γραφία
Εικ�νες μειωμένυ μεγέθυς πυ σας 
επιτρέπυν να �λέπετε πλλές εικ�νες 
ταυτ��ρνα. [Τα VISUAL INDEX], [  
Ε�ΕΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ], [  ΠΡ4ΣΩΠ4], κλπ. 
είναι συστήματα εμφάνισης μικργραφιών.
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Ευρετήρι�

Αριθμητικά
1 ΠΑΤΗΜΑ .....................102

16:9 .......................................51

4:3 ...................................33, 51

C
CD-ROM ..........................105

D
Dolby Digital 5.1 Creator 
............................................153

DVD 8 cm ...........................13
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