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Před zprovozněním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro případné
použití v budoucnu.

UPOZORNĚNÍ
V zájmu prevence požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.
Pro zákazníky v Evropě
Tento produkt byl testován a byla ověřena jeho shoda s limity stanovenými směrnicí o EMC
(elektromagnetické slučitelnosti) při použití kabelů kratších než 3 metry.

Pozor

Na obraz a zvuk z fotoaparátu při používání se stanicí Cyber-shot Station může mít vliv elektromagnetické
pole na určitých kmitočtech.

Upozornění

Dojde-li během přenosu dat z kamery k výpadku způsobenému statickou elektřinou nebo
elektromagnetickým polem, restartujte příslušnou aplikaci nebo odpojte a znovu připojte propojovací kabel
(USB apod.).
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Vlastnosti
CSS-SA může být používána s digitálními fotoaparáty DSC-S90/S80/ST80/S60.
* Ne všechny fotoaparáty
jsou dostupné ve všech zemích.
Jakmile vložíte digitální fotoaparát (dále jen fotoaparát) do stanice Cyber-shot Station, můžete používat
stanici Cyber-shot Station následujícím způsobem:
z Pokud je stanice CSS-SA připojena k tiskárně kompatibilní s PictBridge, můžete tisknout fotograﬁe
jednoduše stisknutím tlačítka PRINT.
Je možné tisknout snímek, který je právě zobrazen na televizoru.
Poznámka: Chcete-li vytisknout některý snímek z prezentace Slide Show, nejprve Slide Show zastavte,
a pak stiskněte tlačítko PRINT.
z Při používání stanice Cyber-shot Station můžete nabíjet nabíjecí akumulátor NP-NH25 ve fotoaparátu.
Při nabíjení akumulátoru můžete sledovat úroveň nabití prostřednictvím kontrolky CHARGE (nabíjení)
na stanici Cyber-shot Station.
z Stanici Cyber-shot Station můžete připojit k počítači přiloženým USB kabelem a přenášet obrázky.

Obchodní známky
a “Cyber-shot Station” jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.
•
• “Memory Stick” a
jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.
• Kromě toho, názvy systémů a výrobků použité v tomto návodu k obsluze jsou obecně obchodní známky
nebo registrované obchodní známky jejich příslušných vývojářů nebo výrobců. Značky ™ nebo ®
nejsou v tomto návodu použity ve všech případech.
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Bezpečnostní upozornění
• Stanice Cyber-shot Station není výrobek odolný prachu, vlhkosti ani vodě.
• Nepoužívejte nebo neukládejte stanici Cyber-shot Station v prostředích s těmito podmínkami:
– Místa s vysokou teplotou. V létě v uzavřených automobilech může teplota dosahovat značných hodnot,
což může způsobit deformaci nebo poruchu funkce stanice Cyber-shot Station.
– Místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti topidel, kde může dojít k deformaci nebo
poruše funkce stanice Cyber-shot Station.
– Místa vystavená působení vibrací.
– Místa vystavená působení silného magnetismu.
– Místa, kde se vyskytuje prach nebo písek.
Pokud budete stanici Cyber-shot Station používat například na pláži nebo na poušti, zajistěte, aby nebyla
vystavena působení písku. Pokud je stanice Cyber-shot Station zaprášena pískem, může dojít k selhání
funkce.
• Stanici Cyber-shot Station nepožívejte v místech, která jsou vystavena silným rádiovým vlnám nebo
záření.
Obrázky nemusí být zobrazovány správně.
• Pokud je přístroj připojen k síti, neustále je pod napětím, i pokud je vypnut.
• Není možné nabíjet nekompatibilní akumulátory. Nabíjejte pouze kompatibilní akumulátory NPNH25.
• Aby byla zajištěna maximální účinnost při nabíjení, měl by být rozsah teploty v průběhu dobíjení mezi
10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota příliš nízká nebo vysoká, může nabíjení trvat déle nebo nedojte
k úplnému nabití.
• Akumulátor před prvním použitím nezapomeňte nabít.
• Abyste co nejlépe využili kapacitu akumulátoru, několikrát jej použijte až do úplného vybití, a pak naplno
nabijte.
• Při prvním použití akumulátoru nebo když jej dlouhou dobu nepoužíváte, bude kapacita menší než
očekáváte. To však nepředstavuje, selhání funkce, odpovídá to charakteristice akumulátoru.
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Používání nabíjecího akumulátoru
Poznámky o přiloženém akumulátoru NP-NH25 (Nikl metalhydridový akumulátor)
Nabíjení/životnost akumulátoru

• Akumulátor používejte pouze po plném nabití.
Při odesílání z továrny je akumulátor nabitý na velmi nízkou kapacitu.
• Akumulátor nabíjejte po úplném vybití od předchozího nabíjení.
• I když akumulátor nepoužíváte, dochází časem k jeho samovybíjení. Doporučujeme vám, abyste
akumulátor bezprostředně před použitím nabili.
• Pokud nabíjíte akumulátor před úplným vybitím, možná nepůjde zcela využít jeho kapacitu. Tento jev se
nazývá “paměťový efekt”, který snižuje kapacitu akumulátoru. Objeví-li se “paměťový efekt”, měli byste
akumulátor několikrát zcela nabít a vybít.
• Čím je chladněji, tím více se snižuje výkonnost akumulátoru a je možné jeho použití po kratší dobu.

Péče a údržba

• Kontakty akumulátoru udržujte v čistotě.
Pokud jste akumulátor nepoužívali delší dobu nebo pokud jsou kontakty znečištěné, před použitím
akumulátoru kontakty označené 3 a # očistěte pomocí čistého ubrousku apod.

Ukládání akumulátoru

• Neplánujete-li delší dobu akumulátor používat, je bezpečné jej ukládat v přiloženém pouzdře.

Varování

• Dodržujte správnou polaritu (3/#).
• Akumulátor nevystavujte působení vody, neohřívejte jej nebo nevyhazujte do ohně ani jej nerozebírejte,
protože může dojít k výbuchu, roztržení nebo úniku elektrolytu, což může způsobit zranění nebo poškození
majetku.
• Akumulátor ukládejte na místech, kde se k němu nedostanou malé děti.

Před použitím stanice Cyber-shot Station
Podívejte se také do návodu k obsluze fotoaparátu.
• Neposkytujeme kompenzaci za kvalitu či obsah záznamu ani v případě, že záznam nebo přehrávání nejsou
možné z důvodu poškození karty Memory Stick, poruchy fotoaparátu nebo stanice Cyber-shot Station
apod.
• Otvor se závitem na spodní straně stanice Cyber-shot Station je určen pouze pro výstavu v obchodě.

Několik slov o síťovém adaptéru
• Výstupní kabel síťového adaptéru nezkratujte kovovými předměty, hrozí porucha.
• DC konektor síťového adaptéru čistěte kouskem vaty atd. Nepoužívejte konektor, pokud je znečistěný.
Použití znečistěného konektoru může být příčinou nesprávného nabití akumulátoru.
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Popis jednotlivých součástí
Stanice Cyber-shot Station

Ovládací tlačítka
( / / / / )

Kontrolka CHARGE
(nabíjení)
Kontrolka POWER
(napájení)

Tlačítko PRINT
(tisk)
Tlačítko MENU

Multi konektor

Konektor A/V OUT
(MONO)

Konektor

(USB)

Konektor DC IN

Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení)
CAMERA: Snímky se zobrazují na displeji fotoaparátu.
TV: Snímky se zobrazují na televizoru.
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Připojení
Příprava stanice Cyber-shot Station

Vložení fotoaparátu do
stanice Cyber-shot Station

Síťový adaptér připojte do konektoru DC IN
na stanici Cyber-shot Station.
Stanice Cyber-shot Station

Konektor DC

Síťový adaptér

Do elektrické
zásuvky

Síťový napájecí
kabel
Síťový adaptér neumisťujte do stísněných prostor,
například mezi stěnu a nábytek.

– Do fotoaparátu vložte nabíjecí akumulátor
NP-NH25.
– Do fotoaparátu vložte kartu “Memory Stick”.
– Před vložením fotoaparátu do stanice Cybershot Station nebo jeho vyjmutí z této stanice,
se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.
– Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně
připojen do stanice Cyber-shot Station.

Vyjmutí fotoaparátu
ze stanice Cyber-shot
Station

Používání stanice Cyber-shot Station
v zahraničí- Zdroje napájení
Stanici Cyber-shot Station a přiložený síťový
adaptér můžete použít v libovolné zemi nebo
regionu, kde se síťové napětí pohybuje v rozsahu
100 V až 240 V střídavých, 50/60 Hz.
Dle potřeby použijte běžně prodávaný adaptér
koncovky (není přiložen), odpovídající konstrukci
zásuvky.

Adaptér do zásuvky
(není přiložen)
Nepoužívejte elektronický transformátor
(cestovní měnič), hrozí porucha.

– Stanici Cyber-shot Station držte při vyjímání
fotoaparátu směrem dolů.
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Nabíjení akumulátoru
Fotoaparát s vloženým akumulátorem
vložte do stanice Cyber-shot Station.
Nabíjení začne automaticky. Rozsvítí se kontrolka
nabíjení (CHARGE) na stanici Cyber-shot Station.

Prohlížení snímků
na obrazovce televizoru
1

Připojte přiložený propojovací kabel
A/V do konektoru A/V OUT (MONO)
na stanici Cyber-shot Station a vstupních
konektorů video/audio na televizoru.

Úroveň nabití akumulátoru: NÍZKÁ

A/V propojovací kabel

Úroveň nabití akumulátoru: STŘEDNÍ

Pokud je váš televizor vybaven stereofonními
vstupními konektory, připojte audio konektor
(černý) na A/V propojovacím kabelu do levého
konektoru.

Úroveň nabití akumulátoru: VYSOKÁ
• Kontrolky se rozsvěcují postupně zleva.
• Zobrazení odpovídajícího stavu akumulátoru
může trvat určitou dobu.
• Úroveň nabití akumulátoru se při nabíjení
ve stanici Cyber-shot Station zobrazuje pomocí
tří kontrolek CHARGE (nabíjení). Jakmile
je nabíjení dokončeno, kontrolky CHARGE
zhasnou.
– Při nabíjení akumulátoru zkontrolujte, zda je
fotoaparát vypnutý.
– Není možné nabíjení nekompatibilních
akumulátorů. Nabíjejte pouze
kompatibilní akumulátory NP-NH25.
• Doba nabíjení akumulátoru NPNH25 je přibližně
3,5 hodiny.
• Pokud se kontrolky CHARGE nerozsvítí nebo
blikají, podívejte se do části “Řešení problémů”.
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– Před propojením stanice Cyber-shot Station
a televizoru A/V propojovacím kabelem,
televizor i fotoaparát vypněte.

2

Přepínač DISPLAY SELECT (volba
zobrazení) přepněte na “TV.”

3

Volič režimů na fotoaparátu nastavte
do polohy
a fotoaparát zapněte.

4

Zapněte televizor a přepínač vstupů
TV/video přepněte do polohy “Video”.

5

Stisknutím ovládacího tlačítka
zvolte požadovaný snímek.

/

– Snímek můžete také zvolit stisknutím
ovládacích tlačítek / na fotoaparátu.
– Stanice Cyber-shot Station je kompatibilní
s oběma systémy NTSC a PAL.
Další podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze dodávanému s fotoaparátem.

Tisk fotograﬁí
I když nemáte počítač, můžete tisknout snímky
z vašeho fotoaparátu jeho připojením přímo
nebo prostřednictvím stanice Cyber-shot Station
k tiskárně kompatibilní s PictBridge.

4

Snímek, který chcete vytisknout,
zobrazte pomocí tlačítek / .

5

Stiskněte tlačítko PRINT.
Zobrazí se stránka nastavení tisku.

• Podrobnosti o nastavení pro tisk, například počet
výtisků snímku, velikost papíru a nastavení
USB, naleznete v návodu k obsluze dodávaném
s fotoaparátem.
• Dostupné tiskové funkce se mohou na různých
tiskárnách lišit.

1
2

Zapněte fotoaparát.

3

Stanici Cyber-shot Station připojte
k tiskárně prostřednictvím USB kabelu
dodávaného se stanicí Cyber-shot
Station.

– Položky nastavení, které tiskárna
nepodporuje, se nezobrazí.

6

Stiskněte ovládací tlačítko
Snímek je vytištěn.

.

Režim USB na fotoaparátu přepněte
na [PictBridge].
Printing
2/3
Exit

– Po dokončení tisku se obrazovka vrátí
k předchozímu zobrazení.
– Neodpojujte kabel USB při zobrazení
indikátoru
(Do not disconnect the USB
cable) na displeji.
Zrušení tisku
V kroku 5 nebo 6 zvolte [Exit] (Opustit).

Jakmile je provedeno připojení, objeví se
na displeji indikátor
.
Pokud probíhá komunikace stanice Cybershot Station s tiskárnou prostřednictvím USB
kabelu, nevyjímejte fotoaparát ze stanice
Cyber-shot Station. Vyjmutí fotoaparátu může
poškodit snímky.
Další informace naleznete v návodu k obsluze,
který je dodáván s fotoaparátem.
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Připojení fotoaparátu
k počítači prostřednictvím
stanice Cyber-shot Station
1

Stanici Cyber-shot Station připojte
k počítači prostřednictvím USB kabelu
dodávaného se stanicí Cyber-shot
Station.

4
2

Zapněte fotoaparát.
Vytvoří se USB propojení mezi fotoaparátem
a počítačem.
Nyní můžete přenášet snímky do počítače.
Další informace naleznete v návodu k obsluze,
který je dodáván s fotoaparátem.
Pokud probíhá komunikace stanice Cyber-shot
Station s počítačem prostřednictvím USB
kabelu, nevyjímejte fotoaparát ze stanice
Cyber-shot Station. Vyjmutí fotoaparátu může
poškodit snímky.

Zrušení USB připojení
1
2

Odpojte USB kabel.
Vypněte počítač.
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Péče a údržba
Povrch stanice Cyber-shot Station čistěte měkkým
hadříkem mírně navlhčeným ve vodě, a pak jej
otřete dosucha. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla,
například ředidlo, alkohol nebo benzín, mohlo by
dojít k poškození povrchu.

Řešení problémů
Pokud se objeví při používání přístroje jakýkoliv problém, podívejte se do následujícího přehledu řešení.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého nejbližšího prodejce Sony.

Příznak
Nenabíjí se akumulátor (Když se nerozsvítí
kontrolka CHARGE (nabíjení)).

Jedna z kontrolek CHARGE bliká.

Blikají všechny kontrolky CHARGE.

Fotoaparát nelze zapnout nebo se náhle
vypíná.

Není možné přehrávat snímky/zvuky na
televizoru.

Není možné přehrávat snímky/zvuky na
displeji fotoaparátu.

Příčina/Řešení
• Fotoaparát je zapnutý.
t Vypněte fotoaparát.
• Síťový adaptér je odpojen.
t Připojte správně síťový adaptér.
• Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen
správně.
t Vložte jej správně.
• Akumulátor není správně vložen do fotoaparátu.
t Vložte akumulátor správně.
• Akumulátor je zcela nabitý.
• Akumulátor vložený ve fotoaparátu není typ
NP-NH25.
t Vložte akumulátor NP-NH25.
• Akumulátor vložený ve fotoaparátu není typ NPNH25.
t Vložte akumulátor NP-NH25.
• Stanice není v pořádku.
• Vyskytl se problém s připojením.
t Odpojte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station.
Nebo odpojte síťový adaptér ze stanice Cyber-shot
Station a po chvíli jej připojte znovu. Zkontrolujte,
zda kontrolky CHARGE nesvítí a vložte fotoaparát
do stanice Cyber-shot station.
• Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen
správně.
t Vložte jej správně.
• Síťový adaptér je odpojen.
t Připojte správně síťový adaptér.
• Připojení není správně provedeno.
t Zkontrolujte správnost připojení.
• Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) není
přepnut V poloze “TV”.
t Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení)
přepněte na “TV”.
• Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) není
přepnut v poloze “CAMERA”.
t Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení)
přepněte na “CAMERA”.
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Příznak
Počítač není schopen rozpoznat fotoaparát.

Tlačítka na stanici Cyber-shot Station
nepracují a není možné provést žádnou
operaci.
Nelze vytvořit propojení mezi tiskárnou
a stanicí Cyber-shot Station.

Nelze tisknout fotograﬁe.

Tisk je zrušen.
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Příčina/Řešení
• Fotoaparát je vypnutý.
t Zapněte fotoaparát.
• Nepoužíváte přiložený USB kabel.
t Použijte přiložený USB kabel .
• USB kabel není pevně připojen.
t Odpojte USB kabel od počítače a stanice Cybershot Station a znovu jej pevně připojte. Ujistěte se,
zda se zobrazuje nápis “USB Mode”.
• Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen
správně.
t Vložte jej správně.
• USB konektory na vašem počítači jsou připojeny
k jiným zařízením než klávesnici, myši a stanici
Cyber-shot Station.
t Odpojte všechna USB zařízení kromě myši,
klávesnice a stanice Cyber-shot Station.
• Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen
správně.
t Vložte jej správně.
• Síťový adaptér je odpojen.
t Připojte správně síťový adaptér.
• Tiskárna nemusí být kompatibilní s PictBridge.
t Zeptejte se výrobce tiskárny, zda je kompatibilní
s PictBridge.
• Tiskárna není nastavena pro připojení s fotoaparátem.
t Zkontrolujte nastavení tiskárny.
• Stanice Cyber-shot Station není správně připojena
k tiskárně.
t Zkontrolujte, zda jsou stanice Cyber-shot Station
a tiskárna správně propojeny USB kabelem.
• Tiskárna není zapnutá.
t Zapněte tiskárnu.
Další informace naleznete v návodu k obsluze, který je
dodáván s tiskárnou.
• Videosekvence tisknout nelze.
• Snímky upravené na počítači nebo snímky pořízené na
jiném fotoaparátu, nekompatibilním se stanicí
Cyber-shot Station nemusí být možné vytisknout.
• Odpojili jste USB kabel před tím, než zhasl indikátor
.
• Vyjmuli jste fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station
před tím, než zhasl indikátor
.

Technické údaje
Stanice Cyber-shot Station

Vstupní/výstupní konektory
Konektor A/V OUT (MONO) (monofonní)
Minikonektor
Videovýstup*: 1 Vp-p, 75 Ω, nesymetrický,
negativní synchronizace
Audiovýstup*: 327 mV (při zatížení 47 kΩ)
Výstupní impedance: 2.2 kΩ
* Při připojení fotoaparátu DSC-S90/S80/
ST80/S60.
USB konektor: B
Konektor napájení DC IN
Víceúčelový konektor
Všeobecné údaje
Rozměry (přibližné):
120 × 36 × 89 mm
(š/v/h)
Hmotnost (přibližná): 120 g
Provozní teplota:
0 °C až +40 °C
Teplota při skladování
-20 °C až +60 °C

Obsah balení
• Stanice Cyber-shot Station (CSS-SA) (1)
• Propojovací kabel A/V (1)
• USB kabel (1)
• Síťový adaptér (AC-LS5) (1)
• Síťový kabel (1)
• Nabíjecí akumulátor (NP-NH25) (1)
• Sada tištěné dokumentace
Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.

Síťový adaptér AC-LS5

Vstupní napětí
100 V až 240 V střídavých, 50/60 Hz
Výstupní napětí
4,2 V stejnosměrné
Další údaje jsou uvedeny na štítku síťového
adaptéru.
Rozměry (přibližné):
48 × 29 × 81 mm
(š/v/h, kromě vyčnívajících částí)
Hmotnost (přibližná):
130 g bez síťového kabelu
Provozní teplota:
0 °C až +40 °C
Teplota při skladování
-20°C až +60°C

Nabíjecí akumulátor NP-NH25
Jmenovité napětí:
2 x 1,2 V
Kapacita:
typická 2 500 mAh
Provozní teplota:
0 °C až +40 °C

zst20047

15-CZ

CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní ﬁrmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.

