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OSTRZEŻENIE

Battery Video Light

Ochrona sprzętu przed deszczem lub
wilgocią zabezpiecza przed wywołaniem
pożaru lub przed porażeniem prądem.
Aby zapobiec porażeniu prądem
elektrycznym, nie otwierać obudowy
sprzętu. Serwis zlecać wyłącznie
odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
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• 1 żarówka (10 W) lub 2 żarówki (20 W) z
możliwością przełączania z jednej na
drugą (Z zestawem baterii NP-F530/F550/
500/510 nie można jednocześnie
korzystać z 2 żarówek.)
• Połączone z funkcją chroniącą przed
nadmiernym zużyciem mocy baterii
• Można użytkować również w połączeniu z
baterią litowo jonową
• Możliwość montażu na statywie
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Ustawić na linii w tym miejscu
Установить здесь

• Lampę video użytkować wraz ze
zestawem baterii NP-F530/F550/F730/
F750/F930/F950/F960/500/510/710.
• Z zestawem baterii NP-F530/F550/500/
510 korzystać można tylko z 1 żarówki
(10 W).
Dla 2 żarówk (20W) konieczny jest zestaw
baterii typu NP-F730/F750/F930/F950/
F960/710.
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Ostrzeżenie
Podczas użytkowania i jakiś czas po
wyłączeniu oświetlenia, czołowa
powierzchnia lampy video ulega silnemu
rozgrzaniu.
Nie dotykać osłony, żarówki itd. dopóki
powierzchnie nie ulegną schłodzeniu.

Pierścień montażowy lampy
Ручка крепления видеофонаря-лампы
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Środki ostrożności
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3

• Podjąć wszelkie środki ostrożności by nie
zamoczyć rozgrzanej, czołowej
powierzchni lampy video.
• Unikać bezpośredniego kontaktu wzroku z
palącą się żarówką.
• Nie umieszczać lampy w pobliżu
substancji łatwopalnych lub lotnych, takich
jak alkohol czy bezyna.
• Podjąć odpowiednie środki ostrożności by
do wnętrza lampy video nie dostały się
płynne lub stałe ciała obce.
• Nie blokować otworów wentylacyjnych.
• Po zakończeniu użytkowania, pamiętać o
wyłączeniu lampy.
• Nie włączać lampy przed założeniem
osłony.
• Chronić lampę przed nadmiernymi
wstrząsami mechanicznymi. W
przeciwnym wypadku może nastąpić
przepalenie się lampy lub skrócenie jej
żywotności.
• Oświetlenie może wyłączyć się w wyniku
spadku napięcia, spowodowanego
włączeniem funkcji ochrony przed
nadmiernym zużywaniem mocy baterii.
Stanowi to normalny objaw pracy sprzętu.
W takim wypadku, proszę wyłączyć
zasilanie i ponownie naładować zestaw
baterii lub lub zamontować drugi,
naładowany zestaw baterii.
• Proszę pamiętać o wyłączeniu zasilania
przed wymianą zestawu baterii.
• Żywotność zestawu baterii spada w
zimnym klimacie ponieważ jej wydajność
zostaje zredukowana przy zimnej pogodzie
(przy 10˚C/50˚F lub poniżej).
Celem optymalnego przedłużenia
żywotności baterii, zalecamy:
– Ogrzanie baterii przez przechowywanie
jej w kieszeni. (Nie przechowywać baterii
razem z kieszonkową wkładką
termiczną.)
Zestaw baterii umieścić w camcorderze
dopiero bezpośrednio przed
rozpoczęciem nagrywania.
– Ładować zestaw baterii przy pomocy
adapteru mocy AC, w temperaturze
pokojowej (od 10˚C/50˚F do 30˚C/86˚F).
Po zakończeniu użytkowania
• Pamiętać o wyłączeniu zasilania.
• Po ochłodzeniu, umieścić lampę w etui
ochronnym.
• Pamiętać o odłączeniu zestawu baterii po
zakończeniu użytkowania lub przed
umieszczeniem w etui ochronnym.

Русский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Czyszczenie
Lampę oświetlenia video czyścić przy
pomocy miękkiej ściereczki. Po
oczyszczeniu lampy miękką ściereczką,
lekko zwilżoną w roztworze delikatnego
detergentu, proszę pamiętać o dokładnym
wytarciu suchą ściereczką. Nie używać
nawilżonych płatków czyszczących lub
rozpuszczalników zawierających alkohol lub
benzynę, które mogą uszkodzić
wykończenie powierzchni.

Korzystanie z lampy
oświetleniowej video
(Patrz rys. A)
Przed zamocowaniem zestawu baterii,
należy pamiętać o przestawieniu
przełącznika POWER (zasilanie) na pozycję
OFF.
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Przyciskając zestaw baterii do lampy
oświetleniowej, wsunąć zestaw w kierunku
strzałki.

Dane techniczne
Źródło zasilania 7.2 V DC
Zużycie mocy 10 W/20 W z możliwością
przełączania
Środkowe natężenie luminacyjne
1 żarówka (10 W): Około 400 cd
(kandela)
2 żarówki (20 W): Około 800 cd
Kierunek luminacji
Poziomy
Kąt luminacji Około 26 stopni
Ciągły czas luminacji
Zestaw
baterii

1 żarówka
(10 W) (Około)

NP-F550

40 min.

2 żarówki
(20 W) (Około)

NP-F730

95 min.

35 min.

NP-F750

105 min.

40 min.

NP-F960

210 min.

75 min.

(Powyższa tabela stanowi przybliżone
wartości czasu luminacji przy
naładowanym do pełna zestawie baterii.)
Długość wiązki luminacyjnej
1 żarówka
(10 W)

2 żarówki
(20 W)

Około 1 m (3 1 / 5 ft.)

400 lux

800 lux

Około 3 m (9 4 / 5 ft.)

40 lux

80 lux

Około 5 m (16 1 / 2 ft.)

15 lux

30 lux

Około 8 m (26

1/3

Około 10 m (32

ft.)

4/ 5

ft.)

4.5 lux
3 lux

Do pełna naładowany zestaw baterii
podłączyć do lampy oświetleniowej,
zgodnie z ilustracją.

9 lux
6 lux

Temperatura kolorów
3000˚K
Przeciętna żywotność żarówki
Około 100 godzin
Wymiary
Około 48 × 115 × 64 mm (szer./
wys./gł.) (1 15 / 16 × 4 5 / 8 × 2 1 / 8 cali)
Waga
Około 100 g (3.5 oz)
Osprzęt opcjonalny
XB-20DX lampa halogenowa
Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących
lampy oświetlenia video, prosimy o
skonsultowanie się z najbliższym punktem
sprzedaży sprzętu Sony.
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Lampę oświetleniową zamocować na
obsadzie dla osprzętu.
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Naciskając niewielki przycisk na
przełączniku POWER, przestawić
przełącznik na pozycję ×1 lub ×2.
Oświetlenie włączy się.

Uwaga dotycząca źródła zasilania
Zestawem baterii zasilającym lampę, nie
można operować pracą nagrywającej
kamery video.
Do kamery proszę podłączyć dodatkowy
zestaw baterii.
Uwagi dotyczące oświetlenia video
• Z zestawem baterii typu NP-F530/F550/
500/510 nie można korzystać z oświetlenia
2 żarówkami.
• W miarę redukcji pozostałego czasu mocy
baterii, działać będzie tylko jedna żarówka,
nawet przy korzystaniu z, przeznaczonego
dla dwóch żarówek, zestawu baterii typu
NP-F730/F750/F930/F950/F960/710.

Demontaż zestawu
baterii (Patrz Rys. B)
1

Przełącznik POWER przestawić na
pozycję OFF.

2

Naciskając przycisk BATT na lampie
oświetleniowej, przesunąć zestaw w
kierunku strzałki.

Wymiana żarówki
(Patrz Rys. C)
Proszę korzystać z lampy halogenowej
Sony XB-20DX (nie dostarczona).

1

Wskazówki dotyczące
oświetlenia
Odpowiednie ustawienie oświetlenia
zapewni otrzymanie czystego obrazu o
wyraźnych kolorach.
• Na realistyczny obraz składają się
naturalne światło i cień.
• Światło fluorescencyjne może
spowodować niepożądane migotanie
obrazu.
Oświetleniowa lampa video umożliwia
wykonanie jakościowo dobrych obrazów,
pozbawionych plam zamazanych kolorów i
migotania.

Jak należy skierować
oświetleniową lampę video
Jeżeli filmowany objekt jest oświetlony od
tyłu przez inne źródła światła (oświetlenie
tła), można wykorzystać lampę
oświetleniową video aby podświetlić objekt
od przodu.
Należy unikać bezpośredniego filmowania
słońca przy pomocy nagrywającej kamery
video.

Pierścień montażowy poluźnić przez
przekręcenie w kierunku przeciwnym
kierunkowi wskazówek zegara.

2
3

Naciskając górną i dolną część
lampy, otworzyć osłonę w kierunku
do siebie.
Usunąć zużytą żarówkę, trzymając
za podstawę i wmontować nową
żarówkę.
Ponownie założyć osłonę.

Ostrzeżenia
• Podczas pracy, powierzchnia osłony
rozgrzewa się. Przed usunięciem osłony
należy odczekać aż powierzchnia
ochłonie.
• Przepalona żarówka jest bardzo gorąca.
Nie dotykać przed ostygnięciem.
• Reflektora nowej żarówki nie należy
dotykać gołymi rękoma.
Przy wymianie, nową żarówkę chwytać
przez miękką, suchą ściereczkę. Oczyścić
ewentualne ślady palcy.
• Nową żarówkę mocować w obsadzie pod
kątem prostym.

Для предотвращения опасности
воспламенения или электрического
удара не подвергайте аппарат
воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения
электрическим током не открывайте
корпус. Обращайтесь за
обслуживанием только к
квалифицированному персоналу.

Очистка
Очищайте видеофонарь-лампу мягкой
сухой тканью. При очистке его мягкой
тканью, слегка смоченной в растворе
нейтрального моющего средства,
протрите его после очистки мягкой сухой
тканью. Не используйте влажную ткань
или растворителеи такого типа, как спирт
или бензин, которые могут повредить
отделку.

Использование
видеофонаря-лампы
(См. рис. A)
Перед подсоединением батарейного
блока не забудьте установить
выключатель POWER в положение OFF.
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Особенности
• 1 лампа (10 Вт) или 2 переключаемые
лампы (20 Вт)
(Вы не можете использовать 2 лампы с
батарейным блоком NP-F530/F550/500/
510.)
• Имеется функция для предотвращения
чрезмерной разрядки заряда
батарейного блока
• Используется с литиево-ионным
батарейным блоком.
• Прикрепляется к треноге

Предосторожности
• Используйте видеофонарь-лампу с
батарейным блоком NP-F530/F550/F730/
F750/F930/F950/F960/500/510/710.
• Вы можете использовать 1 лампу (10
Вт) с батарейным блоком NP-F530/F550/
500/510. Если Вы используете 2 лампы
(20 Вт), то необходим батарейный блок
NP-F730/F750/F930/F950/F960/710.
Внимание
Передняя сторона видеофонаря-лампы
становится очень горячей во время
эксплуатации, а также некоторое
время после выключения.
Не прикасайтесь к крышке, поверхности
лампы и т.п., если они горячие.
• Не проливайте воду на переднее
стекло видеофонаря-лампы, если он
горячий.
• Не смотрите на видеофонарь-лампу в
то время, когда он включен.
• Не размещайте видеофонарь-лампу
возле горючих или летучих
растворителей, таких как спирт или
бензин.
• Не роняйте каких-либо твердых
предметов или жидкости на
видеофонарь-лампу.
• Не блокируйте вентиляционные
решетки.
• Не оставляйте видеофонарь-лампу
включенным, если он не используется.
• Не включайте видеофонарь-лампу,
если крышка не на месте.
• Не подвергайте видеофонарь-лампу
чрезмерным ударным воздействиям.
Это может привести к перегоранию или
сокращению срока службы лампы.
• Если напряжение упадет до
определенного уровня вследствие
срабатывания функции
предотвращения чрезмерного разряда
батарейного блока, то свет может
погаснуть. Это является нормальным. В
этом случае следует выключить
питание и перезарядить батарейный
блок или же использовать другой
заряженный батарейный блок.
• Не забудьте выключить питание при
замене батарейного блока.
• В холодных климатических условиях
срок службы батарейного блока будет
короче, поскольку эффективность
батарейного блока при холодной погоде
снижается (10°С/50°F или менее).
Для удлинения срока службы
батарейного блока рекомендуется
выполнять следующее:
– Для того, чтобы батарейным блок был
теплым, положите его в свой карман.
(Не кладите батарейный блок вместе
с карманной тепловой подушкой.)
Непосредственно перед записью
вставьте батарейный блок в
видеокамеру.
– Зарядите батарейный блок с
помощью сетевого адаптера
переменного тока при комнатной
температуре (от 10°С/50°F до 30°С/
86°F).
После эксплуатации
• Не забудьте выключить питание.
• После того, как видеофонарь-лампа
остынет, положите его в футляр.
• Не забудьте вынуть батарейный блок,
если видеофонарь-лампа не
используется или перед тем, как
положить его в футляр.

Технические
характеристики
Источник питания
7,2 В пост. тока
Потребляемая мощность
10 Вт/20 Вт с переключателем
Сила света по центру
1 лампа (10 Вт): приблиз. 400 кд
2 лампы (20 Вт): приблиз. 800 кд
Направление освещения
Горизонтальное
Угол освещения
Приблиз. 26 градусов
Время непрерывного освещения

Подсоедините полностью
заряженный батарейный блок к
видеофонарю-лампе, как
показано на рисунке.
Нажав на батарейный блок в сторону
видеофонаря, передвиньте
батарейный блок в направлениии
стрелки.
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Поверните ручку крепления
видеофонаря-лампы против
часовой стрелки для ее
освобождения.

3

Прикрепите видеофонарь-лампу к
держателю для вспомогательных
принадлежностей.

4

Батарейный 1 лампа (10
2 лампы (20
блок
Вт) (приблиз.) Вт) (приблиз.)

Нажав маленькую кнопку на
выключателе POWER, установите
его в положение ×1 или ×2.

NP-F550

40 мин.

Видеофонарь-лампа включится.

NP-F730

95 мин.

35 мин.

NP-F750

105 мин.

40 мин.

NP-F960

210 мин.

75 мин.

(Приведенные в таблице данные
представляют собой приблизительное время
освещения при полностью заряженном
батарейном блоке.)
Дальность освещения
1 лампа
(10 Вт)

2 лампы
(20 Вт)

Приблиз. 1 м

400 лк

800 лк

Приблиз. 3 м

40 лк

80 лк

Приблиз. 5 м

15 лк

30 лк

Приблиз. 8 м

4.5 лк

9 лк

Приблиз. 10 м

3 лк

6 лк

Цветовая температура
3000°К
Средний срок службы лампы
Приблиз. 100 часов
Размеры
Приблиз. 48 × 115 × 64 мм (ш/в/г)
Вес
Приблиз. 100 г
Вспомогательная принадлежность
Галогеновая лампа XB-20DX
Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.

Примечание относительно источника
питания
Вы не можете управлять видеокамерой с
помощью батарейного блока
видеофонаря-лампы. Прикрепите другой
батарейный блок к видеокамере.
Примечания относительно
видеофонаря-лампы
• Вы не можете использовать 2 лампы с
батарейным блоком NP-F530/F550/500/
510.
• Если время оставшегося заряда
батарейного блока станет коротким, то
будет высвечиваться только одна
лампа, даже если Вы используете
батарейный блок NP-F730/F750/F930/
F950/F960/710 для двух ламп.

Снятие батарейного
блока (См. рис. B)
1

Установите выключатель POWER
в положение OFF.

2

Нажав кнопку BATT на
видеофонаре-лампе, передвиньте
батарейный блок в направлении
стрелки.

Если у Вас возникнут вопросы относительно
Вашего видеофонаря-лампы, обратитесь к
Вашему ближайшему дилеру Sony.

Рекомендации по
освещению
Обеспечьте надлежащее освещение для
получения четкого и качественного
цветного изображения.
• Реалистическое изображение состоит
из естественных светотеней.
• Флуоресцентные лампы могут вызывать
дрожание изображения.
Использование видеофонаря-лампы
поможет Вам получить хорошие
изображения без размытости и
дрожания изображения.

Как направлять
видеофонарь-лампу
Если объект освещается сзади (задняя
подсветка) другими источниками света,
используйте видеофонарь-лампу для
освещения передней стороны объекта,
съемку которого Вы будете выполнять.
Будьте осторожны, чтобы не наводить
Вашу видеокамеру прямо на солнце при
съемке.

Замена лампы
(См. рис. C)
Используйте галогеновую лампу XB20DX фирмы Sony (не прилагается).

1

Нажав на верхнюю и нижнюю
сторону видеофонаря-лампы,
откройте крышку по направлению
к себе.

2

Снимите использованную лампу,
захватит ее за цоколь, а затем
вставьте новую лампу.

3

Установите крышку обратно на
место.

Предосторожности
• Поверхность крышки станет горячей
при эксплуатации. Убедитесь, что
крышка достаточно остыла, чтобы с
ней можно было обращаться перед
снятием.
• Лампа станет горячей, если она
перегорит. Убедитесь, что лампа
достаточно остыла, чтобы с ней можно
было обращаться.
• Не прикасайтесь к рефлектору новой
лампы голыми руками.
Обверните ее мягкой сухой тканью при
замене. Вытрите отпечатки пальцев
или грязь, если нужно.
• Вставьте новую лампу в гнездо под
прямым углом.

한국어

경고

A

화재 또는 감전 사고를 방지하기 위하여 본기에 비
가 닿거나 수분이 많은 장소에 놓지 마십시오.
감전될 염려가 있으므로 캐비넷을 열지 마십시오.
점검은 기술자에게 의뢰하여 주십시오.

1

주요 특징
여기에 맞추어 주십시오

• 1개 라이트(10W) 또는 2개 라이트(20W) 전환
가능(NP-F530/F550/500/510 배터리팩으로
는 2개 라이트는 사용할 수 없습니다.)
• 배터리의 극단적인 방전 방지 기능 탑재
• 리튬 이온 배터리 대응
• 삼각대 장착 기능

사용상의 주의

2

• 비디오 라이트는 NP-F530/F550/F730/
F750/F930/F950/F960/500/510/710 배터
리팩으로 사용하여 주십시오.
• NP-F530/F550/500/510 배터리팩으로는 1
개 라이트(10W)를 사용할 수 있습니다. 2개 라
이트(20W)를 사용하려면 NP-F730/F750/
F930/F950/F960/710 배터리팩이 필요합니
다.
주의점
사용 중이나 사용한 후 한 동안은 비디오 라이
트 앞면이 뜨겁습니다.
커버나 라이트 전구 등이 뜨거울 때에는 만지지
마십시오.

라이트 장착 노브

3

4
POWER
×1
OFF
×2
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• 뜨거운 비디오 라이트 유리에 물이 튀지 않도록
주의하십시오.
• 켜져 있을 때에는 라이트 전구를 보지 마십시오.
• 라이트는 가연물이나 알코올 또는 벤젠 등의 휘
발성 용해제나 그 옆에 놓지 마십시오.
• 비디오 라이트 안으로 액체나 물건이 들어가지
않도록 주의하십시오.
• 환기 그릴을 막지 마십시오.
• 사용하지 않을 때에는 켜 두지 마십시오.
• 커버를 하지 않은 라이트는 켜지 마십시오.
• 비디오 라이트에 강한 충격을 가하지 마십시오.
라이트 전구가 타서 끊어지거나 전구 수명이 짧
아지는 경우가 있습니다.
• 배터리가 극단적으로 방전되는 것을 방지하기
위한 기능이 작동해서 전압이 일정 이하로 저하
되면 라이트가 꺼질 염려가 있습니다. 그것은 고
장이 아닙니다. 그런 경우에는 전원을 끄고 배터
리를 충전하거나 충전된 다른 배터리를 사용하
여 주십시오.
• 배터리팩을 충전할 때에는 반드시 전원을 꺼 주
십시오.
• 저온(10°C 이하)에서는 배터리 효율이 저하되
므로 배터리팩의 배터리 수명이 짧아집니다.
배터리 수명을 연장하기 위해서는 다음과 같이
하실 것을 권장합니다:
- 배터리는 포켓에 넣고 따뜻하게 해 놓으십시
오. (배터리팩은 포켓용 회로와 함께 넣지 마
십시오.）
배터리팩은 촬영하기 직전에 캠코더에 넣어
주십시오.
- 실온(10°C-30°C)에서 AC 전원 어댑터를
사용해서 배터리를 충전하여 주십시오.
사용한 후에는
• 반드시 전원을 꺼 주십시오.
• 라이트는 식은 후에 케이스에 넣어 주십시오.
• 라이트를 사용하지 않을 때나 라이트를 케이스
에 넣기 전에 반드시 배터리팩을 분리해 주십시
오.

C
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클리닝
비디오 라이트는 마른 부드러운 헝겊으로 청소하
여 주십시오. 묽은 중성세제로 적신 부드러운 헝
겊을 사용할 때에는 청소한 후에 마른 부드러운
헝겊으로 닦아내십시오. 꼭짜지 않은 헝겊이나
알코올 또는 벤젠 등의 용해제는 표면이 손상될
염려가 있으므로 사용하지 마십시오.

주요 제원

배터리팩을 분리하기

전원
소비전력
중심조도

(그림 B 참조)

조명방향
조명각도
연속조명시간

배터리팩

7.2 V DC
10 W/20 W 전환 가능
1개 라이트(10 W): 약 400 cd
2개 라이트(20 W): 약 800 cd
수평
약 26도

1개 라이트
(10W) (약)

POWER 스위치를 OFF로 설정합니다.
비디오 라이트 BATT를 누르면서 배터
리팩을 화살표 방향으로 밀어서 분리합
니다.

2개 라이트
(20W) (약)

NP-F550

40분

NP-F730

95분

35분

NP-F750

105분

40분

NP-F960

210분

75분

(상기 표는 만충전한 배터리팩 사용시의 대략적인 조명
시간입니다.)
조명거리

1개 라이트
(10W)

2개 라이트
(20W)

약1m

400룩스

800룩스

약3m

40룩스

80룩스

약5m

15룩스

30룩스

약8m

4.5룩스

9룩스

약 10 m

3룩스

6룩스

색온도
3,000°K
전구의 평균 수명
약 100시간
외형치수
약 48 × 115 × 64 mm(w/h/d)
중량
약 100 g
옵션 액세서리 XB-20DX 할로겐 램프
디자인 및 주요 제원은 예고 없이 변경하는 경우가 있습
니다.
본 비디오 라이트에 관한 질문 사항이 있을 때에는 가까
운 Sony 판매점으로 문의하여 주십시오.

조명에 관한 잠깐 한마디
명료하고 선명한 컬러 영상이 되도록 알맞은 조명
을 사용하여 주십시오.
• 자연 조명 및 그림자가 있으면 현실감 넘치는 영
상이 됩니다.
• 형광등 빛을 사용하면 영상이 흔들리는 경우가
있습니다.
비디오 라이트를 사용하면 색이 번지지 않는 선
명한 영상이 됩니다.

비디오 라이트의 방향을 결정하는 방법
피사체가 역광으로 받고 있을 때에는 비디오 라이
트를 사용해서 촬영하고 싶은 피사체 앞을 비춰 주
십시오.
비디오 카메라 레코더로 태양을 직접 촬영하지 마
십시오.

비디오 라이트를 사용하기
(그림 A 참조)
배터리팩을 장착하기 전에 POWER 스위치는 반
드시 OFF로 설정하여 주십시오.

1

1
2

만충전한 배터리팩을 그림과 같이 비디
오 라이트에 장착합니다.
배터리팩은 비디오 라이트에 누르면서 배터리팩
을 화살표 방향으로 밀어 주십시오.

2

라이트 장착 노브를 왼쪽으로 돌려서 풉
니다.

3

비디오 라이트를 액세서리 슈에 장착합
니다.

4

POWER 스위치의 작은 버튼을 누르면
서 그것을 ×1 또는 ×2로 설정합니다.
비디오 라이트가 켜집니다.

전원에 관한 주의
비디오 라이트의 배터리팩으로 비디오 카메라 레
코더를 사용할 수 없습니다. 비디오 카메라 레코더
에는 별도의 배터리팩을 장착하여 주십시오.
비디오 라이트에 관한 주의
• NP-F530/F550/500/510 배터리팩으로 2개
라이트는 사용할 수 없습니다.
• 배터리 잔량이 짧아지면 2개 라이트용 NPF730/F750/F930/F950/F960/710 배터리팩
을 사용해도 2개 라이트 중에서 한 쪽 라이트만
켜지는 경우가 있습니다.

전구를 교환하기 (그림 C 참조)
Sony XB-20DX 할로겐 램프(별매품)을 사용하
여 주십시오.

1

비디오 라이트의 아래 위 부분을 누르면
서 커버를 앞으로 엽니다.

2

다 쓴 전구의 아랫 부분을 잡고 뺀 후에 새
전구를 넣습니다.

3 커버를 닫습니다.
주의점
• 사용 중에는 커버 표면이 뜨거워집니다. 커버가
완전히 식은 후에 열어 주십시오.
• 전구는 타서 끊어지면 뜨거워집니다. 전구가 완
전히 식을 때까지 만지지 마십시오.
• 새 전구의 리플렉터는 맨 손으로 만지지 마십시
오.
교환할 때에는 부드러운 마른 헝겊으로 싸 주십
시오. 필요에 따라 지문이나 먼지는 청소해 주십
시오.
• 새 전구는 똑바로 소켓에 넣어 주십시오.

