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Съемка

Инструкция по эксплуатации

Воспроизведение 

Время записи фильмов (прибл.)*

4 часа

* Когда установлен размер изображения 
[1280720 30p]

Фотография
Также возможна съемка 
фотографий на основе 
кадров записываемого 
фильма.

Фильм
Запуск/остановка

Выбор 
изображений и 
медиаслужб для 
загрузки.

Обмен

Подсоединитесь к компьютеру.

Установки Переход в режим 
просмотра Обмен

Тайм.самозап Переход в режим 
съемки

Переход в режим 
индексного просмотра

Изменение размера 
изображения Удалить Громкость

При обнаружении камеры будет 
запущено программное обеспечение 
Bloggie, которое поможет 
импортировать свои фотографии и 
видеофрагменты и поделиться ими.
	Для использования меню обмена камеры 

необходимо установить программное 
обеспечение Bloggie.

Зарядка внутренняя батарея Установка (только Windows) Прочее

Прилагаемые принадлежности
	Кабель для USB-подключения (1) 

(Sony Corporation 1-836-378-)
	Ремень на запястье (1)
	Инструкция по эксплуатации (настоящее 

руководство)
	Важные замечания (1)
	Объектив Видео 360 VCL-BPP2 (1)/чехол для 

объектива Видео 360 (1) (только MHS-TS20K) 
Съемка изображений с углом обзора 360 градусов, 
которые можно воспроизводить в программном 
обеспечении Bloggie.

Встроенные принадлежности
Батарея/программное обеспечение Bloggie/
Руководство по Bloggie

Получение дополнительной информации 
о Bloggie
Установите [Руководство по Bloggie] (в формате PDF) 
на компьютер.
Windows:  
Щелкните [Пуск]  [Компьютер] (в Windows XP, 
щелкните [Мой компьютер])  дважды щелкните 
[Bloggie Software]  [Handbook.exe]  щелкните 
[Установить].
Macintosh:  
Выберите папку [BLOGGIE_SW] и скопируйте файл 
“Handbook.pdf”, сохраненный в папке [RU], на 
компьютер.

Когда камера работает неправильно:
Чтобы выполнить перезагрузку камеры, нажмите и 
удерживайте кнопку ON/OFF (Питание) по крайней 
мере в течение 7 секунд.Кабель для USB-подключения 

(прилагается)

Если экран AutoPlay не отображается, 
щелкните [Пуск]  [Компьютер] (в Windows 
XP, [Мой компьютер]), затем дважды щелкните 
[Bloggie Software]  “Setup_Bloggie.exe”.

Зарядка:

	Программное обеспечение Bloggie не поддерживает Mac OS.

Посібник з експлуатації
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MHS-TS20 / TS20K

Розповсюджуй (лише для Windows) Знімай

Посібник з експлуатації

Відтворюй 

Тривалість відеозапису (прибл.)*

4 години

* Розміром зображення призначено 
[1280720 30p]

Фото
Можливість 
фотозйомки 
під час запису 
відеофрагментів.

Відео
Пуск/Стоп

Обери 
зображення для 
завантаження й 
медіаслужби.

Share it Later

Під’єднайте до комп’ютера.

Settings Перехід до режиму 
перегляду Share it Later

Self-Timer Перехід до режиму 
зйомки

Перехід до індексного 
режиму перегляду

Зміна розміру 
зображень Delete Гучність

Розпізнавши фотоапарат, комп’ютер 
активує програмне забезпечення 
Bloggie, яке допоможе тобі імпортувати 
й розповсюдити твої фотознімки й 
відеоматеріали.
	Щоб скористатися меню розповсюдження, 

передбаченим у фотоапараті, встанови 
програмне забезпечення Bloggie.

Заряджай внутрішній акумулятор Встановлюй (лише для Windows) Інше

Приладдя, що додається
	Кабель USB (1) 

(Sony Corporation 1-836-378-)
	Ремінець на зап’ясток (1)
	Посібник з експлуатації (цей посібник)
	Важливі повідомлення (1)
	Об’єктив 360 Video VCL-BPP2 (1)/футляр для 

об’єктива 360 Video (1) (лише MHS-TS20K) 
Знімай 360-градусні панорамні зображення 
й відтворюй їх за допомогою програмного 
забезпечення Bloggie.

Вбудовані/інтегровані компоненти
Акумулятор/програмне забезпечення Bloggie/
Посібник з Bloggie

Дізнайся більше про Bloggie
Встанови [Посібник з Bloggie] (PDF) на комп’ютер.
Windows:  
Клацни [Start]  [Computer] (у Windows XP клацни 
[My Computer])  двічі клацни [Bloggie Software]  
[Handbook.exe]  клацни [Установка].
Macintosh:  
Обери папку [BLOGGIE_SW] і скопіюй файл «Handbook.
pdf», що зберігається в папці [UA], у комп’ютер.

Якщо фотоапарат не працює належним 
чином:
Натисни й утримай кнопку ON/OFF (живлення) 
принаймні 7 секунд, аби перезавантажити 
фотоапарат.

Кабель USB (додається)

Якщо вікно автозапуску не з’являється, клацни 
[Start]  [Computer] (у Windows XP [My 
Computer]), двічі клацни [Bloggie Software]  
«Setup_Bloggie.exe».

Заряджання:

	Програмне забезпечення Bloggie не підтримує Mac OS.
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