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Türkçe
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini
azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme
maruz bırakmayın.

Ticari markalar ve telif hakları
üzerine
• Sony, Sony Corporation’ın tescilli ticari
markasıdır.
• BLUETOOTH™ ticari markaları Bluetooth SIG,
Inc., U.S.A.’ya aittir ve Sony Corporation’a
kullanma izni verilmiştir.
Telif Hakkı © 2006 Sony Corporation. Tüm
hakları saklıdır.
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0560
Avrupa’daki kullanıcılar için
İşbu Belge ile Sony Corporation “ekipmanin*
“DPPA-BT1/Bluetooth USB Adaptörü”nün 1999/
5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili
maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeleriz. Detaylı
bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret
ediniz:
http://www.compliance.sony.de/

Dikkat
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar,
bu dijital fotoğraf yazıcısının resim ve ses
kalitesini etkileyebilir.

• Bir Bluetooth aygıtının yaydığı radyo
dalgaları, elektrikli ve tıbbi gereçlerin
işleyişini olumsuz etkileyebilir ve arızalara
bağlı olarak kazalara neden olabilirler.
Aşağıdaki ortamlarda ürünü veya cep
telefonlarını kapatmaya ve bu ürünü
kullanmamaya özen gösterin:
- Tıbbi tesisler, trenler, uçaklar, benzin
istasyonları ve yanıcı gaz yayabilen
diğer yerler.
- Otomatik kapı veya yangın alarmı veya
otomatik olarak kumanda edilen diğer
aygıtların yakınında.
• Bu ürünü kalp pillerinden en az 22 cm
uzakta tutun. Bu üründen yayılan radyo
dalgaları kalp pillerinin işleyişini olumsuz
etkileyebilir.
• Bu ürünü demonte etmeyin veya üzerinde
değişiklik yapmayın. Aksi takdirde,
yaralanma, elektrik çarpması veya yangına
neden olabilirsiniz.

Bluetooth iletişimi
aracılığıyla yazdırma
Sony DPPA-BT1 adaptörü Bluetooth
kablosuz teknolojisini kullanan, bir kablosuz
iletişim modülüdür. Bluetooth uyumlu bir cep
telefonu, dijital fotoğraf makinesi veya başka
bir aygıtta bulunan görüntüleri
yazdırabilmenizi sağlar.
Bluetooth iletişimi için uyumlu profiller
Bluetooth iletişimi kurabilmek için, Bluetooth
aygıtınızın aşağıdaki profilleri desteklemesi
gerekir:
• BIP (Basit Resimleme Profili)
• OPP (Nesne İlerletme Profili)
Bluetooth aygıtınızın desteklediği profiller
için, lütfen aygıtınızın kullanma kılavuzuna
başvurun.
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http://www.sony.net/
Internet’i kullanamıyorsanız, Sony servis
özelliklerine bakın.
Yazıcınızın seri numarası 2000001 veya
daha üstüyse, donanım yazılımını
güncellemeden Bluetooth adaptörünü
kullanabilirsiniz.

Yazıcıyı açın.
Bluetooth adaptörünü yazıcınızın
PictBridge konektörüne takın.
Bellek kartı, fotoğraf makinesi, bilgisayar
veya başka bir harici aygıt veya bir USB
kablosu gibi Bluetooth adaptörü dışındaki
bir aygıtın yazıcınızın bellek kartı yuvaları,
PictBridge konektörü veya USB
konektörüne bağlı olması halinde, bu
aygıtı yazıcıdan ayırın ve Bluetooth
adaptörünü takın.

Sony DPP-FP55 Dijital
Fotoğraf Yazıcısını Kullanan
Kullanıcılar İçin
Yazıcınızın altında bulunan seri numarası
1000001 ile 2000000 arasındaysa, donanım
yazılımını güncelleyerek DPPA-BT1
Bluetooth USB adaptörünü kullanabilirsiniz.
Donanım yazılımını nasıl güncelleyeceğiniz
hakkında bilgi için, yazıcıyı aldığınız bölgenin
Sony web sitesini ziyaret edin:

Yazıcıyı AC güç kaynağına bağlayın.
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Bluetooth uyumlu cep telefonu veya
diğer aygıttan yazdırın.
Yazdırma yöntemleri için, kullandığınız
Bluetooth aygıtının kullanma kılavuzuna
başvurun.
Parola* girilmesi gerekirse, “0000” girin.
Yazıcının parolasını değiştiremezsiniz.
* Parolaya genellikle “şifre” veya “PIN kodu”
da denilir.

7/20/06, 10:27 AM

Bluetooth USB Adaptor DPPA-BT1 _TR

Notlar
• Ürünün iletişim mesafesi, ürün ile cep telefonu
veya diğer aygıt arasındaki engellere (insan
bedeni, metal nesne veya duvar) bağlı olarak
değişebilir.
• Bluetooth iletişimin hassasiyeti aşağıdaki
durumlarda etkilenebilir:
- Ürün ve cep telefonu veya diğer bir ürün
arasında insan bedeni, metal nesne veya
duvar gibi bir engel varsa.
- Ürünün yakınlarında bir kablosuz LAN
kuruluysa veya mikrodalga fırın kullanılıyor
veya elektromanyetik dalga yayılıyorsa.
• Bir Bluetooth aygıtı ile bir kablosuz LAN
(IEEE802.11b/g) aygıtı aynı frekans aralıklarını
kullandığı için, ürün kablosuz LAN özelliği olan
bir aygıtın yanında kullanılırsa, dalga etkileşimi
olabilir. Bu da iletişim hızı ve bağlantı
şartlarında bozulmalara neden olabilir. Böyle
bir durumda, aşağıdaki önlemleri alın:
- Ürün ile cep telefonu arasında bağlantı
kurduğunuzda, kablosuz LAN aygıtı ile
arasında en az 10 m mesafe olmasını
sağlayın.
- Ürünü kablosuz LAN aygıtından 10 metre
uzakta kullanamamanız halinde, kablosuz
LAN aygıtı kapatın.
• Bu ürünün, Bluetooth özelliğine sahip tüm
aygıtlarla birlikte çalışacağı garanti
edilmemektedir.
• Bu ürünü satın aldığınız bölgenin dışındaki
bölgelerde kullanmayın. Bulunulan bölgeye
bağlı olarak, bu ürünün kullanımı dalga
düzenlemelerini ihlal edebilir ve ceza
gerektiren bir fiil olabilir.
• Sony Bluetooth iletişimi sırasında oluşabilecek
bilgi sızıntılarından dolayı sorumlu tutulamaz.
• Sony bu ürün üzerinde yapılacak önerilmeyen
değişiklikler veya ürünün kullanımından
kaynaklanacak koruma gereksinimlerinin
karşılanamamasından sorumlu tutulamaz.
• Müşteri destek bilgileri için, lütfen yazıcınızın
kullanım yönergelerine bakın.
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Teknik Özellikler
İletişim sistemi:
Bluetooth Teknik Özellikleri Sürüm 2.0 +
EDR
Çıkış gücü:
Bluetooth güç sınıfı 2
Frekans bantı:
ISM bant 2 402 - 2 480 MHz
İletişim menzili:
Görüş mesafesi: Yaklaşık 10 m*/
Etkileşim mesafesi: Yaklaşık 20 m veya
daha kısa
(*Bu mesafe aşağıdaki koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterebilir: Aygıtlar
arasındaki engeller, sinyal kalitesi, manyetik
alanlar, statik elektrik ve elektromanyetik
etkileşim, yazılım, işletim sistemi, alım
hassasiyeti ve anten performansı.)
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