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NL
Druk op de toets ON/OFF (aan/uit)  om het apparaat aan te 
zetten.

SE
Tryck på ON/OFF-knappen (ström)  för att slå på strömmen till 
denna enhet.
RU

Нажмите кнопку ON/OFF (Питание)  для включения 
питания данного устройства.
UA

Натисніть кнопку ON/OFF (Живлення) , щоб увімкнути 
живлення даного пристрою.

CT
按下 ON/OFF（電源）按鈕  可開啟本產品的電源。

CS
按 ON/OFF（电源）按钮 ，打开本装置的
电源。

KR


AR
اضغط زر ON/OFF (الطاقة)  لتشغيل طاقة هذه الوحدة.

NL
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de camera.
Voor Action Cam (Actiecamcorder)-gebruikers 
Zet de camera aan en controleer of de Wi-Fi-functie is 
ingeschakeld.

HDR-AS15-gebruikers kunnen dit apparaat gebruiken met de ˎˎ
software van de camera Ver.3.00 of later.

Voor DSC-QX100/QX10-gebruikers 
Zet de camera aan.
Voor andere Sony-camera-gebruikers 
Zet de camera aan en voer de volgende stappen op de camera uit.

Selecteer Smartphone-werking of Slimme afstandsbediening in ˎˎ
het menu van de camera.
Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.ˎˎ
Ga naar de Sony-website om te controleren of uw camera een ˎˎ
Wi-Fi-verbinding ondersteunt.

SE    
Vi hänvisar även till kamerans handledning.
För användare av Action Cam (Actionkamera) 
Slå på strömmen till kameran och kontrollera att Wi-Fi-funktionen 
är påslagen.

Användare av HDR-AS15 kan använda denna enhet med ˎˎ
kamerans programvara Ver.3.00 eller senare.

För användare av DSC-QX100/QX10 
Slå på strömmen till kameran.
För användare av annan Sony-kamera 
Slå på strömmen till kameran och utför följande steg på kameran.

Välj Smartphone-användning eller Smart-fjärrkontroll i ˎˎ
kamerans meny.
Kontrollera att flygplansläget är avstängt.ˎˎ
Besök Sony-webbplatsen för att kontrollera om din kamera ˎˎ
stöder Wi-Fi-anslutning.

RU
См. также инструкцию по эксплуатации камеры.
Для пользователей Action Cam (Экшн-камеры) 
Включите питание камеры и убедитесь, что функция Wi-Fi 
включена.

Пользователи HDR-AS15 могут использовать данное ˎˎ
устройство с программным обеспечением камеры Ver.3.00 
или более поздней версии.

Для пользователей DSC-QX100/QX10 
Включите питание камеры.
Для пользователей других камер Sony 
Включите питание камеры и выполните на ней следующие 
шаги.

Выберите в меню камеры пункт Управление через смартфон ˎˎ
или Интеллектуальное дистанционное управление.
Убедитесь, что режим полета выключен.ˎˎ
Посетите веб-сайт Sony, чтобы убедиться, что ваша камера ˎˎ
поддерживает соединение Wi-Fi.

UA    
Див. також посібник з експлуатації камери.
Для користувачів Action Cam (Екшн-камери) 
Увімкніть живлення камери та переконайтесь, що функцію 
Wi-Fi увімкнено.

Користувачі HDR-AS15 можуть використовувати даний ˎˎ
пристрій з програмним забезпеченням камери Ver.3.00 або 
більш пізньої версії.

Для користувачів DSC-QX100/QX10 
Увімкніть живлення камери.
Для користувачів інших камер Sony 
Увімкніть живлення камери та виконайте на най наступні 
кроки.

Виберіть в меню камери пункт Керування через смартфон ˎˎ
або Інтелектуальне дистанційне керування.
Переконайтесь, що режим польоту вимкнено.ˎˎ
Відвідайте веб-сайт Sony, щоб переконатися, що ваша ˎˎ
камера підтримує з’єднання Wi-Fi.
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دليل اإلعداد

另請參閱相機的使用說明書。

Action Cam（運動攝影機）使用者
開啟攝影機的電源，並確定 Wi-Fi 功能已開啟。
HDR-AS15 使用者可搭配攝影機軟體 Ver.3.00 以上版本使 
用本產品。

DSC-QX100/QX10 使用者
開啟攝影機電源。

其他 Sony 攝影機使用者
開啟攝影機的電源，並在攝影機上執行下列步驟。
從攝影機的功能表中選擇智慧型手機操作或智慧型遙控器。 
確定飛航模式已關閉。 
請造訪 Sony 網站確認您的攝影機是否支援 Wi-Fi 連線。 

CT

CS

请同时参阅摄像机的使用说明书。

对于酷拍™佩戴式摄像机用户
请打开摄像机电源并检查是否已开启 Wi-Fi 功
能。
当其软件版本为 Ver.3.00 或以上时，HDR- 
AS15 摄像机的用户可以使用本装置。

对于 DSC-QX100/QX10 用户
打开摄像机电源。

对于其他 Sony 摄像机用户
打开摄像机电源并对其执行以下操作：
从摄像机菜单中选择智能手机操作或智能遥 
控。
检查飞行模式是否关闭。 
请访问 Sony 网站，确认您的摄像机是否支持  
Wi-Fi 连接。
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AR
راجع أيضاً دليل التشغيل الخاص بالكامريا.
ملستخدمي Action Cam (كامريا الحركة)

قم بتشغيل طاقة الكامريا وتأكد من أن وظيفة Wi-Fi يف وضع التشغيل.
يستطيع مستخدمو  HDR-AS15 استخدام هذه الوحدة مع برنامج الكامريا 

إصدار Ver.3.00 أو أحدث.
DSC-QX100/QX10 ملستخدمي

قم بتشغيل طاقة الكامريا.
ملستخدمي كامريات سوين Sony األخرى

قم بتشغيل طاقة الكامريا وتنفيذ الخطوات التالية عليها.
اخرت التشغيل بواسطة الهاتف الذيك أو التحكم الذيك عن بعد من قامئة الكامريا.  

تأكد من أن وضع الطائرة يف وضع اإليقاف.  
.  Wi-Fi للتأكد مام إذا كانت كامريتك تدعم وظيفة Sony قم بزيارة موقع سوين
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NL
Controleer of het bovenstaande scherm verschijnt op het LCD-
scherm van dit apparaat.
Gebruik de toetsen UP/DOWN  van dit apparaat voor het 
selecteren van de SSID van de camera waar u verbinding mee wilt 
maken en druk vervolgens op de toets REC/ENTER .

SE
Kontrollera att skärmen ovan visas på denna enhets LCD-skärm.
Använd UP/DOWN-knapparna  på denna enhet för att välja 
SSID för den kamera du vill ansluta, och tryck sedan på REC/
ENTER-knappen .

RU
Убедитесь, что на ЖК-экране данного устройства появился 
показанный выше экран.
Воспользуйтесь кнопками UP/DOWN  данного устройства 
для выбора SSID камеры, которую нужно подсоединить, а 
затем нажмите кнопку REC/ENTER .

UA
Переконайтесь, що не рідкокристалічному екрані даного 
пристрою з’явився показаний вище екран.
Скористайтесь кнопками UP/DOWN  даного пристрою, 
щоб вибрати SSID камери, яку потрібно під’єднати, а потім 
натисніть кнопку REC/ENTER .

NL
De verbinding is voltooid wanneer het LCD-scherm van dit 
apparaat overschakelt naar het weergavescherm van de camera.

SE
Anslutningen är klar när LCD-skärmen på denna enhet växlar till 
kamerans visningsskärm.

RU
Соединение будет завершено после того, как ЖК-экран 
данного устройства переключится на экран просмотра 
камеры.

UA
З’єднання буде завершено після того, як рідкокристалічний 
екран даного пристрою переключиться на екран перегляду 
камери.

NL    Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de camera.
A: Voor Action Cam (Actiecamcorder)-gebruikers 

Wanneer  op het scherm van de camera verschijnt, drukt u 
op de toets REC START/STOP .

B: Voor DSC-QX100/QX10-gebruikers 
Houd de Ontspanknop  ingedrukt als de camera piept laat 
horen.

C: Voor andere Sony-camera-gebruikers 
Wanneer  op het scherm van de camera verschijnt, selecteert 
u .
Het voorbeeld toont het scherm in het Engels.

SE    Vi hänvisar även till kamerans handledning.
A:  För användare av Action Cam (Actionkamera) 

När  visas på kamerans skärm, tryck på REC START/STOP-
knappen .

B:  För användare av DSC-QX100/QX10 
Medan kameran piper, håll avtryckaren  nedtryckt.

C:  För användare av annan Sony-kamera 
När  visas på kamerans skärm, välj .
Exemplet visar displayen på engelska.

RU    См. также инструкцию по эксплуатации камеры.
A:  Для пользователей Action Cam (Экшн-камеры) 

При появлении  на экране камеры нажмите кнопку REC 
START/STOP .

B:  Для пользователей DSC-QX100/QX10 
Во время звучания звукового сигнала камеры удерживайте 
нажатой кнопку спуска затвора .

C:  Для пользователей других камер Sony 
При появлении  на экране камеры выберите .
В примере показана индикация на английском языке.

UA    Див. також посібник з експлуатації камери.
A:  Для користувачів Action Cam (Екшн-камери) 

Під час появи  на екрані камери натисніть кнопку REC 
START/STOP .

B:  Для користувачів DSC-QX100/QX10 
Під час звучання звукового сигналу камери утримуйте 
натиснутою кнопку затвору .

C:  Для користувачів інших камер Sony 
Під час появи  на екрані камери виберіть .
У прикладі показано індикацію англійською мовою.
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CT
確定以上畫面出現在本產品的 LCD 螢幕上。
使用本產品的 UP/DOWN 按鈕  選擇欲連線之攝影機的 
SSID，然後按下 REC/ENTER 按鈕 。

确认本装置的 LCD 屏幕上显示以上画面。
利用本装置的 UP/DOWN 按钮  选择所要连
接的摄像机的 SSID，然后按 REC/ENTER 按
钮 。

CS

KR




AR
تأكد من ظهور الشاشة املبينة أعاله عىل شاشة LCD يف هذه الوحدة.

استخدم األزرار   UP/DOWN عىل هذه الوحدة الختيار SSID الخاص بالكامريا 
.  REC/ENTER التي تريد توصيلها، ثم اضغط زر

CT           另請參閱相機的使用說明書。

A: Action Cam（運動攝影機）使用者
當  出現在攝影機的螢幕上時，請按下 REC START/
STOP 按鈕 。

B: DSC-QX100/QX10 使用者
當攝影機發出嗶聲時，請按住快門按鈕 。

C: 其他 Sony 攝影機使用者
當  出現在攝影機的螢幕上時，請選擇 。
範例的畫面顯示為英文。

CS           请同时参阅摄像机的使用说明书。

A: 对于酷拍佩戴式摄像机用户
当摄像机屏幕上显示  时，按 REC 
START/STOP 按钮 。
B: 对于 DSC-QX100/QX10 用户
当摄像机发出提示音时，按住快门按钮 。
C: 对于其他 Sony 摄像机用户
当摄像机屏幕上显示  时，选择 。
示例中的画面显示为英文。

KR






 

AR.راجع أيضاً دليل التشغيل الخاص بالكامريا
ملستخدمي Action Cam (كامريا الحركة)  :A

اضغط زر   REC START/STOP عندما يظهر  عىل شاشة الكامريا.

DSC-QX100/QX10 ملستخدمي  :B
اضغط مطوالً عىل زر الغالق  أثناء إصدار الكامريا صوتاً إشارياً.

ملستخدمي كامريات سوين Sony األخرى  :C
اخرت  عندما يظهر  عىل شاشة الكامريا.

يبني املثال الشاشة باللغة اإلنجليزية.

CT
當本產品的 LCD 螢幕切換至攝影機的檢視螢幕時，便完成
連線。

CS

当本装置的 LCD 屏幕切换为摄像机的视图画面
时，连接即告完成。

KR

AR
تكتمل عملية التوصيل عندما تنتقل شاشة LCD يف هذه الوحدة إىل شاشة عرض 

الكامريا.
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