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Câmara de vídeo digital HD

HDR-AS15
De seguida são descritas as funções disponibilizadas/alteradas por esta actualização de firmware e a 
forma como utilizá-las.
Consulte o “Manual de instruções” e o “Manual”.
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Alternar 
entre Modo 
de cópia/Modo do telecomando
Durante a operação do telecomando inteligente, pode alternar entre o modo de cópia/modo do 
telecomando utilizando um smartphone.

1 Ligue a câmara e defina-a para o modo de fotografia/filmagem (filmes/
gravação de fotografias com intervalos).

2 Active a aplicação no seu smartphone e ligue o smartphone à câmara 
através de Wi-Fi.
Para obter mais informações sobre as definições do smartphone, consulte “Para definir o 
smartphone” no Manual.

3 Altere o modo da câmara utilizando o “PlayMemories Mobile” no 
smartphone.

• Actualize o “PlayMemories Mobile” para a versão mais recente (Ver. 3.0 ou posterior) antes de iniciar a 
função do telecomando inteligente.

• Pode operar num dos seguintes modos de fotografia/filmagem.
– Modo de filme/modo de gravação de fotografias com intervalos

• Esta função apenas pode ser iniciada quando a câmara se encontrar em modo de espera de fotografia/
filmagem.

• [SEND] (Enviar) foi eliminada. Apenas pode ligar a câmara através de Wi-Fi no modo de 
fotografia/filmagem. Siga os passos acima indicados para ligar a câmara através de Wi-Fi e 
mude para o modo de cópia utilizando um smartphone.

• A predefinição de [A.OFF] (Desligar automático) foi alterada de [10sec] para [60sec].
• A predefinição de [RMOTE] (Telecomando) foi alterada de [OFF] para [ON].

• Uma vez que a predefinição de [RMOTE] foi alterada para [ON], o consumo de energia quando a câmara 
não está ligada através de Wi-Fi poderá aumentar e resultar num tempo de fotografia/filmagem mais 
reduzido. A definição de [RMOTE] para [OFF] é recomendada quando a câmara não está ligada através 
de Wi-Fi.

• Depois de executar [RESET] (Reiniciar), as definições da câmara são repostas para os valores 
predefinidos alterados por esta actualização de firmware.

Notas

Opções de menu alteradas por esta actualização 
de firmware
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