
© 2013 Sony Corporation 4-474-006-81(1)

Digitale HD-videocamera

HDR-AS15
Hieronder volgt een beschrijving van de functies die beschikbaar/gewijzigd zijn na deze firmware-
update en de bediening ervan.
Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" en het "Handboek".
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Schakelen 
tussen de 
kopieerstand/
afstandsbedieningsstand
Tijdens de slimme afstandsbediening kunt u met behulp van een smartphone schakelen tussen de 
kopieerstand en de afstandsbedieningsstand.

1 Schakel de camera in en activeer de opnamestand (film-/intervalfoto-
opnamestand).

2 Activeer de toepassing op uw smartphone en verbind de smartphone via 
Wi-Fi met de camera.
Meer informatie over het configureren van de smartphone vindt u onder "De smartphone 
instellen" in het Handboek.

3 Wijzig de camerastand met behulp van "PlayMemories Mobile" op de 
smartphone.

• Update "PlayMemories Mobile" naar de laatste versie (ver. 3.0 of recenter) vooraleer u de slimme 
afstandsbediening gaat gebruiken.

• U kunt deze functie gebruiken in de volgende opnamestanden.
– Filmopnamestand/intervalfoto-opnamestand

• U kunt deze functie alleen starten wanneer de opnamestand-bystand geactiveerd is op de camera.

• [SEND] (verzenden) wordt verwijderd. U kunt de camera alleen in de opnamestand aansluiten 
via Wi-Fi. Volg de bovenstaande stappen om de camera via Wi-Fi te verbinden, en activeer de 
kopieerstand met behulp van uw smartphone.

• De standaardinstelling voor [A.OFF] (automatische uitschakelfunctie) wordt gewijzigd van 
[10sec] naar [60sec].

• De standaardinstelling voor [RMOTE] (afstandsbediening) wordt gewijzigd van [OFF] naar 
[ON].

• Aangezien de standaardinstelling van [RMOTE] gewijzigd wordt naar [ON], neemt het energieverbruik 
wanneer de camera niet via Wi-Fi verbonden is mogelijk toe, met een kortere opnametijd als gevolg. Wij 
raden u aan [RMOTE] in te stellen op [OFF] wanneer de camera niet verbonden is via Wi-Fi.

• Na het uitvoeren van [RESET] (resetten) worden de standaardinstellingen van de camera door deze 
firmware-upgrade hersteld.

Opmerkingen

Menu-items die gewijzigd worden door deze 
firmware-update
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