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Comando remoto de 
visualização ao vivo 

Este manual é um suplemento às instruções de operação desta unidade.

Apresenta algumas funções adicionadas ou modificadas e descreve sua operação.

Também se refere às instruções operacionais desta unidade.



2-BP

Índice 

Configuração do relógio   …………………………………………………………………………3

Função manter premido o botão   ………………………………………………………4

Indicador de tela LCD   ………………………………………………………………………………5

Exibição de REC quando da gravação do filme e da gravação de  

fotos do intervalo  …………………………………………………………………………………………5

Alternando o indicador da tela com o botão DISP  …………………………………5

Configuração da câmera   …………………………………………………………………………6

Mudando as configurações da câmera por meio do MENU desta  

unidade  …………………………………………………………………………………………………………6

Configuração de exposição automática  ……………………………………………………7

Configuração automática da data da câmera  …………………………………………7

Zoom   ………………………………………………………………………………………………………………8

Mensagem de aviso   …………………………………………………………………………………9

Indicador de aviso do cartão de memória  ………………………………………………9

Controle de múltiplas câmeras HDR-AS100V    ……………………………… 10

Preparando esta unidade  ………………………………………………………………………… 10

Registrando uma câmera nesta unidade  ……………………………………………… 11

Indicadores da tela LCD desta unidade  ………………………………………………… 12

Conectando esta unidade às câmeras  ………………………………………………… 14

Alternando o display de visualização ao vivo  ……………………………………… 14

Gravando imagens   …………………………………………………………………………………… 15

Redefinindo as configurações de rede  ………………………………………………… 16



3-BP

Configuração do relógio 

Você pode configurar o ano/mês/dia/hora selecionando  Main Settings 

(Configurações principais)   Clock Setting (Configuração do relógio).

Você também pode selecionar o formato da data.

 1 Prima o botão MENU para exibir os itens de configuração. Em 

seguida, selecione  Main Settings (Configurações principais) 

  Clock Setting (Configuração do relógio).

 2 Selecione o formato de data desejado e, em seguida, prima o 

botão REC/ENTER.

MENU

Y-M-D

Y-M-D Ano-Mês-Dia

M-D-Y Mês-Dia-Ano

M(Eng)-D-Y Mês (em inglês)-Dia-Ano

D-M-Y Dia-Mês-Ano

 3 Prima o botão UP ou DOWN para selecionar a data desejada e, 

em seguida, prima o botão REC/ENTER para confirmar.
Prima o botão MENU para retornar à configuração anterior.

MENU

1 1- -2014

Nota 
 Quando estiver usando pela primeira vez o software desta unidade ou estiver 

atualizando o mesmo, a tela de configuração do relógio é exibida. Configure o 

relógio antes de usar esta unidade. 
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Função manter premido o botão 

Esta função impede que você prima acidentalmente os botões desta unidade 

quando a estiver transportando.

Prima o botão MENU desta unidade por 2 segundos ou mais para configurar a 

função manter premido o botão.

REC
ENTER

No modo manter premido o botão,  aparece na tela LCD desta unidade. Os 

botões REC/ENTER, DISP, UP e DOWN desta unidade ficam desativados.

Para cancelar o modo manter premido o botão, prima o botão MENU desta 

unidade por 2 segundos ou prima o botão ON/OFF (alimentação) para desligar a 

alimentação desta unidade.

Notas 
 A função mater premido o botão somente está disponível quando esta unidade 

está conectada a uma câmera por Wi-Fi. Quando não está conectada, não é 

possível usar a função manter premido o botão.

 A função manter premido o botão não pode ser usada no display MENU.

 Quando a conexão Wi-Fi entre esta unidade e a câmera estiver desconectada, a 

função manter premido o botão é cancelada.
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Indicador de tela LCD 

Exibição de REC quando da gravação do filme e da 
gravação de fotos do intervalo
Quando você começa gravando premindo o botão REC/ENTER desta unidade, a 

lâmpada REC/Wi-Fi muda de azul para vermelho e  aparece no canto inferior 

esquerdo da tela.

REC
ENTER

Alternando o indicador da tela com o botão DISP
Quando esta unidade está conectada a uma câmera por Wi-Fi, premir o botão 

DISP da unidade alterna o display da tela LCD como se segue:

AM

Display de 
visualização ao vivo Ícone desligado Display do relógio Tela desligada



6-BP

Configuração da câmera 

Mudando as configurações da câmera por meio do 
MENU desta unidade
Você pode mudar as configurações desta unidade premindo o botão MENU da 

mesma.

Você também pode mudar as configurações da câmera premindo o botão MENU 

desta unidade enquanto a mesma está conectada à câmera por Wi-Fi.

SteadyShot Setting (Configuração SteadyShot) 
Você pode configurar o SteadyShot da câmera selecionando MENU  * Camera 

Settings (Configurações da câmera).

ON Usa SteadyShot.

OFF Não usa SteadyShot.

*  O ícone exibido na tela LCD desta unidade difere dependendo do modo de gravação da câmera 

conectada.

Field Angle Setting (Configuração do ângulo do campo) 
Você pode configurar o ângulo do campo da câmera selecionando MENU   

* Camera Settings (Configurações da câmera).

120°
Grava com um ângulo de campo 

de 120°.

170°
Grava com um ângulo de campo 

de 170°.

*  O ícone exibido na tela LCD desta unidade difere dependendo do modo de gravação da câmera 

conectada.

Notas 
 Quando esta unidade não está conectada a uma câmera por Wi-Fi, o ícone de 

configurações da câmera não é exibido na tela LCD desta unidade.

 As configurações SteadyShot e ângulo do campo somente estão 

disponíveis com câmeras compatíveis. Consulte também as informações de 

compatibilidade.
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Configuração de exposição automática
Quando esta unidade está conectada a uma câmera fotográfica digital Sony 

série QX ou outra câmera compatível, o modo de exposição da câmera é 

automaticamente configurado como “  Intelligent Auto”.

Notas 
 A função de configuração de exposição automática não é compatível com HDR-

AS15/AS30V/AS100V.

 A função de configuração de exposição automática somente está 

disponível com câmeras compatíveis. Consulte também as informações de 

compatibilidade.

 Dependendo do modelo da câmera conectada (se tiver um botão de modo, 

etc.), o modo de exposição pode ser inalterado.

Configuração automática da data da câmera
Quando esta unidade está conectada a uma câmera fotográfica digital Sony série 

QX, a configuração da data desta unidade também aparece na câmera.

Notas 
 A configuração automática da data da câmera não é compatível com HDR-AS15/

AS30V/AS100V.

 A configuração automática da data da câmera somente está disponível com 

câmeras compatíveis. Consulte também as informações de compatibilidade.
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Zoom 

Dependendo da câmera conectada, a função de zoom é ativada durante a 

gravação.

Quando o display de visualização ao vivo está na tela LCD desta unidade ou 

durante a gravação do filme, você pode operar o zoom da câmera premindo o 

botão UP/DOWN desta unidade.

REC
ENTER

Telefoto (o sujeito aparece mais perto).

Ângulo amplo (o sujeito aparece mais afastado).

Notas 
 A função de zoom é compatível com HDR-AS15/AS30V/AS100V.

 A função de zoom somente está disponível com câmeras compatíveis. Consulte 

também as informações de compatibilidade.
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Mensagem de aviso 

Indicador de aviso do cartão de memória
Se não for inserido um cartão de memória na câmera conectada a esta unidade 

por Wi-Fi,  pisca no canto superior esquerdo da tela.

REC
ENTER

Nota 
 O indicador de aviso do cartão de memória somente aparece quando 

esta unidade está conectada a câmeras compatíveis. Consulte também as 

informações de compatibilidade.
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Controle de múltiplas  HDR-AS100V  

câmeras 

Quando estiver usando HDR-AS100V, você pode operar até 5 câmeras em 

simultâneo com esta unidade.

Preparando esta unidade

 1 Selecione Connection Setting (Configurações de conexão) em  

 Network Settings (Configurações de rede) na tela MENU.

 2 Selecione  Multi connection (Múltiplas conexões).

Conexão SINGLE

Opera uma câmera com esta unidade.

Conexão MULTI

Opera mais de uma câmera com esta 

unidade.

Notas 
 A função de controle de múltiplas câmeras somente está disponível com 

câmeras compatíveis.

 Quando estiver operando uma câmera que não suporte a função de controle de 

múltiplas câmeras, configure esta unidade como  conexão SINGLE.

 Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções da câmera e as 

informações de compatibilidade.
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Registrando uma câmera nesta unidade

 1 Selecione  na tela MENU.

Esta unidade altera para o modo de espera para registro (após cerca de 2 

minutos, o modo de espera para registro é cancelado).

 2 Selecione [confg]  [Wi-Fi]  [multi]  [NEW] em [SETUP] na 

câmera.
[PREP] pisca no display da câmera e tem início a preparação para registro.

 3 Quando [OK] é exibido na tela LCD desta unidade, prima o botão 

REC/ENTER da mesma para confirmar o registro.
Quando o registro é concluído, [DONE] aparece no display da câmera e 2 

segundos depois o modo de gravação é restaurado.

 4 Repita as etapas 1 a 3 para registrar cada câmera que você 

deseja conectar.

Notas 
 Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções da câmera.

 Registre as câmeras antes de o modo de espera para registro desta unidade ser 

cancelado.

 Após a conexão de 5 câmeras a esta unidade, não é possível registrar outra 

câmera.



12-BP

Indicadores da tela LCD desta unidade

Modo e status de gravação da câmera 
O modo e status de gravação da câmera são exibidos na tela LCD desta unidade.

Modo/status de gravação Ícone exibido

Modo de captura de fotos

Modo de gravação do filme

Modo de gravação de fotos do 

intervalo

Conectada

A posição do cursor indica que a câmera está atualmente exibindo em 

visualização ao vivo.

Enquanto a câmera conectada está gravando,  é exibido no ícone.

O status é exibido, tal como transmitindo ou conexão sendo 

processada.
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Display de erros 

Ícone de erro 
É exibido um ícone de erro na tela LCD desta unidade de acordo com o status da 

câmera conectada.

Ícone de erro Sintoma Causa

Erro da câmera Confirme a câmera de acesso.

Erro da câmera
Confirme a câmera ou cartão de 

memória de acesso.

Falha ao conectar

 Confirme a câmera de acesso.

 Pode haver congestionamento 

de sinal ou esta unidade pode 

estar demasiado longe do ponto 

de acesso.

Acessando um dispositivo 

incompatível

Esta unidade está acessando um 

dispositivo incompatível. Verifique 

o dispositivo de acesso.

Número do erro 
Os seguintes números de erro podem aparecer na tela LCD desta unidade para 

fornecer informações de erro sobre o controle de múltiplas câmeras.

Número 
do erro

Sintoma Causa

03-03

Falha ao conectar

 A câmera não é reconhecida. Necessita fazer 

alguma operação na câmera que deseja 

conectar.

 Pode haver congestionamento de sinal ou 

esta unidade pode estar demasiado longe do 

ponto de acesso.

03-04

03-05
Não é possível se 

conectar à câmera

 Esta unidade já se conectou ao número 

máximo de câmeras conectáveis. Verifique 

o número de câmeras às quais se está 

conectando.
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Conectando esta unidade às câmeras
Esta unidade se conecta automaticamente às câmeras registradas quando a 

alimentação da unidade e das câmeras está ligada.

ON

ON

Notas 
 Configure as câmeras que você deseja conectar a esta unidade para [MULTI]. 

Para obter mais detalhes sobre configurações, consulte o manual de instruções 

da câmera.

 O número máximo de câmeras que você pode conectar em simultâneo é cinco.

 Quando ligar esta unidade, a lâmpada REC/Wi-Fi da unidade fica azul.

Alternando o display de visualização ao vivo
Você pode premir os botões UP/DOWN desta unidade para mover o cursor e 

alternar o display de visualização ao vivo na tela LCD desta unidade para o display 

de qualquer câmera conectada.

REC
ENTER
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Gravando imagens 
Prima o botão REC/ENTER desta unidade para começar gravando filmes ou 

capturando fotos em todas as câmeras conectadas.

Para parar a gravação de filmes ou a gravação de fotos do intervalo, prima o botão 

REC/ENTER desta unidade novamente.

REC

REC

REC

Notas 
 O comando de operação desta unidade quando no modo de controle de 

múltiplas câmeras é enviados para todas as câmeras conectadas.

Esta unidade pode fazer o seguinte:

 Mudar o modo de gravação

 Iniciar e parar a gravação do filme e a gravação de fotos do intervalo

 Operar o obturador para capturar fotos

Outras configurações da câmera, tal como qualidade de imagem, etc., devem 

ser feitas na câmera.

 O tempo de reação das câmeras conectadas pode diferir dependendo da 

situação de cada câmera. Pode haver um intervalo de tempo entre as câmeras 

conectadas ao começar gravando, etc.

 Se o modo de gravação das câmeras conectadas diferir, a gravação é realizada 

de acordo com o modo de gravação de cada câmera.

 Se uma ou mais das câmeras conectadas estiverem gravando, a lâmpada REC/

Wi-Fi da unidade fica vermelha. 

Se você premir o botão REC/ENTER da unidade agora, o comando para parar a 

gravação é enviado para todas as câmeras conectadas.



16-BP

Redefinindo as configurações de rede
Para redefinir as Network settings (Configurações de rede) da conexão MULTI, 

efetue as seguintes etapas.

 1 Selecione  Resetting the Network Settings (Redefinindo as 

configurações de rade) em  Network Settings (Configurações 

de rede) na tela MENU.

 2 Selecione OK e, em seguida, prima o botão REC/ENTER desta 

unidade.
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