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Przeczytaj w pierwszej kolejności
W niniejszej instrukcji omówiono funkcje i podstawy obsługi 2 modeli.

Szczegółów należy szukać w Podręczniku użytkownika.

Cyfrowa kamera wideo HD
Instrukcja obsługi

Chcąc zainstalować wbudowany w kamerę Podręcznik użytkownika (PDF),
należy wykonać poniższe czynności:
 Zainstaluj w kamerze naładowany akumulator.
 Połącz kamerę z komputerem za pomocą przewodu USB micro
(dostarczonego).
 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
 Wyświetl kolejno na komputerze warianty [Komputer]  [PMHOME] 
[INFO]  [HANDBOOK], po czym zainstaluj Podręcznik użytkownika
(Handbook) znajdujący się w pliku PDF.

Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Kamera (1 szt.)
Przewód USB micro (1 szt.)

Ustawienie
Szczegółowe informacje o przyciskach używanych do wybierania ustawień
podano w części „Lista operacji”.
Przykład: nastawianie daty
 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
Aby wyłączyć zasilanie, naciskaj przycisk PREV lub NEXT, aby wskazać wariant
[PwOFF], po czym naciśnij przycisk ENTER.

 Naciskając przycisk NEXT, wskaż wariant [SETUP]. Naciśnij przycisk
ENTER.
 Naciskając przycisk NEXT, wskaż wariant [DATE]. Naciśnij przycisk
ENTER.
 Naciśnij przycisk ENTER.

Naciskając przycisk PREV lub NEXT, nastaw rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty
i strefę czasową. Naciśnij przycisk ENTER.

Nagrywanie
Zainstaluj na urządzeniu odpowiednie akcesoria.
Szczegółowe informacje o przyciskach używanych do nagrywania podano
w części „Lista operacji”.

Tryb filmu

1
2
3

		
Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
		
Wybierz wariant [MOVIE], aby przełączyć urządzenie w tryb
nagrywania filmu.
		
Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.

Akumulator (NP-BX1) (1 szt.)

Taca na akumulator typu X (tylko do NP-BX1) (1 szt.)
Zamocowana na kamerze.
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Tryb okresowego zapis fotografii
Obudowa wodoodporna (1 szt.)
Zacisk uchwytu (1 szt.)
Uchwyt do montażu na płaskiej powierzchni (1 szt.)
Uchwyt do montażu na powierzchniach profilowanych (1 szt.)
Podręcznik użytkownika
Zapisany w wewnętrznej pamięci urządzenia.

Windows: http://www.sony.net/pm

Symbol modelu i numer seryjny znajdują się wewnątrz osłony złącza. Prosimy
o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te mogą być potrzebne
w przypadku kontaktowania się z Sony w sprawach dotyczących tego
produktu.
Model: HDR-AS
Numer seryjny:

OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
2) nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
Nie narażać akumulatorów na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.

Dla klientów w Europie
Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited (Sp. z o.o.), Oddział
w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.

Taca na akumulator typu G (tylko do NP-FG1/BG1) (1 szt.)

Zestaw drukowanej dokumentacji
Przeznaczone do zarządzania obrazami oprogramowanie „PlayMemories
Home” można pobrać spod następującego adresu URL:

Zapis użytkownika

Elementy
 Lampka REC/dostępu
 Przycisk REC START/STOP /

Po rozpoczęciu nagrywania urządzenie wykonuje zdjęcia w stałych odstępach
czasu, aż do zatrzymania nagrywania.
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Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
		
Wybierz wariant [INTVL], aby przełączyć urządzenie w tryb
okresowego zapisu fotografii.
		
Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.

Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że cyfrowa kamera wideo HD HDR-15AS
spełnia wymagania zasadnicze i postanowienia zawarte w Dyrektywie 1999/5/
UE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami przepisów
EMC, o ile długość używanych przewodów połączeniowych nie przekracza
3 metrów.

UWAGA
Na obraz i dźwięk z tego urządzenia mogą wpływać pola elektromagnetyczne
o określonej częstotliwości.

Uwaga

przycisk ENTER (wyboru z menu)
 Przełącznik  HOLD
 Wyświetlacz
 Głośnik
 Przycisk PREV
 Przycisk NEXT
 Mikrofony
 Obiektyw
 Osłona złącza
 Gniazdo  (mikrofonowe)
 Złącze rozszerzające
 Lampka CHG
 Gniazdo HDMI OUT
 Gniazdo
(USB)
 Pokrywa akumulatora/karty
pamięci
 Gniazdo na kartę pamięci
 Dźwignia tacy na akumulator
 Taca na akumulator

Zatrzymywanie nagrywania
Ponownie naciśnij przycisk START/STOP.
¦¦ Uwagi
ˎˎ Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia obrazów zarejestrowanych innymi
urządzeniami.
ˎˎ Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania przywracany jest ostatnio wybrany tryb
pracy.
ˎˎ Długotrwałe wykonywanie zdjęć może spowodować rozgrzanie urządzenia do
poziomu, przy którym automatycznie przestanie ono wykonywać zdjęcia.
Informację o postępowaniu w takiej sytuacji opisano w części „Uwagi o długotrwałym
nagrywaniu” na odwrocie.
ˎˎ Szczegółowe informacje o trybach nagrywania i czasach nagrywania podano w części
„Tryb nagrywania”.

Użycie funkcji Wi-Fi (tylko HDR-AS15)

Połączenie Wi-Fi
Łącząc to urządzenie ze smartfonem przez sieć Wi-Fi, można wyświetlać na
smartfonie obrazy zarejestrowane przez to urządzenie oraz używać smartfonu
do sterowania urządzeniem.
Do użycia tej funkcji potrzebne są dane z nalepki umieszczonej na tej
instrukcji (identyfikator i hasło).

Czynności wstępne

Komunikaty o błędach

Wkładanie akumulatora

ˎˎ BATT

: błąd akumulatora
błąd nośnika
ˎˎ HEAT : błąd wzrostu temperatury, wysoka temperatura akumulatora
ˎˎ LowPw: mały zapas energii w akumulatorze
ˎˎ ERROR: błąd systemowy, nieprawidłowe napięcie, inny błąd
Szczegółów należy szukać w Podręczniku użytkownika (PDF).
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Otwórz pokrywę.

ˎˎ MEDIA:

http://www.sony.net

Inne

2

		
Wyciągnij z urządzenia tacę na akumulator, umieść
akumulator na tacy i z powrotem wsuń tacę.

Chwyć i wyciągnij.

Dopasuj kierunki oznaczeń .

Uwagi o długotrwałym nagrywaniu
ˎˎ W

razie wyłączenia się zasilania należy pozostawić urządzenie na co najmniej 10 minut,
aby umożliwić opadnięcie temperatury w jego wnętrzu do bezpiecznego poziomu.
ˎˎ W wysokiej temperaturze otoczenia urządzenie szybko się nagrzewa.
ˎˎ Wzrost temperatury urządzenia może spowodować pogorszenie się jakości obrazu.
Przed dalszymi zdjęciami zaleca się zaczekać na spadek temperatury urządzenia.
ˎˎ Powierzchnia urządzenia może się nagrzewać. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Dane techniczne

Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie
transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być
używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności
działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora,
wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii
lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii
lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.

Format sygnału:
		
Zasilanie:

Kolor NTSC , standardy EIA
Specyfikacja HDTV 1080/60i, 1080/60p
Akumulator, 3.6 V (NP-BX1)
Akumulator, 3.6 V (NP-BG1)
USB, 5,0 V
Ładowanie przez USB: napięcie stałe 5,0 V, 500 mA/600 mA
Więcej danych technicznych podano w części „Dane techniczne”
w Podręczniku użytkownika (PDF).
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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Znaki handlowe

		
Zamknij pokrywę.

ˎˎ „Memory

Upewnij się, że typ tacy na akumulator jest dostosowany do typu akumulatora,
po czym prawidłowo umieść akumulator na tacy.

Ładowanie akumulatora
Włóż akumulator do tacy, po czym podłącz urządzenie do komputera przy
użyciu przewodu USB micro (dostarczonego).

Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”, „Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick Micro”, „MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
ˎˎ HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
ˎˎ Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami handlowymi
lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
ˎˎ Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
ˎˎ Intel, Intel Core i Pentium są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Intel Corporation i jego jednostek powiązanych w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
ˎˎ „
” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Computer
Entertainment Inc.

Lampka ładowania
ˎˎ Zwiększ

Przewód USB micro

Dla użytkowników modelu HDR-15AS

Wkładanie karty pamięci

Do połączenia urządzenia ze smartfonem potrzebne są informacje z nalepki
(w ramce poniżej).
W razie zagubienia nalepki identyfikator użytkownika i hasło można
sprawdzić w następujący sposób:
 Włóż do urządzenia naładowany akumulator.
 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB micro
(dostarczonego).
 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
 Wyświetl kolejno na komputerze warianty [Komputer]  [PMHOME] 
[INFO]  [HANDBOOK], po czym zainstaluj Podręcznik użytkownika
(Handbook) znajdujący się w pliku PDF.

Karta microSD/microSDHC

możliwości systemu PlayStation 3, pobierając aplikację na systemy
PlayStation 3 z serwisu PlayStation Store (jeśli jest dostępny).
ˎˎ Aplikacja na systemy PlayStation 3 wymaga posiadania konta PlayStation Network
i pobrania aplikacji. Dostępna w regionach, w których można korzystać z serwisu
PlayStation Store.
ˎˎ Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub
znakami handlowymi Adobe System Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
ˎˎ Logo microSD i logo microSDHC są znakami handlowymi SD-3C LLC.
Oprócz tego, wykorzystywane w instrukcji nazwy systemów i produktów są na
ogół znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich
producentów. W instrukcji nie są jednak każdorazowo zamieszczane symbole  i .

„Memory Stick Micro” (Mark2)

Prawidłowo włóż kartę pamięci. Upewnij się, że nacięty brzeg karty jest
zwrócony we właściwą stronę.
Właściwe ustawienie jest pokazane po wewnętrznej stronie pokrywy
akumulatora.

Format karty pamięci
Szczegółów należy szukać w Podręczniku użytkownika (PDF).
¦¦ Uwagi
ˎˎ Nie gwarantuje się działania ze wszystkimi kartami pamięci.
ˎˎ Sprawdź, czy karta pamięci jest właściwie ustawiona. Użycie siły w celu wciśnięcia
w gniazdo niewłaściwie ustawionej karty pamięci grozi uszkodzeniem gniazda lub
utratą danych.
ˎˎ Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować.
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Lista operacji
Szczegóły dotyczące ustawień i operacji przedstawiono na poniższym diagramie.

Przyciski używane do obsługi
Operacja

Strzałka

ENTER
PREV
NEXT
Automatyczne przełączanie

Przycisk PREV
Przycisk REC START/
STOP / przycisk ENTER
Przycisk NEXT

Inne

Ustawienie
W celu powrotu na ekran początkowych każdego ustawienia należy nacisnąć przycisk ENTER, gdy wyświetlany jest wariant [BACK]. Aby cyklicznie wyświetlać warianty dla danego parametru, przytrzymaj wciśnięty przycisk NEXT/PREV.
*1 Funkcja Wi-Fi jest dostępna tylko w modelu HDR-AS15.
*2 Włącz zasilanie przyciskiem NEXT/PREV.
Wyłączanie zasilania
*2
Tryb filmu Okresowy zapis fotografii Ustawienia Wysyłanie do smartfonu*1 Tryb odtwarzania Wyłączanie zasilania

Tryb nagrywania

SteadyShot

Kąt

Pilot*1

Częstość

Automat. wyłączanie zasilania Data/godzina

Zasilanie przez USB

Zerowanie

Formatowanie

Ponowne uruchomienie

Wybór ustawień

Nagrywanie / odtwarzanie
*3
*4
*5
*6

Kiedy zasilanie jest wyłączone, w celu rozpoczęcia nagrywania naciśnij przycisk ENTER.
Włącz zasilanie przyciskiem NEXT/PREV.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk.
Równocześnie naciśnij przyciski PREV i NEXT.

*3

Wyłączanie
zasilania
*4
Tryb filmu

Okresowy zapis fotografii

Ustawienia

Wysyłanie do smartfonu*1

Tryb odtwarzania Wyłączanie zasilania

Nagrywanie filmu

Odtwarzanie filmu Wyświetlanie zdjęć

Rozpoczynanie

Oczekiwanie

Łączenie z punktem
dostępowym

Połączenie

Połączenie WPS
(przyjęcie)
Szybkie cofanie
*5

*5
*5

*5
*5

(odrzucenie)

Wyświetlanie zdjęć

Przewijanie do przodu

*6

*5

*5

Pokaz slajdów

*6
*5*6
Odtwarzanie do tyłu
w zwolnionym
tempie

Pauza

Odtwarzanie
do przodu w zwol
nionym tempie

Głośność

*5*6

Tryb nagrywania
Wyświetlacz

Rozdzielczość

Szybkość
rejestracji klatek

Najwyższa rozdzielczość

1920 × 1080

30p

Wysoka rozdzielczość

1280 × 720

30p

Obraz w zwolnionym tempie nagrywany z dwa razy
większą liczbą klatek

1280 × 720

60p

Obraz w zwolnionym tempie nagrywany z cztery razy
większą liczbą klatek

1280 × 720

120p

Standardowa rozdzielczość

640 × 480

30p

Nagrywany oraz

Szybkość
wyświetlania klatek

30p

Powrót do trybu [VIDEO]
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