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Overzicht van de onderdelen

Mobiele draadloze server

Draadloze LAN
indicatorlamp

Snelstartgids

Batterij-indicatorlamp

Dank u voor uw aankoop. Deze Snelstartgids is voor
u ontwikkeld om snel van start te kunnen gaan en te
kunnen genieten van de voordelen van het apparaat.

Riemhouder

(aan/uit)-toets

RESET (herstel)-schakelaar
Geheugenkaartsleuf

Lees deze Snelstartgids als u dit apparaat gebruikt
met een smartphone of tablet.
Wanneer u dit apparaat met een computer
gebruikt, download dan de "Snelstartgids voor
Computergebruikers" vanaf de volgende website.
http://www.sony.net/pws/

USB micro B-aansluiting
Voor het opladen van dit
apparaat
Voor het aansluiten op een
computer

Stap 1: Dit apparaat opladen
Dit apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare
batterij.
Laad dit apparaat voor gebruik.
Laad dit apparaat vanaf een computer of met een
USB-netstroomadapter (apart verkocht).
Bij het laden vanaf een computer
Sluit dit apparaat aan op uw computer met de USBkabel (meegeleverd).

Toegangslamp van de
geheugenkaart
USB A-aansluiting
Voor het laden van een
smartphone of tablet
Voor het aansluiten van een
USB-geheugen of digitale
fotocamera

USB-kabel
(meegeleverd)

Batterijindicatorlamp
(geel)
Tijdens het laden:
Aan
Laden voltooid: Uit

WG-C10 Serie

MAC-adres
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Instellingsprocedure
Serienummer

Stap 1: Dit apparaat opladen
Stap 2: De App installeren

Uitdrukkingen in deze gids

Voor de eerste keer verbinding maken met
Stap 3:
Draadloze LAN

WG-C10  Dit apparaat
Smartphone/tablet  Apparaat

Stap 4: Beveiligingsinstelling
Stap 5: Opnieuw verbinden met de Draadloze LAN

Laadindicator

 Wi-Fi opslag
Wi-Fiverbinding

Geheugenkaart

USB-geheugen
WG-C10

Inhoud
doorsturen

Tablet

PC

 Batterijlader
USBaansluiting

Stroomvoeding

Status

Geel

Laden bezig

Geel  uit

Laden is voltooid

Lampconditie

Status

Groen, langzaam
knipperend

Batterijniveau is hoog

Groen, knipperend

Batterijniveau is medium

Rood, snel knipperend

Batterijniveau is laag

Uit

Batterij raakt op, of apparaat is
uitgeschakeld

Draadloze LAN indicatorlamp
Lampconditie

Status

Groen

Draadloze LAN start op

Groen, knipperend

Draadloze LAN is aan

Uit

Smartphone

WG-C10

 USB-kaartlezer

Bij het laden met een USB-netstroomadapter
(apart verkocht)*
Sluit de USB-kabel (meegeleverd) aan op dit
apparaat en de USB-netstroomadapter (apart
verkocht of de adapter die bij uw apparaat is
geleverd), en sluit de USB-netstroomadapter aan op
het stopcontact.

Apparaat is uitgeschakeld

Toegangslamp van de geheugenkaart
Lampconditie

Status

Geel, knipperend

Toegang tot geheugenkaart

Geheugenkaart

Inhoud
doorsturen
WG-C10

Voltooid deze instelling na het installeren van de
PWS Manager app.
Opmerking
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht,wordt
de internetverbinding met uw apparaat verbroken.
Zie de Helpgids om weer verbinding te maken met
het internet.

1

Zet het apparaat aan.

Wanneer het opstarten van
dit apparaat is voltooid, stopt
de groene draadloze LANindicatorlamp met knipperen
en blijft branden.

Zet Wi-Fi vanaf het instellingenmenu
2 van
uw apparaat aan, en open het WiFi-netwerkscherm.
Android

Geschatte oplaadtijd: Ongeveer 3,5 uur (bij
gebruik van AC-UD10)

Laden bezig:
•• Kan gegevens op een geheugenkaart lezen en
schrijven via een draadloze LAN.
•• USB-apparaten die zijn aangesloten op dit
apparaat kunnen niet worden gebruikt.
•• U kunt nu verder gaan vanaf Stap 2.

Voor meer informatie over USB-netstroomadapters
die zijn goedgekeurd voor dit apparaat, zie
Helpgids (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/).
De batterij-indicatorlamp gaat uit als het opladen is
voltooid.
Verwijder de USB-kabel als het opladen is voltooid.

Secured with WPA protected network
avai able)

Installeer de app.
Zoek naar PWS Manager in
Google Play of de App Store
en installeer hem.

ON

Secured with WPA2

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

000000

BBBBBB

Secured with WPA2 (protected network
avai able)

000000

AAAAAA
Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

AAAAAA

DEFGH789

DEFGH789

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

XXXXXX

XXXXXX

EEEEEE

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)
Scan

CCCCCC

Add network

op de SSID [WG-C10-XXXXXX]*
3 Tik
van dit apparaat op de lijst met Wi-Fi
netwerken om verbinding te maken.
* "xxxxxx" zijn de laatste 6 cijfers van het MACadres.
Het MAC-adres wordt weergegeven op de
onderkant van dit apparaat.

4 Bevestig de verbinding.
Android
Wi-Fi
ABC123456

Installeer PWS Manager op uw apparaat om dit
apparaat te kunnen gebruiken.

1

Wi-Fi

Wi Fi
Choose a Network

WG-C10-XXXXXX

Stap 2:De App installeren

Zie de Helpgids (http://rd1.sony.net/help/pws/
c10/nl/) voor geschikte besturingssystemen en een
lijst met apparaten die zijn goedgekeurd voor dit
apparaat.

iOS
Se tings

Wi-Fi
ABC123456

Geschatte oplaadtijd varieert, afhankelijke van de
gebruikte USB-netstroomadapter (apart verkocht).

Secured w th WPA (protected network
avai able)

WG-C10-XXXXXX

iOS
Sett ngs

Wi-Fi

Wi Fi

ON

Choose a Network

Connected

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

Android :
De verbinding is voltooid wanneer "Verbonden"
(Connected) wordt weergegeven onder de
is bovenaan het
geselecteerde SSID en
scherm.
iOS

PWS Manager

Opmerking
De app is gratis. Er kan echter een
communicatievergoeding van toepassing zijn
voor het downloaden.

Android :
Tik na het installeren op [Voltooien] (Complete)
en het pictogram wordt weergegeven.

USBaansluiting

PC

Lampconditie

Indicator voor resterend batterijniveau in gebruik
Smartphone

Laden bezig:
•• Draadloze LAN-functie kan niet worden gebruikt.
•• U kunt tot Stap 2 uitvoeren.

*E
 r wordt geen USB-netstroomadapter bij dit
apparaat geleverd.

Batterij-indicatorlamp

Voorbeelden van gebruik

Inhoud
bekijken en
doorsturen

Lampindicator van dit
apparaat

Sluit dit apparaat aan op uw toestel via draadloze
LAN.

Houd de
(aan/uit)-toets
ingedrukt (gedurende 3 of
meer seconden).

Geschatte oplaadtijd: Ongeveer 8 uur
Het MAC-adres en het serienummer dat u
kunt vinden op het etiket op de onderkant
van dit apparaat is mogelijk nodig voor
verschillende instellingen. Schrijf het in de
onderstaande ruimte.

Stap 3:Voor de eerste keer
verbinding maken met
Draadloze LAN

iOS *:
Na het installeren wordt het pictogram
weergegeven.
* iOS is het besturingssysteem van iPhone, iPad
en iPod touch.
Ga naar Stap 3 na het installeren zonder de
app te starten.

De verbinding is voltooid wanneer er een
vinkje links is van het geselecteerde SSID en
bovenaan het scherm wordt weergegeven.
Dit toestel is nu verbonden met uw apparaat
via draadloze LAN.

Stap 4:Beveiligingsinstelling
Het is zeer belangrijk dat u
beveiliging instelt om gebruik te
maken van een draadloos LAN-

Belangrijk!

toestel.
Indien u geen beveiliging instelt, kunnen
andere compatibele apparaten met een
transmissiebereik verbinding maken met dit
apparaat.
Als de beveiliging van dit toestel al is ingesteld,
hoeft u het voor een ander apparaat niet opnieuw
in te stellen.
Zet het apparaat uit als u dit apparaat instelt.

1
2

Start de PWS Manager app die op uw
apparaat is geïnstalleerd.
Wanneer de app is opgestart, tikt u
]-toets rechtsboven op het
op de [
scherm.
Er wordt een bericht weergegeven. Tik op [OK].

3

Stap 5:Opnieuw verbinden
met de Draadloze LAN
Zet het apparaat uit als u dit apparaat instelt.

1

Zet Wi-Fi vanaf het instellingenmenu
van uw apparaat aan, en open het WiFi-netwerkscherm.

op de SSID [WG-C10-XXXXXX]*
2 Tik
van dit apparaat op de lijst met Wi-Fi
netwerken om verbinding te maken.

Android

iOS

WG-C10-XXXXXX

Cancel

Enter Password

Back

Save

een persoonlijk wachtwoord in
4 Vul
van minimaal 8 cijfers of letters en
selecteer [OK].
Android

iOS
Security

Back

Save

Security

None
No

Enter a new password

Enter a new password

Enter password

WE

Enter a password of at east 8 characters

Enter a password of at least 8 charac e s

Cancel

Cancel

OK

OK

WPA

Photo1.jpg

Photo2.jpg

Photo2.jpg

Movie.mp4



XLS

Graph.xls
Folder1

Graph.xls



Music.mp3

Photo4.jpg

Photo3 jpg





het andere uiteinde van de USB2 Sluit
kabel aan op de USB A-aansluiting van
dit apparaat.



Show password

  

Show advanced options
Connect

Cancel
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Controleer het op dezelfde manier als in 4 van
"Stap 3: Voor de eerste keer verbinding maken
met Draadloze LAN".
Dit toestel is nu verbonden met uw apparaat
via draadloze LAN.

WPA2

Stroomvoorziening
•• Het vermogen van dit apparaat is maximaal
500 mA.
Als het vermogen 500 mA overschrijdt terwijl
er vermogen wordt afgegeven, zal een
beveiligingsfunctie de stroomvoorziening
uitschakelen.

d


Join

4 Bevestig de verbinding.

WPA2

WPA

b

Music.mp3

WEP
WPA

a

Folder1

None

WEP

c

Movie.mp4



Voor het aanzetten
•• Zet dit apparaat aan.
•• Controleer of het resterende batterijniveau van
dit apparaat voldoende is.

Photo1.jpg

XLS

Password

Security

None

b

Sluit de meegeleverde USB-kabel* aan
op het apparaat dat u wilt aanzetten.
* Voor het aansluiten van een iOS-apparaat,
gebruikt u de speciale kabel die is meegeleverd
toen u dat apparaat kocht.

iOS

Photo3.jpg

a
Save

a

Enter the password of WG C10 XXXXXX

q w e

Security

Back

Android



Vul het wachtwoord in dat u heeft ingesteld in
4 van “Stap 4: Beveiligingsinstelling".

1

Wanneer u de app start, verschijnt het volgende
scherm.
Indien een ander scherm verschijnt, drukt u op
of de [Vorige] (Back)-toets om terug te gaan naar het
opstartscherm.

PWS Manager

3 Vul uw wachtwoord in.

Selecteer [Beveiliging] (Security) en
selecteer [WPA2].
iOS

Tik op het PWS Manager-pictogram op uw
toestel om de app te starten.

* "xxxxxx" zijn de laatste 6 cijfers van het MACadres.

Password

Android

Andere apparaten aanzetten

De App PWS Manager
gebruiken

Als een authentificatiefout optreedt:
Het wachtwoord kan fout zijn.
Als u het wachtwoord bent vergeten:
Houd de RESET (herstel)-toets ongeveer 10
seconden ingedrukt om het toestel terug
te zetten op de fabrieksinstellingen. Stel
het wachtwoord opnieuw in vanaf "Stap 3:
Voor de eerste keer verbinding maken met
Draadloze LAN".

  

 Toestelschakeltoets
Tik op elke toets om de lijst met bestanden en
mappen in elk toestel te zien.
a:	Gegevens op de geheugenkaart die in dit
apparaat is geplaatst
b:	Gegevens op het USB-toestel dat is aangesloten
op dit apparaat
c: Gegevens op uw apparaat
d: Gegevens op de camerarol
 Gegevens-update
 Kopiëren
 Wissen
 Indelen
 Instellingen
Ga naar het scherm voor het instellen van de
beveiliging, internetverbinding of firmware-update.
 Bestand/maplijst
Als er geen geheugenkaart is geplaatst in dit
apparaat, geen USB-toestel is aangesloten op dit
apparaat, of de geheugenkaart die in dit apparaat
is geplaatst of het USB-toestel dat is aangesloten
op dit apparaat geen gegevens bevatten, dan
wordt er niets weergegeven op het scherm met de
bestand/maplijst.

* Zie de online handleiding hier voor een lijst met
appparaten die vermogensvoeding op afstand
ondersteunen.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/

De stroom uitschakelen

1

Houd de
(aan/uit)-toets ingedrukt
(gedurende 3 of meer seconden).
De Draadloze LANindicatorlamp en de
batterij-indicatorlamp
gaan uit.

WPA2
1

2

3

4

5

6

Q W E R T Y U
A S D F G H

7

I
J

8

9

O P

K
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L

0

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

uw wachtwoord opnieuw in om
5 Vul
deze te bevestigen en selecteer [OK].

De volgende keer hoeft u het wachtwoord niet
meer in te vullen als u verbinding maakt met
een toestel voor dit apparaat.

Opmerking
Het verwijderen van de geheugenkaart of het USBtoestel van dit apparaat tijdens het versturen van
inhoud kan belangrijke gegevens beschadigen.
Controleer de toegangslamp van dit apparaat
voordat u deze verwijdert.

Er wordt een bericht weergegeven. Tik op [OK].

Helpgids

Wanneer u uw wachtwoord instelt, is de
draadloze LAN-verbinding uitgeschakeld.
Ga naar de volgende instelling in Stap 5.

Voor meer informatie over de bedieningsmethode
van de app, gaat u naar  Instellingen  [Help]
(Help) in de app.

Opmerking
Zet dit apparaat niet uit tijdens
gegevensoverdracht.

U kunt ook de bedieningsmethode van de app
raadplegen in de volgende Helpgids.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/

Handelsmerken
•• Apple, iPhone, iPad, iPod touch en Mac OS zijn
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
•• App Store is een servicemerk van Apple Inc.
•• Android en Google Play zijn handelsmerken van
Google Inc.
•• Wi-Fi® en Wi-Fi Alliance® zijn gedeponeerde
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
•• WPA™ en WPA2™ zijn merken van de Wi-Fi Alliance.
Andere productnamen, handelsnamen, servicenamen
etc. die in deze handleiding worden gebruikt, zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun respectievelijke ondernemingen of organisaties.
De ™ en ®-markeringen worden niet in dit document
weergegeven.

