Gebruikershandleiding

Stereomicrofoon

STM10

Inhoudsopgave
Basisprincipes................................................................................3
Functieoverzicht..................................................................................3
Overzicht hardware.............................................................................3
Montage.............................................................................................4

De microfoon gebruiken.................................................................5
Geluid opnemen..................................................................................5
Geluid voor video opnemen ................................................................8

Juridische informatie......................................................................9

2
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Basisprincipes
Functieoverzicht
Uw STM10 is een draagbare stereomicrofoon die ontworpen is voor gebruik in
combinatie met Sony Xperia™-apparaten met ondersteuning voor 5-polige audioaansluitingen en een 3,5 mm audio-aansluiting, zoals Xperia™ Z2 of Xperia™ Z3.
Gebruik de STM10 om stereogeluid van hoge kwaliteit op te nemen voor muziek,
interviews of video.

Overzicht hardware

1

Windbescherming

2

Rechterkant

3

Verbinding
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Linkerkant

5

3,5 mm stekker
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Montage
De microfoon monteren

•

Dek de bovenkant van de microfoon af met de windbescherming.
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De microfoon gebruiken
Geluid opnemen
Om de microfoon te gebruiken en opnamen te maken, hebt u de toepassing Audio
Recorder nodig; deze is beschikbaar op Google Play™. Nadat deze toepassing is
geïnstalleerd, worden de opnamen opgeslagen als WAV- of MP4-bestanden, afhankelijk
van de door u gekozen geluidskwaliteit. De bestanden worden opgeslagen in de map
Opnames in het interne geheugen van uw Xperia-apparaat.
Voor sommige Xperia-apparaten moet u de microfoon activeren via de geluidsinstellingen
als u de STM10-microfoon voor het eerst aansluit. Daarna gebruikt het Xperia-apparaat
automatisch de STM10-microfoon als standaardmicrofoon voor geluidsopnamen als
deze is aangesloten. Als u echter meer dan één vijfpolig audio-accessoire met uw
apparaat gebruikt, moet u de STM10-microfoon voor elke opname in de instellingen
activeren.
Als gevolg van sterke wind kan de STM10 tijdens het opnemen afsluiten. In dat geval
wordt de ingebouwde microfoon van het Xperia-apparaat actief en gaat het opnemen
door. Gebruik bij opnamen buitenshuis de meegeleverde windkap voor optimale
resultaten.
1
2
3

De applicatie Audio Recorder installeren
Tik in het Startscherm van het Xperia™-apparaat op , ga naar Play Store en tik
hierop.
Zoek in Play Store, naar “Audio Recorder ” .
Selecteer Audio Recorder in de lijst met resultaten en volg de aanwijzingen die op
het scherm verschijnen om de toepassing te downloaden en installeren.
De microfoon activeren

1
2

Tik op het Startscherm van het Xperia™-apparaat op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Audio-accessoires en selecteer Stereo
mic STM10 .
Afhankelijk van het door u gebruikte Xperia™-apparaat is deze functie mogelijk niet aanwezig.

De gevoeligheid van de microfoon instellen
1
2

Tik op het Startscherm van het Xperia™-apparaat op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen >
Microfoongevoeligheid en selecteer een optie.
Afhankelijk van het door u gebruikte Xperia™-apparaat is deze functie mogelijk niet aanwezig.

Overzicht van de toepassing Audio Recorder
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1

Bekijk alle bedieningselementen voor het maken van een opname

2

Bekijk een lijst met alle opgeslagen opnames

3

Instellingenmenu

4

Microfoontest

5

Gebruik stereo-geluidskwaliteit voor een opname

6

Tijdteller

7

Opnemen of afspelen van een opname stoppen

8

Een opname afspelen

9

Opname starten

10

Opnamedetails

11

Opties voor geluidskwaliteit

De microfoon plaatsen
Voor het verkrijgen van een goede stereo-geluidskwaliteit moet u de STM10-microfoon in
de juiste stand plaatsen na aansluiting op een Xperia-apparaat.
Uw microfoon plaatsen

1
2

Steek de microfoon in de audio-aansluiting.
Draai de kop van de microfoon zodat en

geplaatst zijn als afgebeeld.
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Stereogeluid opnemen

1

6
7

Zorg ervoor dat de toepassing Audio Recorder goed op uw Xperia™-apparaat is
geïnstalleerd.
Sluit de microfoon aan op uw Xperia™-apparaat en plaats deze in de juiste stand.
Controleer of de microfoon geactiveerd is of dat een gevoeligheidsniveau voor de
microfoon is geselecteerd.
Tik in het Startscherm van het Xperia™-apparaat op , ga naar Audio Recorder
en tik hierop.
Om de geluidskwaliteit voor uw opname te selecteren, raakt u één van de opties
voor de geluidskwaliteit gedurende 2 seconden aan.
Tik op om de opname te starten.
Om de opname te beëindigen, raakt u gedurende 2 seconden aan.

•

Het opnemen onderbreken
Houd gedurende 2 seconden ingedrukt.

•

De huidige opname afspelen
Tik op als u klaar bent met opnemen.

2
3
4
5

1
2
1
2
3
1
2

Een opgeslagen opname afspelen
Tik in de toepassing Audio Recorder op de tab OPNAMES en tik op de opname
die u wilt afspelen.
Tik op om de opname af te spelen.
Een opname delen
Tik in de toepassing Audio Recorder op de tab OPNAMES en tik op de opname
die u wilt delen
Tik op
en tik op de toepassing die u wilt gebruiken om de geselecteerde
opname te delen.
Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.
Een opname verwijderen
Tik in de toepassing Audio Recorder op de tab OPNAMES en tik op de opname
die u wilt verwijderen.
Tik op en vervolgens op OK.
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1
2

1
2
3
4

1
2
1
2

Het bestandstype van een opname wijzigen
Tik in de toepassing Audio Recorder op de tab OPNAMES en selecteer het
bestand dat u wilt wijzigen.
Om het bestandstype van muziek te wijzigen in spraak, tikt u op Muziek >
Spraak. Om het bestandstype van spraak te wijzigen in muziek, tikt u op Spraak
> Muziek.
Een opname bijsnijden
Tik in de toepassing Audio Recorder op het tabblad OPNAMES en selecteer de
opname die u wilt bijsnijden.
Tik op . Er verschijnt een groene balk met grepen.
Versleep de grepen om het gedeelte te markeren dat u wilt bijsnijden. Het groen
gemarkeerde deel tussen de grepen blijft bewaard, terwijl het overige, rood
gemarkeerde deel wordt verwijderd.
Tik op Toepassen en vervolgens op OK ter bevestiging. De wijzigingen zijn nu
opgeslagen.
Windgeruis in een opname onderdrukken
Tik in de applicatie Audio Recorder op het tabblad OPNAMES en selecteer
vervolgens het bestand waarin u het windgeruis wilt onderdrukken.
en vervolgens op OK ter bevestiging. De wijzigingen zijn nu opgeslagen.
Tik op
Een opname normaliseren
Tik in de toepassing Audio Recorder op het tabblad OPNAMES en selecteer de
opname die u wilt normaliseren.
Tik op
en vervolgens op OK ter bevestiging. De wijzigingen zijn nu opgeslagen.

Geluid voor video opnemen
Geluid voor video opnemen

1
2
3
4
5

Sluit de microfoon aan en plaats deze in de juiste stand.
Controleer of de microfoon geactiveerd is of dat een gevoeligheidsniveau voor de
microfoon is geselecteerd.
Activeer de camera op uw apparaat en richt de camera op het onderwerp.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te stoppen.
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Juridische informatie
Sony STM10
Lees vóór gebruik de apart meegeleverde brochure Belangrijke informatie.
Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van haar lokale
vestigingen, zonder enige garantie. Sony Mobile Communications AB kan te allen tijde en zonder voorafgaande
waarschuwing verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van
typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur.
Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt.
Alle rechten voorbehouden.
©2014 Sony Mobile Communications AB.
Sony is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Alle namen van producten, diensten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn
voorbehouden.
Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.
Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het
daadwerkelijke accessoire.
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