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Noções básicas
Visão geral da função
O STM10 é um microfone estéreo portátil projetado para ser utilizado com dispositivos
Xperia™ da Sony compatíveis com cinco polos de áudio e um conector de áudio de 3,5
mm, como o Xperia™ Z2 ou o Xperia™ Z3. Use o STM10 para gravar som estéreo de
alta qualidade para músicas, entrevistas ou vídeos.

Visão geral do hardware

1

Filtro antivento

2

Lado direito

3

Junção

4

Lado esquerdo

5

Plugue de 3,5 mm
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Montagem
Para montar seu microfone

•

Cubra a parte superior do microfone com o filtro antivento.
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Usando o microfone
Gravar som
Para usar o microfone e fazer gravações, é preciso primeiro instalar o aplicativo
Gravador de áudio, que está disponível no Google Play™. Quando o aplicativo estiver
instalado, suas gravações serão salvas como arquivos WAV ou MP4, dependendo da
opção de qualidade de som selecionada. Os arquivos são salvos na pasta Gravações
no armazenamento interno de seu dispositivo Xperia.
Para alguns dispositivos Xperia, é preciso ativar o microfone STM10 nas configurações
de som ao conectá-lo pela primeira vez. Depois disso, o dispositivo Xperia usa
automaticamente o microfone STM10 como o padrão para gravações de som sempre
que estiver conectado. Mas se você usar mais de um acessório de cinco polos de áudio
com seu dispositivo, poderá ser necessário ativar o microfone STM10 a cada vez que
conectá-lo.
Condições de vento forte podem fazer com que o STM10 desligue durante a gravação.
Se isto ocorrer, o microfone incorporado do dispositivo Xperia é ativado e a gravação
continua. Para obter melhores resultados ao gravar em ambientes externos, use a
proteção contra vento que acompanha o produto.
1
2
3

Para instalar o aplicativo Gravador de áudio
Na Tela inicial de seu dispositivo Xperia™, toque em e, em seguida, localize e
toque em Play Store.
Na Play Store, pesquise por “Gravador de áudio”.
Selecione Gravador de áudio na lista de resultados e siga as instruções que
aparecem na tela do dispositivo para baixar e instalar o aplicativo.
Para ativar o microfone

1
2

Na Tela inicial do dispositivo Xperia™, toque em .
Localize e toque em Configurações > Som > Acessórios de áudio, em seguida,
selecione Microfone estéreo STM10 .
Dependendo do dispositivo Xperia™ usado, esta função pode não estar disponível.

Para definir a sensibilidade do microfone
1
2

Na Tela inicial do dispositivo Xperia™, toque em .
Localize e toque em Configurações > Som > Configurações de áudio >
Sensibilidade do microfone, depois selecione uma opção.
Dependendo do dispositivo Xperia™ usado, esta função pode não estar disponível.

Gravador de áudio visão geral do aplicativo
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1

Exibir todos os controles para fazer uma gravação

2

Exibir uma lista de todas as gravações salvas

3

Menu Configurações

4

Teste do microfone

5

Usar a qualidade de som estéreo para uma gravação

6

Contador de tempo

7

Interromper a gravação ou a reprodução de uma gravação

8

Reproduzir uma gravação

9

Iniciar a gravação

10

Detalhes da gravação

11

Opções de qualidade do som

Posicionar o microfone
Para obter uma boa qualidade do som estéreo, é preciso posicionar o microfone STM10
na orientação correta após conectá-lo a um dispositivo Xperia.
Para posicionar o microfone

1
2

Insira o microfone na tomada de áudio.
Gire a cabeça do microfone para que e
a ilustração.

sejam posicionados de acordo com
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Para gravar som estéreo

1

6
7

Verifique se o aplicativo Gravador de áudio foi instalado com sucesso em seu
dispositivo Xperia™.
Conecte o microfone ao dispositivo Xperia™ e posicione-o na orientação correta.
Certifique-se de que o microfone está ativado ou que um nível de sensibilidade do
microfone está selecionado.
Na Tela inicial do seu dispositivo Xperia™, toque em e, em seguida, localize e
toque em Gravador de áudio.
Para selecionar a qualidade de som de sua gravação, toque e segure uma das
opções de qualidade do som por 2 segundos.
Para começar a gravar, toque em .
Para parar de gravar, toque e segure por 2 segundos.

•

Para fazer uma pausa durante a gravação
Toque e segure por 2 segundos.

•

Para reproduzir a gravação atual
Após terminar a gravação, toque em

2
3
4
5

1
2
1
2
3
1
2

.

Para reproduzir uma gravação salva
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES e toque na
gravação que você deseja reproduzir.
Toque em para reproduzir a gravação.
Para compartilhar uma gravação
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES e toque na
gravação que você deseja compartilhar.
e, em seguida, toque no aplicativo que você deseja usar para
Toque em
compartilhar a gravação selecionada.
Siga as instruções na tela para concluir o procedimento.
Para excluir uma gravação
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES e toque na
gravação que você deseja excluir.
Toque em e em OK.
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1
2

1
2
3
4
1
2
1
2

Para mudar o tipo de arquivo de uma gravação
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES, então, selecione
o arquivo que você deseja mudar.
Para mudar o tipo de arquivo de música para fala, toque em Música > Fala. Para
mudar o tipo de arquivo de fala para música, toque em Fala > Música.
Para recortar uma gravação
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES, então, selecione
o arquivo que você deseja recortar.
Toque em . Aparecerá uma barra verde com alças.
Arraste as alças de acordo para marcar a parte que você deseja recortar. A parte
marcada em verde entre as duas alças será mantida e o resto, marcado em
vermelho, será removido.
Toque em Aplicar e em OK para confirmar. Agora, as alterações serão salvas.
Para reduzir o ruído do vento em uma gravação
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES, então, selecione
o arquivo no qual você deseja reduzir o ruído do vento.
e em OK para confirmar. Agora, as alterações serão salvas.
Toque em
Para padronizar uma gravação
No aplicativo Gravador de áudio, toque na guia GRAVAÇÕES, então, selecione
o arquivo que você deseja padronizar.
e em OK para confirmar. Agora, as alterações serão salvas.
Toque em

Gravando som para vídeos
Para gravar som para um vídeo

1
2
3
4
5

Conecte o microfone e posicione-o na orientação correta.
Certifique-se de que o microfone está ativado ou que um nível de sensibilidade do
microfone está selecionado.
Ative a câmera do seu dispositivo e, em seguida, aponte-a para o objeto.
Para começar a gravar, toque em .
Para parar de gravar, toque em .
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Informações legais
Sony STM10
Antes da utilização, leia o folheto Informações importantes fornecido separadamente.
Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem
nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos,
imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela
Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão
incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.
Todos os direitos reservados.
©2014 Sony Mobile Communications AB.
Sony é marca comercial ou marca registrada da Sony Corporation. Todos os direitos reservados.
Todos os outros nomes de produtos, serviços e empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas
registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são
reservados.
Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com.
Todas as ilustrações são exclusivamente para fins ilustrativos e podem não descrever o acessório real com
precisão.
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