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Basinformation
Funktioner – översikt
Din STM10 är en bärbar stereomikrofon som har utformats för att användas med
Xperia™-enheter från Sony med stöd för 5-poligt ljud och en 3,5 mm ljudkontakt, till
exempel Xperia™ Z2 eller Xperia™ Z3. Använd STM10 för att spela in stereoljud av hög
kvalitet för musikspår, intervjuer eller videor.

Maskinvara – översikt

1

Vindskydd

2

Höger sida

3

Skarv

4

Vänster sida

5

3,5 mm kontakt
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Montering
Montera ihop mikrofonen

•

Täck mikrofonens överdel med vindskyddet.
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Använda mikrofonen
Spela in ljud
Om du vill använda mikrofonen och göra inspelningar måste du först installera
programmet Ljudinspelare, som finns på Google Play™. När programmet är installerat
sparas dina inspelningar som WAV- eller MP4-filer beroende på vilket
ljudkvalitetsalternativ du väljer. Filerna sparas i mappen Inspelningar på den interna
lagringsplatsen på Xperia-enheten.
För vissa Xperia-enheter måste du aktivera mikrofonen via ljudinställningarna första
gången du ansluter STM10-mikrofonen. Xperia-enheten använder sedan automatiskt
STM10-mikrofonen som standardmikrofon för ljudinspelning när den är ansluten. Men
om du använder mer än ett fempoligt ljudtillbehör med enheten kan du behöva aktivera
STM10-mikrofonen varje gång du ansluter den.
Kraftig blåst kan medföra att STM10 stängs av under inspelning. Om det händer blir den
inbyggda mikrofonen på Xperia-enheten aktiv och inspelningen fortsätter. För bästa
resultat när du spelar in utomhus bör du använda vindsockan som ingår i köpet.
1
2
3

Installera appen Ljudinspelare
På Startskärm på din Xperia™-enhet trycker du till på . Sök efter och tryck till på
Play Store.
I Play Store söker du efter ”Ljudinspelare”.
Välj Ljudinspelare i sökresultatlistan och hämta och installera sedan appen genom
att följa instruktionerna som visas på skärmen.
Aktivera mikrofonen

1
2

Gå till Startskärm på Xperia™ -enheten och tryck till på .
Hitta och tryck till på Inställningar > Ljud > Ljudtillbehör och välj sedan
Stereomikrofon STM10 .
Beroende på vilken Xperia™-enhet du använder kanske inte den här funktionen är tillgänglig.

Ställa in mikrofonens känslighet
1
2

Gå till Startskärm på Xperia™ -enheten och tryck till på .
Hitta och tryck till på Inställningar > Ljud > Ljudinställningar > Mikrofonkänslighet
och välj sedan ett alternativ.
Beroende på vilken Xperia™-enhet du använder kanske inte den här funktionen är tillgänglig.

Ljudinspelare programöversikt

1

Visa alla kontroller för att göra en inspelning

2

Visa en lista med alla sparade inspelningar
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3

Menyn Inställningar

4

Mikrofontest

5

Använda stereo-ljudkvalitet för en inspelning

6

Tidsräknare

7

Stoppa inspelning eller uppspelning av en inspelning

8

Spela upp en inspelning

9

Starta inspelning

10

Inspelningsinformation

11

Ljudkvalitetsalternativ

Positionera mikrofonen
Om stereoljudets kvalitet ska bli bra måste du positionera STM10-mikrofonen i rätt
riktning när du har anslutit den till en Xperia-enhet.
Positionera mikrofonen

1
2

Sätt i mikrofonen i ljudkontakten.
Rotera mikrofonhuvudet så att och

är positionerade enligt bilden.

Spela in stereoljud
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1
2
3

6
7

Se till att programmet Ljudinspelare är installerat på Xperia™-enheten.
Anslut mikrofonen till Xperia™-enheten och positionera den i rätt riktning.
Kontrollera att mikrofonen är aktiverad eller att en känslighetsnivå har valts för
mikrofonen.
På Startskärm på din Xperia™-enhet trycker du till på . Sök efter och tryck till på
Ljudinspelare.
För att välja ljudkvalitet för inspelningen rör du vid ljudkvalitetsalternativen och
håller kvar i två sekunder.
Starta inspelningen genom att trycka till på .
Avsluta inspelningen genom att röra vid och hålla kvar i två sekunder.

•

Pausa under inspelning
Rör vid och håll kvar i två sekunder.

•

Spela upp nuvarande inspelning
När är klar med inspelningen trycker du till på

4
5
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2
1
2
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1
2
1
2

1
2
3
4

1
2
1
2

.

Spela upp en sparad inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och tryck
sedan till på den inspelning du vill spela upp.
Tryck till på för att spela upp inspelningen.
Dela en inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och tryck
sedan till på den inspelning du vill dela.
Tryck till på
och tryck sedan till på det program du vill använda för att dela den
valda inspelningen.
Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.
Radera en inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och sedan
på den inspelning du vill radera.
Tryck till på och sedan på OK.
Ändra filtyp på en inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och
markera den fil du vill ändra.
Du ändrar filtyp från musik till tal genom att trycka till på Musik > Tal. Du ändrar
filtyp från tal till musik genom att trycka till på Tal > Musik.
Beskära en inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och
markera den fil du vill beskära.
Tryck till på . Ett fält med gröna handtag visas.
Dra i handtagen och markera den del du vill beskära. Den del som är markerad
med grönt mellan de två handtagen kommer att behållas och resten, som är
markerat med rött, kommer att tas bort.
Tryck till på Tillämpa och sedan på OK för att bekräfta. Nu har ändringarna
sparats.
Minska vindbruset i en inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och
markera den fil i vilken du vill minska vindbruset.
Tryck till på
och sedan på OK för att bekräfta. Nu har ändringarna sparats.
Normalisera en inspelning
Öppna programmet Ljudinspelare, tryck till på fliken INSPELNINGAR och
markera den fil du vill normalisera.
och sedan på OK för att bekräfta. Nu har ändringarna sparats.
Tryck till på
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Spela in ljud för videor
Spela in ljud för en video

1
2
3
4
5

Anslut mikrofonen och positionera den i rätt riktning.
Kontrollera att mikrofonen är aktiverad eller att en känslighetsnivå har valts för
mikrofonen.
Aktivera kameran på enheten och rikta kameran mot motivet.
Starta inspelningen genom att trycka till på .
Stoppa inspelningen genom att trycka till på .
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Juridisk information
Sony STM10
Innan du använder produkten bör du läsa broschyren Viktig information som tillhandahålls separat.
Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan
några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a.
typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av
Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att
tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.
Med ensamrätt.
©2014 Sony Mobile Communications AB.
Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Med ensamrätt.
Alla andra produkt-, tjänst- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och
tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.
Mer information finns på www.sonymobile.com.
Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.
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