
Helpgids

Afstandsbediening
RMT-P1BT

Gebruik deze Helpgids wanneer u problemen ondervindt, of vragen hebt over het gebruik van uw Afstandsbediening.

Ondersteunde cameramodellen

Dit toestel is een Afstandsbediening en is voorzien van Bluetooth.
Ga voor de cameramodellen die compatibel zijn met dit toestel naar: (Opent in een ander venster.)

De Afstandsbediening koppelen met de camera

Voor u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt, moet u de Afstandsbediening koppelen met de camera
(registreren van het apparaat). Zie hier voor de gedetailleerde procedure.

Wat als de afstandsbediening niet werkt?

Zie hier als de afstandsbediening niet werkt.

Overzicht van de onderdelen

Voorbereidingen

Uitpakken

Plaatsen van de batterij

De Afstandsbediening koppelen met de camera

Bevestigen van de instelling op de camera

Voorkomen van onbedoelde bediening

Opnames maken

Een foto maken

Een video maken

Instellen van de scherpstelling van de camera

Zoomen van de camera

Toestand van de indicator

Inschakelen van de C1 of AF-ON-functie van de camera
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Over dit apparaat

Opmerkingen bij het gebruik

Technische gegevens

Handelsmerken

Problemen oplossen

Wat als de afstandsbediening niet werkt?
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Overzicht van de onderdelen

Indicator
Geeft de bedieningstoestand van de camera aan overeenkomstig de bediening van de Afstandsbediening.

1.

Scherpstel-/Zoomknop
Stelt de camera scherp of zoomt in/uit. Schuif op de Afstandsbediening de ZOOM/FOCUS-schakelaar naar de
gewenste stand. Zie voor details Instellen van de scherpstelling van de camera of Zoomen van de camera.

2.

Ontspan-/REC-knop
Hiermee neemt u een foto of begint u een video-opname met de camera. Schuif op de Afstandsbediening de
MOVIE/STILL-schakelaar naar de gewenste stand. Zie voor details Een foto maken of Een video maken.

3.

AF-ON-knop*4.

C1-knop*5.

Riemhouder6.

ZOOM/FOCUS-schakelaar7.

MOVIE/STILL-schakelaar8.

LOCK-schakelaar9.

/ Batterijdeksel10.

Vergrendeling batterijdeksel11.

Draaiknop batterijdeksel12.

Schakelt de functie in die is toegewezen aan de C1 of AF-ON-knop op de camera. Voor details over de instellingen van de camera moet u de
handleiding van uw camera raadplegen.

*
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Over de ingebouwde Bluetooth®-antenne
De Afstandsbediening is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-antenne in het gedeelte op de volgende afbeelding.
Wanneer u de Afstandsbediening gebruikt, moet u uw hand uit de buurt van dit gedeelte houden om te voorkomen dat
de Bluetooth-verbinding verbroken wordt.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de C1 of AF-ON-functie van de camera

Voorkomen van onbedoelde bediening

Plaatsen van de batterij
De Afstandsbediening koppelen met de camera

Toestand van de indicator

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uitpakken

Neem contact op met uw dealer als u merkt dat er iets ontbreekt.
Het getal tussen haakjes geeft de hoeveelheid aan.

Afstandsbediening (1)

Lithium knoopcel (CR2032) (1)

Handleiding en documentatie

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Plaatsen van de batterij

Plaats de meegeleverde lithium knoopcel (CR2032) in het batterijvakje van de Afstandsbediening.

Draai het batterijdeksel aan de achterkant van de Afstandsbediening naar "OPEN".

Om het  batterijdeksel te draaien:
Pas een munt of iets dergelijks in de groef van het batterijdeksel om het batterijdeksel te kunnen verdraaien.

Om het  batterijdeksel te draaien:
Schuif de vergrendeling van het batterijdeksel in de richting van de pijl om de draaiknop van het batterijdeksel (

) omhoog te brengen en om de draaiknop van het batterijdeksel ( ) te kunnen verdraaien.

1

Verwijder het batterijdeksel en breng de meegeleverde lithium knoopcel in.

Breng de batterij zo in dat de + pool naar buiten wijst.
(De + in het batterijcompartiment geeft de juiste richting van de batterij aan.)

2
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Draai het batterijdeksel terug naar "CLOSE".3
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De Afstandsbediening koppelen met de camera

Verbind de Afstandsbediening en een camera met elkaar via Bluetooth.
Voor u de Afstandsbediening en een camera via Bluetooth met elkaar verbindt, moet u ze aan elkaar koppelen
(registreren).

Opmerking
Hier volgt een voorbeeld van de procedure voor Sony digitale camera's met verwisselbare lens en Sony digitale camera's.

Controleer voor u begint of op de Afstandsbediening de LOCK-schakelaar in de stand tegenover "LOCK" staat.

[Bluetooth-afst.bed.] instellen op [Aan] op de camera

Koppeling

Opmerking
Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → ([Overdr./op afst.] →) [Bluetooth-afst.bed.] en zorg ervoor dat [Aan] is
geselecteerd.

Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → [Bluetooth-instelling.] of [Bluetooth] → [Bluetooth-functie] → [Aan].1.

Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → ([Overdr./op afst.] →) [Bluetooth-afst.bed.] → [Aan].
Als het koppelingsscherm verschijnt op het scherm van de camera, kunt u doorgaan naar "Koppeling".

2.

Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → [Bluetooth-instelling.] of [Bluetooth] → [Koppeling].1.

Houd op de Afstandsbediening, de Ontspan-/REC-knop ( ) en de Scherpstel-/Zoomknop (de + knop ( ) of de -
knop ( )) tegelijkertijd tenminste 7 seconden lang ingedrukt.

2.

Wanneer er een bevestiging verschijnt op het scherm van de camera, moet u [OK] selecteren.
verschijnt en het koppelen zal beginnen.

Wanneer het koppelen voltooid is, zal de melding [Gekoppeld.] verschijnen.

3.
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Opmerking

Als het koppelen mislukt, zal de indicator van de Afstandsbediening snel gaan knipperen. Als dit gebeurt, moet u de procedure
beschreven onder "Koppeling" van het begin af aan herhalen. Een koppelingspoging zal worden geannuleerd wanneer er te veel
tijd verstrijkt tussen stap 2 en stap 3.

In de volgende situaties moet u de Afstandsbediening en de camera opnieuw aan elkaar koppelen.

Wanneer u de Afstandsbediening gebruikt om een andere camera te bedienen (nadat u de Afstandsbediening met een andere
camera hebt verbonden, moet u de Afstandsbediening en de oorspronkelijke camera opnieuw koppelen wanneer u weer
verbinding wilt maken met de oorspronkelijke camera.)

Wanneer de netwerkinstellingen van de camera zijn gereset

Als de Afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt terwijl er een verbinding via Bluetooth in werking is, is het mogelijk dat 
 (geen Bluetooth-verbinding) verschijnt op het scherm van de camera.

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Bevestigen van de instelling op de camera

Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → ([Overdr./op afst.] →) [Bluetooth-afst.bed.] en zorg ervoor dat [Aan] is
geselecteerd.

Opmerking

U kunt de functie voor het koppelen van locatiegegevens met een smartphone niet gebruiken wanneer [Bluetooth-afst.bed.] is
ingesteld op [Aan].

U kunt geen infrarode afstandsbediening gebruiken wanneer [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan].

Wanneer [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan], zal de camera niet overschakelen naar de stroomspaarstand. Verander de
instelling naar [Uit] wanneer u klaar bent met de Bluetooth-afstandsbediening.

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Voorkomen van onbedoelde bediening

U kunt alle bedieningsorganen van de Afstandsbediening uitschakelen om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt
bediend terwijl u het bij u hebt.

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schuif de LOCK-schakelaar naar "LOCK".

Om de bedieningsorganen weer in te schakelen, moet u de LOCK-schakelaar weer naar de stand tegenover
"LOCK" zetten.

1
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Een foto maken

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om een foto te nemen.

Verwant onderwerp

Schuif de MOVIE/STILL-schakelaar naar "STILL".1

Druk de Ontspan-/REC-knop in ( ).

Druk deze knop half in om scherp te stellen en druk de knop helemaal in om de opname te maken.
Wanneer de camera scherp wordt gesteld met de automatische scherpstelling, zal op de Afstandsbediening de
indicator aan gaan.
Wanneer het lukt om de opname te maken, zal de indicator aan gaan.

2
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De Afstandsbediening koppelen met de camera

Een video maken

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Een video maken

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om een video op te nemen.

Verwant onderwerp

Schuif de MOVIE/STILL-schakelaar naar "MOVIE".1

Druk de Ontspan-/REC-knop in ( ).

De video-opname zal nu beginnen. Om de opname te stoppen, moet u nog eens op de Ontspan-/REC-knop
drukken.
Wanneer de opname begint, zal op de Afstandsbediening de indicator aan gaan. Wanneer de opname stopt, zal de
indicator uit gaan.

2
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De Afstandsbediening koppelen met de camera

Een foto maken

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Instellen van de scherpstelling van de camera

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om de scherpstelling van de camera in te
stellen.

Opmerking

Om de camera scherp te stellen, moet u de camera in de stand voor handmatige scherpstelling zetten.

Schuif de ZOOM/FOCUS-schakelaar naar "FOCUS".1

Druk op de Scherpstel-/Zoomknop (+/-) ( ) om de camera scherp te stellen.2
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Verwant onderwerp
De Afstandsbediening koppelen met de camera

Zoomen van de camera

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Zoomen van de camera

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om de camera in/uit te zoomen.

Opmerking
De zoomsnelheid verschilt afhankelijk van de camera of de lens.

De zoomfunctie werkt met een camera of lens die voorzien is van een ingebouwde elektronische powerzoom. Als de digitale
zoomfunctie van de camera is ingeschakeld, kan de digitale zoom worden gebruikt.

Schuif de ZOOM/FOCUS-schakelaar naar "ZOOM".1

Druk op de Scherpstel-/Zoomknop (+/-) ( ) om de camera in/uit te zoomen.2
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Verwant onderwerp
De Afstandsbediening koppelen met de camera

Instellen van de scherpstelling van de camera

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation

19



Helpgids

Afstandsbediening
RMT-P1BT

Toestand van de indicator

De indicator van de afstandsbediening licht op/knippert in overeenstemming met de bediening van de
Afstandsbediening, of de bediening of de status van de camera zoals hieronder wordt beschreven:

Verwant onderwerp
Overzicht van de onderdelen

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Licht op

wanneer de camera scherp wordt gesteld met de automatische scherpstelling

wanneer u een foto maakt, of een videoopname begint door op de Ontspan-/REC-knop te drukken

tijdens het opnemen van video

wanneer het koppelen gelukt is

wanneer de camera signalen voor de scherpstelling/zoom (+/-) ontvangt van de Afstandsbediening

Knippert

terwijl het koppelen bezig is

terwijl de zelfontspanner in werking is

Knippert snel

wanneer de camera geen bedieningssignalen kan ontvangen van de Afstandsbediening

wanneer het koppelen mislukt is
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Inschakelen van de C1 of AF-ON-functie van de camera

Door op de C1 of AF-ON-knop van de afstandsbediening te drukken, kunt u de functie die is toegewezen aan de C1 of
AF-ON-knop van de camera inschakelen.
Voor details over de C1 of AF-ON-knop van de camera raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij uw camera is
geleverd.

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Opmerkingen bij het gebruik

Wanneer u dit toestel gebruikt in een vliegtuig of een ziekenhuis, moet u de instructies van de luchtvaartmaatschappij
of het ziekenhuis opvolgen om mogelijke storing van instrumenten of medische apparatuur door de radiogolven van
dit toestel te voorkomen.

Gebruik/bewaar het toestel niet op de volgende plaatsen

Bewaren onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
Het toestel kan verkleurd of vervormd raken, waardoor er storingen kunnen optreden.

Opmerkingen over de batterij

Controleer of de batterij leeg is voor u hem weggooit. Isoleer de polen van de batterij met een stukje plakband
wanneer u hem weggooit.
Als de batterij vloeistof lekt, moet u dit uit het batterijvak verwijderen voor u de nieuwe batterij erin doet.
Als de batterijvloeistof in contact komt met uw lichaam of kleding, moet u deze zorgvuldig wegspoelen met water.

Afhankelijk van hoe lang geleden de batterij is geproduceerd, is het mogelijk dat zelfs een nieuwe batterij een kortere
levensduur kan hebben.

Verwant onderwerp
Plaatsen van de batterij

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Technische gegevens

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Afmetingen (b/h/d) (Ongeveer) 33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm

Gewicht (Ongeveer) 35 g (zonder batterij)
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Handelsmerken

Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
zulke merken door Sony Group Corporation gebeurt onder licentie.

4-748-144-52(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Wat als de afstandsbediening niet werkt?

Controleren van de Bluetooth-instelling op de camera

De [Bluetooth-functie] kan [Uit] worden gezet op de camera.
Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → [Bluetooth-instelling.] of [Bluetooth] → [Bluetooth-functie] en zorg
ervoor dat [Aan] is geselecteerd.

De [Bluetooth-afst.bed.] kan [Uit] worden gezet op de camera.
Selecteer op de camera MENU → (netwerk) → ([Overdr./op afst.] →) [Bluetooth-afst.bed.] en zorg ervoor dat
[Aan] is geselecteerd.

Controleren van de instellingen op dit toestel

De knoppen van de Afstandsbediening doen het niet. Schuif op de Afstandsbediening de LOCK-schakelaar naar de
stand tegenover "LOCK".

De koppeling met de camera wordt mogelijk verbroken. Koppel de Afstandsbediening en de camera opnieuw aan
elkaar.

De batterij van de Afstandsbediening is leeg. Vervang de batterij door een nieuwe.

Verwant onderwerp
Voorkomen van onbedoelde bediening

De Afstandsbediening koppelen met de camera

Bevestigen van de instelling op de camera
Plaatsen van de batterij
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