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Indikatorlampa för strömmatning

Om Hjälpguiden
Du kan se Hjälpguiden i appen eller i webbläsaren.
Enheten måste anslutas till Internet för att du ska
kunna ladda ner Hjälpguiden på appen eller se
Hjälpguiden på din webbläsare. Om din enhet är
ansluten till denna enhet, se ”Ansluta till Internet” på
baksidan.

Bärbar trådlös server

Snabbstartguide
För smartphones/handdatorer
Denna snabbstartguide är utformad för att hjälpa dig
med inställningen så att du kan börja använda
enhetens funktioner.
Läs igenom denna snabbstartguide när du använder
denna enhet tillsammans med en smartphone eller
en handdator.
Ladda ner ”Snabbstartguide för datoranvändare” från
följande webbplats när du använder denna enhet
tillsammans med en dator.
http://www.sony.net/c20/

I appen

Ladda först ner Hjälpguiden på din enhet.
Klicka på *, sedan på [Hjälp] på en Android-enhet.
för att visa inställningsskärmen, sedan på
Klicka på
[Hjälp] på en iOS-enhet.
* Ikonen [ ] visas inte på skärmen på vissa Androidenheter. Om ikonen [ ] inte visas på din skärm, trycker
du på huvudmenyknappen som finns utanför
skärmen.
På webbläsaren

Öppna webbplatsen
(http://rd1.sony.net/help/pws/c20/se/) i din
webbläsare.

Identifiera delarna

WG-C20-serien

USB-A-port *1
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USB-microB-port *2
ACCESS-lampa (dataåtkomst)

Uttryck i denna handbok

-lampa (indikator för trådlöst LAN)
-lampa (indikator för strömmatning)

Vi använder följande uttryck i detta dokument.
WG-C20  ”Denna enhet”
Smartphone/handdator  ”Enhet”
Filhanteringsprogram (File Manager)  ”Appen”

Batteriindikatorlampa

Kortfack (SD-kort)

Återställningsbrytare

Smartphone

Kopiera
innehåll

MAC-adress

Dator

Denna enhets indikatorlampa

 DLNA-anslutning

Röd, blinkar

Fel

Av

Strömmatning är av

ˎˎNär

en enhet som t.ex. en dator är ansluten till
USB-microB-porten är inte strömmatning och
dataåtkomst från USB-A-porten möjlig. I detta fall
lyser inte indikatorn för strömmatning.

ACCESS-lampa (dataåtkomst)

Gul, blinkar

Laddningsindikator
SD-kort
Visa innehåll

Olika DLNAklientenheter

Steg 1: Ansluta ett SD-kort eller
en USB-enhet till denna enhet
Sätt i ett SD-kort i denna enhets kortfack eller anslut
en USB-enhet till USB-A-porten på denna enhet.
Obs!
ˎˎViktiga data kan skadas om du tar bort ett SD-kort
eller en USB-enhet från denna enhet samtidigt som
data hämtas. Se till att dataåtkomstlampan inte
blinkar innan du tar bort den.

Steg 2: Ladda denna enhet
Denna enhet har ett inbyggt uppladdningsbart batteri.
Ladda denna enhet före användning.

Gul

Laddning pågår

Ungefärlig laddningstid

Gul -> av*

Laddning färdig

Grön, blinkar
långsamt

Batterinivån är hög

Grön, blinkar

Batterinivån är
medelhög

Av

USBanslutning

Smartphone

Handdator

*Se Hjälpguiden för mer information.

Batteriet är slut eller
strömmen är
avstängd

* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning
trots att de faktiskt levererar ström. I detta fall
slocknar inte batteriindikatorlampan även om
laddningen är slutförd.
Indikatorlampa för trådlöst LAN

Strömmatning

Lampans läge

Status

Grön

Trådlöst LAN är på

Grön, blinkar

Trådlöst LAN startar

Av

Trådlöst LAN är av

ˎˎLampan

Batteriindikatorlampan slocknar när laddningen är
slutförd*.
Ta bort USB-kabeln när laddningen är slutförd.

Status

Batterinivån är låg

lyser inte när denna enhet befinner sig i
strömmatningsläge.

Obs!
inte av strömmen till denna enhet under
dataöverföring.

Steg 4 (a): Installera och
starta appen (när NFC
används)
Kontrollera enhetens bruksanvisning för att se om din
enhet har stöd för NFC*.
Om din enhet inte är NFC-aktiverad, se
”Steg 4 (b): Installera och starta appen (när
NFC inte används)”.
*NFC är en trådlös teknik på kortdistans för trådlös
kommunikation mellan olika enheter, t.ex
mobiltelefoner och IC-taggar.
Installera appen
Se till att NFC är inställd på ON i din enhets
inställningar.
Peka din NFC-aktiverade enhet mot denna enhets
NFC-punkt.

Batteriindikatorlampa
USB-kabel
(medföljer)

Lampans läge

Återstående
batterinivåindikator Röd, blinkar
under användning snabbt

 Batteriladdare

Hämtar data

*V
 issa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots
att de faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte
batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd.
I tabellen nedan finns uppskattade laddningstider.

Batteriindikatorlampa

WG-C20

ˎˎStäng

Under eller redo för strömmatning

Se supportsidan (http://www.sony.net/c20/) för
information om USB-nätadaptrar som har bekräftats
för användning med denna enhet.

Handdator

Serienummer

WG-C20

Uppdaterar systemets programvara
eller ett fel uppstod

Grön

Ladda med en USB-nätadapter (säljs separat)
Du kan ladda denna enhet genom att ansluta USBkabeln (medföljer) till denna enhet och USBnätadaptern (säljs separat), anslut sedan USBnätadaptern till ett vägguttag.

SD-kort

USB-minne

Gul

Status

*1 För strömsättning av din enhet/
För anslutning med t.ex. USB-minne
*2 För laddning av denna enhet/
För anslutning med en dator

Visa och
kopiera
innehåll

WG-C20

Status

Lampans läge

Ladda via en dator
Anslut denna enhet till datorn med USB-kabeln
(medföljer).

NFC-punkt

 Wi-Fi-lagring

USB-minne

Lampans läge

kan ta flera minuter för denna enhet att starta
efter att du slagit på strömmen. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
ˎˎOm du vill ladda denna enhet från din dator när
denna enhet är påslagen, ska du ansluta datorn till
en nätadapter och därefter ansluta denna enhet till
datorn.
Stänga av denna enhet
Håll -knappen (ström) intryckt under minst 3
sekunder.
Strömmen till denna enhet stängs av, därefter
slocknar indikatorlampan för trådlöst LAN och
batteriindikatorlampan.

Ladda denna enhet via en dator eller en USBnätadapter (säljs separat).

-knapp (ström)

Användningsexempel

ˎˎDet

Ladda enheter

Laddningstid

Dator

8 timmar

USB-nätadapter (när AC-UD10 används) 3,5 timmar*

* Ungefärlig laddningstid varierar beroende på USBnätadaptern (säljs separat) som används.

Steg 3: Slå på strömmen
Håll -knappen (ström) intryckt under minst
3 sekunder.
Strömmen till denna enhet slås på, sedan tänds
batteriindikatorlampan.
När trådlöst LAN startar, blinkar indikatorlampan för
trådlöst LAN. Lampan lyser fortfarande när uppstarten
är genomförd.
-lampa (indikator för trådlöst LAN)
Batteriindikatorlampa
-knapp (ström)

Obs!
ˎˎIndikatorlampan för återstående batterinivå (röd)
blinkar när batterinivån är låg. Ladda denna enhet.

Enheten öppnar automatiskt applikationssidan på
Google Play.
Gör följande om kameran och enheten inte kan
anslutas via NFC.
enheten försiktig över denna enhets N-märke.
ēFlytta
ē
ēTa
ē ur din enhet om den ligger i ett fodral.
Obs!
ˎˎNFC

är tillgängligt när indikatorlampan för trådlöst
LAN lyser.

Starta appen och ansluta till ett trådlöst LAN
Peka din enhet mot denna enhets N-märke igen.
När appens startskärm visas är anslutningen
upprättad.
Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta upp
när den används för första gången.

Viktigt!
När appen startas visas ett meddelande som ber dig
ställa in säkerheten på skärmen av din enhet.
Det är väldigt viktig att du ställer in säkerheten
innan du använder en trådlös LAN-enhet. Om du
inte ställer in säkerheten, kan andra kompatibla
enheter inom kommunikationsområdet ansluta till
denna enhet.
Se Hjälpguiden för inställning av säkerheten.

Steg 4 (b): Installera och
starta appen (när NFC inte
används)
Gör enligt följande när NFC-funktioner inte används.

Installera appen
Installera tillhörande app på enheten för att kunna
använda denna enhet.
Se supportsidan (http://www.sony.net/c20/) för
information om kompatibla operativsystem och en
lista över enheter som har bekräftats för användning
med denna enhet.
(Fortsättning på baksidan)

Sök efter File Manager i Google Play eller i App Store och
installera det.

Obs!
ˎˎFile

Manager-appen är gratis. En
kommunikationsavgift kommer däremot att tas ut
för nerladdningen, beroende på vilken
kommunikationsleverantör du använder.

Det är väldigt viktig att du ställer in säkerheten
innan du använder en trådlös LAN-enhet. Om du
inte ställer in säkerheten, kan andra kompatibla
enheter inom kommunikationsområdet ansluta till
denna enhet.
Se Hjälpguiden för inställning av säkerheten.

Appens startskärm
Android

iOS

Gå till ”Ansluta via trådlöst LAN” utan att starta appen,
efter installationen.

Ansluta via trådlöst LAN
Anslut denna enhet till din enhet via trådlöst LAN.
Utför denna inställning efter att du installerat
tillhörande app.
Obs!
för din enhet är frånkopplad
när denna anslutning gjorts.

för Wi-Fi-närverk.
Android

3

iOS

Klicka på denna enhets SSID [WG-C20XXXXXX]* i listan över Wi-Fi-nätverk att
ansluta till.
* ”xxxxxx” är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.
MAC-adressen visas på baksidan av denna
enhet.

4 Bekräfta anslutningen.
Android

iOS

användning utanför hemmet, bör du kontrollera
tillgängligheten av trådlöst LAN för platsen via
webbplatsen för leverantören av allmänt trådlöst
LAN eller annan informationskälla. Det kan krävas ett
avtal med leverantören för att använda sådana
tjänster.
ˎˎAnslutning till ett allmänt trådlöst LAN garanteras
inte.
ˎˎEtt trådlöst LAN utbyter information via radiovågor,
vilket tillåter enkel åtkomst inom
kommunikationsområdet. Om du dessutom inte
ställer in säkerhetsinställningarna finns en risk att en
tredje part kan komma åt (hacka in) på din enhet.
Inställning av säkerheten är ditt beslut och ditt
ansvar och rekommenderas starkt.
ˎˎDet kan ta tid att upprätta anslutning eller
anslutningen kanske inte upprättas, beroende på
användningsmiljön.
ˎˎDet är inte möjligt att ansluta till en trådlöst LANrouter med ett dolt SSID.

 PWS-information (denna enhet)
 Övriga menyer
 Visa bilder
 Titta på video
 Lyssna på musik
 Visa ett dokument
 Söka i mappar
 SD-kort
Data på SD-kortet som sitter i denna enhet.
 USB-enhet
Data på USB-enheten som är ansluten till denna
enhet.
 Lokal förvaring
Data på din enhet.
 Inställningar
Obs!
ˎˎSkärmvisningen kan förändras.

Anslutningen är upprättad när
[Ansluten(Connected)] visas för valt SSID och
visas längst upp på skärmen.

iOS :
Anslutningen är upprättad när en kryssmarkering
visas längst
visas till vänster om valt SSID och
upp på skärmen.
Denna enhet är nu ansluten till din enhet via
trådlöst LAN.

Starta appen
Klicka på ikonen på din enhet för att starta
appen.
Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta upp
när den används för första gången.

Viktigt!
När appen startas visas ett meddelande som ber dig
ställa in säkerheten på skärmen av din enhet.

Se Hjälpguiden om uppspelning av en enhet som har
stöd för DLNA.

Om supportsidan
På supportsidan hittar du information om produkter
som har bekräftats fungera med denna enhet. Vi
garanterar däremot inte att denna enhet fungerar
felfritt med de föremål som finns i listan på
supportsidan.
http://www.sony.net/c20/

1 Slå på strömmen till denna enhet.
medföljande USB-kabel* till
2 Anslut
enheten som du vill strömsätta.
* För anslutning till en iOS-enhet använder du
specialkabeln som medföljde när du köpte
enheten.
Innan strömsättning
Kontrollera att denna enhets återstående
batterinivå är tillräcklig.
Strömmatning
Strömmatning är tillgängligt när denna enhet
befinner sig i trådlöst LAN-läge eller i
strömmatningsläget.

Avstängd

Ansluta till Internet

1

Se till att denna enhet är påslagen.

Trådlöst LAN-läge

Android
Klicka på *, sedan på [Inställningar].
iOS
Klicka på

lyser.

för att visa inställningsskärmen.

* Ikonen [ ] visas inte på skärmen på vissa
Android-enheter. Om ikonen [ ] inte visas på din
skärm, trycker du på huvudmenyknappen som
finns utanför skärmen.

2
brytaren längst upp till höger på
3 Ställ
skärmen på ON.

Strömmatningsläge
lyser grön och

En lista över tillgängliga routeråtkomstpunkter för
trådlöst LAN visas.

på SSID för den åtkomstpunkt du
4 Klicka
vill ansluta till.
Klicka på anslutet eller registrerat SSID för att visa
nätverksinformationen.

slocknar.

Håll strömknappen intryckt under minst 3
sekunder.

Klicka på [Internetinställningar].

Android :

Övriga funktioner

Strömsätta andra enheter

ˎˎInternetanslutningen

1 Slå på strömmen till denna enhet.
inställningsmenyn på din enhet,
2 Iaktiverar
du Wi-Fi och öppnar skärmen

ˎˎVid

Håll strömknappen intryckt 0,5 till 1
sekund.
ˎˎI

strömmatningsläget är hög strömmatning
tillgänglig för att ladda enheten i maximal
utspänning på 1,5 A.
ˎˎHög strömmatning är inte tillgängligt i trådlöst
LAN-läge.

den andra änden av USB-kabeln
3 Anslut
till USB-A-porten på denna enhet.

vid behov, lösenordet för den
5 Ange,
enhet du vill ansluta till, klicka därefter
på [OK].
Det kan krävas ett lösenord om du vill ansluta till
en säker trådlös LAN-router.
Enheten startar om och ansluts till den trådlösa
LAN-routern.
Obs!
ˎˎUpp till 8 SSID kan registreras för trådlösa LANrouters.
ˎˎVid användning i hemmet, krävs en
Internetanslutning och en trådlös LAN-router.

* Se Hjälpguiden för en lista över enheter som
stödjer strömmatning.
http://www.sony.net/c20/
Obs!
ˎˎOm strömförsörjningen överskrider maximal
utspänning, stänger en säkerhetsfunktion av den
och indikatorlampan för strömmatning blinkar (röd).

Varumärken
ˎˎApple, iPhone, iPad

och iPod touch är varumärken
som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra
länder.
ˎˎApp Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
ˎˎAndroid och Google Play är varumärken som tillhör
Google Inc.
ˎˎWi-Fi® och Wi-Fi Alliance® är registrerade
varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
ˎˎN-märket är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och
andra länder.
ˎˎDLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och/eller
tjänstemärken som tillhör Digital Living Network
Alliance.
Övriga produktnamn, märkesnamn, servicenamn etc.
som används i denna handbok är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive företag
eller organisation.

