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Quick Instruction Guide for sending images to a computer over aWifi access point

This is a quick instruction for sending images to a computer connected to a wireless access point or a wireless broadband
router using the inbuilt Wifi of the camera.
You can select a specific location on your computer to place copies of the images. In this way your preferred patient
database program, for instance VisiQuick, can visualize the images and link the images directly to your patient.

Installation steps:

Installation of PlayMemories Home on your computer
Detailed information can be found on page 304 of the Sony User Guide

- Download PlayMemories Home at: http://www.sony.net/pm/
Install the program. Follow the instruction of the installation program. If asked: restart your computer.

On PC:
- Start PlayMemories Home
- Connect the camera to your computer using the micro USB cable (supplied), then turn the camera on.
- Alert: DSC-HX99 is connected. Do you want to display options for cameras? -> Choose Yes.
- Select: recommended. Choose: Next. Allow changes to be made.
- Choose: Complete.
- Go to Extra of PlayMemories Home -> Settings -> Import -> Folder for Import -> select: Import media to
selected folder.
- ChooseWi-Fi import -> choose location for import
- Exit PlayMemories Home and disconnect Camera from your computer

On Mac:
- Start PlayMemories Home
- Connect the camera to your computer using the micro USB cable (supplied), then turn the camera on.
- Go to Settings of PlayMemories Home -> Import-> select: Import media to selected folder.
- Choose: automatic wireless import -> choose: ʻsetupʼ -> press ʻOKʼ
- Choose the location for import -> press ʻOKʼ
- Quit PlayMemories Home and disconnect Camera from your computer

Connect to yourWifi access point
Detailed information can be found on page 295 of the Sony User Guide

- Put the camera on.
On the camera go to: MENU -> NETWORK -> [Wi-Fi Settings] -> [Access Point Set]
Select the access point you want to register.
Input the password, and select [OK]

Now your camera is configured and ready to send images overWiFi to the computer.

Sending images to the computer
Detailed information can be found on page 287 of the Sony User Guide

- Start your computer
- Start your favorite patient database program and select your patient
- Put your camera on and take pictures of your patient.
- Go on the camera to: MENU -> Network -> [Send to Computer].
Now a copy of the images is placed on your computer and linked to your patient.
After the images are copied to your computer, the camera will shut off.

On Mac: after the import: choose on the screen: Import to DCS-HX99 completed: Close
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Korte instructie voor het overbrengen van afbeeldingen via eenWifi netwerk

Dit is eenn korte instructie voor het overbrengen van afbeeldingen naar een computer via een draadloos access point of
een breedband router met gebruik van de ingebouwdeWifi van de Sony DCS-HX99 camera.
U kunt een locatie op uw computer kiezen voor het plaatsen van de afbeeldingen. Op deze manier kan uw patiënten
database, zoals bijvoorbeeld Visiquick, de afbeeldingen lezen en direct koppelen aan uw patiënt.

Installatie stappen:

Installatie van PlayMemories Home op uw computer
Gedetailleerde informatie kunt u vinden op pagina 304 van de Sony Gebruikers Handleiding.

- Download PlayMemories Home op: http://www.sony.net/pm/
Installeer het programma. Volg de instructie van het installatie programma. Indien gevraagd: herstart uw
computer.

Op PC:
- Start PlayMemories Home
- Verbind de camera en uw computer met de micro USB kabel (meegeleverd) en zet de camera aan.
- Melding: DSC-HX99 is aangesloten.Wilt u opties voor cameras̓, zoals Mediabestanden importeren,
weergeven? -> Kies ja.
- Selecteer: aanbevolen. Kies: Volgende. Sta toe dat wijzigingen aangebracht worden.
- Kies Voltooien.
- Ga naar Extra van PlayMemories Home -> Instellingen -> Importeren -> Map voor Importeren -> selecteer:
Importeer mediabestanden naar selecteerde map.
- KiesWi-Fi importeren -> kies de import locatie.
- Quit PlayMemories Home en maak de Camera los van de computer.

Op Mac:
- Start PlayMemories Home
- Verbind de camera en uw computer met de micro USB kabel (meegeleverd) en zet de camera aan.
- Ga naar voorkeuren van PlayMemories Home -> importeren -> selecteer: Importeer mediabestanden naar
selecteerde map.
- Kies: autom.draadloos importeren -> kies: instellen.
- Kies: Locatie voor importeren: -> kies import locatie
- Quit PlayMemories Home en maak de Camera los van de computer.

Verbindenmet uwWifi access point
Gedetailleerde informatie kunt u vinden op pagina 295 van de Sony Gebruikers Handleiding.

- Zet de camera aan.
Ga op de camera naar: MENU -> NETWERK1 -> [Wi-Fi Instellingen] -> [Toegangspunt instel.]
Selecteer hetWifi toeganspunt dat u wilt registreren.
Voer het wachtwoord in, en selecteer [OK]

Uw camera is nu geconfigureerd en klaar voor het verzenden van afbeeldingen overWiFi naar uw computer.

Afbeeldingen naar uw computer versturen
Gedetailleerde informatie kunt u vinden op pagina 287 van de Sony Gebruikers Handleiding.

- Start uw computer
- Start uw patiënten database programma and selecteer uw patient
- Zet uw camera aan en maak foto s̓ van uw patiënt.
- Ga op de camera naar: MENU -> Network1 -> [Naar Computer verz.].
Een kopie van de afbeeldingen worden op uw computer geplaatst en gekoppeld aan uw patiënt.
Zodra alle afbeeldingen naar uw computer zijn gekopieerd, zal de camera zichzelf uitzetten.

Op Mac: na import: kies op het scherm ʻImport van DSC-HX99 voltooid: Sluit
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