การชารจแบตเตอรี่

xการดหนวยความจําที่สามารถใชได

เมื่อเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก ตองชารจแบตเตอรี่ NP-FW50 “InfoLITHIUM”
(ใหมาดวย)
สามารถชารจแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” ใหมไดแมวาประจุแบตเตอรี่จะยังไมหมด
และสามารถใชแบตเตอรี่ไดในขณะที่ยังชารจประจุไมเต็มอีกดวย

กลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนสได

1

ใสแบตเตอรี่ในแทนชารจแบตเตอรี่
แลวชารจแบตเตอรี่
•

คําแนะนําการใชงาน

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

คุณสามารถใชการดหนวยความจําประเภทตอไปนี้กับกลองนี้ อยางไรก็ตาม
ไมอาจรับประกันไดวาการดหนวยความจําทุกประเภทจะทํางานไดอยางถูกตองเสมอ
การดหนวยความจําที่ใชงานได

ภาพนิง่

“Memory Stick PRO Duo”

ภาพเคลื่อนไหว
(Mark2)

(คลาส 4 หรือสูงกวา) การด SD

เวลาในการชารจ
โดยประมาณ

การดหนวยความจํา SDHC

(คลาส 4 หรือสูงกวา)

การดหนวยความจํา SDXC

(คลาส 4 หรือสูงกวา)

สําหรับประเทศ/ภูมิภาค
อื่น นอกเหนือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

E-mount

เลือกพืน้ ที่ของคุณดวยการกดทางขวาหรือซายของปุมควบคุม
แลวกดตรงกลาง

แนะนําใหใชสภาวะการทํางานของคอมพิวเตอรตอไปนี้เมื่อใชซอฟตแวรที่ใหมา
และเมื่อนําเขาภาพโดยใชการเชื่อมตอ USB

4

กดทางซายหรือขวาของปุมควบคุมเพือ่ เลือกแตละรายการ
แลวกดทางดานบนหรือลาง หรือหมุนปุมเพื่อเลือกคาตัวเลข

ระบบปฏิบตั ิการ
(ติดตั้งลวงหนา)

5

xการถอดการดหนวยความจํา
•

เมื่อไฟแสดงสถานะการเขาถึงติดสวาง โปรดอยาถอดการดหนวยความจําหรือแบตเตอรี่
หรือปดสวิตชเปด/ปดกลอง เนื่องจากอาจสงผลใหขอมูลไดรับความเสียหาย

ไฟ CHARGE

1

ปรับชองมองภาพใหมองเห็นหนาจอแสดงชัดเจน

1

เวลาในการชารจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยูหรือเงื่อนไขการชารจ
เวลาในการชารจขางตนคือเวลาในการชารจแบตเตอรี่ที่ไมมีประจุที่อุณหภูมิ 25 °C
• ขอแนะนําใหชารจแบตเตอรี่ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิโดยรอบระหวาง 10 °C ถึง 30 °C เพื่อชารจ
แบตเตอรี่อยางมีประสิทธิภาพ
• ตอแทนชารจแบตเตอรี่เขากับเตารับที่ผนังที่ใกลที่สุด
• แบตเตอรี่ที่ชารจแลวจะคอยๆ คลายประจุทีละนอย แมวาคุณจะไมไดใชงานกลองก็ตาม
ชารจแบตเตอรี่กอนที่จะใชงานกลอง เพือ่ ไมพลาดโอกาสในการถาย

การติดตั้ง/การถอดยางรองตา
เครื่องหมายดัชนีสีขาว

•

Printed in Thailand

ขณะที่ดนั เลนสเบาๆ เขาหากลอง
ใหหมุนเลนสตามเข็มนาฬิกาจนกวา
จะไดยินเสียงคลิกเขาในตําแหนงล็อค

•
•
•

การตรวจสอบรายการที่ใหมา
อุปกรณเสริมที่ใหมาดวยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรุน ตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชิ้น
• กลอง (1)
• แทนชารจแบตเตอรี่ BC-VW1 (1)
• สายไฟ (1) (ไมมีใหมาดวยในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา)
• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได NP-FW50 (1)
• สาย USB (1)
• สายสะพายกลอง (1)
• ยางรองตา (1)
• ฝาปดตัวกลอง (1) (ติดมากับตัวกลอง)
• ฝาปดฐานตออุปกรณเสริม (1) (ติดมากับตัวกลอง)
• ผาเช็ดกลอง (1)
• แผนซีดีรอม (1)
– แอพพลิเคชันซอฟตแวรของกลอง α
– α Handbook
• คําแนะนําการใชงาน (เริ่มตนใชงาน: คูมือเลมนี้) (1)
• คําแนะนําการใชงาน (การทํางาน) (1)
NEX-7K เทานั้น
• เลนสซูม E18 – 55 มม. (1)/ฝาครอบเลนสดานหนา (1)/ฝาครอบเลนสดานหลัง (1)
(ฝาครอบติดมากับเลนส)
• เลนสฮูด (1)
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ปดฝา

1

กดปุมปลดเลนสจนสุดและหมุนเลนส
ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

ปุมปลดเลนส

ตัวล็อค

ไฟแสดงสถานะการเขาถึง

การใสการดหนวยความจํา (จําหนายแยกตางหาก)

•

การติดตั้งซอฟตแวร
หากตองการใชงานภาพที่บันทึกไวดวยกลอง จะมีซอฟตแวรตอ ไปนี้
• “Image Data Converter”
คุณสามารถแกไขภาพ RAW เปนตน
• “PMB” (Picture Motion Browser) (Windows เทานั้น)
คุณสามารถนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอร แกไขภาพ เชน แสดงภาพบนปฏิทิน

ตรวจทิศทางของมุมที่มีรอยบาก

ถาติดตั้ง “PMB” บนคอมพิวเตอรแลว และหมายเลขเวอรชั่นของ “PMB” ที่ติดตั้งกอนหนา
ต่ํากวาหมายเลขเวอรชั่นของ “PMB” บนซีดีรอม (ใหมาดวย) ใหติดตั้ง “PMB” จากซีดีรอม
(ใหมาดวย)

x Windows

หากมีฝุนหรือสิ่งสกปรกอยูดานในตัวกลองและติดอยูบนผิวเซ็นเซอรภาพ (สวนที่ทําหนาที่
เปนฟลม) ขณะเปลี่ยนเลนส อาจสงผลใหเกิดจุดมืดปรากฏบนภาพได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมของการถายภาพ กลองจะสัน่ เล็กนอยเมื่อปดเนื่องจากฟงกชั่นปองกันฝุน
เพื่อปองกันฝุน เขาในเซ็นเซอรภาพ อยางไรก็ดี ติดตั้งหรือถอดเลนสอยางรวดเร็วในที่ที่ไมมีฝุน

ระบบปฏิบัตกิ าร
(ติดตั้งลวงหนา)
“PMB”

1

ตั้งคาสวิตชไฟไปที่ ON เพื่อเปดใชงานกลอง
หนาจอตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อใหการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

ผาเช็ดกลอง

กําจัดเศษฝุนขนาดใหญออกจากผาเช็ดกลองกอนใชงาน

สําหรับฟงกชั่นที่ใชงานไดกับกลอง

สําหรับจอ LCD และเลนส

หมายเหตุ

เมื่อคุณเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก หนาจอตัง้ คาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น

ใสการดหนวยความจําจนกวาจะไดยินเสียง
คลิกเขาที่ดังรูป

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล [IDC_INST.pkg] ในโฟลเดอรที่คัดลอกไปไว

ถอดยางรองตาออกเมื่อติดตั้งอุปกรณเสริม (จําหนายแยกตางหาก) กับฐานตออุปกรณเสริม

เมื่อตองการถอดยางรองตา กดดานขาง
แลวดึงยางรองตาออกจากชองมองภาพ

แนะนําใหใชสภาวะการทํางานของคอมพิวเตอรตอไปนี้เมื่อใชซอฟตแวรที่ใหมา
และเมื่อนําเขาภาพโดยใชการเชื่อมตอ USB

การตั้งคาวันที่

ใสการดหนวยความจําตามทิศทาง
ดังรูป
•

•

•

ปดกลอง ตรวจสอบวาไฟแสดงสถานะการเขาถึง
ไมตดิ สวาง เลือ่ นตัวล็อคในทิศทางตามลูกศร
และดึงแบตเตอรี่ออก
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จอ LCD ผลิตดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง จึงสามารถใชพิกเซลไดสงู กวา 99.99% เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด อยางไรก็ดี อาจมีจุดเล็กๆ สีดําและ/หรือจุดสีสวาง (สีขาว
สีแดง สีน้ําเงิน หรือสีเขียว) ปรากฏบนจอ LCD อยูตลอดเวลา จุดเหลานี้เปนเรื่องปกติ
ในกระบวนการผลิต และไมสง ผลกระทบตอคุณภาพของภาพแตอยางใด
• มีแมเหล็กติดอยูทางดานหลังของจอ LCD อยาวางวัตถุที่ไดรับผลกระทบจากสนามแมเหล็ก
เชน ฟลอปปดิสกหรือบัตรเครดิตไวระหวางจอ LCD กับตัวกลอง
•

แมเหล็ก

หมายเหตุ

xการถอดแบตเตอรี่

1
แนะนําใหติดสายสะพายกลอง
เพื่อปองกันไมใหกลองตกหลน

ขณะติดตั้งเลนส โปรดอยากดปุมปลดเลนส
อยาออกแรงกดขณะติดตั้งเลนส
ตองมีตัวแปลงเมาท (จําหนายแยกตางหาก) เพื่อใชงานเลนส A-mount (จําหนายแยกตางหาก)
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําการใชงานที่ใหมากับตัวแปลงเมาท

xการถอดเลนส

ตัวล็อค

คัดลอกไฟล [IDC_INST.pkg] ในโฟลเดอร [MAC] ไปยังไอคอนฮารดดิสก

หมายเหตุ

ปรับดานบนยางรองตาดวยชอง
มองภาพ แลวกดลงใหชดิ กับดานลาง
ชองมองภาพ
•

หมายเหตุ

ใสแบตเตอรี่โดยใชขอบแบตเตอรี่
กดตัวล็อคไว

2

คุณอาจรูสึกมีอาการอึดอัด เชน ตาลา คลื่นไส หรือรูสึกเหนื่อย ขณะดูภาพ 3D ที่บันทึก
ดวยกลองบนจอที่รองรับ 3D เมื่อคุณดูภาพ 3D ขอแนะนําใหคุณพักการดูเปนระยะๆ
เนื่องจากความจําเปนหรือความถี่ในการพักการดูจะแตกตางกันในแตละบุคคล
ดังนั้นโปรดกําหนดเวลาของตัวคุณเอง หากคุณรูสึกไมสบาย ใหหยุดดูภาพ 3D
และปรึกษาแพทยหากจําเปน โปรดดูคําแนะนําการใชงานอุปกรณที่เชื่อมตอ
หรือซอฟตแวร ที่ใชกับกลองดวย เด็กๆ จะเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบทางสายตา
(โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากวา 6 ป) โปรดปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เชน กุมารแพทยหรือจักษุแพทย
กอนอนุญาตใหเด็กดูภาพ 3D ได ตรวจสอบวาบุตรหลานของคุณปฏิบัติตามขอควรระวัง
ที่แนะนําไวขางตน

1

การใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุแลว
เปดฝาแลวใสแบตเตอรี่

ใสแผนซีดีรอม (ใหมาดวย) ลงในไดรฟซีดีรอม
แลวดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนซีดีรอม

ขอควรระวัง

ถือกลองคว่ําลงเพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะ
ในกลองอีก

ขอแนะนําใหติดตั้งยางรองตาเมื่อตองการใชชองมองภาพ

2

1

•

•

1

หมุนปุมหมุนปรับระยะเลนสใกลตา

ติดเลนสโดยใหเครื่องหมายดัชนีสีขาว
บนเลนสตรงกับเครื่องหมายบนกลอง
•

หมายเหตุ

4-299-177-82(1)

เมื่อตั้งคาครบทุกรายการแลว ใหกดตรงกลางปุมควบคุม

ตั้งคาสวิตชไฟของกลองไปที่ OFF กอนติดตั้งหรือถอดเลนส

สายไฟ

NEX-7

เวลาเที่ยงคืนจะแสดงเปน 12:00 AM และเวลากลางวันจะแสดงเปน 12:00 PM

การเชื่อมตอ USB: Mac OS X (v10.3 กับ v10.6)
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6
(Snow Leopard)
“Image Data Converter CPU: โปรเซสเซอร Intel เชน Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Ver.4”
หนวยความจํา: แนะนําใหใช 1 GB หรือมากกวา
จอแสดงผล: 1024 × 768 จุดหรือมากกวา

การปรับชองมองภาพ (การปรับระยะเลนสใกลตา)

การติดตั้ง/ถอดเลนส

©2011 Sony Corporation
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•

เปดฝา ตรวจสอบวาไฟแสดงสถานะการเขาถึงไมติดสวาง และกดการดหนวยความจํา
หนึ่งครั้ง

ใสแผนซีดีรอม (ใหมาดวย) ในไดรฟซีดรี อม แลวติดตั้งซอฟตแวร
ตามคําแนะนําบนหนาจอ

x Macintosh

คุณไมสามารถใช MultiMediaCard
ไฟ CHARGE

ไมรองรับรุน 64 บิตและ Starter (Edition) ตองใช Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver. 2.0 ขึน้ ไปเพื่อใชงานฟงกชั่นการสรางดิสก
** ไมรองรับ Starter (Edition)
*

1

“Memory Stick
PRO Duo”

“Memory Stick PRO-HG Duo”
การดหนวยความจํา SD

เริ่มตนใชงาน

กดตรงกลางปุมควบคุมเพือ่ ยืนยัน [OK]

คําศัพทที่ใชใน
คูมอื เลมนี้

ไฟ CHARGE จะดับลงเมื่อการชารจเสร็จสิ้น

250 นาที

2

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1

CPU: Intel Pentium III 800 MHz หรือเร็วกวา
(สําหรับแสดง/แกไขภาพเคลื่อนไหว HD : Intel Core Duo 1.66 GHz
หรือเร็วกวา Intel Core 2 Duo 1.66 GHz หรือเร็วกวา Intel Core 2 Duo
2.26 GHz หรือเร็วกวา (HD FX/HD FH) Intel Core 2 Duo 2.40 GHz
หรือเร็วกวา (HD PS))
หนวยความจํา: 512 MB หรือมากกวา (สําหรับแสดง/แกไข
ภาพเคลื่อนไหว HD: 1 GB หรือมากกวา)
ฮารดดิสก: พืน้ ที่วางของดิสกที่ตองใชในการติดตั้ง — ประมาณ
500 MB
จอแสดงผล: ความละเอียดหนาจอ—1024 × 768 จุดหรือมากกวา
“Image Data Converter CPU/หนวยความจํา: Pentium 4 หรือเร็วกวา/1 GB หรือมากกวา
Ver.4”
จอแสดงผล: 1024 × 768 จุดหรือมากกวา

ในสถานที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น ภาพอาจปรากฏเปนรอยทางบนจอ LCD
ไมถือเปนการทํางานผิดปกติ เมื่อเปดใชงานกลองในบริเวณที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น
จอ LCD อาจดับลงชั่วคราว
• อยาวางกลองทิ้งไวกลางแสงแดด หากแสงแดดสองตรงวัตถุที่อยูใกล อาจทําใหเกิดไฟไหม
หากจําเปนตองวางกลองทิ้งไวกลางแดด ใหปดฝาครอบเลนสดานหนา
•

สําหรับการใชเลนสและอุปกรณเสริม

ขอแนะนําใหใชเลนส/อุปกรณเสริมของ Sony ที่ไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของกลองนี้ การใชผลิตภัณฑของผูผลิตรายอื่นอาจทําใหกลองทํางานไมถูกตอง
หรืออาจเกิดอุบัตเิ หตุและกลองทํางานผิดปกติ

อยาใช/เก็บกลองไวในสถานที่ตอไปนี้

ในสถานที่ที่รอน แหง หรือชื้นมาก
ในสถานที่ เชน ในรถยนตที่จอดกลางแสงแดด ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนรูปและอาจทําให
ทํางานผิดปกติ
• วางโดนแสงแดดโดยตรงหรืออยูใกลเครื่องทําความรอน
ตัวกลองอาจเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป และอาจทําใหทํางานผิดปกติ
• ในสถานที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง
• ใกลสนามแมเหล็กความแรงสูง
• ในบริเวณที่มีทรายหรือฝุนละออง
ระวังอยาใหทรายหรือฝุนเขาไปในกลอง ซึง่ อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ
และในบางกรณีอาจซอมแซมไมได
•

สําหรับอุณหภูมขิ องกลอง

กลองและแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นเนื่องจากการใชงานอยางตอเนื่อง ไมถือเปนการทํางาน
ผิดปกติ

การกลั่นตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา

ถาเคลื่อนยายกลองจากสถานที่ที่เย็นไปยังสถานที่ที่อุนโดยตรง ความชื้นจะกลั่นตัว
เปนหยดน้ําเกาะภายในหรือภายนอกตัวกลอง การกลัน่ ตัวเปนหยดน้ํานี้อาจทําใหกลอง
ทํางานผิดปกติ
วิธีปองกันการกลัน่ ตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา

เมื่อเคลื่อนยายกลองจากสถานที่ที่เย็นไปยังสถานทีท่ ี่อุน ใหใสกลองไวในถุงพลาสติก
ที่ผนึกไว แลวปลอยใหกลองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสถานที่ใหมเปนเวลา
ประมาณเกินหนึ่งชั่วโมง
ถามีการกลั่นตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา

ใหปดกลองแลวรอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อใหความชื้นระเหย ถาคุณพยายามถายภาพ
โดยที่ยังมีความชื้นหลงเหลืออยูภายในเลนส คุณจะไมสามารถบันทึกภาพที่ชัดเจน

แบตเตอรี่แบบชารจใหมไดภายในกลอง

กลองนี้มีแบตเตอรี่แบบชารจไดอยูภายในกลองเพื่อเก็บขอมูลวันทีแ่ ละเวลา และการตั้งคา
อื่นๆ ไมวาจะเปดหรือปดสวิตชอยู หรือติดตัง้ แบตเตอรี่หรือไมก็ตาม จะมีการชารจ
แบตเตอรี่แบบชารจใหมไดนี้อยางตอเนื่องตลอดเวลาที่คุณใชงานกลอง อยางไรก็ดี
หากคุณใชงานกลองเพียงระยะเวลาสั้นๆ แบตเตอรีจ่ ะคอยๆ คายประจุ หากคุณไมใช
งานกลองนานประมาณ 3 เดือน ประจุแบตเตอรี่จะคายออกจนหมด ในกรณีนี้ ตองชารจ
แบตเตอรี่แบบชารจไดกอนจะใชกลอง อยางไรก็ตาม แมวาจะไมไดชารจแบตเตอรี่
แบบชารจไดนี้ แตคุณก็ยังสามารถใชกลองไดตราบเทาที่คุณไมไดบันทึกวันที่และเวลา
ถากลองตัง้ คาใหมเปนคาเริ่มตนทุกครั้งที่ชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชารจได
ภายในกลองอาจเสื่อมได ปรึกษาตัวแทนจําหนายของ Sony หรือศูนยบริการในทองถิ่นที่
ไดรับอนุญาตจาก Sony
วิธีการชารจแบตเตอรีแ่ บบชารจใหมไดที่อยูภายในกลอง

ใสแบตเตอรี่ที่ชารจแลวไวในกลอง หรือเชื่อมตอกลองกับเตารับที่ผนังโดยใช
อะแดปเตอร AC (จําหนายแยกตางหาก) แลววางกลองทิ้งไว โดยไมตองเปดสวิตช
เปนเวลา 24 ชั่วโมงหรือนานกวานั้น

สําหรับการบันทึก/การแสดงภาพ

เมื่อคุณใชการดหนวยความจํากับกลองนีเ้ ปนครั้งแรก ขอแนะนําใหฟอรแมตการด
โดยใชกลอง เพื่อใหการดหนวยความจําทํางานเต็มประสิทธิภาพกอนถายภาพ โปรดสังเกต
วาการฟอรแมตจะลบขอมูลทั้งหมดในการดหนวยความจําอยางถาวร และไมสามารถกูค ืนได
บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร เปนตน
• ถาคุณบันทึก/ลบภาพซ้ําๆ การแยกสวนขอมูลอาจเกิดขึ้นกับการดหนวยความจํา
อาจไมสามารถเก็บบันทึกหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวได ในกรณีนี้ ใหเก็บบันทึกภาพ
ของคุณลงในคอมพิวเตอรหรือที่เก็บขอมูลอื่นๆ จากนัน้ ฟอรแมตการดหนวยความจํา
• ไมสามารถชดเชยขอมูลภาพที่บันทึกไวได หากไมสามารถบันทึกหรือแสดงภาพได
อันเนื่องมาจากกลองหรือการดหนวยความจําทํางานผิดปกติ เปนตน
• เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น ใหคัดลอก (สํารอง) ขอมูลไปยังสื่อ
ที่ใชเก็บขอมูลอื่นๆ เสมอ
• กอนที่จะบันทึกเหตุการณครั้งสําคัญ ใหลองบันทึกกอนเพื่อใหมั่นใจวากลองจะทํางานได
อยางถูกตอง
• กลองนี้ไมใชกลองแบบปองกันฝุน ละอองน้ํา หรือน้ํา
• อยาเล็งกลองไปที่ดวงอาทิตยหรือที่ที่มีแสงจา เพราะอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ
• อยามองจองดวงอาทิตยหรือแสงแดดจัดผานเลนสที่ถอดออก เพราะอาจทําใหตาเสีย
แบบไมสามารถรักษาได หรืออาจทําใหเลนสทํางานผิดปกติ
• อยาใชกลองใกลกับบริเวณที่ปลอยคลื่นวิทยุกําลังสูงหรือแผรังสี กลองอาจไมสามารถบันทึก
หรือแสดงภาพไดอยางถูกตอง
• การใชกลองในบริเวณที่มีทรายหรือฝุนละอองอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ
• อยาเขยาหรือกระแทกกลอง นอกจากการทํางานผิดปกติและการบันทึกภาพไมไดแลว
ยังอาจทําใหใชการดหนวยความจําไมไดหรือทําใหขอมูลภาพลมเหลว เสียหาย
หรือสูญหายดวย
• ใชผานุมเช็ดทําความสะอาดแฟลช ความรอนจากการปลอยแฟลชอาจทําใหเกิดฝุนเกาะ
บนแฟลช ซึ่งจะทําเกิดเขมาหรือรอยไหมได
• เก็บกลอง อุปกรณเสริมที่ใหมา และอื่นๆ ใหหางจากเด็ก เด็กอาจกลืนการดหนวยความจํา
ถาเกิดปญหาเชนนี้ ใหปรึกษาแพทยทันที
•

คําเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

รายการโทรทัศน ฟลม วิดีโอเทป และเนื้อหาอื่นๆ อาจไดรับการจดลิขสิทธิ์ การบันทึก
เนื้อหาดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดขอกําหนดของกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดของขอมูลที่อธิบายไวในคูมอื เลมนี้

ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑที่กลาวถึงตองเปนไปตาม
เงื่อนไขตอไปนี้ เวนแตจะอธิบายไวในคูมือเลมนี้ ตองใชงานที่อุณหภูมิแวดลอมปกติ
25°C และใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเต็มครบหนึ่งชั่วโมงหลังจากไฟ CHARGE ดับลง

เครื่องหมายการคา

เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
“Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” และ
เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
• “InfoLITHIUM” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
• “PhotoTV HD” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
• DVDirect เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
• Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เปนเครื่องหมายการคาของ Blu-ray Disc Association
• “AVCHD Progressive” และเครื่องหมายโลโก “AVCHD Progressive” เปนเครื่องหมายการคาของ
Panasonic Corporation และ Sony Corporation
• Dolby และสัญลักษณตัว D สองตัวเปนเครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories
• Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมาย
การคาของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• HDMI โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
• Macintosh และ Mac OS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc.
• PowerPC เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IBM Corporation ในสหรัฐอเมริกา
• Intel, Intel Core และ Pentium เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Intel Corporation
• โลโก SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC
• Eye-Fi เปนเครื่องหมายการคาของ Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard เปนเครื่องหมายการคาของ MultiMediaCard Association
• “ ” และ “PlayStation” เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment
Inc.
• Adobe เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Adobe Systems
Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• นอกจากนี้ โดยทั่วไปชื่อระบบและผลิตภัณฑที่ใชในคูมอ
ื เลมนี้ยังเปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทผูพฒ
ั นาหรือผูผลิตนั้นๆ อยางไรก็ตาม ในคูมือเลมนี้
ไมไดใชสัญลักษณ ™ หรือ ® ในทุกที่
•
•

เพิ่มความสนุกสนานไปกับ PlayStation 3 ของคุณโดยการดาวนโหลดแอพพลิเคชันสําหรับ
PlayStation 3 จาก PlayStation Store (ที่มีใหบริการ)
• แอพพลิเคชันสําหรับ PlayStation 3 กําหนดใหตองใชบัญชีเครือขาย PlayStation
และการดาวนโหลดแอพพลิเคชัน สามารถใชงานไดในพื้นที่ที่มี PlayStation Store เปดใหบริการ
•

คําเตือน
เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูกความชื้น

ขอสําคัญเพื่อความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด
ควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําตอไปนี้อยางเครงครัด

ถาหากรูปรางของปลั้กไฟฟาไมพอดีกับเตาเสียบ ใหตดิ ตัวแปลงปลัก้ ไฟฟาที่มีรูปรางเหมาะสม
กับเตาเสียบไฟฟา

คําเตือน
[ กอนแบตเตอรี่

การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือ
สารเคมีไหมได โปรดทําความเขาใจขอควรระวังตอไปนี้
• อยาทําการแยกชิ้นสวน
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อยางเชน ทับดวยคอน,
หลนหรือเหยียบบนแบตเตอรี่
• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุที่เปนโลหะเขามาสัมผัสกับสวนขั้วโลหะของแบตเตอรี่
• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C (140 °F) อยางเชน บริเวณที่มีแสงแดดสองถึงโดยตรง
หรือในรถยนตที่จอดกลางแดด
• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนที่เสียหายหรือมีรอยรั่ว

•
•
•
•
•

ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจแบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่สามารถชารจกอนแบตเตอรี่
ไดเทานั้น
เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก
รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ
เปลี่ยนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือชนิดเทียบเทาที่แนะนําโดย Sony เทานั้น
ทิ้งกอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่ระบุไวในคูมือเทานั้น

[ แทนชารจแบตเตอรี่

ถึงแมวาไฟ CHARGE จะดับ แทนชารจแบตเตอรี่จะยังคงใชไฟฟาจากแหลงจายไฟ AC ตราบเทาที่ยัง
ตอเขากับเตาเสียบติดผนังอยู ถาหากพบปญหาระหวางการใชงานแทนชารจแบตเตอรี่ ใหทําการตัดไฟ
โดยถอดสายออกจากเตาเสียบติดผนังทันที
สายไฟ (ถาหากใหมาดวย) ถูกออกแบบมาใหใชงานกับกลองนี้เทานั้น ไมควรนําไปใชกับ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ
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