4-547-916-81(1)

กล้องบันทึกวิดโี อ HD ระบบดิจติ อล
คูม่ อื การใช้งาน
คูม่ อื ฉบับนี้อธิบายวิธกี ารใช้งานเบือ้ งต้นทีส่ ามารถใช้ได้เฉพาะรุน่ HDR-AZ1 เท่านัน้
เพือ่ การใช้งานกล้องในหลายรูปแบบ ท่านจ�ำเป็ นต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทีส่ นับสนุน
โปรแกรมเฉพาะงาน PlayMemories Mobile หรือ Live-View Remote ทีแ่ ยกจ�ำหน่าย
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหัวข้อ “อ่านก่อนใช้งาน” ในคูม่ อื ฉบับนี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตดั ต่อภาพเคลือ่ นไหวส�ำหรับ PC “Action Cam Movie
Creator” เฉพาะส�ำหรับอุปกรณ์น้ีเท่านัน้ ได้จาก URL ต่อไปนี้
http://www.sony.net/actioncam/support/
ดูวธิ กี ารใช้งานกล้องและซอฟต์แวร์ได้จาก URL นี้

• ใช้แผ่น SDXC ทีม่ คี วามเร็วสูงกว่า Class10 เมือ่ บันทึกภาพเคลือ่ นไหวในรูปแบบ XAVC S

HDR-AZ1

ภาษาไทย

โปรดอ่านทีน่ ่ีก่อน

คูม่ อื ฉบับนี้อธิบายวิธกี ารใช้งานเบือ้ งต้นทีส่ ามารถใช้ได้เฉพาะรุน่ HDR-AZ1 เท่านัน้ เพือ่ การ
ใช้งานกล้องในหลายรูปแบบ ท่านจ�ำเป็ นต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทีส่ นับสนุนโปรแกรม
เฉพาะงาน PlayMemories Mobile หรือ Live-View Remote ทีแ่ ยกจ�ำหน่าย
• การติ ดตัง้ /วิ ธีการใช้งานโทรศัพท์ที่ติดตัง้ PlayMemories Mobile
ดูท่ี URL ต่อไปนี้ 
http://www.sony.net/pmm/
และดูรายละเอียดในหัวข้อ “เชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟน” ในคูม่ อื ฉบับนี้
ด้วย
• วิ ธีใช้งาน Live-View Remote รุ่น RM-LVR1 (แยกจ�ำหน่ าย) 
ดูคมู่ อื การใช้งานทีใ่ ห้มาด้วยกับ RM-LVR1 หรือคูม่ อื (PDF) 
คูม่ อื การใช้งานมีอยู่บนเว็บไซต์ดว้ ย

ตรวจสอบอุปกรณ์ทใ่ี ห้มาด้วย
กล้องถ่ายภาพ (1)
สายไมโคร USB (1)
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้ (NP-BY1) (1)
กล่องกันน�้ำ (SPK-AZ1) (1)
ตัวล็อคส�ำหรับติดตัง้ (1)
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ด้วยแถบกาวบนพืน้ เรียบ (1)
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ด้วยแถบกาวบนพืน้ ผิวโค้ง (1)
ตัวแปลงขาตัง้ กล้อง (1)
เอกสารสิง่ พิมพ์หนึ่งชุด

2 ใส่กอ้ นแบตเตอรี่

บันทึกภาพ

ส่วนประกอบและปุม่ ควบคุม
 ไฟ POWER/ไฟ

CHG (ชาร์จ)
 สวิตช์ REC HOLD
่ REC (ภาพเคลือ่ นไหว/ภาพนิ่ง)
 ปุม
 ไฟ REC/ไฟ LIVE
 เลนส์
 ไมโครโฟน
 ช่องติดตัง้ ตัวแปลงขาตัง้ กล้อง
 (สัญลักษณ์ N)
NFC: Near Field Communication
 ล�ำโพง
 ตัวรับสัญญาณรีโมท IR
 แผงจอภาพ
่ ON/OFF
 ปุม
่ Wi-Fi
 ปุม
 ฝาปิ ดช่องต่อ (USB)
 ขัว้ ต่อ Multi/Micro USB รองรับ
อุปกรณ์ทส่ี นับสนุนไมโคร USB
่ RESET
 ปุม
 ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล
 ฝาครอบแผ่นบันทึกข้อมูล
 ไฟ REC/ไฟแสดงการท�ำงาน
 ทีล่ อ็ คฝาครอบแบตเตอรี่
 แถบส�ำหรับดึงแบตเตอรี่
 ช่องเก็บแบตเตอรี่
 ฝาปิ ดช่องใส่กอ้ นแบตเตอรี่
 ฉลาก SSID

จัดวางเครือ่ งหมาย  ของแบตเตอรีใ่ ห้ตรง
กับเครือ่ งหมายบนกล้อง

ติดตัง้ อุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้องตามทีต่ อ้ งการ
ดูรายละเอียดเกีย่ วกับอุปกรณ์ทใ่ี ห้มาด้วยได้ทน่ี ่ี
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

วางแบตเตอรีล่ งบนแถบส�ำหรับดึงแบตเตอรี่
แล้วใส่กอ้ นแบตเตอรี่

1 กดปุม่ ON/OFF เพือ่ เปิดเครือ่ ง
2 เลือ่ นสวิตช์ REC HOLD ไปเพือ่ ปลด REC HOLD
3 กดปุม่ REC เพือ่ เริม่ ต้นบันทึก

ใส่กอ้ นแบตเตอรี่ จัดวางให้เครือ่ งหมาย 
ของแบตเตอรีต่ รงกับเครือ่ งหมายบนกล้อง
และจัดวางด้านทีม่ กี ารพิมพ์ขอ้ ความตามที่
แสดงในภาพ

ปิดฝาปิดให้แน่นแล้วเลือ่ นทีล่ อ็ คไปยังต�ำแหน่ง LOCK ตรวจให้แน่ใจว่ามองไม่เห็น
สัญลักษณ์สเี หลืองของทีล่ อ็ คและฝาปิดถูกปิดอย่างแน่นหนา ตรวจซ�้ำอีกครัง้ ว่าแถบ
ส�ำหรับดึงแบตเตอรีไ่ ม่ได้ถกู หนีบโดยฝาปิดหรือยืน่ ออกมาจากฝาปิด หากมีสงิ่ แปลกปลอม
อย่างเช่น ทราย เข้าไปภายในฝาปิด อาจท�ำให้ปะเก็นซีลกันรัวเป็
่ นรอยขีดข่วนและส่งผล
ให้น้�ำรัวเข้
่ าไปภายในกล้องได้

วิธปี ิดฝา ให้ทำ� ตามนัน้ ตอนที่ 1 แบบย้อนกลับ วิธดี งึ แบตเตอรีอ่ อก ให้ดงึ แถบส�ำหรับดึง
แบตเตอรี่ อาจมีบางกรณีทไ่ี ม่สามารถดึงแบตเตอรีอ่ อกมาหากแถบส�ำหรับดึงแบตเตอรีถ่ กู
พับอยู่ดา้ นล่างของแบตเตอรี่ นอกจากนัน้ ยังอาจเป็ นสาเหตุให้น้�ำรัวเข้
่ าไปภายในอีกด้วย

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ของกล้องอยู่ท่ี OFF
4 เชืด้วอ่ ย)มต่อกล้องเข้ากับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทก่ี ำ� ลังท�ำงานด้วยสายไมโคร USB (ให้มา
ในการปิดสวิตช์กล้อง ให้กดปุม่ ON/OFF จนกระทังไป
่ POWER ดับ

Sony
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 เลือกประเทศหรือภูมภ
ิ าค
 ค้นหาและดาวน์โหลด [RM-LVR1] บน Sony eSupport

กดปุม่ Wi-Fi เพือ่ สลับการตัง้ ค่า Wi-Fi ของกล้องเมือ่ เชือ่ มต่อกับ Live-View Remote แยก
จ�ำหน่ายหรือสมาร์ทโฟน
• กดปุม่ Wi-Fi ของกล้องเพือ่ สลับตัวแสดงหน้าจอของจอแสดงผลตามรายละเอียดด้านล่าง
ไอคอนของฟงั ก์ชนที
ั ่ ใ่ ช้งานได้จะปรากฏขึน้

1 เปิดสวิตช์กล้องเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่า Wi-Fi เป็นการเชือ่ มต่อแบบจุดเดียว
2 เปิดสวิตช์ของ Live-View Remote
ง้ ค่าเครือข่าย (โหมดเชือ่ มต่อ) ของ Live-View Remote เป็ นการเชือ่ มต่อแบบ
3 ตัหลายจุ
ด
าจอลงทะเบียนกล้องบนจอภาพ LCD ของ Live-View Remote และ
4 แสดงหน้
เปลีย่ นเป็ นหน้าจอเตรียมพร้อมลงทะเบียน
ดูรายละเอียดการใช้งานได้จากคูม่ อื การใช้งานของ Live-View Remote

5 กดปุม่ Wi-Fi ของกล้องค้างไว้

หลังจากทีไ่ ด้ยนิ เสีบงบีปจากกล้อง ภาพจากกล้องจะปรากฏขึน้ บนจอภาพ LCD ของรีโมท
ควบคุม และไฟ REC ของ Live-View Remote จะสว่างเป็ นสีน้�ำเงิน
ท�ำซ�้ำขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 5 เพือ่ เชือ่ มต่อกล้องอย่างต่อเนื่อง

¦¦ หมายเหตุ:
• ลงทะเบียนกล้องก่อนทีโ่ หมดเตรียมพร้อมการเชือ่ มต่อของ Live-View Remote จะถูกยกเลิก
• วิธี WPS ใช้สำ� หรับเชือ่ มต่อ Live-View Remote เข้ากับกล้องถ่ายภาพหลายตัว หากมีอุปกรณ์อน่ื ทีใ่ ช้
วิธี WPS อยู่บริเวณใกล้เคียงกับกล้องถ่ายภาพ การลงทะเบียนอาจล้มเหลว หากการลงทะเบียนล้มเหลว
ให้เชือ่ มต่อใหม่โดยท�ำตามแต่ละขัน้ ตอนอีกครัง้

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

ติดตัง้ PlayMemories Mobile™ ลงบนสมาร์ทโฟน
 ท�ำการสตรีมมิง่ ถ่ายทอดสด (การเชือ่ มต่อถ่ายทอดสด)

 ปิ ด Wi-Fi (OFF)

OPEN

เชื่อมต่อกับ Live-View Remote แยกจ�ำหน่ าย
ดูรายละเอียดจากคูม่ อื การใช้งานของ Live-View Remote ด้วย

สายไมโคร USB

แผ่น microSD/
แผ่น microSDHC/
แผ่น microSDXC

ด้านทีม่ กี ารพิมพ์ขอ้ ความ

Memory Stick
Micro™ (Mark2)

ด้านขัว้ ไฟฟ้า

ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลให้ถกู ต้อง โดยตรวจสอบให้แต่ละด้านหันหน้าเข้าตามทิศทางทีถ่ กู ต้อง
* ใช้แผ่น SDXC ทีม่ คี วามเร็วสูงกว่า Class10 เมือ่ บันทึกภาพเคลือ่ นไหวในรูปแบบ XAVC S

© 2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/

การตัง้ ค่า Wi-Fi

เชือ่ มต่อ Live-View Remote กับกล้องหลายตัว
(สูงสุด 5 ตัว) (การเชือ่ มต่อแบบหลายจุด)

 เชือ่ มต่อกับกล้องหลายตัว (การเชือ่ มต่อแบบหลายจุด)

ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล
 ไปทีโ่ ฮมเพจสนับสนุ นผูใ้ ช้ของ

¦¦ หมายเหตุ
• ไม่สามารถเล่นภาพบนกล้อง ในการเล่นภาพ ท่านต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทีส่ นับสนุนโปรแกรม
เฉพาะงาน PlayMemories Mobile
• กล้องไม่สามารถเล่นเสียง
• ในช่วงทีม่ กี ารบันทึกภาพเป็ นระยะเวลานานๆ อุณหภูมขิ องกล้องอาจสูงขึน้ ไปจนถึงจุดทีก่ ล้องหยุด
ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติ
• โหมดถ่ายภาพถูกตัง้ ค่าเป็ นค่าเริม่ ต้นคือโหมดภาพเคลือ่ นไหว เปลีย่ นการตัง้ ค่าถ่ายภาพด้วยขัน้ ตอน
ต่อไปนี้เพือ่ บันทึก PHOTO/INTVL ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานได้จากคูม่ อื การใช้งาน
บนเว็บไซต์
––Live-View Remote รุน่ RM-LVR1 แยกจ�ำหน่าย (ซอฟต์แวร์เวอร์ชนั ่ 2.00 หรือใหม่กว่า)
––สมาร์ทโฟนซึง่ ติดตัง้ PlayMemories Mobile

¦¦ หมายเหตุ:
• ชุดตัวอักษรทีป่ ระกอบไปด้วยตัวย่อ [DIRECT-] จาก SSID ของกล้องจะปรากฏขึน้ บนจอภาพ LCD ของ
Live-View Remote
• ตรวจสอบให้การตัง้ ค่า Wi-Fi ถูกก�ำหนดเป็ นการเชือ่ มต่อแบบจุดเดียวเมือ่ SSID ไม่ปรากฏขึน้

 เปิ ดใช้งาน Wi-Fi (การเชือ่ มต่อแบบจุดเดียว:ค่าเริม
่ ต้น)

ชาร์จก้อนแบตเตอรี่
 เลือ่ นทีล่ อ็ คไปทางด้าน
 เปิ ดฝาปิ ดจาก 

วิธหี ยุดบันทึกภาพ
กดปุม่ REC อีกครัง้

หลังจากนัน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงบีปจากกล้องอีกครัง้ ภาพจากกล้องจะปรากฏขัน้ บนจอภาพ
LCD ของ Live-View Remote ไฟ REC ของ Live-View Remote จะสว่างเป็ นสีน้�ำเงิน

สว่างเป็ นสีสม้ ขณะชาร์จ

เริ่ มต้นใช้งาน

1 เปิดฝา

หาก REC HOLD ถูกปลดเรียบร้อยแล้ว ให้ไปยังขัน้ ตอนที่ 3

4 กดปุม่ Wi-Fi ของกล้องค้างไว้หลังจากทีท่ า่ นได้ยนิ เสียงบีปจากกล้อง

¦¦ หมายเหตุ
• ตรวจให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องต่อ (USB), ฝาปิดช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล และฝาปิดช่องใส่กอ้ นแบตเตอรี่
ปิดสนิทดีแล้ว และไม่มวี ตั ถุแปลกปลอมติดอยู่ทฝ่ี าปิดก่อนใช้งาน มิฉะนัน้ อาจเป็ นสาเหตุให้น้�ำรัวเข้
่ าไป
ภายในได้

เชือ่ มต่อ Live-View Remote กับกล้อง (การเชือ่ มต่อแบบ
จุดเดียว)

1 เปิดสวิตช์กล้องเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่า Wi-Fi เป็นการเชือ่ มต่อแบบจุดเดียว (ค่าเริม่ ต้น)
ดสวิตช์ Live-View Remote เพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าเครือข่าย (โหมดเชือ่ มต่อ) ของ
2 เปิรีโมทควบคุ
มเป็ นการเชือ่ มต่อแบบจุดเดียว
3 เลือก SSID ของกล้องด้วย Live-View Remote

ดูรายละเอียดการใช้งานได้จากคูม่ อื การใช้งานของ Live-View Remote

Android OS
ค้นหา PlayMemories Mobile บน Google Play จากนัน้ ท�ำการติดตัง้
• เมือ่ ใช้งานฟงั ก์ชนสั
ั ่ มผัสเดียว (NFC) ท่านต้องใช้ Android 4.0 หรือใหม่กว่า

iOS
ค้นหา PlayMemories Mobile บน App Store จากนัน้ ท�ำการติดตัง้
• เมือ่ ใช้งาน iOS ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟงั ก์ชนสั
ั ่ มผัสเดียว (NFC)
¦¦ หมายเหตุ
• อัพเดต PlayMemories Mobile ให้เป็ นเวอร์ชนล่
ั ่ าสุดหากท่านได้ตดิ ตัง้ โปรแกรมลงบนสมาร์ทโฟน
เรียบร้อยแล้ว
• ไม่รบั ประกันว่าฟงั ก์ชนั ่ Wi-Fi ตามทีอ่ ธิบายในคูม่ อื การใช้งานนี้จะสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ตได้ในทุกกรณี

• วิธกี ารใช้งานและการแสดงผลหน้าจอของโปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบจากการ
อัพเกรดในอนาคต
• ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ PlayMemories Mobile โปรดดูจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
(http://www.sony.net/pmm/)

การเชือ่ มต่อ
Android
 เปิ ดสวิตช์กล้องเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่า Wi-Fi เป็ นการเชือ่ มต่อแบบจุดเดียว (ค่าเริม
่ ต้น)
 เปิ ดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟน
 เลือก SSID ตามทีพ
่ มิ พ์อยู่บนสติก๊ เกอร์ทด่ี า้ นหลังของฝาปิดช่องใส่กอ้ นแบตเตอรี่
 ใส่รหัสผ่านจากสติก
๊ เกอร์ขา้ งต้น (ครัง้ แรกเท่านัน้ )






หมายเหตุสำ� หรับการบันทึกภาพเป็ นเวลานาน

• ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่ าจร้อนขึน้ เมือ่ ใช้งาน – ถือเป็ นปกติ
• หลีกเลีย่ งการใช้งานกล้องเป็ นระยะเวลานานๆ เมือ่ ถือกล้องอยู่ในมือ หรือเมือ่ ตัวกล้องสัมผัส
กับผิวหนังของท่านโดยตรง ขอแนะน�ำให้ทา่ นใช้อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ด้วยแถบกาวหรือกล่องกันน�้ำ
หรือใช้อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ทีเ่ ป็ นอุปกรณ์เสริม
• ภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีม่ อี ุณหภูมสิ งู อุณหภูมขิ องกล้องจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
• ให้ปล่อยกล้องทิง้ ไว้อย่างน้อย 10 นาที เพือ่ ให้อุณหภูมภิ ายในของกล้องลดลงจนถึงระดับที่
ปลอดภัย
• เมือ่ อุณหภูมขิ องกล้องสูงขึน้ อาจส่งผลให้คณ
ุ ภาพของภาพลดลง ขอแนะน�ำให้ทา่ นรอ
จนกระทังอุ
่ ณหภูมขิ องกล้องลดลง แล้วจึงท�ำการบันทึกภาพต่อไป

การป้ องกันความร้อนเกิ นพิ กดั

ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลือ่ นไหวหรือกล้องถ่ายภาพอาจดับลงโดยอัตโนมัตเิ พือ่ ป้องกัน
ตัวกล้อง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อุณหภูมขิ องกล้องและแบตเตอรี่ โดยจะปรากฏข้อความบนหน้าจอของ
Live-View Remote ก่อนทีจ่ ะดับลง หรือก่อนทีท่ า่ นจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลือ่ นไหวต่อไปได้
ในกรณีน้ี ให้ปิดสวิตช์กล้องแล้วปล่อยทิง้ ไว้ และรอจนกว่าอุณหภูมขิ องกล้องถ่ายภาพและ
แบตเตอรีจ่ ะลดลง หากท่านเปิดสวิตช์กล้องโดยไม่รอให้กล้องถ่ายภาพและแบตเตอรีเ่ ย็นลง
กล้องอาจดับลงอีกครัง้ และท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลือ่ นไหวได้

เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันฝุ่ นและป้ องกันน�้ำ
Android (รองรับ NFC)
แตะ (สัญลักษณ์ N) ของสมาร์ทโฟนเข้ากับ (สัญลักษณ์ N) ของกล้อง
เมือ่ PlayMemories Mobile เริม่ ท�ำงาน การตัง้ ค่าต่างๆ จะถูกน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติ เพือ่ ท�ำการ
เชือ่ มต่อ Wi-Fi
iPhone
 เปิ ดสวิตช์กล้องเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่า Wi-Fi เป็ นการเชือ่ มต่อแบบจุดเดียว (ค่าเริม
่ ต้น)
 เปิ ด [Settings] บนสมาร์ทโฟน
 เลือก [Wi-Fi] บนสมาร์ทโฟน
 เลือก SSID ตามทีพ
่ มิ พ์อยู่บนสติก๊ เกอร์ทด่ี า้ นหลังของฝาปิดช่องใส่กอ้ นแบตเตอรี่
 ใส่รหัสผ่านจากสติก
๊ เกอร์ขา้ งต้น (ครัง้ แรกเท่านัน้ )
 ตรวจให้แน่ ใจว่า SSID ของกล้องปรากฏบนสมาร์ทโฟน
 กลับสูห
่ น้าจอหลัก จากนัน้ เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile








• กล้องมีคณ
ุ สมบัตใิ นการป้องกันฝุน่ และป้องกันน�้ำ (ความลึก 5 ม. ต่อเนื่องนาน 30 นาที)
ส�ำหรับข้อควรทราบในการใช้งานกล่องกันน�้ำ โปรดดูรายละเอียดจากคูม่ อื การใช้งานบน
เว็บไซต์

ข้อควรทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ เสริ ม

อุปกรณ์ต่อพ่วงแท้ของ Sony อาจไม่มวี างจ�ำหน่ายในบางประเทศ/ภูมภิ าค

ระบบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

• เพือ่ หลีกเลีย่ งการแฮคข้อมูล, การเข้าสู่ระบบจากบุคคลอืน่ ผูไ้ ม่หวังดี และความเสีย่ งอืน่ ๆ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่เสมอว่าระบบ LAN ไร้สายมีความปลอดภัย
• การตัง้ ค่าระบบความปลอดภัยส�ำหรับระบบ LAN ไร้สายจึงมีความส�ำคัญมาก
• หากเกิดปญั หาขึน้ จากมาตรการด้านความปลอดภัยทีไ่ ม่เหมาะสม หรือจากเหตุการณ์ทค่ี าดได้
ล่วงหน้า Sony Corporation ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับฟังก์ชนระบบเครื
ั่
อข่ายไร้สาย

• บริษทั ไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูล
ปลายทางทีอ่ ยู่ในกล้องถ่ายภาพโดยไม่ได้รบั อนุญาต กรณีทก่ี ล้องสูญหายหรือถูกขโมย

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ตรวจสอบในกรณีไม่มสี ติก๊ เกอร์
หากสติก๊ เกอร์ถกู ลอกออกหรือไม่สามารถอ่านได้ ท่านสามารถเรียกดู ID ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของ
ท่านได้ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
 ใส่กอ้ นแบตเตอรีท
่ ช่ี าร์จไฟแล้วลงในกล้องถ่ายภาพ
 เชือ่ มต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายไมโคร USB (ทีใ่ ห้มาด้วย)
่ ON/OFF เพือ่ เปิดสวิตช์
 กดปุม
 เปิ ด [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จากนัน้ ตรวจสอบ ID และรหัสผ่าน

สตรีมมิ่ งถ่ายทอดสด
ท่านสามารถถ่ายทอดสดการออกอากาศภาพเคลือ่ นไหวไปยังเว็บไซต์แชร์วดิ โี อออนไลน์
อย่างเช่น USTREAM โดยใช่สมาร์ทโฟนทีส่ ามารถส่งผ่านการเชือ่ มต่อกับกล้องหรือเราท์เตอร์
Wi-Fi เป็ นการเชือ่ มต่อถ่ายทอดสดได้
ดูรายละเอียดการใช้งานเพิม่ เติมได้จากหัวข้อ “สตรีมมิง่ ถ่ายทอดสดโดยใช้กล้อง” ในคูม่ อื การ
ใช้งานบนเว็บไซต์
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

หมายเหตุสำ� หรับการใช้งาน
ฟังก์ชนั ่ Wi-Fi

• ใช้งานกล้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อบังคับของพืน้ ทีท่ ท่ี า่ นใช้งาน
• ท่านไม่สามารถใช้งานฟงั ก์ชนั ่ Wi-Fi ของกล้องเมือ่ อยู่ใต้น้�ำ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับอุณหภูมิในขณะใช้งาน

กล้องถูกออกแบบมาให้ใช้งานภายในช่วงอุณหภูมริ ะหว่าง -5°C และ 40°C ไม่แนะน�ำให้บนั ทึก
ภาพในบริเวณทีห่ นาวหรือร้อนจัดนอกช่วงอุณหภูมดิ งั กล่าว

รูปแบบสัญญาณ:
ก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ:

HDTV
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้: 3.7 V (NP-BY1)
ขัว้ ต่อ Multi/Micro USB: 5.0 V
ชาร์จผ่าน USB:
DC 5.0 V, 500 mA
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้ NP-BY1:
แรงดันประจุสงู สุด: DC 4.2 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 975 mA
ป้องกันละอองน�้ำ:
IPX4 (จากการทดสอบของเรา)
อุณหภูมใิ ช้งาน:
-5 °C ถึง + 40 °C
อุณหภูมเิ ก็บรักษา:
-20 °C ถึง + 60 °C
ขนาด (โดยประมาณ):
24.2 มม. × 36.0 มม. × 74.0 มม. (กว้าง/สูง/ลึก, ไม่รวมส่วนทีย่ น่ื
ออกมาและไม่รวมกล่องกันน�้ำทีใ่ ห้มาด้วย)
น�้ำหนัก:
ประมาณ 48 กรัม (ตัวกล้องเท่านัน้ )
น�้ำหนักรวมใช้งาน:
ประมาณ 63 กรัม (รวมก้อนแบตเตอรี,่ ไม่รวมกล่องกันน�้ำทีใ่ ห้มา
ด้วย)
• กล้องนี้มคี ณ
ุ สมบัตกิ นั น�้ำกระเซ็น
ตัวกล้องสามารถป้องกันน�้ำกระเซ็นได้ถงึ ระดับ IPX4 (จากการทดสอบของเรา)
• การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบส�ำหรับการอัพเกรด
ในอนาคต

เกีย่ วกับเครือ่ งหมายการค้า

• Memory Stick และ
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony
Corporation
• Mac เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ

•
•
•
•

iOS เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc.
Android และ Google Play เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Google Inc.
iPhone เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
• สัญลักษณ์ N เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
• Adobe, เครือ่ งหมาย Adobe และ Adobe Acrobat เป็ นทัง้ เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมาย
การค้าของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ ๆ
• โลโก้ microSDXC เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ SD-3C, LLC

นอกจากนัน้ ระบบและชือ่ ผลิตภัณฑ์ทป่ี รากฏในคูม่ อื ฉบับนี้ เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือ
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของผูพ้ ฒ
ั นาหรือผูผ้ ลิตต่างๆ ทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตาม เครือ่ งหมาย ™
หรือ  อาจไม่แสดงในคูม่ อื ฉบับนี้

คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้ าดูด
1) อย่าให้ตวั อุปกรณ์ เปี ยกฝนหรือถูกความชื้น
2) อย่าวางภาชนะที่มีน�้ำบรรจุอยู่อย่างเช่น แจกัน บนตัวเครื่อง
ระวังอย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนสูง อย่างเช่น แสงแดด, ไฟ หรือสิ่ งอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน

ค�ำเตือน
ก้อนแบตเตอรี่

การใช้งานก้อนแบตเตอรีอ่ ย่างไม่ถกู วิธี อาจท�ำให้กอ้ นแบตเตอรีไ่ หม้ เป็ นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้
หรือสารเคมีไหม้ได้ โปรดท�ำความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้

• อย่าท�ำการแยกชิน้ ส่วน
• อย่าท�ำให้ลดั วงจรและระวังอย่าให้กอ้ นแบตเตอรีโ่ ดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อย่างเช่น ทุบด้วยค้อน,
หล่นหรือเหยียบบนแบตเตอรี่
• อย่าท�ำให้ลดั วงจรและอย่าให้วตั ถุทเ่ี ป็ นโลหะเข้ามาสัมผัสกับส่วนขัว้ โลหะของแบตเตอรี่
• อย่าเก็บในบริเวณทีม่ อี ุณหภูมสิ งู เกิน 60 °C อย่างเช่น บริเวณทีม่ แี สงแดดส่องถึงโดยตรง หรือในรถยนต์
ทีจ่ อดกลางแดด
• อย่าเผาหรือทิง้ แบตเตอรีล่ งในกองไฟ
• อย่าใช้แบตเตอรีล่ เิ ธียมอิออนทีเ่ สียหายหรือมีรอยรัว่
• ชาร์จก้อนแบตเตอรีด่ ว้ ยเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีแ่ ท้ของ Sony หรืออุปกรณ์ทส่ี ามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่
ได้เท่านัน้
• เก็บก้อนแบตเตอรีใ่ ห้หา่ งจากมือเด็ก
• รักษาก้อนแบตเตอรีใ่ ห้แห้งอยูเ่ สมอ
• เปลีย่ นไปใช้แบตเตอรีช่ นิดเดียวกัน หรือชนิดเทียบเท่าทีแ่ นะน�ำโดย Sony เท่านัน้
• ทิง้ ก้อนแบตเตอรีใ่ ช้แล้วตามค�ำแนะน�ำทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื เท่านัน้

ตัวแปลงไฟ AC

ใช้เต้ารับติดผนังทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงเมือ่ ใช้อะแดปเตอร์ AC ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับติด
ผนังทันที หากเกิดความผิดปกติขน้ึ ขณะใช้อุปกรณ์
แม้วา่ จะปิดเครือ่ งแล้วก็ตาม กล้องยังมีกำ� ลังไฟจากแหล่งจ่ายไฟ AC (กระแสไฟหลัก) อยูภ่ ายใน
เครือ่ งตราบใดทีย่ งั เสียบปลักของอุ
๊
ปกรณ์แปลงไฟ AC อยูก่ บั เต้าจ่ายไฟ

