4-566-664-81(1)

ตรวจสอบอุปกรณ์ทใ่ี ห้มาด้วย
• กล้องถ่ายภาพ (1)

กล้องถ่ายภาพบรรจุอยู่ในกล่องกันน�้ำ เปิดฝาของกล่องตามทีแ่ สดงในภาพ

กล้องบันทึกวิดโี อ HD ระบบดิจติ อล
คูม่ อื เริม่ ต้นใช้งาน

• สายไมโคร USB (1)
• ก้อนแบตเตอรีแ่ บบรีชาร์จได้ (NP-BX1) (1)
• กล่องกันน�้ำ (1)
• ตัวล็อคส�ำหรับติดตัง้ (1)
• อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ด้วยแถบกาวบนพืน
้ เรียบ (1)
• อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ด้วยแถบกาวบนพืน
้ ผิวโค้ง (1)
• ตัวแปลงขาตัง้ กล้อง (1)
• คูม
่ อื เริม่ ต้นใช้งาน (เอกสารนี้) (1)
• คูม
่ อื อ้างอิง (1)

ชือ่ ของส่วนประกอบหลัก
 ฝาปิ ดช่องใส่กอ้ นแบตเตอรี/่ แผ่นบันทึกข้อมูล

ส�ำหรับรายละเอียดวิธกี ารใช้งานกล้องและซอฟต์แวร์ โปรดดูจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.sony.net/actioncam/support/
ในการตัดต่อภาพเคลือ่ นไหว ให้ใช้ซอฟต์แวร์ PC เฉพาะส�ำหรับกล้องชือ่ “Action Cam Movie
Creator” โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.sony.net/acmc/

HDR-AS200V

 ไฟ

REC/ไฟแสดงการท�ำงาน/CHG (ชาร์จ)
 สวิตช์ REC HOLD
่ REC (ภาพเคลือ่ นไหว/ภาพนิ่ง)/
 ปุม
ปุม่ ENTER (สังงานเมนู
่
)
 ก้านล็อค
 ตัวรับสัญญาณรีโมทอินฟราเรด
 (สัญลักษณ์ N)
 จอแสดงผล
 ล�ำโพง
่ PREV (เมนูก่อนหน้านี้)
 ปุม
่ NEXT (เมนูถดั ไป)
 ปุม
 ไมโครโฟน
 เลนส์
 ไฟ REC/LIVE
 ฝาปิ ดช่องต่อ (ขัว้ ต่อ Multi/Micro USB)

ฝาปิดขัว้ ต่อและเชือ่ มต่อกล้องเข้ากับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทก่ี ำ� ลังท�ำงาน
5 เปิด้วดยสายไมโคร
USB (ให้มาด้วย)

เริ่มต้นใช้งาน

ชาร์จก้อนแบตเตอรี่

สว่างเป็ นสีเหลือง
ขณะชาร์จไฟ

่
นเครือ่ งหมายสีเหลืองเพือ่ เปิดฝาออก
1 เลือ่ นก้านล็อคไปจนกระทังมองเห็

ฝาปิดช่องต่อ

หมายเหตุ

ไมสามารถรับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้กบั แผ่นบันทึกข้อมูลทุกชนิด
ตรวจดูทศิ ทางของแผ่นบันทึกข้อมูลให้ถกู ต้อง การฝืนใส่แผ่นบันทึกข้อมูลผิดทิศทาง อาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับแผ่นบันทึกข้อมูล, ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล หรือข้อมูลภาพได้
• ฟอร์แมตแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนใช้งาน
• ตรวจให้แน่ ใจว่าก่อนใช้งานได้ปิดฝาปิ ดช่องต่อและฝาปิ ดช่องใส่กอ้ นแบตเตอรี/่ แผ่นบันทึกข้อมูลจนแน่ นดี
และไม่มสี งิ่ แปลกปลอมใดๆ ติดอยูท่ ฝ่ี าปิด มิฉะนัน้ อาจท�ำให้มนี ้�ำรัวเข้
่ ามาได้
•
•

ตัง้ นาฬิกา

การตั้งค่า

ท่านสามารถเปลีย่ นโหมดถ่ายภาพและการตัง้ ค่าต่างๆ ของกล้องได้ในโหมด [SETUP]

1 กดปุม่ NEXT หรือ PREV เพือ่ แสดง [SETUP] แล้วกดปุม่ ENTER
2 กดปุม่ NEXT หรือ PREV เพือ่ แสดงรายการทีต่ อ้ งการตัง้ ค่า แล้วกดปุม่ ENTER

กดปุม่ NEXT หรือ PREV เพือ่ เลือก [SETUP]  [CONFG]  [DATE] เพือ่ ตัง้ ค่าวันทีแ่ ละ
เวลารวมทัง้ ตัง้ ค่าภูมภิ าค

บันทึกภาพ

สายไมโคร USB

2 ใส่กอ้ นแบตเตอรี่
เลือ่ นก้านปลดแบตเตอรี่

วิธใี ส่แผ่นบันทึกข้อมูล
ด้านทีพ่ มิ พ์ขอ้ ความ

ด้านขัว้ ไฟฟ้า

จัดเครือ่ งหมาย  ให้ตรงกันดังแสดงใน
ภาพ

3
4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องถูกปิดเครือ่ งแล้ว
ปิดฝาปิด

ตรวจให้แน่ใจว่ามองไม่เห็นเครือ่ งหมายสีเหลืองบนก้านล็อค

ในการปิดสวิตช์กล้อง ให้กดปุม่ NEXT หรือ PREV อย่างต่อเนื่องเพือ่ แสดง [PwOFF]
แล้วกดปุม่ ENTER

แผ่น microSD/
แผ่น microSDHC/
แผ่น microSDXC

Memory Stick Micro™
(Mark2)

• ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลให้ถก
ู ต้อง ตรวจให้แน่ใจว่าแต่ละด้านหันไปตามทิศทางทีถ่ กู ต้อง
• วิธด
ี งึ แผ่นบันทึกข้อมูลออก ให้กดเบาๆ ทีแ่ ผ่นบันทึกข้อมูลหนึ่งครัง้
*	ใช้แผ่น SDXC (Class10) เมือ่ บันทึกภาพเคลือ่ นไหวแบบ XAVC S

1 กดปุม่ NEXT หรือ PREV เพือ่ เปิดกล้อง
2 กดปุม่ NEXT หรือ PREV เพือ่ เลือกโหมดถ่ายภาพทีต่ อ้ งการ
3 กดปุม่ REC เพือ่ เริม่ บันทึกภาพ

เมือ่ ต้องการหยุดบันทึกภาพ ให้กดปุม่ REC อีกครัง้
่ REC ในขณะทีย่ งั ไม่ได้เปิดสวิตช์กล้อง การบันทึกภาพจะเริม่ ต้นขึน้ ด้วย
* เมือ่ ท่านกดปุม
โหมดถ่ายภาพล่าสุดทีท่ า่ นตัง้ ค่าไว้ก่อนปิดสวิตช์กล้อง
หมายเหตุ

ในช่วงทีม่ กี ารบันทึกภาพเป็ นระยะเวลานานๆ อุณหภูมขิ องกล้องอาจสูงขึน้ ไปจนถึงจุดทีก่ ล้องหยุด
ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติ
• ไม่รบ
ั ประกันการเล่นภาพทีบ่ นั ทึกจากกล้องถ่ายภาพอืน่ ด้วยกล้องถ่ายภาพนี้
•

© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/

รายการเมนู
รายการโหมด

รายการที่ท่านสามารถตั้งค่าได้ใน SETUP

รายการที่ท่านสามารถตั้งค่าได้ใน CONFG

จอแสดงผล

โหมด

จอแสดงผล

รายการ

จอแสดงผล

รายการ

LOOP

โหมดบันทึกแบบวนซ�้ำ

VMODE

โหมดตัง้ ค่าคุณภาพของภาพ

Wi-Fi

การเชือ่ มต่อ Wi-Fi

MOVIE

โหมดภาพเคลือ่ นไหว

V.FMT

รูปแบบภาพเคลือ่ นไหว

GPS

ข้อมูลบันทึก GPS

PHOTO

โหมดภาพนิ่ง

STEDY

SteadyShot

PLANE

โหมดเครือ่ งบิน

INTVL

โหมดบันทึกภาพนิ่งเป็ นระยะ

AUDIO

การบันทึกเสียง

MOUNT

การติดตัง้ *1

LIVE

โหมดถ่ายทอดสด

WIND

ลดเสียงลมรบกวน

TC/UB

รหัสเวลา/ยูสเซอร์บติ

SETUP

โหมดตัง้ ค่า

COLOR

โหมดสี

IR-RC

รีโมทควบคุมอินฟราเรด

L.OPT

ระยะเวลาบันทึกแบบวนซ�้ำ

HDMI

ตัง้ ค่า HDMI

PLAY

โหมดเล่น

DRIVE

สลับเป็ นโหมดบันทึกภาพนิ่ง

BGM

ดนตรีฉากหลัง*1, *2

PwOFF

ปิดเครือ่ ง

FPS

ถ่ายภาพนิ่งเป็ นระยะ

USBPw

จ่ายไฟผ่าน USB

SELF

ตัง้ เวลา

A.OFF

ปิดอัตโนมัติ

ANGLE

มุมมองภาพส�ำหรับภาพนิ่ง

BEEP

เสียงบีป

LAPSE

บันทึกภาพนิ่งเป็ นระยะ

DATE

ตัง้ ค่าวันที่ & เวลา

FLIP

พลิกกลับ

DST

ตัง้ ค่าเวลาออมแสง (เวลาหน้าร้อน)

SCENE

บรรยากาศภาพ

LANG

ตัง้ ค่าภาษา

WB

อุณหภูมสิ ี

V.SYS

สลับ NTSC/PAL

AESFT

ปรับเลือ่ น AE

VER.

เวอร์ชนั ่

FORMT

ฟอร์แมต

RESET

รีเซ็ตการตัง้ ค่า

หมายเหตุ

การใช้งานปุม่
– NEXT: ไปยังเมนู ถดั ไป
– PREV: ไปยังเมนู ก่อนหน้านี้
– ENTER: สังงานเมนู
่
• เมือ่ ต้องการกลับไปยังเมนู [SETUP] หรือ [CONFG] จากรายการ
ตัง้ ค่าแต่ละรายการ ให้เลือก [BACK] จากนัน้ กดปุม่ ENTER
่ NEXT และปุม่ PREV พร้อมกัน ท่านจะเข้าสู่เมนู
• เมือ่ ท่านกดปุม
ตัง้ ค่า Wi-Fi
• เมนู อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปได้ตามเงือ่ นไขการใช้งานของกล้อง
•

CONFG

การตัง้ ค่าโครงแบบ

*1 รายการตัง้ ค่าส�ำหรับ Highlight Movie Maker ดูรายละเอียดได้
จากคูม่ อื ช่วยเหลือ
ั ่ ้ไม่สามารถใช้งานในบางประเทศ/ภูมภิ าค
*2 ฟงั ก์ชนนี

เชือ่ มต่อกับ Live-View Remote ทีแ่ ยกจ�ำหน่าย

1 เปิดสวิตช์ของ Live-View Remote
ม่ NEXT หรือ PREV เพือ่ เลือก [SETUP]
2 กดปุ
[ON]

ดูรายละเอียดการใช้งานได้จากคูม่ อื ช่วยเหลือของ Live-View Remote
 [CONFG]  [Wi-Fi] 

3 เลือก SSID ของกล้อง (ตามทีแ่ สดงในคูม่ อื นี้) บน the Live-View Remote
4 เมือ่ [ACPT?] ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผลของกล้อง ให้กดปุม่ ENTER ของกล้อง
เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

ท่านสามารถควบคุมกล้องได้จากสมาร์ทโฟนของท่านและ Live-View Remote ทีแ่ ยกจ�ำหน่าย

ติดตัง้ PlayMemories Mobile™ บนสมาร์ทโฟน

iOS
หมายเหตุ

อัพเดต PlayMemories Mobile เป็ นเวอร์ชนล่
ั ่ าสุด หากท่านติดตัง้ โปรแกรมบนสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว
ฟงั ก์ชนั ่ Wi-Fi ทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ไม่รบั ประกันว่าจะสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ในทุก
กรณี
• วิธก
ี ารควบคุมและหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก
การอัพเกรดโปรแกรมในอนาคต
• ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย่ วกับ PlayMemories Mobile ได้ทเ่ี ว็บไซต์ต่อไปนี้
(http://www.sony.net/pmm/)
• ในบางประเทศหรือภูมภ
ิ าคอาจไม่รองรับการใช้งานผ่าน Google play ในกรณีน้ีให้คน้ หา
“PlayMemories Mobile” จากอินเทอร์เน็ตแล้วท�ำการติดตัง้

•
•

การเชือ่ มต่อ
Android
 เปิ ดสวิตช์กล้องแล้วตัง้ ค่าเพือ่ เปิ ดการใช้งาน Wi-Fi ของกล้อง
 เลือกโหมดถ่ายภาพ: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
 เปิ ดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟน
 เลือก SSID ตามทีพ
่ มิ พ์อยู่บนสติก๊ เกอร์ทต่ี ดิ อยู่ในคูม่ อื นี้
(สติก๊ เกอร์อยู่ในคูม่ อื เริม่ ต้นใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ)
 ป้อนรหัสผ่านจากสติก
๊ เกอร์เดียวกัน (เฉพาะครัง้ แรกเท่านัน้ )


Android OS

ค้นหา PlayMemories Mobile จาก App Store แล้วท�ำการติดตัง้ เมือ่ ใช้งาน
iOS ฟงั ก์ชนสั
ั ่ มผัสเดียว (NFC) จะไม่สามารถใช้งานได้



Android (สนับสนุน NFC)
ตัง้ ค่าเปิดใช้งาน Wi-Fi บนกล้อง จากนัน้ แตะ (สัญลักษณ์ N) ของสมาร์ทโฟนเข้ากับ
(สัญลักษณ์ N) ของกล้อง
เมือ่ PlayMemories Mobile เริม่ ต้นท�ำงาน การตัง้ ค่าต่างๆ จะถูกน�ำไปใช้เพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ
Wi-Fi
iPhone
 เปิ ดสวิตช์กล้องแล้วตัง้ ค่าเพือ่ เปิ ดการใช้งาน Wi-Fi ของกล้อง
 เลือกโหมดถ่ายภาพ: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
 เปิ ด [Settings] บนสมาร์ทโฟน
 เลือก [Wi-Fi] บนสมาร์ทโฟน
 เลือก SSID ตามทีพ
่ มิ พ์อยู่บนสติก๊ เกอร์ทต่ี ดิ อยู่ในคูม่ อื นี้
(สติก๊ เกอร์อยู่ในคูม่ อื เริม่ ต้นใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ)
 ป้อนรหัสผ่านจากสติก
๊ เกอร์เดียวกัน (เฉพาะครัง้ แรกเท่านัน้ )
 ตรวจให้แน่ ใจว่า SSID ของกล้องปรากฏอยู่บนสมาร์ทโฟน
 กลับสู่หน้าจอหลัก จากนัน้ เปิ ดโปรแกรม PlayMemories Mobile








หากท�ำสติ๊กเกอร์หาย

ค้นหา PlayMemories Mobile จาก Google Play แล้วท�ำการติดตัง้ เมือ่
ใช้งานฟงั ก์ชนสั
ั ่ มผัสเดียว (NFC) ท่านต้องใช้ Android 4.0 หรือใหม่กว่า



หากสติก๊ เกอร์สญ
ู หายไป ท่านสามารถเรียกดู ID ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของท่านได้ตามขัน้ ตอน
ต่อไปนี้
 ใส่กอ้ นแบตเตอรีท
่ ช่ี าร์จไฟแล้วลงในกล้อง
 เชือ่ มต่อกล้องเข้ากับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายไมโคร USB (ให้มาด้วย)
่ NEXT หรือ PREV เพือ่ เปิดสวิตช์กล้อง
 กดปุม
 แสดง [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จากนัน้ ตรวจสอบเพือ่ ยืนยัน ID และรหัสผ่านของท่าน

การใช้งานคู่มือช่วยเหลือ

“คูม่ อื ช่วยเหลือ” เป็ นคูม่ อื การใช้งานแบบออนไลน์
ใช้งานคูม่ อื นี้เพือ่ ดูรายละเอียดวิธกี ารใช้งานกล้อง, สิง่ ทีท่ า่ นสามารถตัง้ ค่า/ควบคุมด้วย
สมาร์ทโฟน และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/

