4-586-525-71(1)

ภาษาไทย

หมายเหตุส�ำหรับการใช้งาน

กล้องบันทึกวิดโี อ 4K ระบบดิจติ อล
กล้องบันทึกวิดโี อ HD ระบบดิจติ อล
คูม่ อื อ้างอิง

ฟังก์ชั่น Wi-Fi/Bluetooth

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

ข้อควรทราบเกี่ยวกับอุณหภูมิในขณะใช้งาน

กล้องถูกออกแบบมาให้ใช้งานภายในช่วงอุณหภูมริ ะหว่าง -10°C และ 40°C ไม่แนะน�ำให้บนั ทึก
ภาพในบริเวณทีห่ นาวหรือร้อนจัดนอกช่วงอุณหภูมดิ งั กล่าว

หมายเหตุส�ำหรับการบันทึกภาพเป็นเวลานาน

• ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่ าจร้อนขึน้ เมือ่ ใช้งาน – ถือเป็ นปกติ
• หลีกเลีย่ งการใช้งานกล้องเป็ นระยะเวลานานๆ เมือ่ ถือกล้องอยู่ในมือ หรือเมือ่ ตัวกล้องสัมผัส
กับผิวหนังของท่านโดยตรง ขอแนะน�ำให้ทา่ นใช้อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ด้วยแถบกาวหรือกล่องถ่ายภาพ
ใต้น้�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

การป้องกันความร้อนเกินพิกัด

ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลือ่ นไหวหรือกล้องอาจดับลงโดยอัตโนมัตเิ พือ่ ป้องกันตัวกล้อง
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อุณหภูมขิ องกล้องและแบตเตอรี่ จะปรากฏขึน้ บนจอแสดงผลของกล้องก่อนที่
กล้องจะดับลง หรือก่อนทีท่ า่ นจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลือ่ นไหวต่อไปได้ ในกรณีน้ี ให้ปิด
สวิตช์กล้องแล้วปล่อยทิง้ ไว้ และรอจนกว่าอุณหภูมขิ องกล้องและแบตเตอรีจ่ ะลดลง หากท่านเปิด
สวิตช์กล้องโดยไม่รอให้กล้องและแบตเตอรีเ่ ย็นลง กล้องอาจดับลงอีกครัง้ และท่านจะไม่สามารถ
บันทึกภาพเคลือ่ นไหวได้

เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นและป้องกันน�้ำ
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

กล้องมีคณ
ุ สมบัตกิ นั ฝุน่ และกันน�้ำ (ในน�้ำความลึกไม่เกิน 60 ม. ต่อเนื่องเป็ นเวลา 30 นาที)
ส�ำหรับหมายเหตุในการใช้งานกล่องถ่ายภาพใต้น้�ำ โปรดดูจากคูม่ อื ช่วยเหลือแบบออนไลน์

ข้อควรทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

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

ข้อควรทราบเกี่ยวกับฟังก์ชั่นระบบเครือข่ายไร้สาย

บริษทั ไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูล
ปลายทางทีอ่ ยู่ในกล้องถ่ายภาพโดยไม่ได้รบั อนุญาต กรณีทก่ี ล้องสูญหายหรือถูกขโมย

ข้อมูลจ�ำเพาะ
FDR-X3000

รูปแบบสัญญาณ:

© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/

UHDTV
HDTV
ระบบสี NTSC, มาตรฐาน EIA
ระบบสี PAL, มาตรฐาน CCIR
ก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ:
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้, 3.6 V (NP-BX1)
USB, 5.0 V
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้ NP-BX1:
แรงดันประจุสงู สุด: DC 4.2 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.89 A
ชาร์จผ่าน USB:
DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
ป้องกันละอองน�้ำ:
IPX4 (จากการทดสอบของเรา)
อุณหภูมใิ ช้งาน:
-10 °C ถึง + 40 °C
อุณหภูมเิ ก็บรักษา:
-20 °C ถึง + 60 °C
ขนาด (โดยประมาณ):
29.4 มม. × 47.0 มม. × 83.0 มม. (กว้าง/สูง/ลึก, รวมส่วนทีย่ น่ื
ออกมาและไม่รวมกล่องถ่ายภาพใต้น้�ำทีใ่ ห้มาด้วย)
น�้ำหนัก:
ประมาณ 89 กรัม (ตัวกล้องเท่านัน้ )
น�้ำหนักรวมใช้งาน:
ประมาณ 114 กรัม (รวมก้อนแบตเตอรี,่ ไม่รวมกล่องถ่ายภาพ
ใต้น้�ำทีใ่ ห้มาด้วย)

HDR-AS300

รูปแบบสัญญาณ:

HDTV
ระบบสี NTSC, มาตรฐาน EIA
ระบบสี PAL, มาตรฐาน CCIR
ก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ:
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้, 3.6 V (NP-BX1)
USB, 5.0 V
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้ NP-BX1:
แรงดันประจุสงู สุด: DC 4.2 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.89 A
ชาร์จผ่าน USB:
DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
ป้องกันละอองน�้ำ:
IPX4 (จากการทดสอบของเรา)
อุณหภูมใิ ช้งาน:
-10 °C ถึง + 40 °C
อุณหภูมเิ ก็บรักษา:
-20 °C ถึง + 60 °C
ขนาด (โดยประมาณ):
29.4 มม. × 47.0 มม. × 83.0 มม. (กว้าง/สูง/ลึก, รวมส่วนทีย่ น่ื
ออกมาและไม่รวมกล่องถ่ายภาพใต้น้�ำทีใ่ ห้มาด้วย)
น�้ำหนัก:
ประมาณ 84 กรัม (ตัวกล้องเท่านัน้ )
น�้ำหนักรวมใช้งาน:
ประมาณ 109 กรัม (รวมก้อนแบตเตอรี,่ ไม่รวมกล่องถ่ายภาพ
ใต้น้�ำทีใ่ ห้มาด้วย)

HDR-AS50

รูปแบบสัญญาณ:

HDTV
ระบบสี NTSC, มาตรฐาน EIA
ระบบสี PAL, มาตรฐาน CCIR
ก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ:
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้, 3.6 V (NP-BX1)
USB, 5.0 V
ก้อนแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้ NP-BX1:
แรงดันประจุสงู สุด: DC 4.2 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.89 A
ชาร์จผ่าน USB:
DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
อุณหภูมใิ ช้งาน:
-10 °C ถึง + 40 °C
อุณหภูมเิ ก็บรักษา:
-20 °C ถึง + 60 °C
ขนาด (โดยประมาณ):
24.2 มม. × 47.0 มม. × 83.0 มม. (กว้าง/สูง/ลึก, รวมส่วนทีย่ น่ื
ออกมาและไม่รวมกล่องถ่ายภาพใต้น้�ำทีใ่ ห้มาด้วย)
น�้ำหนัก:
ประมาณ 58 กรัม (ตัวกล้องเท่านัน้ )
น�้ำหนักรวมใช้งาน:
ประมาณ 83 กรัม (รวมก้อนแบตเตอรี,่ ไม่รวมกล่องถ่ายภาพใต้น้�ำ
ทีใ่ ห้มาด้วย)
• การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบส�ำหรับการอัพเกรด
ในอนาคต

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

• XAVC S และ
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony
• Memory Stick และ
Corporation
• ชือ่ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็ นเครือ่ งหมายการค้า
หรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
• Mac เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
• 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
• สัญลักษณ์ขอ้ ความและโลโก้ Bluetooth® เป็ นเครือ่ งหมายการค้าลงทะเบียนในความครอบครองของ
Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รบั อนุญาตให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าวแล้ว เครือ่ งหมาย
การค้าและชือ่ ทางการค้าอืน่ ๆ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูเ้ ป็ นเจ้าของตามล�ำดับ
• QR Code เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED

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

ข้อควรทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ใช้ GNU GPL/LGPL

กล้องมีซอฟต์แวร์ซง่ึ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับ GNU General Public License (จากนี้ไปจะ
เรียกว่า “GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (จากนี้ไปจะเรียกว่า “LGPL”)
ติดตัง้ อยู่
ข้อมูลนี้แจ้งให้ทราบว่า ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าถึง, แก้ไข และแจกจ่ายซอร์สโค้ดของโปรแกรม
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ ภายใต้เงือ่ นไขของ GPL/LGPL ทีใ่ ห้มาด้วย
ซอร์สโค้ดสามารถหาได้จากเว็บไซต์ โดยท่านสามารถใช้ URL ต่อไปนี้เพือ่ ดาวน์โหลด
http://oss.sony.net/Products/Linux
โปรดอย่าติดต่อเราเกีย่ วกับเนื้อหาของซอร์สโค้ด
ส�ำเนาของใบอนุญาต (เป็ นภาษาอังกฤษ) อยูใ่ นหน่วยความจ�ำภายในของกล้อง

ท�ำการเชือ่ มต่อ Mass Storage ระหว่างกล้องและเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จากนัน้ อ่านไฟล์ใน
โฟลเดอร์ “LICENSE” ทีอ่ ยูใ่ น “PMHOME”

คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด
1) อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูกความชื้น
2) อย่าวางภาชนะที่มีนำ�้ บรรจุอยู่อย่างเช่น แจกัน บนตัวเครื่อง
ระวังอย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนสูง อย่างเช่น แสงแดด, ไฟหรือสิ่งอื่นที่มี
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

อุปกรณ์แปลงไฟ AC (แยกจ�ำหน่าย)

ใช้เต้ารับติดผนังทีอ่ ยู่ใกล้เคียงเมือ่ ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC (แยกจ�ำหน่าย) ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ
AC (แยกจ�ำหน่าย) ออกจากเต้ารับติดผนังทันทีหากเกิดความผิดปกติขน้ึ ขณะใช้อุปกรณ์

