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กล้องดิจิตอลชนิด
เปลี่ยนเลนส์ได้

E-mount
คําแนะนําการใช้งาน

“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)
ดูค�ำแนะน�ำโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ช่น
ั ต่างๆ
ของกล้องได้จาก “คู่มือช่วยเหลือ”
http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/

ILCE-6500

ภาษาไทย

สิ่งน่าสนใจใน
คู่มือช่วยเหลือ!
“คู่มือช่วยเหลือ” เป็ นคู่มือแบบออนไลน์ที่สามารถอ่านเนื้อหาจาก

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ ใช้อ้างอิงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการเมนู การใช้งานขั้นสูงและข้อมูลล่าสุดส�ำหรับกล้องนี้

สแกน
ที่นี่
http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/
ILCE-6500 คู่มือช่วยเหลือ

คําแนะนําการใช้งาน
(คู่มือนี้)

คู่มือนี้จะแนะน�ำฟังก์ชั่นพื้นฐาน
ให้บางฟังก์ชั่น
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ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเพื่อการใช้งานทันที

[���������������] จะแสดง
ค�ำอธิบายรายการเมนูต่างๆ ใน
จอภาพของกล้อง

“คู่มือเริม
่ ต้นใช้งาน” จะแนะน�ำขั้นตอน

ในระหว่างถ่ายภาพ

โปรดดู “คู่มือเริม
่ ต้นใช้งาน” (หน้า  18)
เบื้องต้นให้ ตั้งแต่ท่านเปิ ดบรรจุภัณฑ์
จวบจนถึงขณะลั่นชัตเตอร์เมื่อถ่าย
ภาพแรก

ท่านสามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชั่น

[���������������] ท่านต้องท�ำการ
ตั้งค่าบางรายการไว้ล่วงหน้า โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก

“���������������” ใน คู่มือช่วยเหลือ
TH
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คําเตือน
เพื่อลดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้า

ดูด อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปี ยกฝนหรือถูก
ความชื้น

คําเตือน
ก้อนแบตเตอรี่

การใช้งานก้อนแบตเตอรีอ
่ ย่างไม่ถูกวิธี

อาจท�ำให้ก้อนแบตเตอรีไ่ หม้ เป็ นสาเหตุ

ให้เกิดไฟไหม้หรือสารเคมีไหม้ได้ โปรด
ท�ำความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้
••อย่าท�ำการแยกชิ้นส่วน

••อย่าท�ำให้ลัดวงจรและระวังอย่าให้ก้อน
แบตเตอรีโ่ ดนแรงกระแทกหรือแรงอัด

อย่างเช่น ทุบด้วยค้อน, หล่นหรือเหยียบ
บนแบตเตอรี่

••อย่าท�ำให้ลัดวงจรและอย่าให้วัตถุที่เป็ น
โลหะเข้ามาสัมผัสกับส่วนขั้วโลหะของ
แบตเตอรี่

••อย่าเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C
อย่างเช่น บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง

โดยตรง หรือในรถยนต์ที่จอดกลางแดด

••อย่าเผาหรือทิ้งแบตเตอรีล
่ งในกองไฟ

••อย่าใช้แบตเตอรีล
่ ิเธียมอิออนที่เสียหาย
หรือมีรอยรัว่

ใช้เต้ารับติดผนังที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อใช้

่ งชาร์จแบตเตอรี่
อะแดปเตอร์ AC/เครือ

หากมีการท�ำงานผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น

ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดปลัก
๊

ออกจากเต้ารับติดผนังทันที เพื่อหยุดการ
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟชาร์จ โปรด

ทราบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดการเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าแม้เมื่อไฟชาร์จดับลง

สายไฟ (ถ้าหากให้มาด้วย) ถูกออกแบบมา
ให้ใช้งานกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ไม่ควรน�ำ
ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ

สายไฟ

ส�ำหรับลูกค้าในสหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์ มอลตา ไซปรัส และ
ซาอุดิอาระเบีย

ใช้สายไฟ (A) เพื่อเหตุผลด้านความ

ปลอดภัย สายไฟ (B) ไม่มีจุดประสงค์เพื่อ
ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคข้างต้น และจึงไม่
ควรใช้ที่นั่น

ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ EU/ภูมิภาคอื่น
ใช้สายไฟ (B)
(A)

(B)

่ งชาร์จ
••ชาร์จก้อนแบตเตอรีด
่ ้วยเครือ

แบตเตอรีแ
่ ท้ของ Sony หรืออุปกรณ์ที่
สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรีไ่ ด้เท่านั้น

••เก็บก้อนแบตเตอรีใ่ ห้ห่างจากมือเด็ก
••รักษาก้อนแบตเตอรีใ่ ห้แห้งอยู่เสมอ

••เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรีช
่ นิดเดียวกัน หรือ

ชนิดเทียบเท่าที่แนะน�ำโดย Sony เท่านั้น

••ทิ้งก้อนแบตเตอรีใ่ ช้แล้วตามค�ำแนะน�ำที่
ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น

••ไม่วางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ �ำ

กว่า -20 °C หรือมีความดันต�่ำกว่า 11.6 kPa

TH

3

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง
ของท่าน
นอกจากเนื้อหาในส่วนนี้ ท่านยังสามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก “ข้อควรระวัง”

ใน คู่มือช่วยเหลือ (หน้า 2) ได้เช่นกัน

ภาษาบนหน้าจอ

ท่านสามารถเลือกภาษาที่จะให้แสดงบน
หน้าจอโดยใช้เมนู (หน้า 39) ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ

ความล้มเหลวในการบันทึก หรือเกิดการ

สูญเสียหรือเสียหายต่อภาพที่บันทึกหรือ
ข้อมูลเสียง เนื่องจากการท�ำงานผิดปกติ

ของกล้องหรือสื่อบันทึก ฯลฯ ทั้งนี้เราขอ
แนะน�ำให้ส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญเก็บไว้

ความจ�ำจะถูกลบทิ้งและไม่สามารถเรียก
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน

ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�ำสูง

ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วย

คืนมาได้ ก่อนที่จะฟอร์แมท ให้คัดลอก

••ก่อนที่ทา่ นจะเริม
่ บันทึกภาพ ให้ลอง

ั่ ใจว่า
บันทึกภาพตัวอย่างก่อนเพื่อให้มน

กล้องจะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์
••กล้องนี้ออกแบบมาให้กันฝุ่ นและกัน
ความชื้น แต่ไม่กันน�้ำหรือละอองน�้ำ

••เก็บกล้อง อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ให้มา

ด้วย หรือการ์ดหน่วยความจ�ำให้พ้นจาก
มือเด็ก เด็กอาจจะกลืนลงไปได้ หากมี

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบ
แพทย์โดยทันที
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Sony ไม่อาจรับประกันได้ในกรณีที่เกิด

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ ช่อง
มองภาพอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์
และเซ็นเซอร์ภาพ

••เมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจ�ำแล้ว

TH

ไม่มีการชดเชยใดๆ ต่อความ
เสียหายของข้อมูลหรือความ
ผิดพลาดในการบันทึกภาพ

••จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
มาก ท�ำให้ได้จ�ำนวนพิกเซลที่ท�ำงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพกว่า 99.99%

อย่างไรก็ดี อาจมีจุดเล็กๆ สีด�ำและ/หรือ
จุดสีสว่าง (สีขาว สีแดง สีน้ ำ� เงิน หรือ

สีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่องมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา จุด

่ งปกติในกระบวนการผลิต
เหล่านี้เป็ นเรือ
และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ
แต่อย่างใด

••อย่าถือกล้องโดยจับที่จอภาพ

••เมื่อใช้เลนส์เพาเวอร์ซูม ต้องใช้ความ
ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้นิ้วหรือวัตถุ
อื่นใดเข้าไปติดในเลนส์

••อย่าให้เลนส์หรือช่องมองภาพได้รบ
ั แสง
จากแหล่งก�ำเนิดแสงจ้า เช่น แสงแดด

เนื่องจากฟังก์ช่น
ั การรวมแสงของเลนส์
การท�ำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดควัน ไฟ

หรือการท�ำงานผิดปกติภายในตัวกล้อง

หรือเลนส์ได้ หากต้องวางกล้องทิ้งไว้โดย

มีแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสง เช่น แสงแดด

ส่องถึง ให้ใส่ฝาปิ ดเลนส์ไว้

••เมื่อต้องถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้
ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพให้มาก

พอ มิฉะนั้น แสงแดดอาจเข้าสู่จุดโฟกัส

ภายในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรือ
ไฟได้ แม้เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจาก

มุมภาพเพียงเล็กน้อย ก็ยังอาจส่งผลให้
เกิดควันหรือไฟได้

••อย่าให้เลนส์สัมผัสกับล�ำแสงโดยตรง
เช่น แสงเลเซอร์ เนื่องจากอาจท�ำให้

เซ็นเซอร์ภาพได้รบ
ั ความเสียหายและ
เป็ นเหตุให้กล้องท�ำงานผิดปกติได้

••อย่ามองไปที่แสงแดดหรือแหล่งก�ำเนิด
แสงจ้าผ่านเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก
เพราะอาจท�ำให้ดวงตาได้รบ
ั ความ

เสียหายโดยไม่สามารถรักษาได้หรือ

เกิดความผิดปกติได้

••อย่าใช้กล้องในสถานที่ซ่งึ มีคลื่นวิทยุแรง

หรือมีการปล่อยรังสี การบันทึกและการ
แสดงภาพอาจท�ำงานไม่ถูกต้อง

••อาจมีเงาภาพปรากฏบนหน้าจอใน
สถานที่เย็น ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้
แสดงว่ากล้องท�ำงานผิดปกติ

••ภาพที่บันทึกไว้อาจแตกต่างจากภาพที่
ดูจากจอก่อนการบันทึก

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เลนส์
และอุปกรณ์เสริม
ขอแนะน�ำให้ใช้เลนส์/อุปกรณ์เสริมของ

Sony ที่ได้รบ
ั การออกแบบให้เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของกล้องนี้ การใช้กล้องนี้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นอาจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้อง และเป็ น

เหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือการท�ำงานผิดปกติ
Sony ไม่รบ
ั ผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือการ
ท�ำงานผิดปกติดังกล่าว

หมายเหตุเกี่ยวกับ
แท่นเสียบ Multi Interface

••เมื่อติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
เช่น แฟลชภายนอก เข้ากับ

แท่นเสียบ Multi Interface ต้องปิ ดการ

จ่ายไฟให้เป็ น OFF ก่อน เมื่อติดอุปกรณ์
เสริม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
เสริมนั้นยึดแน่นกับกล้องดีแล้ว

••ห้ามใช้แท่นเสียบ Multi Interface กับ
แฟลชที่มีจ�ำหน่ายทั่วไปซึ่งใช้แรงดัน

ไฟฟ้ า 250 V ขึ้นไป หรือมีขั้วสลับกับ

กล้อง การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดความ
เสียหายได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ด้วยช่องมองภาพ
••ภาพอาจผิดเพี้ยนเล็กน้อยใกล้กับมุม

ของช่องมองภาพ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้
แสดงว่ากล้องท�ำงานผิดปกติ หาก

ต้องการดูองค์ประกอบทั้งหมดพร้อม

ด้วยรายละเอียดทั้งหมดของภาพ ท่าน
สามารถดูจากจอภาพได้เช่นกัน
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••หากท่านกวาดกล้องขณะก�ำลังมองผ่าน
ช่องมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบๆ

ภาพในช่องมองภาพอาจผิดเพี้ยนหรือ
สีของภาพอาจเปลี่ยน นี่เป็ นลักษณะ

เฉพาะของเลนส์หรืออุปกรณ์แสดงผล

ไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ เมื่อท่านถ่าย

ภาพ ขอแนะน�ำให้มองที่บริเวณตรงกลาง
ของช่องมองภาพ

••ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ
ท่านอาจมีอาการต่างๆ เช่น ตาล้า

เหนื่อยล้า การเมาเหตุเดินทาง หรือ

คลื่นไส้ ขอแนะน�ำให้หยุดพักเป็ นช่วงๆ
ขณะที่ถา่ ยภาพด้วยช่องมองภาพ

ในกรณีที่ท่านรูส
้ ึกไม่สบายตัว ให้หยุดใช้
ช่องมองภาพจนกว่าอาการของท่านจะดี
ขึ้น และไปพบแพทย์หากจ�ำเป็ น

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้อง

อาจสลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับ

หน้าจอมืดในจอภาพหรือช่องมองภาพ ใน
สถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจออย่าง
ต่อเนื่อง อาจท�ำให้มีอาการไม่สบาย เช่น

ความรูส
้ ึกเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้ หากมีอาการ
ไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง และหาก
จ�ำเป็ น ก็ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก
เป็ นเวลานานหรือการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว 4K

่ นไหว
••ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลือ
หรือกล้องอาจจะปิ ดสวิตช์เองโดย

อัตโนมัตเิ พื่อป้ องกันตัวเอง ทัง้ นีข
้ ้น
ึ กับ

อุณหภูมข
ิ องกล้องและแบตเตอรี่ จะมี
ข้อความปรากฏบนหน้าจอก่อนกล้อง

ปิ ดสวิตช์ หรือก่อนทีท
่ า่ นจะไม่สามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อก
ี ต่อไป ใน

กรณีนี้ ให้ปิดสวิตช์กล้องและรอจนกว่า

อุณหภูมข
ิ องกล้องและแบตเตอรีจ
่ ะลดลง
ถ้าหากท่านเปิ ดสวิตช์โดยไม่รอให้กล้อง

และแบตเตอรีเ่ ย็นลงอย่างพอเพียง กล้อง

ี ครัง้ หรือท่านอาจจะไม่
อาจจะปิ ดสวิตช์อก
สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้

••ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูง อุณหภูมิ
ของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

••เมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น

คุณภาพของภาพอาจด้อยลง ขอแนะน�ำ
ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลง
ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป

••ผิวกล้องอาจร้อนขึ้น ซึ่งอาการเช่นนี้
ไม่ได้แสดงว่ากล้องท�ำงานผิดปกติ

••ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็ นเวลา

นานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่าน

จะไม่รส
ู ้ ึกว่ากล้องร้อน แต่ก็อาจท�ำให้เกิด
แผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความร้อนต�่ำ
เช่น รอยแดง หรือพุพอง ได้
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ควรใส่ใจกับสถานการณ์ต่อไปนี้เป็ น
พิเศษ และใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

––เมื่อใช้กล้องในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

––เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือด

ไม่ดี หรือผิวหนังมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ

––เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า

[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

••โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว 4K ระยะเวลาบันทึก
อาจลดลงในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ ำ�

ท�ำให้แบตเตอรีอ
่ ุ่นขึ้น หรือเปลี่ยนเป็ น
แบตเตอรีก
่ ้อนใหม่

หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นภาพ
เคลื่อนไหวบนอุปกรณ์อื่น

อาจไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
ด้วยกล้องนี้ได้ถูกต้องบนอุปกรณ์อ่ืน และ

อาจไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
ด้วยอุปกรณ์อ่น
ื ได้ถูกต้องบนกล้องนี้

ค�ำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปบันทึก

ภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์

การท�ำการบันทึกสิ่งที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้โดย
ไม่ได้รบ
ั อนุญาต อาจจะเป็ นการกระท�ำที่
ขัดกับกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดของข้อมูลที่อธิบาย
ไว้ในคู่มือเล่มนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อมูล

จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงต้องเป็ น

วิธีปิดฟังก์ช่น
ั เครือข่ายไร้สาย
(ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC และ
Bluetooth ฯลฯ) ไว้ช่ัวคราว
่ งบิน หรือที่อ่น
ขณะที่ทา่ นอยู่บนเครือ
ื ๆ

ท่านสามารถปิ ดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย
ทั้งหมดได้ชั่วคราว

เลือกปุ่ม MENU 

(ไร้สาย) 

่ งบิน]  [เปิ ด]
[โหมดเครือ

่ งบิน] ไว้ที่ [เปิ ด]
หากตั้งค่า [โหมดเครือ
รูป

่ งบิน) จะปรากฏในหน้าจอ
(เครือ

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN
ไร้สาย

กรณีที่กล้องของท่านสูญหายหรือถูกขโมย

Sony จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการ

สูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึง
หรือใช้งานจุดเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้ใน
กล้องโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

หมายเหตุเกีย
่ วกับความปลอดภัย
่ ใช้ผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สาย
เมือ
••ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ ว่าได้ใช้ LAN

ไร้สายที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะ
เข้าโปรแกรมโดยผิดกฎหมาย การเข้าถึง
โดยบุคคลภายนอกที่เป็ นอันตราย หรือ
ปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ

••สิ่งส�ำคัญคือจะต้องตั้งค่าความปลอดภัย
เมื่อใช้ LAN ไร้สาย

••หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย

เนื่องจากไม่มีมาตรการป้ องกันความ

ไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ เว้นแต่จะอธิบาย

ปลอดภัย หรือเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีก

ที่ 25 ºC และใช้แบตเตอรีท
่ ี่ชาร์จเต็มจน

รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความ

ไว้ในคู่มือเล่มนี้ ที่อุณหภูมิโดยรอบปกติ

เลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ LAN ไร้สาย Sony ไม่

กระทัง่ ไฟชาร์จดับ

เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
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การตรวจสอบกล้องและรายการที่
ให้มาด้วย
่ งหมายวงเล็บแสดงถึง
ตัวเลขในเครือ
จ�ำนวนชิ้น

•• สายสะพาย (1)

•• กล้อง (1)
•• สายไฟ (1)* (ให้มาด้วยในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค)

•• ถ้วยยางรองตา (1)

•• ฝาปิ ดตัวกล้อง (1) (ติดมากับ
* มีสายไฟหลายชนิดให้มากับกล้อง

ของคุณ ให้ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ดูหน้า 3

•• แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้
NP-FW50 (1)

ตัวกล้อง)

•• ฝาแท่นเสียบ (1) (ติดมากับ
ตัวกล้อง)

•• คําแนะนําการใช้งาน (หนังสือคู่มือ
เล่มนี้) (1)

•• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)

•• สายไมโคร USB (1)

•• อะแดปเตอร์ AC (1)
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ส่วนประกอบของกล้อง
* อย่าให้มีสิ่งใดปกคลุมชิ้นส่วนนี้ขณะที่
ก�ำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว การท�ำ

เช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวน
หรือเสียงเบาลง

** อย่าสัมผัสชิ้นส่วนนี้โดยตรง

เมื่อถอดเลนส์ออก

 ปุ่มชัตเตอร์
 เซ็นเซอร์ระยะไกล
 เสาอากาศ Wi-Fi (ติดตั้งในตัว)
 สวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)
 ไฟระบบตั้งเวลา/ไฟ AF มาก่อน
 ปุ่มปลดเลนส์
 ไมโครโฟน*
 เมาท์
 เซ็นเซอร์ภาพ**
 หน้าสัมผัสเลนส์**
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เครื่องหมายแสดงต�ำแหน่ง

เซ็นเซอร์ภาพ

เซ็นเซอร์ภาพเป็ นเซ็นเซอร์ที่

แปลงแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
่ งหมาย
เครือ

บ่งบอกถึง

ต�ำแหน่งของเซ็นเซอร์ภาพ เมื่อท่าน
วัดระยะห่างที่แน่นอนจากกล้องถึง

วัตถุ ให้อ้างอิงกับต�ำแหน่งของเส้น
แนวนอน ระยะระหว่างผิวสัมผัส
ของเลนส์กับเซ็นเซอร์ภาพอยู่ที่
ประมาณ 18 มม.

 แท่นเสียบ Multi Interface*

อุปกรณ์เสริมบางอันอาจใส่ได้ไม่

สุด และอาจยื่นพ้นออกมาทางด้าน

หลังของแท่นเสียบ Multi interface
อย่างไรก็ตาม หากสามารถเสียบ

ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กว่าระยะถ่ายภาพ

แท่นเสียบ แสดงว่าการเชื่อมต่อ

ยืนยันโฟกัสได้ ตรวจสอบให้แน่ใจ

อุปกรณ์เสริมมาจนสุดด้านหน้าของ
เสร็จสมบูรณ์

ที่ต่ ำ� ที่สุดของเลนส์ จะไม่สามารถ

ว่ามีระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้อง
อย่างเพียงพอ

 ขอเกี่ยวสายสะพาย

ร้อยปลายสายคล้องทั้งสองด้าน
เข้ากับกล้อง
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 ปุ่มหมุน

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ

ส�ำหรับโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
ได้อย่างรวดเร็ว

 ขั้วต่อ Multi/Micro USB*

ขั้วต่อนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่
ใช้งานร่วมกับไมโคร USB ได้

 ไฟชาร์จ
 ช่องต่อจิ๋ว HDMI

	ล�ำโพง
 แฟลช

 ช่องต่อ  (ไมโครโฟน)

•• กดปุ่ ม

(เปิ ดแฟลชขึ้น) เพื่อ

ใช้งานแฟลช แฟลชไม่ยกตัวขึ้น
โดยอัตโนมัติ

•• เมื่อไม่ได้ใช้งานแฟลช ให้กด

แฟลชกลับเข้าไปในตัวกล้อง

 ปุ่ม C2 (ปุ่มก�ำหนดเอง 2)

เมื่อต่อไมโครโฟนภายนอก

ไมโครโฟนในตัวจะปิ ดโดยอัตโนมัติ
หากไมโครโฟนภายนอกเป็ นแบบ

ต่อโดยใช้ไฟเลี้ยง ไมโครโฟนจะได้
รับไฟเลี้ยงจากกล้อง

* ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
เสริมที่สามารถใช้รว่ มกับแท่นเสียบ

 ปุ่ม C1 (ปุ่มก�ำหนดเอง 1)

Multi Interface และ

 ปุ่มหมุนปรับโหมด

เว็บไซต์ Sony หรือขอค�ำแนะน�ำจาก

(โหมดอัตโนมัติ)/

(โปรแกรมอัตโนมัต)/

(����������������)/

ขั้วต่อ Multi/Micro USB ได้ โปรดดูที่
ตัวแทนจ�ำหน่าย Sony หรือศูนย์บริการ
Sony ที่ได้รบ
ั อนุญาตในพื้นที่

(�����������������)/
(ปรับระดับแสงเอง)/

1/2 (ใช้ค่าบันทึก)/

(ภาพเคลื่อน/ส.ค.โมชั่น)/
(ถ่ายภาพพาโนรามา)/
(เลือกบรรยากาศ)
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 จอภาพ (ส�ำหรับการใช้งานแบบ

สัมผัส: หน้าจอสัมผัส/แผงสัมผัส)
ท่านสามารถปรับจอภาพให้ได้

มุมมองที่เหมาะสมและถ่ายภาพ
จากต�ำแหน่งใดก็ได้

 เซ็นเซอร์ตา
 ช่องมองภาพ
 ถ้วยยางรองตา

ท่านอาจไม่สามารถปรับมุมจอภาพ

ไม่ได้ติดอยู่กับตัวกล้องมาจาก

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของขาตั้งกล้อง

รองตา เมื่อตั้งใจจะใช้ช่องมองภาพ

สกรูขาตั้งกล้องเล็กน้อยเพื่อปรับ

โรงงาน แนะน�ำให้ท่านติด ถ้วยยาง

การติด/ถอดถ้วยยางรองตา

ใส่ถ้วยยางรองตาเข้าในร่องบนช่อง
มองภาพแล้วเลื่อนให้เข้าที่

ที่ใช้ ในกรณีดังกล่าว ให้คลาย
มุมจอภาพ

 ปุ่มปรับไดออปเตอร์

ปรับปุ่มปรับไดออปเตอร์ให้

เหมาะสมกับสายตาจนกว่าการ
แสดงผลจะปรากฏชัดเจนใน

ช่องมองภาพ หากหมุนปุ่มปรับ
ไดออปเตอร์ไม่สะดวก ให้ถอด

ถ้วยยางรองตาออกก่อนหมุนปุ่มนั้น

หากต้องการถอดถ้วยยางรองตา ให้

จับทางด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน
และยกขึ้น

•• ถอดถ้วยยางรองตาออกเมื่อเสียบ
อุปกรณ์เสริม ������������

เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface
TH
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 ปุ่ม

(เปิ ดแฟลชขึ้น)

 ปุ่ม MENU
 ก้านเลื่อน AF/MF/AEL
 ส�ำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม AF/MF/

ปุ่ม AEL

ส�ำหรับดูภาพ: ปุ่ม

(ขยาย)

 ปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)
 ส�ำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)

ส�ำหรับดูภาพ: ปุ่ม

(ส่งไปยังสมาร์ทโฟน)

ท่านสามารถแสดงหน้าจอส�ำหรับ
[ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ได้เมื่อกด

ปุ่ มนี้



(เครื่องหมาย N)

่ งหมายนี้แสดงจุดสัมผัส
เครือ

ส�ำหรับเชื่อมต่อกล้องและสมาร์ท
โฟนที่มี NFC

 ปุ่มควบคุม
 ปุ่มตรงกลาง
 ส�ำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม C3 (ปุ่ม

ก�ำหนดเอง 3)

ส�ำหรับดูภาพ: ปุ่ม
 ปุ่ม

(ดูภาพ)

(ลบ)
•• NFC (Near Field

Communication) คือมาตรฐาน

ื สารไร้สาย
สากลของเทคโนโลยีส่อ
ระยะสั้น

TH
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 ฝาปิ ดแผ่นเชื่อมต่อ

ใช้อุปกรณ์นี้เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC

รุน
่ AC‑PW20 ������������ ใส่
แผงต่อเข้าในช่องใส่แบตเตอรี่
จากนั้นสอดสายไฟผ่านฝาปิ ด

แผ่นเชื่อมต่อตามที่แสดงในภาพ
ด้านล่าง

ตรวจสอบว่าสายไม่ถูกหนีบเมื่อ

ปิ ดฝาปิ ด

 ช่องต่อขาตั้งกล้อง

ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน

5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถ

ยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา และอาจ
เกิดความเสียหายกับกล้องได้

 ไฟแสดงสถานะการเข้าถึง
 ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่/

การ์ดหน่วยความจ�ำ

 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจ�ำ
 ก้านล็อคแบตเตอรี่
 ช่องเสียบแบตเตอรี่

TH

14

การใช้งานขั้นพื้นฐาน
การใช้งานปุ่มควบคุม

•• ท่านสามารถเลือกรายการการตั้งค่าได้โดยการหมุนหรือกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/
ขวา ของปุ่มควบคุม การเลือกของท่านจะถูกก�ำหนดเมื่อท่านกดตรงกลางปุ่ม
ควบคุม

•• การตั้งค่าเริม
่ ต้นส�ำหรับด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา และตรงกลางปุ่มควบคุมจะเป็ น
ดังนี้

ด้านบน: DISP (การตั้งค่าการแสดงผล)

ด้านล่าง: ชดเชยแสง/ดัชนีภาพ (

ด้านซ้าย: โหมดขับเคลื่อน (
ด้านขวา: ISO

/

)

)

ตรงกลาง: AF ตามตา

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถก�ำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับด้านล่าง/ซ้าย/ขวา
หรือตรงกลางของปุ่มควบคุมได้อีกด้วย

•• ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรียกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกด
ด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรือการหมุนปุ่มควมคุม

TH

15

การใช้ป่ ม
ุ Fn (ฟังก์ชั่น)
ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) และเรียกใช้ในขณะ

ถ่ายภาพได้ ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ได้สูงสุด
12 ฟังก์ชัน

1

กดปุ่ม DISP ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อให้แสดงโหมดหน้าจอที่
ไม่ใช่ [����������������]
จากนั้นกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)
Fn

2 เลือกฟังก์ช่น
ั ที่ท่านต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/
ขวา ของปุ่มควบคุม

3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการโดย
หมุนปุ่มควบคุม แล้วกดที่
ตรงกลางปุ่มควบคุม

•• บางฟังก์ชั่นสามารถปรับละเอียดได้
โดยใช้ป่ ุมหมุน

่ ต้องการปรับการตัง
เมือ
้ ค่าจากหน้าจอตัง
้ ค่าโดยเฉพาะ

เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นที่ 2 จากนั้นกดที่
ตรงกลางของปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะ

ส�ำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ท�ำการปรับการ
ตั้งค่าตามค�ำแนะน�ำการใช้งาน

ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
TH
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การใช้ก้านเลื่อน AF/MF/AEL
ท่านสามารถสลับฟังก์ชั่นของปุ่ม AF/MF/AEL
ไปเป็ น AF/MF หรือ AEL ได้โดยการเปลี่ยน
ต�ำแหน่งของก้านเลื่อน AF/MF/AEL

เมื่อท่านหมุนก้านเลื่อน AF/MF/AEL ไปที่

ต�ำแหน่ง AF/MF และกดปุ่ม โหมดโฟกัสจะ
เปลี่ยนไปมาระหว่างอัตโนมัติกับแมนนวล

ปุ่ม AF/MF/

ก้านเลื่อน AF/MF/AEL ไปที่ต�ำแหน่ง AEL

ก้านเลื่อน AF/MF/AEL

ชั่วคราว (ควบคุม AF/MF) เมื่อท่านหมุน

และกดปุ่ม ระดับแสงจะถูกล็อค (ล็อค AE)

ปุ่ม AEL

TH
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คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
ขั้นที่ 1: ใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจ�ำลงในกล้อง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจ�ำที่สามารถใช้กับกล้องนี้ได้ในหน้า 42

1

เปิ ดฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่/
การ์ดหน่วยความจ�ำ

2 ใส่ก้อนแบตเตอรี่โดยที่

ยังกดก้านล็อคด้วยปลาย
แบตเตอรี่ จนกว่าแบตเตอรี่
จะล็อคเข้าที่

3 ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ

•• ให้ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำจนคลิก

เข้าที่โดยหันมุมบากของการ์ดตาม

ทิศทางที่แสดงในรูป มิฉะนั้น อาจ
ท�ำให้การท�ำงานผิดปกติได้

4 ปิ ดฝาปิ ด
TH
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ก้านล็อค

��������
••เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจ�ำกับกล้องนี้เป็ นครัง้ แรก ขอแนะน�ำให้ฟอร์แมตการ์ดใน
กล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจ�ำมีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น (หน้า 39)

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการ
เข้าถึง (หน้า 14) ไม่ติดสว่างอยู่ และปิ ด

ก้านล็อค

สวิตช์กล้องแล้ว จากนั้น ดันก้านล็อคขึ้น
แล้วน�ำแบตเตอรีอ
่ อกมา ระวังอย่าท�ำ
แบตเตอรีห
่ ล่น

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจ�ำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการ
เข้าถึง (หน้า 14) ไม่ติดสว่าง จากนั้นดัน

การ์ดหน่วยความจ�ำเข้าในช่องเสียบการ์ด

หนึ่งครัง้ เพื่อน�ำการ์ดออก

TH
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ขัน
่ ณะทีแ
่ บตเตอรีย
่ ง
ั อยูใ่ นกล้อง
้ ที่ 2: ชาร์จแบตเตอรีข

1

ปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์

2 เชื่อมต่อกล้องกับ

แบตเตอรี่ที่ใส่เข้าใน
อะแดปเตอร์ AC
(ที่ให้มาด้วย) โดยใช้
สายไมโคร USB
(ที่ให้มาด้วย) แล้วต่อ
อะแดปเตอร์ AC เข้ากับ
เต้ารับติดผนัง
ไฟชาร์จบนกล้อง (สีส้ม)
ติดสว่าง: ก�ำลังชาร์จ

ดับ: ชาร์จเสร็จแล้ว

กะพริบ: การชาร์จเกิดข้อผิดพลาดหรือการชาร์จหยุดชั่วคราว เนื่องจากกล้องไม่
อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม

•• เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม): ประมาณ 150 นาที (เมื่อชาร์จแบตเตอรีท
่ ี่ไม่มี
ประจุเหลือในที่ที่อุณหภูมิ 25°C)

•• กรณีที่ใช้แบตเตอรีท
่ ี่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือแบตเตอรีท
่ ี่ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน

ึ
ไฟชาร์จอาจกะพริบถี่ๆ ขณะก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ น

ให้ถอดแบตเตอรีห
่ รือถอดสาย USB ออกจากกล้อง และใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อ
ชาร์จอีกครัง้

•• ต้องใช้แบตเตอรี่ Sony สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) และอะแดปเตอร์ AC
(ที่ให้มาด้วย) ของแท้เท่านั้น
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ขั้นที่ 3: ใส่เลนส์

1

ถอดฝาปิ ดตัวกล้องออกจาก
กล้อง และถอดฝาปิ ดท้าย
เลนส์ออกจากท้ายเลนส์
•• เมื่อเปลี่ยนเลนส์ ให้เปลี่ยนเลนส์

อย่างรวดเร็วในบริเวณซึ่งปราศจาก

ฝุ่ น เพื่อป้ องกันไม่ให้ฝ่ ุนละอองหรือ
สิ่งสกปรกเข้าไปภายในตัวกล้อง

ฝาปิ ดตัวกล้อง
ฝาปิ ดท้ายเลนส์

2 เมาท์เลนส์โดยให้

่ งหมายดัชนีสีขาว
เครือ
(ดัชนีเมาท์) ทั้งสองบน
เลนส์และกล้องอยู่ในแนว
เดียวกัน
•• ถือกล้องโดยให้เลนส์คว�่ำลงเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ฝ่ ุนละอองหรือสิ่ง

สกปรกเข้าไปในตัวกล้อง

3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหา
กล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ
ตามลูกศรจนกว่าจะได้ยิน
เสียงคลิกเข้าในต�ำแหน่ง
ล็อค

TH
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หมายเหตุ
••ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เลนส์เข้าไปตรงๆ และอย่าใช้ความรุนแรงขณะใส่เลนส์
••อย่ากดปุ่มปลดเลนส์ขณะก�ำลังติดเลนส์

••ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ ������������ เมื่อใช้เลนส์ A-mount ������������ ดู
รายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์

••เมื่อถือกล้องที่ใส่เลนส์แล้ว ให้จับกล้องและเลนส์อย่างมันคง
••อย่าจับส่วนของเลนส์ที่ย่น
ื ออกมาเพื่อซูมหรือปรับโฟกัส

เมื่อต้องการถอดเลนส์

กดปุ่ มปลดเลนส์คา้ งไว้และหมุนเลนส์ไป
ในทิศทางของลูกศรจนหมุนต่อไม่ได้

ปุ่มปลดเลนส์
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ขั้นที่ 4: ตั้งภาษาและนาฬิกา

1

หมุนสวิตช์ ON/OFF (ไฟ
หลัก) ไปที่ “ON” เพื่อเปิ ด
กล้อง
สวิตช์ ON/OFF
(ไฟหลัก)

2 เลือกภาษาที่ต้องการ

จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
ควบคุม

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว
จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม

4 เลือกต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรง
กลางของปุ่มเลือก

5 เลือกรายการที่ตั้งค่าโดยใช้ด้านบน/ล่าง ของปุ่มควบคุม
หรือหมุนปุ่มควบคุม แล้วกดที่ตรงกลางปุ่ม

6 เลือกรายการที่ต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา
ของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม

7 ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตั้งค่ารายการอื่น จากนั้น
เลือก [ตกลง] แล้วกดตรงกลางของปุ่มเลือก

TH
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••หากต้องการตั้งวันที่และเวลาในภายหลัง ท่านสามารถยกเลิกขั้นตอนการตั้งค่าวันที่และ
เวลาได้โดยกดปุ่ ม MENU ในกรณีนี้ หน้าจอตั้งค่าส�ำหรับวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น

อีกครัง้ เมื่อเปิ ดกล้องในครัง้ ต่อไป

••เมื่อต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ใช้ MENU (หน้า 39)

หมายเหตุ
••กล้องไม่มีฟังก์ชั่นใส่วันที่ลงในภาพ ท่านสามารถใส่วันที่ลงบนภาพถ่าย จากนั้นบันทึก
และสั่งพิมพ์ได้โดยใช้ PlayMemories Home (ส�ำหรับ Windows เท่านั้น)

ขั้นที่ 5: ถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ

1

เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดเพื่อตั้งให้เป็ น

2 มองเข้าไปในช่องมองภาพ และถือกล้องไว้
3 ปรับขนาดของวัตถุโดยหมุนแหวนซูมของเลนส์ เมื่อใส่
เลนส์ซูมไว้

4 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
•• เมื่อปรับโฟกัสภาพได้ ตัวแสดง (เช่น ) จะติดสว่าง

5 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
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การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

กดปุ่ ม MOVIE เพื่อเริม
่ /หยุดการบันทึก

การแสดงภาพ

กดปุ่ ม

(แสดงภาพ) เพื่อแสดงภาพ ท่านสามารถเลือกภาพที่ต้องการได้โดยใช้

ปุ่ มควบคุม

การลบภาพที่แสดง

กดปุ่ ม

(ลบ) ระหว่างแสดงภาพ เพื่อลบภาพนั้น เลือก [ลบ] โดยใช้ป่ ุมควบคุมบน

หน้าจอยืนยัน จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อลบภาพ

เมื่อต้องการถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพต่างๆ

ปรับปุ่ มหมุนปรับโหมดเป็ นโหมดที่ต้องการตามวัตถุหรือฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งาน
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การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi / One-touch
(NFC) / Bluetooth
ท่านสามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยใช้ฟังก์ช่น
ั Wi-Fi, NFC One-touch และ Bluetooth
ของกล้อง

•• การจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

•• การถ่ายโอนภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟน

•• การใช้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรลของกล้อง
•• การดูภาพนิ่งในจอทีวี

•• การบันทึกข้อมูลการระบุต�ำแหน่งจากสมาร์ทโฟนไปยังภาพถ่าย
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ” (หน้า 2) หรือดูเอกสารแนบ
“Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide”

PlayMemories Mobile
ต้องใช้ PlayMemories Mobile ในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน ถ้าใน

สมาร์ทโฟนของท่านมี PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็ น
รุน
่ ล่าสุด

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ PlayMemories Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน
(http://www.sony.net/pmm/)

การบันทึกข้อมูลการระบุต�ำแหน่งให้กับภาพที่ถ่าย
เมื่อใช้ PlayMemories Mobile ท่านสามารถทราบข้อมูลของสถานที่ได้จาก

สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ (ผ่านการรับส่งสัญญาณ Bluetooth) และบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวให้กับภาพที่ถ่าย
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ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ /
PlayMemories Camera Apps
เรามีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้และ PlayMemories Camera Apps ที่จะช่วย
เพิ่มลูกเล่นสนุก ๆ ให้กับภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหวของท่าน

ลองใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยการเข้า URL รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
ผ่านทางเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน จากนั้นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตาม
ค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ หากท่านได้ติดตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไว้แล้วใน
คอมพิวเตอร์ โปรดอัพเดตโปรแกรมนั้นให้เป็ นรุน
่ ล่าสุดก่อนใช้งาน

Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมทีใ่ ช้งานได้กบ
ั ซอฟต์แวร์ตามทีแ
่ นะน�ำได้จาก URL ต่อไปนี้

http://www.sony.net/pcenv/

PlayMemories Home
PlayMemories Home ให้ท่านสามารถน�ำเข้าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปยัง
คอมพิวเตอร์ เพื่อดูหรือใช้งานได้

ท่านต้องติดตั้ง PlayMemories Home เพื่อน�ำเข้าภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรือ

ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ดาวน์โหลดโดยตรงได้จาก URL ต่อไปนี้
http://www.sony.net/pm/

•• ท่านสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ไปยัง PlayMemories Home เมื่อเชื่อมต่อกล้อง
่ ง
กับคอมพิวเตอร์ของท่าน ดังนั้น ขอแนะน�ำให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือ

คอมพิวเตอร์ของท่าน แม้ว่าได้ติดตั้ง PlayMemories Home ไว้แล้วใน
คอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม
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Image Data Converter
ท่านสามารถสร้างและแก้ไขภาพ RAW โดยใช้ฟังก์ชั่นการปรับต่างๆ เช่น Tone
Curve และความคมชัด

Remote Camera Control
เมื่อใช้ Remote Camera Control ท่านก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าค่ากล้องหรือลั่น
ชัตเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้

เมื่อใช้ Remote Camera Control ก่อนอื่นให้เลือก MENU 

(ตั้งค่า) 

[เชื่อมต่อ USB]  [PC รีโมท] จากนั้นเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
USB

PlayMemories Camera Apps
ท่านสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับกล้องได้โดยการต่อเข้ากับเว็บไซต์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

(PlayMemories Camera Apps) ผ่านทาง

คอมพิวเตอร์ของท่านหรือฟังก์ช่น
ั Wi-Fi ของกล้อง
http://www.sony.net/pmca/

•• หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว ท่านสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันได้โดยการน�ำ
่ งหมาย
สมาร์ทโฟนที่มี NFC ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android ไปแตะที่เครือ
กล้อง โดยใช้ฟังก์ชั่น [One-touch(NFC)]
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ที่

รายการ MENU
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ MENU แต่ละรายการได้จาก คู่มือช่วยเหลือ

(ตั้งค่ากล้อง1)
คุณภาพ/ขนาดภาพ
คุณภาพ

ตั้งค่าคุณภาพของภาพส�ำหรับภาพนิ่ง

ขนาดภาพ

เลือกขนาดของภาพนิ่ง

อัตราส่วนภาพ

เลือกอัตราส่วนของภาพนิ่ง

พาโนรามา: ขนาด

พาโนรามา: ทิศทาง

แท็บสีแดง

([RAW] / [ละเอียด] เป็ นต้น)
(L / M / S)

เลือกขนาดของภาพพาโนรามา

ตั้งค่าทิศทางการถ่ายภาพส�ำหรับภาพพาโนรามา

NR ที่ชัตเตอร์ช้า

ตั้งการประมวลผลลดจุดรบกวนส�ำหรับภาพที่ถา่ ยด้วย

NR ที่ ISO สูง

ตั้งค่าการประมวลผลลดจุดรบกวนส�ำหรับการถ่ายภาพที่ค่า

ขอบเขตสี

เปลี่ยนขอบเขตสี (ช่วงสีที่ผลิตซ�้ำได้)

ความเร็วชัตเตอร์ 1 วินาทีหรือนานกว่า
ความไวแสงสูง

ชดเชยเลนส์

เลือกชนิดของการชดเชยเลนส์

โหมดอัตโนมัติ

ท่านสามารถถ่ายภาพโดยเลือก อัตโนมัติอัจฉริยะ หรือ

เลือกบรรยากาศ

เลือกการตั้งค่าที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ตรงกับเงื่อนไข

โหมดถ่ายภาพ/ขับเคลื่อน

ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ

โหมดขับเคลื่อน

อัตโนมัติอัจฉริยะพิเศษ

บรรยากาศถ่ายภาพต่างๆ

([บุคคล] / [กีฬา] เป็ นต้น)

เมื่อมีการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพเป็ น [อัตโนมัติพิเศษ] และ

กล้องจดจ�ำฉากที่จะถ่ายด้วยภาพหลายๆ ภาพ การตั้งค่านี้
จะก�ำหนดว่าให้แสดงภาพและบันทึกโดยอัตโนมัติหรือไม่

ตั้งค่าโหมดขับเคลื่อน เช่น การถ่ายภาพต่อเนื่อง
([ตั้งเวลา] / [คร่อมต่อเนื่อง] เป็ นต้น)
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ตั้งค่าถ่ายคร่อม

AF

/

ใช้ค่าบันทึก

/

บันทึกตั้งค่า

ตั้งค่าการถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลาในโหมดถ่ายภาพคร่อม
ล�ำดับการถ่ายภาพส�ำหรับคร่อมแสง และคร่อมสมดุลแสง

สีขาว

เรียกใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ล่วงหน้าใน
[

/

บันทึกตั้งค่า]

บันทึกโหมดและการตั้งค่ากล้องที่ต้องการ

โหมดโฟกัส

เลือกโหมดโฟกัส

��������������������

ตั้งค่าระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร์เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไป

([AF ครัง้ เดียว] / [AF ต่อเนื่อง] เป็ นต้น)

ที่ [AF ครัง้ เดียว], [DMF] หรือ [AF อัตโนมัติ] ส�ำหรับวัตถุ

ที่อยู่น่งิ

��������������������

ตั้งค่าระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร์เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไปที่

บริเวณปรับโฟกัส

เลือกพื้นที่โฟกัส

[AF ต่อเนื่อง] หรือ [AF อัตโนมัติ] ส�ำหรับวัตถุที่เคลื่อนไหว

([กว้าง] / [จุดที่ปรับได้] เป็ นต้น)

ไฟช่วย AF

ตั้งค่าไฟ AF ซึ่งใช้เพื่อช่วยโฟกัสวัตถุในสภาพแสงมืด

ระบบ AF

ตั้งวิธีการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์

AF ด้วยชัตเตอร์

ตั้งค่าว่าจะท�ำหรือไม่ท�ำการโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่ม

AF ล็อคเป้าหมายกลาง

ตั้งค่าฟังก์ชั่นให้ติดตามวัตถุและยังคงโฟกัสต่อไปขณะกด
ตรงกลางปุ่มควบคุมในหน้าจอถ่ายภาพ
LA-EA1/LA-EA3 ������������

ชัตเตอร์ลงครึง่ หนึ่ง ซึ่งจะมีประโยชน์กรณีที่ต้องการปรับ

โฟกัสและระดับแสงแยกกัน

AF ล่วงหน้า

ตั้งว่าจะท�ำหรือไม่ท�ำการโฟกัสอัตโนมัติก่อนกดปุ่มชัตเตอร์

Eye-Start AF

ตั้งว่าจะใช้หรือไม่ใช้โฟกัสอัตโนมัติเมื่อมองผ่านช่องมอง

ออโต้เคลียร์บริเวณ AF
แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง
TH
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ลงครึง่ หนึ่ง

ภาพ กรณีที่ติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2/LA-EA4

������������ เอาไว้

ตั้งค่าว่าควรแสดงพื้นที่โฟกัสตลอดเวลาหรือไม่ หรือให้หาย
ไปโดยอัตโนมัติในทันทีหลังจากโฟกัสได้แล้ว

ตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงพื้นที่โฟกัสในโหมด [AF ต่อเนื่อง]

ปรับ AF ละเอียด
ระดับแสง

ชดเชยแสง
ISO

ปรับต�ำแหน่งโฟกัสอัตโนมัติอย่างละเอียดเมื่อใช้

อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 หรือ LA-EA4 ������������

ชดเชยความสว่างส�ำหรับภาพทั้งภาพ
ตั้งค่าความไวแสง ISO

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO
โหมดวัดแสง
จุดปรับจุดวัดแสง

ขั้นระดับแสง

([ISO AUTO] เป็ นต้น)

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ช้าสุด ซึ่งความไวแสง ISO จะเริม
่
เปลี่ยนในโหมด [ISO AUTO]
เลือกวิธีวัดความสว่าง

([หลายจุด] / [จุดเดียว] เป็ นต้น)

ตั้งค่าว่าจะให้จุดการวัดแสงเฉพาะจุดท�ำงานไปพร้อม

กับพื้นที่โฟกัสหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่

[จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]

เลือกระดับการเพิ่มของความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรบ
ั แสง และ
การชดเชยแสง

AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะล็อคระดับแสงหรือไม่ เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลง
ครึง่ หนึ่ง ซึ่งจะมีประโยชน์กรณีที่ต้องการปรับโฟกัสและ
ปรับมาตรฐานแสง
แฟลช

โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช
ตัง
้ ค่าชดเชยแสง
ลดตาแดง

ระดับแสงแยกกัน

ปรับมาตรฐานให้ค่าระดับแสงที่ถูกต้องส�ำหรับโหมดวัดแสง

แต่ละโหมด

ตั้งค่าแฟลช

ปรับความเข้มแสงแฟลช

ตั้งว่าให้น�ำค่าชดเชยระดับแสงไปใช้กับการชดเชยแสง
แฟลชหรือไม่

ลดการเกิดตาแดงเมื่อใช้แฟลช

สี/WB/การประมวลผลภาพ
สมดุลย์แสงสีขาว

แก้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดยรอบเพื่อถ่ายภาพวัตถุ
ที่มีสีค่อนข้างขาวในโทนสีขาว

([อัตโนมัติ] / [แสงแดดกลางวัน] เป็ นต้น)
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DRO/ออโต้ HDR

เลือกโทนสีที่จะเน้น เมื่อถ่ายภาพในสภาพที่มีแสงสว่าง

เช่น แสงหลอดไส้ ในกรณีที่ตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไว้ที่

[อัตโนมัติ]

วิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและแสงเงาระหว่างวัตถุกับ
พื้นหลัง โดยแบ่งภาพออกเป็ นพื้นที่เล็ก ๆ หลาย ๆ ส่วน

แล้วสร้างภาพที่มีความสว่างและการไล่แสงเงาอย่าง
สร้างสรรค์ภาพถ่าย

เหมาะสม

เลือกการประมวลผลภาพที่ต้องการ

ท่านยังสามารถปรับคอนทราสต์ ความอิ่มสี และความ
คมชัดได้ด้วย

เอฟเฟ็คของภาพ

โปรไฟล์ภาพ

([สดใส] / [บุคคล] เป็ นต้น)

ถ่ายภาพให้มีเอกลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดตามเอฟเฟกต์

ภาพที่เลือก

([กล้องทอย] / [สีเดียวโทนเข้ม] เป็ นต้น)

เปลี่ยนการตั้งค่า เช่น สีและโทนสี เมื่อบันทึกภาพ

* ฟังก์ชั่นนี้เหมาะส�ำหรับผู้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มีความ
ช�ำนาญ

ลูกเล่นปรับผิวนวล

ช่วยปรับโฟกัส
ขยายโฟกัส

เวลาในการขยายโฟกัส
AF ในขยายโฟกัส

ตั้งค่าลูกเล่นผิวนวลและระดับเอฟเฟ็ค
ขยายภาพก่อนถ่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบจุดโฟกัสได้
ตั้งค่าระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ่

ตั้งค่าว่าจะโฟกัสอัตโนมัติหรือไม่เมื่อก�ำลังแสดงภาพที่ขยาย
ขณะที่ก�ำลังแสดงภาพที่ขยาย ท่านสามารถโฟกัสภายใน

พื้นที่ซ่งึ เล็กกว่าจุดที่ปรับได้

MF Assist
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แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสด้วยตัวเอง

ระดับจุดสูงสุด

เน้นกรอบของพื้นที่ซ่งึ อยู่ในโฟกัสด้วยสีที่ระบุ เมื่อปรับ

สีสูงสุด

ตั้งค่าสีที่ใช้ส�ำหรับฟังก์ชั่นจุดสูงสุด

โฟกัสด้วยตัวเอง

หาใบหน้า/สนับสนุนถ่ายภาพ
รอยยิ้ม/ค้นหาใบหน้า

เลือกเพื่อค้นหาภาพใบหน้าและปรับการตั้งค่าต่างๆ โดย
อัตโนมัติ ตั้งค่าให้ชัตเตอร์ท�ำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ
รอยยิ้ม

([ปิ ด] / [เปิ ด (บันทึกใบหน้า)] / [เปิ ด] /

การบันทึกใบหน้า
จัดเฟรมอัตโนมัติ

[ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม])

บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลที่จะเน้นให้เป็ นจุดส�ำคัญของภาพ

เมื่อท�ำการโฟกัส

วิเคราะห์ฉากเมื่อจับภาพใบหน้า ภาพระยะใกล้ หรือวัตถุที่

ติดตามโดยฟังก์ชั่น AF ล็อคเป้ าหมาย พร้อมทั้งตัดขอบและ
บันทึกภาพอีกภาพที่มีองค์ประกอบภาพที่น่าประทับใจมาก
ขึ้นโดยอัตโนมัติ

(ตั้งค่ากล้อง2)
ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อน/ส.ค.โมชั่น

แท็บสีม่วง
ตั้งค่าโหมดรับแสง เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว หรือภาพ

เคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น

รูปแบบไฟล์

เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าการบันทึก

เลือกอัตราบิตและอัตราเฟรมส�ำหรับใช้กับขนาดของ

ตั้งค่าสโลและควิก

เปลี่ยนการตั้งค่าในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบ

บันทึกวิดีโอสองทาง

([XAVC S 4K] / [AVCHD] เป็ นต้น)

ภาพเคลื่อนไหว

สโลว์โมชั่นและควิกโมชั่น

ตั้งว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพ

เคลื่อนไหว MP4 หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD และ
ภาพเคลื่อนไหว MP4 พร้อมกันหรือไม่

ความเร็วขับ AF

สลับความเร็วในการโฟกัสขณะที่ใช้โฟกัสอัตโนมัติใน

ความไว AF ติดตาม

ตั้งค่าความไวในการติดตาม AF ให้โหมดภาพ

โหมดภาพเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
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ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ

การอัดเสียง
ระดับเสียงบันทึก
แสดงระดับเสียง

ลดเสียงลมรบกวน

ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ปรับความเร็วชัตเตอร์ตามความสว่าง
ของสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพ
เคลื่อนไหว

เลือกว่าต้องการให้บันทึกเสียงหรือไม่ เมื่อถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว

ปรับระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าต้องการแสดงระดับเสียงหรือไม่

ลดเสียงลมรบกวนระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

������������

่ งหมายบนจอภาพ
ตั้งค่าว่าจะแสดงหรือไม่แสดงเครือ

���������������

่ งหมายที่จะให้แสดงบนจอภาพขณะบันทึก
ตั้งค่าเครือ

ชัตเตอร์/SteadyShot
ถ่ายภาพไร้เสียง

ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว

ถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์

ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ

ตั้งว่าให้ใช้ฟังก์ชั่นม่านชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ชุดแรก

ถ่ายโดยไม่มีเลนส์

ตั้งค่าว่าจะให้ลั่นชัตเตอร์หรือไม่ เมื่อไม่ได้ใส่เลนส์ไว้

ถ่ายโดยไม่มีการ์ด

หรือไม่

ตั้งว่าจะให้ลั่นชัตเตอร์หรือไม่เมื่อไม่ได้ใส่การ์ด
หน่วยความจ�ำ

SteadyShot

ตั้งค่าว่าจะเปิ ดใช้งาน SteadyShot ในการถ่ายภาพ

ตั้งค่า SteadyShot

ก�ำหนดการตั้งค่า SteadyShot

ซูม

ตั้งค่าอัตราซูมส�ำหรับฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการ

ตั้งค่าซูม

ตั้งว่าจะใช้หรือไม่ใช้ ซูมภาพคมชัด และ ซูมดิจิตอล

ซูม

หมุนวงแหวนซูม

หรือไม่

ซูมด้วยเลนส์

ขณะท�ำการซูม

ก�ำหนดการซูมเข้า/ซูมออกให้ทิศทางการหมุนของ

เลนส์ซูม ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับเลนส์เพาเวอร์ซูมที่ใช้งาน

ร่วมกับฟังก์ช่น
ั นี้ได้เท่านั้น
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แสดง/แสดงภาพอัตโนมัติ
ปุ่ม DISP

FINDER/MONITOR
เฟรมเรทของช่.ม.ภ.

ก�ำหนดประเภทข้อมูลที่จะแสดงบนจอภาพหรือใน

ช่องมองภาพ เมื่อกดปุ่ม DISP

ตั้งค่าวิธีการสลับการแสดงผลระหว่างช่องมองภาพ

อิเล็กทรอนิกส์กับจอภาพ

ตั้งค่าอัตราเฟรมส�ำหรับช่องมองภาพเมื่อถ่ายภาพนิ่ง

ลายทาง

แสดงแถบสีเพื่อปรับความสว่าง

��������������������

ตั้งค่าแถบแนะน�ำที่แสดงเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าระดับ

เส้นตาราง

แสดง Live View
แสดงภาพอัตโนมัติ
��������������

������������������
������������������
ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่

แสดงเส้นตารางเพื่อปรับองค์ประกอบภาพ

แสงในหน้าจอถ่ายภาพ

ตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงการตั้งค่า เช่น การชดเชย

แสงในหน้าจอแสดงผล

ตั้งค่าแสดงภาพอัตโนมัติเพื่อแสดงภาพที่ถา่ ยได้หลัง

การถ่ายภาพ

ก�ำหนดฟังก์ชั่นให้ป่ ุมต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถใช้งาน
กล้องได้เร็วขึ้น โดยการกดปุ่มเหล่านี้ในขณะถ่ายภาพ

ก�ำหนดฟังก์ชั่นให้ป่ ุม เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานกล้อง

ได้เร็วขึ้น โดยการกดปุ่มเหล่านี้ในขณะแสดงภาพ

ก�ำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้แสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม Fn
(ฟังก์ชั่น)

ตั้งค่าปุ่มหมุน/วงล้อ

ตั้งค่าฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมเมื่อตั้งค่า

ชดเชย Ev หมุน/วงล้อ

ปรับการชดเชยแสงด้วยปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุม

ล็อคปุ่มหมุน/วงล้อ

ตั้งว่าจะปิ ดหรือไม่ปิดใช้งานปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมไว้

ปุ่ม MOVIE

โหมดรับแสงไว้ที่ M ท่านสามารถปรับความเร็ว
ชัตเตอร์หรือค่ารูรบ
ั แสงด้วยการตั้งค่านี้
เปิ ดหรือปิ ดใช้งานปุ่ม MOVIE

ชั่วคราวโดยใช้ป่ ุม Fn ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถปิ ด
ใช้งาน/เปิ ดใช้งานปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมได้โดยกด

สัญญาณเสียง

ปุ่ม Fn ค้างไว้

เลือกว่าจะให้ส่งเสียงบีปหรือไม่ ระหว่างการโฟกัส

อัตโนมัติหรือการท�ำงานของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
TH
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(ไร้สาย)
ส่งไปยังสมาร์ทโฟน

ส่งไปยังคอมพิวเตอร์
ดูภาพบนทีวี
One-touch(NFC)

โหมดเครื่องบิน
ตั้งค่า Wi-Fi
ตั้งค่า Bluetooth
��������������������
แก้ไขชื่ออุปกรณ์

รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย

(โปรแกรม)
รายการโปรแกรม
�����
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แท็บสีเขียว
ถ่ายโอนภาพเพื่อไปแสดงบนสมาร์ทโฟน

ส�ำรองภาพโดยถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ให้ท่านสามารถดูภาพผ่านจอทีวีที่รองรับระบบ

เครือข่าย

ก�ำหนดแอปพลิเคชันให้ One-touch (NFC) ท่าน

สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเมื่อถ่ายภาพโดยแตะ

สมาร์ทโฟนที่มี NFC เข้ากับกล้อง

ปิ ดใช้งานการสื่อสารไร้สายจากอุปกรณ์ เช่น ฟังก์ชั่น
Wi-Fi, NFC และ Bluetooth

ให้ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อของท่าน และ

ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ควบคุมการตั้งค่าในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน
ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

รับข้อมูลการระบุต�ำแหน่งจากสมาร์ทโฟนที่จับคู่และ
บันทึกข้อมูลนั้นลงในภาพที่ถา่ ย

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ภายใต้ Wi-Fi Direct ฯลฯ
รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมด

แท็บสีเขียวอ่อน
แสดงรายการแอปพลิเคชัน ท่านสามารถเลือก

แอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานได้

แสดงค�ำแนะน�ำในการใช้งานแอปพลิเคชัน

(เล่น)
ลบ

โหมดดูภาพ
ดัชนีภาพ

หมุนการแสดงภาพ
สไลด์โชว์

หมุน

ขยาย

ป้องกัน

แท็บสีฟ้า
ลบภาพ

แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากวันที่หรือ

โฟลเดอร์ที่ระบุไว้

แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน

ตัง้ ค่าแนวการแสดงภาพส�ำหรับภาพถ่ายให้เป็ นแนวตัง้

แสดงสไลด์โชว์
หมุนภาพ

ขยายภาพที่แสดง
ป้ องกันภาพที่ถา่ ยไว้ ไม่ให้ถูกลบโดยบังเอิญ

เลือกพิมพ์

ระบุล่วงหน้าว่าภาพนิ่งภาพใดในการ์ดหน่วยความจ�ำ

บันทึกภาพนิง
่

เก็บภาพบรรยากาศที่เลือกในภาพเคลื่อนไหวเพื่อ

ที่ต้องการพิมพ์ในภายหลัง

จัดเก็บเป็ นภาพนิ่ง

(ตั้งค่า)
ความสว่างหน้าจอ

ความสว่างช่องมองภาพ
อุณหภูมิสีช่องมองภาพ
ช่วยแสดง Gamma

ตั้งค่าระดับเสียง
ค่าอัพโหลดภาพ

เมนูแบบเรียงต่อกัน

แท็บสีเหลือง
ปรับความสว่างของหน้าจอ

ตั้งค่าความสว่างของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งอุณหภูมิสีของช่องมองภาพ

แปลงภาพ S-Log เป็ นภาพที่มีคอนทราสต์เทียบเท่า

กับการตั้งค่าแกมม่าปกติ เมื่อกล้องแสดงภาพดังกล่าว
เพื่อช่วยในการตรวจสอบ

ตั้งค่าระดับเสียงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

่ ใช้งานการ์ด Eye-Fi
ั่ อัพโหลดของกล้อง เมือ
ตัง้ ค่าฟังก์ชน

ที่มีจ�ำหน่ายโดยทั่วไป

ตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงเมนูแบบเรียงต่อกันทุกครัง้
ที่กดปุ่ม MENU
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คู่มือปุ่มหมุนปรับโหมด
หน้ายืนยันการลบ
คุณภาพการแสดงผล
เวลาเริ่มประหยัดพง.
อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ

ตัวเลือก NTSC/PAL*1
�����������
ระบบสัมผัส
แผ่นสัมผัส (แนวตั้ง)
ตั้งค่าบริเวณแผ่นสัมผัส
โหมดสาธิต

ตั้งค่าว่าจะให้เลือก [ลบ] หรือ [ยกเลิก] ไว้ล่วงหน้าใน

หน้าจอยืนยันการลบ

ตั้งคุณภาพการแสดงผล

ตั้งระยะเวลาให้เปลี่ยนเป็ นโหมดประหยัดพลังงาน
โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าอุณหภูมิของกล้องที่จะท�ำให้กล้องปิ ดสวิตช์เอง

โดยอัตโนมัติในขณะถ่ายภาพ ขณะถ่ายภาพในโหมด

มือถือ ให้ตั้งค่าไปที่ [ปกติ]

เปลี่ยนรูปแบบทีวีของอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถถ่าย
ภาพเป็ นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

เริม
่ โหมดท�ำความสะอาดเพื่อท�ำความสะอาดเซ็นเซอร์
ภาพ

ตั้งค่าว่าจะเปิ ดใช้งานการท�ำงานแบบสัมผัสของ
จอภาพหรือไม่

ตั้งค่าว่าจะสั่งงานกล้องผ่านแผงสัมผัสหรือไม่ เมื่อใช้
ช่องมองภาพในแนวตั้ง

ตั้งค่าพื้นที่ส�ำหรับใช้งานแผงสัมผัสเมื่อจะท�ำการถ่าย

ภาพผ่านช่องมองภาพ

ตั้งค่าการแสดงภาพเคลื่อนไหวสาธิตเป็ นเปิ ดหรือปิ ด

ตั้งค่าไทม์โค้ด (TC) และยูสเซอร์บิต (UB)

รีโมทควบคุม

ตั้งว่าจะใช้หรือไม่ใช้รโี มทคอนโทรลอินฟาเรด

เลือกส.ออก 4K

เชื่อมต่อ USB

TH

ของแต่ละโหมดถ่ายภาพ)

ตั้งค่า TC/UB

ตั้งค่า HDMI

38

เปิ ดหรือปิ ดค�ำแนะน�ำปุ่มหมุนปรับโหมด (ค�ำอธิบาย

* ฟังก์ชั่นนี้เหมาะส�ำหรับผู้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มี
ความช�ำนาญ

ตั้งค่า HDMI

ตั้งค่าวิธีการบันทึกและส่งออกภาพเคลื่อนไหว 4K
่ งบันทึก/
ผ่าน HDMI เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครือ
่ งเล่นภายนอกที่รองรับ 4K
เครือ
ตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่อ USB

ตั้งค่า USB LUN

เพิ่มระดับความเข้ากันได้โดยจ�ำกัดฟังก์ชั่นของการ
เชื่อมต่อ USB ตั้งไว้ที่ [หลายตัว] ในสภาวะปกติ

่ ง
และที่ [ตัวเดียว] เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับเครือ
เครื่องชาร์จ USB

คอมพิวเตอร์ หรือ AV คอมโพเน้นท์ไม่ได้เท่านั้น

ตั้งค่าว่าจะให้มีการจ่ายไฟผ่านการเชื่อมต่อ USB

หรือไม่ เมื่อต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

USB ด้วยสายไมโคร USB หากท่านใช้อะแดปเตอร์ AC
ที่ให้มาด้วย จะมีการจ่ายพลังงานโดยไม่ค�ำนึงว่าจะตั้ง
ตั้งค่า PC รีโมท
ภาษา

ตั้ง วันที่/เวลา
ตั้งค่าท้องที่

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ค่านี้เป็ นเปิ ดหรือปิ ด

ควบคุมการตั้งค่าการถ่ายภาพระยะไกลผ่าน PC
เลือกภาษา

ตั้งวันที่ เวลาและปรับเวลาฤดูรอ
้ น
ตั้งค่าต�ำแหน่งการใช้งาน

ตั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ส�ำหรับภาพนิ่ง

ฟอร์แมต

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ

ตั้งค่าชื่อไฟล์

เปลี่ยนอักขระ 3 ตัวแรกของชื่อไฟล์ส�ำหรับภาพนิง่

หมายเลขไฟล์

เลือกโฟลเดอร์ REC
แฟ้มภาพใหม่
ชื่อโฟลเดอร์

กู้ฐานข้อมูลภาพ
แสดงข้อมูลสื่อบันทึก

เวอร์ชั่น

ตัง้ ค่าวิธีที่ใช้ในการก�ำหนดหมายเลขไฟล์

เปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ส�ำหรับเก็บภาพนิง่ และภาพ
เคลื่อนไหว (MP4)

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ส�ำหรับเก็บภาพนิ่งและภาพ

เคลื่อนไหว (MP4)

ตั้งค่ารูปแบบโฟลเดอร์ส�ำหรับภาพนิ่ง

กู้ไฟล์ฐานข้อมูลภาพและเปิ ดใช้งานการบันทึกและ

การแสดงภาพ

แสดงเวลาที่ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่เหลืออยู่และ
จ�ำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้บนการ์ดหน่วย

ความจ�ำ

แสดงเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์กล้อง

TH

39

โลโก้ใบรับรอง*2

แสดงข้อมูลใบรับรองส�ำหรับกล้อง (แสดงเฉพาะโลโก้

รีเซ็ตการตั้งค่า

เรียกการตั้งค่าต่างๆ กลับคืนสู่ค่าเริม
่ ต้น เลือก

ใบรับรองบางโลโก้เท่านั้น)

[ตั้งค่าเริม
่ ต้น] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับสู่
ค่าเริม
่ ต้น

*1 หากเปลี่ยนรายการนี้ ท่านจะต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำให้สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบ PAL หรือ NTSC ได้ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยระบบ

NTSC อาจไม่สามารถเปิ ดดูผ่านทีวีระบบ PAL ได้

*2 รุน
่ ส�ำหรับต่างประเทศเท่านั้น
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ข้อมูลจ�ำเพาะ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจ�ำนวนภาพที่บันทึกได้
อายุการใช้งาน
ถ่ายภาพ

โหมดหน้าจอ

การถ่ายภาพจริง

โหมดหน้าจอ

(ภาพนิ่ง)
(ภาพเคลื่อนไหว)
การถ่ายภาพต่อ
เนื่อง

(ภาพเคลื่อนไหว)

โหมดช่องมองภาพ
โหมดช่องมองภาพ

แบตเตอรี่
—
—

ประมาณ 70 นาที

จ�ำนวนภาพ
ประมาณ 350
ประมาณ 310
—

โหมดหน้าจอ

ประมาณ 65 นาที

ประมาณ 105 นาที

—

โหมดช่องมองภาพ

ประมาณ 105 นาที

—

—

•• อายุการใช้งานแบตเตอรีแ
่ ละจ�ำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ข้างต้นเป็ นค่าโดย
ประมาณส�ำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรีจ
่ นเต็ม อายุการใช้งานแบตเตอรีแ
่ ละ
จ�ำนวนภาพอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน

•• อายุการใช้งานแบตเตอรีแ
่ ละจ�ำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้เป็ นการประมาณค่า
จากการถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

–– ใช้งานแบตเตอรีใ่ นอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C

–– ใช้เลนส์ E PZ 16 - 50mm F3.5 - 5.6 OSS ������������

–– ใช้การ์ดหน่วยความจ�ำ Sony SDXC ที่มี UHS Speed Class 3 (

–– [ความสว่างช่องมองภาพ]: [แมนนวล] [±0]

) ������������

–– [ความสว่างหน้าจอ]: [แมนนวล] [±0]
–– [คุณภาพการแสดงผล]: [ปกติ]

•• จ�ำนวน “ถ่ายภาพ (ภาพนิง่ )” เป็ นไปตามมาตรฐาน CIPA ส�ำหรับการถ่ายภาพ
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– DISP: [แสดงข้อมูลทั้งหมด]

–– [โหมดโฟกัส]: [AF อัตโนมัติ]

–– ถ่ายหนึ่งภาพทุกๆ 30 วินาที

–– แฟลชติดหนึ่งครัง้ เมื่อถ่ายภาพทุกสองภาพ

–– เปิ ดและปิ ดสวิตช์กล้องหนึ่งครัง้ เมื่อถ่ายภาพทุกสิบครัง้
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•• จ�ำนวนนาทีที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้เป็ นไปตามมาตรฐาน CIPA ส�ำหรับการ
ถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

–– คุณภาพของภาพถ่ายจะตั้งไว้ที่ XAVC S HD 60p 50M

/50p 50M

–– การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรีข
่ ้น
ึ อยู่กับการ

ถ่ายภาพ การซูม การอยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพ การเปิ ด/ปิ ด ฯลฯ ซ�้ำๆ กัน

หลายครัง้

–– การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรีข
่ ้น
ึ อยู่กับ

การถ่ายภาพไม่หยุดจนกระทั่งครบจ�ำนวนสูงสุด (29 นาที) แล้วถ่ายต่อโดยกด
ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครัง้ ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น การซูม จะไม่ท�ำงาน

การ์ดหน่วยความจ�ำที่สามารถใช้ได้
่ งหมาย  จะ
ท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจ�ำประเภทต่อไปนี้กับกล้องนี้ เครือ
บ่งชี้ว่าการ์ดหน่วยความจ�ำเหล่านี้สามารถใช้ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้
เมื่อใช้ Memory Stick Micro หรือการ์ดหน่วยความจ�ำ microSD กับกล้องนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวแปลงที่เหมาะสมแล้ว
การ์ดหน่วยความจ�ำ
Memory Stick PRO Duo



Memory Stick PRO-HG Duo



Memory Stick Micro (M2)
การ์ดหน่วยความจ�ำ SD

การ์ดหน่วยความจ�ำ SDHC
การ์ดหน่วยความจ�ำ SDXC

TH






ส�ำหรับภาพเคลื่อนไหว

MP4

AVCHD





XAVC S

(Mark2

(Mark2

—





* 1





เท่านั้น)

เท่านั้น)

(Mark2

(Mark2

*2

*2

เท่านั้น)
* 2
* 2

การ์ดหน่วยความจ�ำ microSD



* 2

microSDHC



* 2

การ์ดหน่วยความจ�ำ
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ส�ำหรับ

ภาพนิ่ง

เท่านั้น)

—
—

*2

*3

*2

—

*2
*2

*3
*3

การ์ดหน่วยความจ�ำ

ส�ำหรับ

ส�ำหรับภาพเคลื่อนไหว

ภาพนิ่ง

MP4

AVCHD

XAVC S



*

*

*3

การ์ดหน่วยความจ�ำ
microSDXC

2

2

*1 ไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดตั้งแต่ 100 Mbps ขึ้นไปได้
*2 SD Speed Class 4 (
เร็วกว่า

*3 SD Speed Class 10 (

) หรือเร็วกว่า หรือ UHS Speed Class 1 (
) หรือ UHS Speed Class 1 (

) หรือ

) หรือเร็วกว่า

เมื่อบันทึกด้วยขนาด 100 Mbps ขึ้นไป จะต้องใช้ UHS Speed Class 3 (

)

หมายเหตุ
••เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจ�ำ SDHC ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S เป็ นเวลานานๆ
ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะแบ่งออกเป็ นไฟล์ขนาด 4 GB ท่านสามารถจัดการไฟล์ที่
แบ่งให้เป็ นไฟล์เดียวได้โดยน�ำเข้าไฟล์เหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้

PlayMemories Home

จ�ำนวนภาพที่บันทึกได้
เมื่อท่านใส่การ์ดหน่วยความจ�ำเข้าไปในกล้องและเลื่อนสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)

ไปที่ “ON”, จ�ำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (ถ้าท่านถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค่า
ปัจจุบัน) จะปรากฏบนหน้าจอ
หมายเหตุ
••หาก “0” (จ�ำนวนภาพที่บันทึกได้) กะพริบเป็ นสีส้ม แสดงว่าการ์ดหน่วยความจ�ำนั้นเต็ม

เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจ�ำเป็ นอันใหม่ หรือลบภาพออกจากการ์ดหน่วยความจ�ำปัจจุบัน

••หาก “NO CARD” กะพริบเป็ นสีส้ม แสดงว่าไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ ใส่การ์ด
หน่วยความจ�ำ
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จ�ำนวนภาพทีส
่ ามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจ�ำ

ตารางด้านล่างแสดงจ�ำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกได้ในการ์ด

หน่วยความจ�ำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ ค่าถูกก�ำหนดโดยใช้การ์ดหน่วยความจ�ำ

มาตรฐานของ Sony ส�ำหรับการทดสอบ ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจ�ำที่ใช้
[

[

ขนาดภาพ]: [L: 24M]

อัตราส่วนภาพ]: [3:2]*

ปกติ

คุณภาพ

ละเอียด

ละเอียดมาก

RAW & JPEG
RAW

* เมื่อตั้งค่า [

8 GB

16 GB

32 GB

820

1650

3300

1300
405
215

295

2700
810

435

600

(หน่วย: ภาพ)

5400
1600
880

1200

64 GB
10500
6600
3250
1750

2400

อัตราส่วนภาพ] เป็ นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [3:2] ท่านสามารถบันทึกภาพเป็ น

จ�ำนวนที่มากกว่าจ�ำนวนที่แสดงในตารางข้างต้น (ยกเว้นเมื่อเลือก [RAW] ไว้)

หมายเหตุ
••ถึงแม้จ�ำนวนภาพที่บันทึกได้จะมากกว่า 9999 ภาพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ้น

ื ในกล้องนี้ ภาพอาจจะไม่ปรากฏเท่าขนาดภาพจริง
••เมื่อเปิ ดดูภาพที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์อ่น
••จ�ำนวนที่แสดงเป็ นจ�ำนวนเมื่อใช้การ์ดหน่วยความจ�ำ Sony
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ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว
ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใช้การ์ด

หน่วยความจ�ำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจ�ำที่ใช้ ระยะเวลาบันทึกในกรณี
ที่ตั้งค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K], [XAVC S HD] และ [AVCHD] เป็ นระยะ

เวลาบันทึกระหว่างการถ่ายภาพที่มีการตั้งค่า [บันทึกวิดีโอสองทาง] ไว้ที่ [ปิ ด]
รูปแบบ
ไฟล์

(h (ชั่วโมง), m (นาที))
การตั้งค่าการบันทึก

XAVC S 4K 30p 100M/
25p 100M

30p 60M/
25p 60M

24p 100M
24p 60M

*/ –

XAVC S HD 120p 100M/

*/ –

100p 100M
120p 60M/
100p 60M
60p 50M

/

30p 50M

/

24p 50M

*/ –

50p 50M
25p 50M

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

9m

15 m

35 m

1 h 15 m

15 m

30 m

1h

2h5m

9m

15 m

35 m

1 h 15 m

15 m

30 m

1h

2h5m

9m

15 m

35 m

1 h 15 m

15 m

30 m

1h

2h5m

15 m

35 m

1 h 15 m

2 h 35 m

15 m

35 m

1 h 15 m

2 h 35 m

15 m

35 m

1 h 15 m

2 h 35 m
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รูปแบบ
ไฟล์

AVCHD

การตั้งค่าการบันทึก

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

40 m

1 h 25 m

3h

6h

55 m

2h

4h5m

8 h 15 m

35 m

1 h 15 m

2 h 30 m

5h5m

40 m

1 h 25 m

3h

6h

55 m

2h

4h5m

8 h 15 m

/

35 m

1 h 15 m

2 h 35 m

5 h 20 m

/

1h

2h

4 h 10 m

8 h 25 m

2 h 35 m

5 h 20 m

10 h 55 m

22 h

60i 24M (FX)

/

60i 17M (FH)

/

50i 24M (FX)

50i 17M (FH)

60p 28M (PS)

/

24p 24M (FX)

/

24p 17M (FH)

/

50p 28M (PS)
25p 24M (FX)

MP4

25p 17M (FH)
1920×1080
60p 28M
50p 28M

1920×1080
30p 16M
25p 16M

1280×720
30p 6M

25p 6M

/

* เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น

•• สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ประมาณ 29 นาที (ขีดจ�ำกัดของข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ
ของผลิตภัณฑ์) ระยะเวลาบันทึกได้ต่อเนื่องอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์
ต่อไปนี้

–– เมื่อตั้งค่ารูปแบบไฟล์ไว้ที่ MP4 (28M): ประมาณ 20 นาที (ถูกจ�ำกัดโดยขนาด
ไฟล์ที่ 4 GB)

–– เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น: การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

จะยุติโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ที่บันทึกครบ 29 นาทีโดยประมาณ (ภาพเคลื่อนไหว
ที่เปิ ดดูครบ 29 นาทีโดยประมาณ)

(การบันทึกจะยุติโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ที่บันทึกครบ 15 นาทีโดยประมาณใน

กรณีที่ตั้งค่า [

ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [60p/50p] และตั้งค่า [

ไว้ที่ [30fps/25fps])
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อัตราเฟรม]

•• ระยะเวลาส�ำหรับภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นเป็ นระยะเวลาการ
ดูภาพ ไม่ใช่ระยะเวลาบันทึก

หมายเหตุ
••ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกัน เนื่องจากกล้องนี้มีระบบ VBR

(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได้) ซึ่งปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถ่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อท่าน

ถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจาก

จ�ำเป็ นต้องใช้หน่วยความจ�ำในการบันทึกมากขึ้น ระยะเวลาที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลง

ตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ วัตถุ หรือการตั้งค่า คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกด้วย

••ระยะเวลาที่แสดงเป็ นระยะเวลาที่บันทึกได้ เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจ�ำ Sony

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

•• การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพสูงหรือการถ่ายภาพต่อเนื่องต้องใช้ก�ำลัง

ไฟในปริมาณมาก ดังนั้น ถ้าท่านถ่ายภาพต่อไป อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ภาพ ในกรณีดังกล่าวกล้องจะปิ ดสวิตช์
โดยอัตโนมัติ เนื่องจากผิวหน้ากล้องจะมีอุณหภูมิสูงมากจนอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของภาพหรือกลไกภายในกล้อง

•• ค่าต่อไปนี้เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องจากในขณะที่กล้องเริม
่ บันทึกจนกระทั่งกล้อง
หยุดท�ำการบันทึก

อุณหภูมิแวดล้อม
20°C

เวลาต่อเนื่องในการบันทึก

เวลาต่อเนื่องในการบันทึก

ประมาณ 29 นาที

ประมาณ 20 นาที

ภาพเคลื่อนไหว (HD)

ภาพเคลื่อนไหว (4K)

30°C

ประมาณ 29 นาที

ประมาณ 20 นาที

40°C

ประมาณ 29 นาที

ประมาณ 20 นาที

[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ]: [ปกติ]

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M, ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)

•• ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แตกต่างไปตามอุณหภูมิ รูปแบบ

ไฟล์/การตั้งค่าการบันทึกส�ำหรับภาพเคลื่อนไหว สภาพการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ

สภาพของกล้องก่อนที่ทา่ นจะเริม
่ ท�ำการบันทึก หากท่านจัดองค์ประกอบภาพใหม่

หรือถ่ายภาพนิ่งบ่อย ๆ หลังเปิ ดสวิตช์กล้อง อุณหภูมิภายในกล้องจะสูงขึ้นและ
ระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้จะลดลง

•• เมื่อไอคอน

ปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่าอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป
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•• หากกล้องหยุดบันทึกอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ให้ปิดสวิตช์กล้องทิ้งไว้สักครู ่ เริม
่
บันทึกหลังจากอุณหภูมิภายในกล้องลดลงสู่สภาพปกติแล้ว

•• ถ้าท่านปฏิบัติตามข้างล่างนี้ เวลาในการบันทึกจะนานขึ้น
–– เก็บกล้องให้พ้นจากแสงแดด

–– ปิ ดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

•• เมื่อตั้งค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูก

จ�ำกัดไว้ที่ประมาณ 2 GB ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่าง
การบันทึก ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

•• เมื่อตั้งค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [MP4] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูก

จ�ำกัดไว้ที่ประมาณ 4 GB ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 4 GB ในระหว่าง
การบันทึก การบันทึกจะยุติโดยอัตโนมัติ
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ข้อมูลจ�ำเพาะ
กล้องถ่ายภาพ
[ระบบ]
ประเภทกล้อง

กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
เลนส์

เลนส์ Sony E-mount

[เซ็นเซอร์ภาพ]
เซ็นเซอร์ภาพ

รูปแบบ APS-C (23.5 มม. × 15.6 มม.)
เซ็นเซอร์ภาพ CMOS

จ�ำนวนพิกเซลที่ใช้งานของกล้อง
ประมาณ 24 200 000 พิกเซล

จ�ำนวนพิกเซลทั้งหมดของเซ็นเซอร์ภาพ
ประมาณ 25 000 000 พิกเซล

[SteadyShot]
ระบบ

ระบบป้ องกันภาพสั่นด้วยเซ็นเซอร์ภายใน
กล้อง

[ระบบป้องกันฝุ่น]
ระบบ

เคลือบผิวเพื่อป้ องกันประจุบนฟิลเตอร์

ออปติคอลและกลไกปรับเลื่อนเซ็นเซอร์
ภาพ

[ระบบออโต้โฟกัส]
ระบบ

ระบบตรวจจับเฟส/ระบบตรวจจับ
คอนทราสต์

ช่วงความไวแสง

EV–1 ถึง EV20 (เทียบเท่า ISO 100 ด้วย
เลนส์ F2.0)

[การควบคุมการเปิ ดรับแสง]
วิธีการวัดแสง

การวัดแบบ 1 200 ส่วนโดยเซ็นเซอร์ภาพ
ช่วงการวัด

EV–2 ถึง EV20 (เทียบเท่า ISO 100 ด้วย
เลนส์ F2.0)

ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่
แนะน�ำ)

ภาพนิ่ง: AUTO, ISO 100 – ISO 25 600
(ISO ขยาย: ISO สูงสุด 51 200)

ภาพเคลื่อนไหว: AUTO, เทียบเท่า
ISO 100 – ISO 25 600

การชดเชยแสง

±5.0 EV (สลับได้ระหว่างขั้นละ 1/3 และ
1/2 EV)

[ชัตเตอร์]
ประเภท

ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เคลื่อนที่
ในแนวตั้งแบบระนาบโฟกัส
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ช่วงความเร็ว

ก�ำลังขยาย

BULB

ประมาณ 0.70× (เทียบเท่ากับกล้องขนาด

1/4 วินาที (ขั้นละ 1/3 EV)

–1 ม.–1 (ไดออปเตอร์)

ภาพนิ่ง: 1/4 000 วินาที ถึง 30 วินาที,

ภาพเคลื่อนไหว: 1/4 000 วินาที ถึง
––อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 60i:

สูงสุด 1/60 วินาทีในโหมด AUTO

(สูงสุด 1/30 วินาทีในโหมดความเร็ว
ชัตเตอร์ชา้ อัตโนมัติ)

––อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 50i:

สูงสุด 1/50 วินาทีในโหมด AUTO

(สูงสุด 1/25 วินาทีในโหมดความเร็ว

ชัตเตอร์ชา้ อัตโนมัติ)
ความเร็วซิงค์แฟลช
1/160 วินาที

[สื่อที่ใช้บันทึก]

Memory Stick PRO Duo, การ์ด SD

[จอภาพ]
จอภาพ LCD

มุมกว้าง, 7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT,
แผงสัมผัส

จ�ำนวนจุดทั้งหมด
921 600 จุด

[ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์]
ประเภท

ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวนจุดทั้งหมด
2 359 296 จุด

การครอบคลุมเฟรม
100%
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ประมาณ 1.07×

35 มม.) ด้วยเลนส์ 50 มม. ที่ระยะอนันต์
ระยะมองภาพ (ตามมาตรฐาน CIPA)

ประมาณ 23 มม. จากเลนส์ตา ประมาณ
21.4 มม. จากกรอบเลนส์ตา ที่ –1 ม.–1

การปรับไดออปเตอร์

–4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1

[ขั้วต่อสัญญาณเข้า/ออก]
ขั้วต่อ Multi/Micro USB*
Hi-Speed USB (USB 2.0)

* รองรับอุปกรณ์ที่ใช้รว่ มกับ Micro
USB ได้

HDMI

ช่องต่อจิ๋ว HDMI ชนิด D
ขั้วต่อ  (ไมโครโฟน)

ช่องต่อเล็กสเตอริโอขนาด

3.5 มม.

[พลังงาน]
ชนิดแบตเตอรี่

แบตเตอรีแ
่ บบชาร์จใหม่ได้ NP-FW50
การใช้ก�ำลังไฟ (ระหว่างถ่ายภาพ)
เมื่อใช้เลนส์

E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS

ประมาณ 2.8 W (ระหว่างการถ่ายภาพด้วย
ช่องมองภาพ)

ประมาณ 2.5 W (ระหว่างการถ่ายภาพ
ด้วยจอภาพ)

[อื่นๆ]
การพิมพ์ Exif
รองรับ

PRINT Image Matching III
รองรับ
DPOF

รองรับ
ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA) (โดย
ประมาณ)

120.0 มม. × 66.9 มม. × 53.3 มม.
(กว้าง/สูง/หนา)

น�้ำหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) (โดย

ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ AVCHD)
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: Dolby Digital 2ch

Dolby Digital Stereo Creator

ั การอนุญาตจาก Dolby
••ผลิตโดยได้รบ
Laboratories

ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ MP4)
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264

เสียง: MPEG-4 AAC-LC 2ch
การสื่อสาร USB

Hi-Speed USB (USB 2.0)

ประมาณ)

[แฟลช]

(รวมแบตเตอรีแ
่ ละการ์ด SD)

6 (หน่วยเป็ นเมตรส�ำหรับ ISO 100)

453 กรัม

หมายเลขไกด์ของแฟลช

410 กรัม (ตัวกล้องเท่านั้น)

เวลาการยิงแฟลชซ�้ำ

อุณหภูมิใช้งาน
0 °C ถึง 40 °C

อุณหภูมิเก็บรักษา
–20 °C ถึง +60 °C

[รูปแบบไฟล์]
ภาพนิ่ง

สนับสนุน JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif

Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW (รูปแบบ
Sony ARW 2.3)

ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ XAVC S)
สอดคล้องกับรูปแบบ MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0

วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264

เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)

ประมาณ 4 วินาที

การครอบคลุมแสงแฟลช

ครอบคลุมเลนส์ 16 มม. (ช่วงความยาว
โฟกัสตามที่เลนส์ระบุ)

การชดเชยแสงแฟลช

±3.0 EV (สลับได้ระหว่างขั้นละ 1/3 และ
1/2 EV)

[LAN ไร้สาย]
รูปแบบที่สนับสนุน
IEEE 802.11 b/g/n
ย่านความถี่
2.4 GHz

โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
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วิธีการก�ำหนดค่า

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ด้วยตนเอง

วิธีการเข้าถึง

โหมดโครงสร้างพื้นฐาน

[NFC]
ประเภท Tag

สอดคล้องกับ NFC Forum Type 3 Tag

[การสื่อสาร Bluetooth]

มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1
ย่านความถี่
2.4 GHz

Model No. WW213019

อะแดปเตอร์ AC
AC-UUD12/UUE12
ก�ำลังไฟที่ต้องการ

AC 100 V ถึง 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A

แรงดันไฟฟ้าขาออก
DC 5 V, 1.5 A
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แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้
NP-FW50
แรงดันไฟฟ้าปกติ
DC 7.2 V

การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจ

เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ความยาวโฟกัส

มุมภาพของกล้องนี้แคบกว่ามุมภาพของ
กล้องขนาด 35 มม. ท่านสามารถดูค่า

เทียบเท่าโดยประมาณของความยาวโฟกัส

เครื่องหมายการค้า
••Memory Stick และ

เป็ น

่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมาย
เครือ

การค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
่ งหมาย
เป็ นเครือ

ของกล้องขนาด 35 มม. และถ่ายภาพด้วย

••XAVC S และ

เลนส์ของท่านครึง่ หนึ่ง

••“AVCHD Progressive” และแบบอักษร

มุมภาพเดียวกัน โดยเพิ่มความยาวโฟกัส
ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เลนส์ 50 มม. ท่านจะ
ได้ค่าเทียบเท่าโดยประมาณของเลนส์ที่
75 มม. ของกล้องขนาด 35 มม.

การค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
่ งหมาย
“AVCHD Progressive” เป็ นเครือ
การค้าของ Panasonic Corporation

และ Sony Corporation

่ งหมายการค้าจดทะเบียน
••Mac เป็ นเครือ
ของ Apple Inc. ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

่ งหมายการค้าจดทะเบียน
••IOS เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าของ
หรือเครือ
Cisco Systems, Inc.

่ งหมาย
••iPhone และ iPad เป็ นเครือ

การค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

••Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็ น
่ งหมายการค้าของ
เครือ

Blu-ray Disc Association

••DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็ น
่ งหมายการค้าของ
เครือ

Digital Living Network Alliance

••Dolby และสัญลักษณ์ double-D เป็ น
่ งหมายการค้าของ
เครือ
Dolby Laboratories

่ งหมายการค้าของ
••Eye-Fi เป็ นเครือ
Eye-Fi, Inc.
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••ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-

Definition Multimedia Interface รวม
่ งหมายการค้า
ทั้งโลโก้ HDMI เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียน
หรือเครือ

ของ HDMI Licensing, LLC ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

••Microsoft และ Windows เป็ น
่ งหมายการค้าจดทะเบียน
เครือ
่ งหมายการค้าของ
หรือเครือ

Microsoft Corporation ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

่ งหมายการค้า
••โลโก้ SDXC เป็ นเครือ
ของ SD-3C, LLC.

่ งหมาย
••Facebook และโลโก้ “f” เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าจด
การค้าหรือเครือ

ทะเบียนของ Facebook, Inc.

••Android และ Google Play เป็ น

่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมาย
เครือ

การค้าจดทะเบียนของ Google Inc.

••YouTube และโลโก้ YouTube เป็ น

่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมาย
เครือ

การค้าจดทะเบียนของ Google Inc.

••Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ

Wi-Fi Protected Setup เป็ น

่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมาย
เครือ

การค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

่ งหมาย N เป็ นเครือ
่ งหมายการค้า
••เครือ

่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
หรือเครือ
NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ

ในประเทศอื่นๆ
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่ งหมายค�ำ Bluetooth®
••โลโก้และเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนที่
เป็ นเครือ

Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ้าของ และ
่ งหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณี
การใช้เครือ
ใดๆ โดย Sony Corporation เป็ นไป
โดยได้รบ
ั อนุญาต

••นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่

อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็ น
่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมาย
เครือ

การค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือ

ผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์น้น
ั อย่างไร

ก็ตาม ในคู่มือนี้อาจไม่ได้ใช้สัญลักษณ์


หรือ  ในทุกที่

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
GNU GPL/LGPL ที่
น�ำมาใช้

ซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์ส�ำหรับ

GNU General Public License (ต่อจากนี้
ไปเรียกว่า “GPL”) หรือ

GNU Lesser General Public License

(ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “LGPL”) จะรวมอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิ
เข้าถึง แก้ไข และเผยแพร่ซ้ �ำรหัสต้นทาง

ส�ำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านี้ภายใต้
เงื่อนไขของ GPL/LGPL ที่ให้มาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์

รหัสต้นทางมีอยู่บนเว็บ

โปรดใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด

http://oss.sony.net/Products/Linux/

เราไม่ประสงค์จะให้ท่านติดต่อเราเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรหัสต้นทาง

สิทธิ์การใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกอยู่

ในหน่วยความจ�ำภายในของผลิตภัณฑ์ของ
ท่าน ท�ำการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage
ระหว่างผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร์

เพื่ออ่านสิทธิ์การใช้งานในโฟลเดอร์
“PMHOME” - “LICENSE”

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์นี้ และค�ำตอบของค�ำถามที่พบ
บ่อยได้จากเว็บไซต์บริการลูกค้าของเรา
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