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ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่หม้าดว้ย 
กลอ้งถ่ายภาพ (1) 
สายไมโคร USB (1) 
กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได ้(NP-BY1) (1) 
กลอ่งกนัน�้า (SPK-AZ1) (1) 
ตวัลอ็คส�าหรบัตดิตัง้ (1) 
อุปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวบนพืน้เรยีบ (1) 
อุปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวบนพืน้ผวิโคง้ (1) 
ตวัแปลงขาตัง้กลอ้ง (1) 
เอกสารสิง่พมิพห์น่ึงชดุ 

สว่นประกอบและปุม่ควบคมุ 
 ไฟ POWER/ไฟ CHG (ชารจ์)

 สวติช ์REC HOLD

 ปุม่ REC (ภาพเคลือ่นไหว/ภาพน่ิง)

 ไฟ REC/ไฟ LIVE

 เลนส์

 ไมโครโฟน

 ชอ่งตดิตัง้ตวัแปลงขาตัง้กลอ้ง

  (สญัลกัษณ์ N)

 NFC: Near Field Communication

 ล�าโพง

 ตวัรบัสญัญาณรโีมท IR

 แผงจอภาพ

 ปุม่ ON/OFF

 ปุม่ Wi-Fi

 ฝาปิดชอ่งต่อ (USB)

 ขัว้ต่อ Multi/Micro USB รองรบั
อุปกรณ์ทีส่นบัสนุนไมโคร USB

 ปุม่ RESET

 ชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู

 ฝาครอบแผน่บนัทกึขอ้มลู

 ไฟ REC/ไฟแสดงการท�างาน 

 ทีล่อ็คฝาครอบแบตเตอรี่

 แถบส�าหรบัดงึแบตเตอรี่

 ชอ่งเกบ็แบตเตอรี่

 ฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี่

 ฉลาก SSID

เร่ิมต้นใช้งาน

ชารจ์กอ้นแบตเตอรี ่

1 เปิดฝา

 เลือ่นทีล่อ็คไปทางดา้น OPEN
 เปิดฝาปิดจาก 

2 ใส่กอ้นแบตเตอรี่

วางแบตเตอรีล่งบนแถบส�าหรบัดงึแบตเตอรี่
แลว้ใส่กอ้นแบตเตอรี ่

ใส่กอ้นแบตเตอรี ่จดัวางใหเ้ครือ่งหมาย   
ของแบตเตอรีต่รงกบัเครือ่งหมายบนกลอ้ง  
และจดัวางดา้นทีม่กีารพมิพข์อ้ความตามที่
แสดงในภาพ 

จดัวางเครือ่งหมาย  ของแบตเตอรีใ่หต้รง
กบัเครือ่งหมายบนกลอ้ง 

ปิดฝาปิดใหแ้น่นแลว้เลือ่นทีล่อ็คไปยงัต�าแหน่ง LOCK ตรวจใหแ้น่ใจวา่มองไม่เหน็
สญัลกัษณ์สเีหลอืงของทีล่อ็คและฝาปิดถกูปิดอยา่งแน่นหนา ตรวจซ�้าอกีครัง้วา่แถบ
ส�าหรบัดงึแบตเตอรีไ่ม่ไดถ้กูหนีบโดยฝาปิดหรอืยืน่ออกมาจากฝาปิด หากมสีิง่แปลกปลอม
อยา่งเชน่ ทราย เขา้ไปภายในฝาปิด อาจท�าใหป้ะเกน็ซลีกนัรัว่เป็นรอยขดีขว่นและสง่ผล
ใหน้�้าร ัว่เขา้ไปภายในกลอ้งได ้

วธิปิีดฝา ใหท้�าตามนัน้ตอนที ่1 แบบยอ้นกลบั วธิดีงึแบตเตอรีอ่อก ใหด้งึแถบส�าหรบัดงึ
แบตเตอรี ่อาจมบีางกรณีทีไ่ม่สามารถดงึแบตเตอรีอ่อกมาหากแถบส�าหรบัดงึแบตเตอรีถ่กู
พบัอยู่ดา้นลา่งของแบตเตอรี ่นอกจากนัน้ยงัอาจเป็นสาเหตุใหน้�้าร ัว่เขา้ไปภายในอกีดว้ย 

3 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สวติชข์องกลอ้งอยู่ที ่OFF

ในการปิดสวติชก์ลอ้ง ใหก้ดปุม่ ON/OFF จนกระทัง่ไป POWER ดบั 

4 เชือ่มต่อกลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่�าลงัท�างานดว้ยสายไมโคร USB (ใหม้า
ดว้ย) 

สวา่งเป็นสสีม้ขณะชารจ์ 

สายไมโคร USB 

ใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู 

Memory Stick 
Micro™ (Mark2)

แผน่ microSD/
แผน่ microSDHC/
แผน่ microSDXC 

ดา้นขัว้ไฟฟ้า ดา้นทีม่กีารพมิพข์อ้ความ 

ใส่แผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง โดยตรวจสอบใหแ้ต่ละดา้นหนัหน้าเขา้ตามทศิทางทีถ่กูตอ้ง 
* ใชแ้ผน่ SDXC ทีม่คีวามเรว็สงูกวา่ Class10 เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ XAVC S

 ¦ หมายเหตุ
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งต่อ (USB), ฝาปิดชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู และฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี่

ปิดสนิทดแีลว้ และไม่มวีตัถุแปลกปลอมตดิอยู่ทีฝ่าปิดก่อนใชง้าน มฉิะนัน้อาจเป็นสาเหตุใหน้�้าร ัว่เขา้ไป
ภายในได ้

ภาษาไทย

โปรดอา่นทีน่ี่ก่อน 
คูม่อืฉบบัน้ีอธบิายวธิกีารใชง้านเบือ้งตน้ทีส่ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะรุน่ HDR-AZ1 เทา่นัน้ เพือ่การ
ใชง้านกลอ้งในหลายรปูแบบ ทา่นจ�าเป็นตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ทีส่นบัสนุนโปรแกรม
เฉพาะงาน PlayMemories Mobile หรอื Live-View Remote ทีแ่ยกจ�าหน่าย 

• การติดตัง้/วิธีการใช้งานโทรศพัท์ท่ีติดตัง้ PlayMemories Mobile  
ดทูี ่URL ต่อไปน้ี   
http://www.sony.net/pmm/  
และดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “เชือ่มต่อกบัสมารท์โฟน” ในคูม่อืฉบบัน้ี
ดว้ย  

• วิธีใช้งาน Live-View Remote รุ่น RM-LVR1 (แยกจ�าหน่าย)   
ดคููม่อืการใชง้านทีใ่หม้าดว้ยกบั RM-LVR1 หรอืคูม่อื (PDF)   
คูม่อืการใชง้านมอียู่บนเวบ็ไซตด์ว้ย 

 ไปทีโ่ฮมเพจสนบัสนุนผูใ้ชข้อง Sony 
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาค 
 คน้หาและดาวน์โหลด [RM-LVR1] บน Sony eSupport

บนัทึกภาพ
ตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิเขา้กบักลอ้งตามทีต่อ้งการ 
ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณ์ทีใ่หม้าดว้ยไดท้ีน่ี่ 
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/ 

1 กดปุม่ ON/OFF เพือ่เปิดเครือ่ง

2 เลือ่นสวติช ์REC HOLD ไปเพือ่ปลด REC HOLD

หาก REC HOLD ถกูปลดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหไ้ปยงัขัน้ตอนที ่3

3 กดปุม่ REC เพือ่เริม่ตน้บนัทกึ

วธิหียดุบนัทกึภาพ
กดปุม่ REC อกีครัง้

 ¦ หมายเหตุ 
• ไม่สามารถเลน่ภาพบนกลอ้ง ในการเลน่ภาพ ทา่นตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ทีส่นบัสนุนโปรแกรม

เฉพาะงาน PlayMemories Mobile 
• กลอ้งไม่สามารถเลน่เสยีง 
• ในชว่งทีม่กีารบนัทกึภาพเป็นระยะเวลานานๆ อุณหภมูขิองกลอ้งอาจสงูขึน้ไปจนถงึจดุทีก่ลอ้งหยดุ

ถ่ายภาพเองโดยอตัโนมตั ิ
• โหมดถ่ายภาพถกูตัง้คา่เป็นคา่เริม่ตน้คอืโหมดภาพเคลือ่นไหว เปลีย่นการตัง้คา่ถ่ายภาพดว้ยขัน้ตอน

ต่อไปน้ีเพือ่บนัทกึ PHOTO/INTVL ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชง้านไดจ้ากคูม่อืการใชง้าน
บนเวบ็ไซต์

 – Live-View Remote รุน่ RM-LVR1 แยกจ�าหน่าย (ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ 2.00 หรอืใหม่กวา่)
 – สมารท์โฟนซึง่ตดิตัง้ PlayMemories Mobile 

การตัง้ค่า Wi-Fi 
กดปุม่ Wi-Fi เพือ่สลบัการตัง้คา่ Wi-Fi ของกลอ้งเมือ่เชือ่มต่อกบั Live-View Remote แยก
จ�าหน่ายหรอืสมารท์โฟน 
• กดปุม่ Wi-Fi ของกลอ้งเพือ่สลบัตวัแสดงหน้าจอของจอแสดงผลตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

ไอคอนของฟงักช์ัน่ทีใ่ชง้านไดจ้ะปรากฏขึน้ 

 เปิดใชง้าน Wi-Fi (การเชือ่มต่อแบบจดุเดยีว:คา่เริม่ตน้)

 เชือ่มต่อกบักลอ้งหลายตวั (การเชือ่มต่อแบบหลายจดุ) 

 ท�าการสตรมีมิง่ถ่ายทอดสด (การเชือ่มต่อถ่ายทอดสด) 

 ปิด Wi-Fi (OFF) 

เช่ือมต่อกบั Live-View Remote แยกจ�าหน่าย 
ดรูายละเอยีดจากคูม่อืการใชง้านของ Live-View Remote ดว้ย 

เชือ่มต่อ Live-View Remote กบักลอ้ง (การเชือ่มต่อแบบ
จดุเดยีว) 

1 เปิดสวติชก์ลอ้งเพือ่ท�าการตัง้คา่ Wi-Fi เป็นการเชือ่มต่อแบบจดุเดยีว (คา่เริม่ตน้) 

2 เปิดสวติช ์Live-View Remote เพือ่ท�าการตัง้คา่เครอืขา่ย (โหมดเชือ่มต่อ) ของ
รโีมทควบคมุเป็นการเชือ่มต่อแบบจดุเดยีว 

3 เลอืก SSID ของกลอ้งดว้ย Live-View Remote 

ดรูายละเอยีดการใชง้านไดจ้ากคูม่อืการใชง้านของ Live-View Remote 

4 กดปุม่ Wi-Fi ของกลอ้งคา้งไวห้ลงัจากทีท่า่นไดย้นิเสยีงบปีจากกลอ้ง

หลงัจากนัน้ทา่นจะไดย้นิเสยีงบปีจากกลอ้งอกีครัง้ ภาพจากกลอ้งจะปรากฏขัน้บนจอภาพ  
LCD ของ Live-View Remote ไฟ REC ของ Live-View Remote จะสวา่งเป็นสนี�้าเงนิ 

 ¦ หมายเหตุ:
• ชดุตวัอกัษรทีป่ระกอบไปดว้ยตวัยอ่ [DIRECT-] จาก SSID ของกลอ้งจะปรากฏขึน้บนจอภาพ LCD ของ  

Live-View Remote 
• ตรวจสอบใหก้ารตัง้คา่ Wi-Fi ถกูก�าหนดเป็นการเชือ่มต่อแบบจดุเดยีวเมือ่ SSID ไม่ปรากฏขึน้ 

เชือ่มต่อ Live-View Remote กบักลอ้งหลายตวั  
(สงูสดุ 5 ตวั) (การเชือ่มต่อแบบหลายจดุ)

1 เปิดสวติชก์ลอ้งเพือ่ท�าการตัง้คา่ Wi-Fi เป็นการเชือ่มต่อแบบจดุเดยีว 

2 เปิดสวติชข์อง Live-View Remote 

3 ตัง้คา่เครอืขา่ย (โหมดเชือ่มต่อ) ของ Live-View Remote เป็นการเชือ่มต่อแบบ
หลายจดุ 

4 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนกลอ้งบนจอภาพ LCD ของ Live-View Remote และ
เปลีย่นเป็นหน้าจอเตรยีมพรอ้มลงทะเบยีน 

ดรูายละเอยีดการใชง้านไดจ้ากคูม่อืการใชง้านของ Live-View Remote 

5 กดปุม่ Wi-Fi ของกลอ้งคา้งไว ้

หลงัจากทีไ่ดย้นิเสบีงบปีจากกลอ้ง ภาพจากกลอ้งจะปรากฏขึน้บนจอภาพ LCD ของรโีมท
ควบคมุ และไฟ REC ของ Live-View Remote จะสวา่งเป็นสนี�้าเงนิ 
ท�าซ�้าข ัน้ตอนที ่3 ถงึ 5 เพือ่เชือ่มต่อกลอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 ¦ หมายเหตุ:
• ลงทะเบยีนกลอ้งก่อนทีโ่หมดเตรยีมพรอ้มการเชือ่มต่อของ Live-View Remote จะถกูยกเลกิ 
• วธิ ีWPS ใชส้�าหรบัเชือ่มต่อ Live-View Remote เขา้กบักลอ้งถ่ายภาพหลายตวั หากมอุีปกรณ์อืน่ทีใ่ช้

วธิ ีWPS อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบักลอ้งถ่ายภาพ การลงทะเบยีนอาจลม้เหลว หากการลงทะเบยีนลม้เหลว  
ใหเ้ชือ่มต่อใหม่โดยท�าตามแต่ละขัน้ตอนอกีครัง้ 

เช่ือมต่อกบัสมารท์โฟน 

ตดิตัง้ PlayMemories Mobile™ ลงบนสมารท์โฟน 

Android OS
คน้หา PlayMemories Mobile บน Google Play จากนัน้ท�าการตดิตัง้ 

• เมือ่ใชง้านฟงักช์ัน่สมัผสัเดยีว (NFC) ทา่นตอ้งใช ้Android 4.0 หรอืใหม่กวา่ 

iOS
คน้หา PlayMemories Mobile บน App Store จากนัน้ท�าการตดิตัง้ 

• เมือ่ใชง้าน iOS ทา่นจะไม่สามารถใชง้านฟงักช์ัน่สมัผสัเดยีว (NFC) 

 ¦ หมายเหตุ
• อพัเดต PlayMemories Mobile ใหเ้ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุหากทา่นไดต้ดิตัง้โปรแกรมลงบนสมารท์โฟน

เรยีบรอ้ยแลว้ 
• ไม่รบัประกนัวา่ฟงักช์ัน่ Wi-Fi ตามทีอ่ธบิายในคูม่อืการใชง้านน้ีจะสามารถใชง้านกบัสมารท์โฟนและแทบ็

เลต็ไดใ้นทกุกรณ ี

HDR-AZ1

4-547-916-81(1)

กลอ้งบนัทกึวดิโีอ HD ระบบดจิติอล 
คูม่อืการใชง้าน 

คูม่อืฉบบัน้ีอธบิายวธิกีารใชง้านเบือ้งตน้ทีส่ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะรุน่ HDR-AZ1 เทา่นัน้ 
เพือ่การใชง้านกลอ้งในหลายรปูแบบ ทา่นจ�าเป็นตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ทีส่นบัสนุน
โปรแกรมเฉพาะงาน PlayMemories Mobile หรอื Live-View Remote ทีแ่ยกจ�าหน่าย 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ “อา่นก่อนใชง้าน” ในคูม่อืฉบบัน้ี 

ทา่นสามารถดาวน์โหลดซอฟตแ์วรต์ดัต่อภาพเคลือ่นไหวส�าหรบั PC “Action Cam Movie 
Creator” เฉพาะส�าหรบัอุปกรณ์น้ีเทา่นัน้ไดจ้าก URL ต่อไปน้ี 
http://www.sony.net/actioncam/support/
ดวูธิกีารใชง้านกลอ้งและซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก URL น้ี 

• ใชแ้ผน่ SDXC ทีม่คีวามเรว็สงูกวา่ Class10 เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ XAVC S 



• วธิกีารใชง้านและการแสดงผลหน้าจอของโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบจากการ
อพัเกรดในอนาคต 

• ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั PlayMemories Mobile โปรดดจูากเวบ็ไซตต์่อไปน้ี  
(http://www.sony.net/pmm/) 

การเชือ่มต่อ
Android
 เปิดสวติชก์ลอ้งเพือ่ท�าการตัง้คา่ Wi-Fi เป็นการเชือ่มต่อแบบจดุเดยีว (คา่เริม่ตน้)
 เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน
 เลอืก SSID ตามทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีด่า้นหลงัของฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี ่
 ใส่รหสัผา่นจากสติก๊เกอรข์า้งตน้ (ครัง้แรกเทา่นัน้) 
  

Android (รองรบั NFC) 
แตะ  (สญัลกัษณ์ N) ของสมารท์โฟนเขา้กบั  (สญัลกัษณ์ N) ของกลอ้ง 
เมือ่ PlayMemories Mobile เริม่ท�างาน การตัง้คา่ต่างๆ จะถกูน�าไปใชโ้ดยอตัโนมตั ิเพือ่ท�าการ
เชือ่มต่อ Wi-Fi

iPhone
 เปิดสวติชก์ลอ้งเพือ่ท�าการตัง้คา่ Wi-Fi เป็นการเชือ่มต่อแบบจดุเดยีว (คา่เริม่ตน้) 
 เปิด [Settings] บนสมารท์โฟน
 เลอืก [Wi-Fi] บนสมารท์โฟน
 เลอืก SSID ตามทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีด่า้นหลงัของฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี ่
 ใส่รหสัผา่นจากสติก๊เกอรข์า้งตน้ (ครัง้แรกเทา่นัน้) 
 ตรวจใหแ้น่ใจวา่ SSID ของกลอ้งปรากฏบนสมารท์โฟน
 กลบัสู่หน้าจอหลกั จากนัน้เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile
   

ตรวจสอบในกรณีไม่มสีติก๊เกอร ์
หากสติก๊เกอรถ์กูลอกออกหรอืไม่สามารถอา่นได ้ทา่นสามารถเรยีกด ูID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของ
ทา่นไดต้ามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
 ใส่กอ้นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟแลว้ลงในกลอ้งถ่ายภาพ 
 เชือ่มต่อกลอ้งถ่ายภาพเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยสายไมโคร USB (ทีใ่หม้าดว้ย) 
 กดปุม่ ON/OFF เพือ่เปิดสวติช ์
 เปิด [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] บนเครือ่งคอมพวิเตอร ์

จากนัน้ตรวจสอบ ID และรหสัผา่น

สตรีมม่ิงถ่ายทอดสด 
ทา่นสามารถถ่ายทอดสดการออกอากาศภาพเคลือ่นไหวไปยงัเวบ็ไซตแ์ชรว์ดิโีอออนไลน์
อยา่งเชน่ USTREAM โดยใช่สมารท์โฟนทีส่ามารถสง่ผา่นการเชือ่มต่อกบักลอ้งหรอืเราทเ์ตอร ์ 
Wi-Fi เป็นการเชือ่มต่อถ่ายทอดสดได ้
ดรูายละเอยีดการใชง้านเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ “สตรมีมิง่ถ่ายทอดสดโดยใชก้ลอ้ง” ในคูม่อืการ
ใชง้านบนเวบ็ไซต ์
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

หมายเหตุส�าหรบัการใช้งาน 

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi
• ใชง้านกลอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และขอ้บงัคบัของพืน้ทีท่ีท่า่นใชง้าน 
• ทา่นไม่สามารถใชง้านฟงักช์ัน่ Wi-Fi ของกลอ้งเมือ่อยู่ใตน้�้า 

ข้อควรทราบเก่ียวกบัอณุหภมิูในขณะใช้งาน 
กลอ้งถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านภายในชว่งอุณหภมูริะหวา่ง -5°C และ 40°C ไม่แนะน�าใหบ้นัทกึ
ภาพในบรเิวณทีห่นาวหรอืรอ้นจดันอกชว่งอุณหภมูดิงักลา่ว

หมายเหตุส�าหรบัการบนัทึกภาพเป็นเวลานาน 
• ตวักลอ้งและแบตเตอรีอ่าจรอ้นขึน้เมือ่ใชง้าน – ถอืเป็นปกต ิ
• หลกีเลีย่งการใชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานานๆ เมือ่ถอืกลอ้งอยู่ในมอื หรอืเมือ่ตวักลอ้งสมัผสั

กบัผวิหนงัของทา่นโดยตรง ขอแนะน�าใหท้า่นใชอุ้ปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวหรอืกลอ่งกนัน�้า  
หรอืใชอุ้ปกรณ์ตดิตัง้ทีเ่ป็นอุปกรณ์เสรมิ 

• ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีม่อุีณหภมูสิงู อุณหภมูขิองกลอ้งจะเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 
• ใหป้ลอ่ยกลอ้งทิง้ไวอ้ยา่งน้อย 10 นาท ีเพือ่ใหอุ้ณหภมูภิายในของกลอ้งลดลงจนถงึระดบัที่

ปลอดภยั 
• เมือ่อุณหภมูขิองกลอ้งสงูขึน้ อาจสง่ผลใหค้ณุภาพของภาพลดลง ขอแนะน�าใหท้า่นรอ

จนกระทัง่อุณหภมูขิองกลอ้งลดลง แลว้จงึท�าการบนัทกึภาพต่อไป 

การป้องกนัความร้อนเกินพิกดั 
ทา่นอาจไม่สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหรอืกลอ้งถ่ายภาพอาจดบัลงโดยอตัโนมตัเิพือ่ป้องกนั
ตวักลอ้ง ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอุณหภมูขิองกลอ้งและแบตเตอรี ่โดยจะปรากฏขอ้ความบนหน้าจอของ  
Live-View Remote ก่อนทีจ่ะดบัลง หรอืก่อนทีท่า่นจะไม่สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวต่อไปได ้ 
 ในกรณีน้ี ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งแลว้ปลอ่ยทิง้ไว ้และรอจนกวา่อุณหภมูขิองกลอ้งถ่ายภาพและ
แบตเตอรีจ่ะลดลง หากทา่นเปิดสวติชก์ลอ้งโดยไม่รอใหก้ลอ้งถ่ายภาพและแบตเตอรีเ่ยน็ลง  
กลอ้งอาจดบัลงอกีครัง้และทา่นจะไม่สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวได ้ 

เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการป้องกนัฝุ่ นและป้องกนัน�้า 
• กลอ้งมคีณุสมบตัใินการป้องกนัฝุน่และป้องกนัน�้า (ความลกึ 5 ม. ต่อเน่ืองนาน 30 นาท)ี  

ส�าหรบัขอ้ควรทราบในการใชง้านกลอ่งกนัน�้า โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืการใชง้านบน
เวบ็ไซต ์

ข้อควรทราบเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริม 
อุปกรณ์ต่อพว่งแทข้อง Sony อาจไม่มวีางจ�าหน่ายในบางประเทศ/ภมูภิาค 

ระบบความปลอดภยัในการใช้งานอปุกรณ์ LAN ไร้สาย 
• เพือ่หลกีเลีย่งการแฮคขอ้มลู, การเขา้สู่ระบบจากบุคคลอืน่ผูไ้ม่หวงัด ีและความเสีย่งอืน่ๆ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยู่เสมอวา่ระบบ LAN ไรส้ายมคีวามปลอดภยั 
• การตัง้คา่ระบบความปลอดภยัส�าหรบัระบบ LAN ไรส้ายจงึมคีวามส�าคญัมาก 
• หากเกดิปญัหาขึน้จากมาตรการดา้นความปลอดภยัทีไ่ม่เหมาะสม หรอืจากเหตุการณ์ทีค่าดได้

ลว่งหน้า Sony Corporation ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

ข้อควรทราบเก่ียวกบัฟังกช์ัน่ระบบเครือข่ายไร้สาย 
• บรษิทัไม่มสีว่นรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการเขา้ถงึหรอืเขา้ใชง้านขอ้มลู

ปลายทางทีอ่ยู่ในกลอ้งถ่ายภาพโดยไม่ไดร้บัอนุญาต กรณีทีก่ลอ้งสญูหายหรอืถกูขโมย 

ข้อมลูจ�าเพาะ 
รปูแบบสญัญาณ: HDTV
ก�าลงัไฟทีต่อ้งการ: กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได:้ 3.7 V (NP-BY1) 
 ขัว้ต่อ Multi/Micro USB: 5.0 V 
ชารจ์ผา่น USB: DC 5.0 V, 500 mA 
กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได ้NP-BY1: 
 แรงดนัประจุสงูสดุ: DC 4.2 V 
 ปรมิาณกระแสสงูสดุ: 975 mA
ป้องกนัละอองน�้า: IPX4 (จากการทดสอบของเรา) 
อุณหภมูใิชง้าน: -5 °C ถงึ + 40 °C
อุณหภมูเิกบ็รกัษา: -20 °C ถงึ + 60 °C
ขนาด (โดยประมาณ): 24.2 มม. × 36.0 มม. × 74.0 มม. (กวา้ง/สงู/ลกึ, ไม่รวมสว่นทีย่ ืน่

ออกมาและไม่รวมกลอ่งกนัน�้าทีใ่หม้าดว้ย) 
น�้าหนกั: ประมาณ 48 กรมั (ตวักลอ้งเทา่นัน้) 
น�้าหนกัรวมใชง้าน: ประมาณ 63 กรมั (รวมกอ้นแบตเตอรี,่ ไม่รวมกลอ่งกนัน�้าทีใ่หม้า

ดว้ย) 

• กลอ้งน้ีมคีณุสมบตักินัน�้ากระเซน็  
ตวักลอ้งสามารถป้องกนัน�้ากระเซน็ไดถ้งึระดบั IPX4 (จากการทดสอบของเรา) 

• การออกแบบและขอ้มลูจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบส�าหรบัการอพัเกรด
ในอนาคต 

เกีย่วกบัเครือ่งหมายการคา้ 
• Memory Stick และ  เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony 

Corporation 
• Mac เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Apple Inc. ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ 

• iOS เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Cisco Systems, Inc. 
• Android และ Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc. 
• iPhone เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Apple Inc. 
• Wi-Fi, โลโก ้Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi 

Alliance 
• สญัลกัษณ์ N เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ NFC Forum, Inc. ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ 
• Adobe, เครือ่งหมาย Adobe และ Adobe Acrobat เป็นทัง้เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมาย

การคา้ของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ 
• โลโก ้microSDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC 
นอกจากนัน้ ระบบและชือ่ผลติภณัฑท์ีป่รากฏในคูม่อืฉบบัน้ี เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของผูพ้ฒันาหรอืผูผ้ลติต่างๆ ทัง้สิน้ อยา่งไรกต็าม เครือ่งหมาย ™ 
หรอื  อาจไม่แสดงในคูม่อืฉบบัน้ี 

ค�าเตือน

เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดดู
1) อย่าให้ตวัอปุกรณ์เปียกฝนหรือถกูความช้ืน
2) อย่าวางภาชนะท่ีมีน�้าบรรจอุยู่อย่างเช่น แจกนั บนตวัเครื่อง

ระวงัอย่าให้แบตเตอร่ีโดนความร้อนสงู อย่างเช่น แสงแดด, ไฟ หรือส่ิงอ่ืนท่ีมี 
ลกัษณะคล้ายกนั

ค�าเตือน

ก้อนแบตเตอร่ี
การใชง้านกอ้นแบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูวธิ ีอาจท�าใหก้อ้นแบตเตอรีไ่หม ้เป็นสาเหตุใหเ้กดิไฟไหม ้
หรอืสารเคมไีหมไ้ด ้โปรดท�าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัต่อไปน้ี
• อยา่ท�าการแยกชิน้สว่น
• อยา่ท�าใหล้ดัวงจรและระวงัอยา่ใหก้อ้นแบตเตอรีโ่ดนแรงกระแทกหรอืแรงอดั อยา่งเชน่ ทบุดว้ยคอ้น,  

หลน่หรอืเหยยีบบนแบตเตอรี่
• อยา่ท�าใหล้ดัวงจรและอยา่ใหว้ตัถุทีเ่ป็นโลหะเขา้มาสมัผสักบัสว่นขัว้โลหะของแบตเตอรี่
• อยา่เกบ็ในบรเิวณทีม่อุีณหภมูสิงูเกนิ 60 °C อยา่งเชน่ บรเิวณทีม่แีสงแดดสอ่งถงึโดยตรง หรอืในรถยนต ์

ทีจ่อดกลางแดด
• อยา่เผาหรอืทิง้แบตเตอรีล่งในกองไฟ
• อยา่ใชแ้บตเตอรีล่เิธยีมออิอนทีเ่สยีหายหรอืมรีอยรัว่
• ชารจ์กอ้นแบตเตอรีด่ว้ยเครือ่งชารจ์แบตเตอรีแ่ทข้อง Sony หรอือุปกรณ์ทีส่ามารถชารจ์กอ้นแบตเตอรี ่

ไดเ้ทา่นัน้
• เกบ็กอ้นแบตเตอรีใ่หห้า่งจากมอืเดก็
• รกัษากอ้นแบตเตอรีใ่หแ้หง้อยูเ่สมอ
• เปลีย่นไปใชแ้บตเตอรีช่นิดเดยีวกนั หรอืชนิดเทยีบเทา่ทีแ่นะน�าโดย Sony เทา่นัน้
• ทิง้กอ้นแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ตามค�าแนะน�าทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืเทา่นัน้

ตวัแปลงไฟ AC
ใชเ้ตา้รบัตดิผนงัทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงเมือ่ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ถอดอะแดปเตอร ์AC ออกจากเตา้รบัตดิ 
ผนงัทนัท ีหากเกดิความผดิปกตขิึน้ขณะใชอุ้ปกรณ์

แมว้า่จะปิดเครือ่งแลว้กต็าม กลอ้งยงัมกี�าลงัไฟจากแหลง่จา่ยไฟ AC (กระแสไฟหลกั) อยูภ่ายใน 
เครือ่งตราบใดทีย่งัเสยีบปลัก๊ของอุปกรณ์แปลงไฟ AC อยูก่บัเตา้จา่ยไฟ


