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ภาษาไทย

ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่หม้าดว้ย
กลอ้งถ่ายภาพ (1)
Live-View Remote RM-LVR2V (1) 
สายไมโคร USB (1)
กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได ้(NP-BY1) (1)
กลอ่งกนัน�้า (SPK-AZ1) (1) 
ตวัลอ็คส�าหรบัตดิตัง้ (1) 
อุปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวบนพืน้เรยีบ (1)
อุปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวบนพืน้ผวิโคง้ (1)
ตวัแปลงขาตัง้กลอ้ง (1)
เอกสารสิง่พมิพห์น่ึงชดุ

สว่นประกอบและปุม่ควบคมุ
กล้องถ่ายภาพ
 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

 รองรบัอุปกรณ์ทีส่นบัสนุน Micro USB

 ปุม่ RESET

 ชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู

 ฝาปิดชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู 

 ไฟ REC/ไฟแสดงการท�างาน

 ทีล่อ็คฝาครอบแบตเตอรี ่

 แถบส�าหรบัดงึแบตเตอรี่

 ชอ่งเกบ็แบตเตอรี ่

 ฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี ่

 ฉลาก SSID

Live-View Remote
 ปุม่ MENU

 ปุม่ DISP

 เสาอากาศ GPS

 ปุม่ REC/ENTER

 ไฟ REC/Wi-Fi

 จอภาพ LCD

 ปุม่ DOWN

 ปุม่ UP

 ไฟ CHG (ชารจ์)

 ปุม่ RESET (รเีซต็)

 ขัว้ต่อ Multi/Micro USB

 กา้นลอ็ค

 ฝาปิดชอ่งต่อ (USB)

 ปุม่ ON/OFF

 หว่งส�าหรบัสายรดั

เร่ิมต้นใช้งาน 

ชารจ์กอ้นแบตเตอรีข่องกลอ้ง

1 เปิดฝาปิด

 เลือ่นทีล่อ็คไปทางดา้น OPEN 
 เปิดฝาปิดจาก  

2 ใส่กอ้นแบตเตอรี ่

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 ัว่เขา้ไปภายในกลอ้งได้

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 (ทีใ่ห้
มาดว้ย)

สวา่งเป็นสสีม้ขณะชารจ์

สายไมโคร USB

ใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู

Memory Stick 
Micro™ (Mark2)

แผน่ microSD/ 
แผน่ microSDHC/ 
แผน่ microSDXC

ดา้นทีม่กีารพมิพข์อ้ความ ดา้นขัว้ไฟฟ้า

ใส่แผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง โดยตรวจสอบใหด้า้นทีป่าดมมุหนัหน้าเขา้ตามทศิทางทีถ่กูตอ้ง
* ใชแ้ผน่ SDXC ทีม่คีวามเรว็สงูกวา่ Class10 เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ XAVC S

 ¦ หมายเหตุ
• ไม่สามารถรบัประกนัวา่จะสามารถใชง้านไดก้บัแผน่บนัทกึขอ้มลูทกุชนิด
• ตรวจดทูศิทางของแผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง การฝืนใส่แผน่บนัทกึขอ้มลูผดิทศิทาง อาจท�าใหเ้กดิ

ความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู, ชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู หรอืขอ้มลูภาพได้
• ฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูก่อนใชง้าน
• ในการดงึแผน่บนัทกึขอ้มลูออก ใหก้ดแผน่บนัทกึขอ้มลูเบาๆ หน่ึงครัง้
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งต่อ (USB), ฝาปิดชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู และฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี่

ปิดสนิทดแีลว้ และไม่มวีตัถุแปลกปลอมตดิอยู่ทีฝ่าปิดก่อนใชง้าน มฉิะนัน้อาจเป็นสาเหตุใหน้�้าร ัว่เขา้ไป
ภายในได ้

ชารจ์ Live-View Remote 

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สวติชข์องรโีมทควบคมุอยู่ที ่OFF

2 เชือ่มต่อรโีมทควบคมุเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่�าลงัท�างานดว้ยสายไมโคร  
USB (ทีใ่หม้าดว้ย) 

ไฟ CHG (ชารจ์) ของรโีมทควบคมุสวา่งขึน้เป็นสสีม้พรอ้มกบัเริม่ตน้การชารจ์ไฟ 
ไฟ CHG (ชารจ์) จะดบัลงเมือ่ชารจ์ไฟเตม็ 

 ¦ หมายเหตุ 
• ทา่นสามารถชารจ์รโีมทควบคมุไดแ้มจ้ะยงัใชแ้บตเตอรีไ่ม่หมดกต็าม นอกจากนัน้ แมว้า่รโีมทควบคมุยงั

ชารจ์ไม่เตม็ ทา่นกส็ามารถใชง้านกอ้นแบตเตอรีท่ีม่ปีระจุอยู่เพยีงบางสว่นนัน้ไดเ้ลย 
• เมือ่เปิดสวติชข์องรโีมทควบคมุแลว้ รโีมทควบคมุจะใชก้�าลงัไฟเพือ่การท�างานและหยดุการชารจ์ 

ตดิตัง้สายรดัเขา้กบั Live-View Remote 
วางรโีมทควบคมุลงบนแผน่รองฐานแลว้รอ้ยสายรดัผา่นหว่งส�าหรบัสายรดัของรโีมทควบคมุและ
แผน่รองฐานตามทีแ่สดงในรปูที ่ จากนัน้ตดิตัง้เขา้ดว้ยกนัตามทีแ่สดงในภาพที ่

• ทา่นสามารถปรบัความยาวของสายรดัตามต�าแหน่งทีร่อ้ยผา่น  และ 
• วธิรีดัรโีมทควบคมุเขา้กบัแขนของทา่น ใหส้วมรโีมทควบคมุโดยใหด้า้นจอภาพ LCD ขนาน

กบัดา้นหลงัฝา่มอื และดา้นของปุม่ REC/ENTER หนัไปทางเดยีวกบัน้ิวของทา่น รอ้ยสายรดั
ผา่น  ตามทีแ่สดงในภาพดา้นซา้ยขา้งลา่ง หลงัจากตดิตัง้  ใหเ้ลือ่น  ไปใหปิ้ดสว่น
ปลายของ 

 ¦ หมายเหตุ 
• หากตดิตัง้สายรดัไม่ถกูตอ้งอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ได ้
• เสาอากาศ GPS อยู่ภายในดา้นหน้าของรโีมทควบคมุ การวางรโีมทควบคมุกลบัหวัอาจท�าใหก้ารตรวจ

หาพกิดัใชเ้วลามากขึน้หรอือาจไม่สามารถตรวจหาพกิดัไดเ้ลย 
• เมือ่วางรโีมทควบคมุบนขอ้มอืขวา ใหต้ัง้คา่การหมนุจอภาพบนรโีมทควบคมุเป็นเปิด
• เมือ่ใชง้านรโีมทควบคมุโดยสวมเขา้กบัแขน ตอ้งตดิตัง้ดว้ยแผน่รองฐานและสายรดัใหถ้กูตอ้งทกุครัง้ 
• ระมดัระวงัอยา่ใหร้โีมทควบคมุหลน่เมือ่ถอดออกจากสายรดั 

เปิดสวติชข์อง Live-View Remote 

1 ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดขัว้ต่อแบบมลัตขิองรโีมทควบคมุ

• ปิดฝาปิดขัว้ต่อแบบมลัตใิหแ้น่น จนกระทัง่มองไม่เหน็เครือ่งหมายสเีหลอืงใตท้ีล่อ็ค หาก
มสีิง่แปลกปลอมอยา่งเชน่ ทราย เขา้ไปภายในฝาปิดขัว้ต่อ อาจท�าใหป้ะเกน็ซลีกนัรัว่เป็น
รอยขดีขว่นและท�าใหน้�้าร ัว่เขา้ไปภายในรโีมทควบคมุได้

2 กดปุม่ ON/OFF

• เมือ่เปิดสวติชข์องรโีมทควบคมุเป็นครัง้แรก หน้าจอตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏขึน้ 
• วธิปิีดรโีมทควบคมุ ใหก้ดปุม่ ON/OFF อกีครัง้ 

3 ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

• กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุม่ REC/ENTER 
• กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุม่ REC/ENTER 

เพือ่ยนืยนั 

• เสรจ็สิน้การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา กดปุม่ DISP เพือ่ตรวจสอบวนัทีแ่ละเวลาทีท่า่นตัง้คา่เอา
ไวต้ามทีแ่สดงในภาพดา้นลา่ง

ตรวจสอบการตัง้คา่ของกลอ้ง 

1 เปิดสวติชก์ลอ้ง

2 ตรวจสอบใหเ้ครือ่งหมาย [Wi-Fi] แสดงบนจอแสดงผลของกลอ้ง 

• หากไม่มเีครือ่งหมาย [Wi-Fi] ปรากฏอยู่หรอืม ี ปรากฏอยู่บนเครือ่งหมาย [Wi-Fi] ใหก้ด
ปุม่ Wi-Fi จนกระทัง้เครือ่งหมาย [Wi-Fi] ปรากฏขึน้

การเช่ือมต่อแบบจดุเดียว 
ดรูายละเอยีดวธิกีารใชง้าน  (การเชือ่มต่อแบบหลาย
จดุ) และ  (การเชือ่มต่อถ่ายทอดสด) จากคูม่อืการ
ใชง้านบนเวบ็ไซต์
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

เชือ่มต่อ Live-View Remote เขา้กบักลอ้งดว้ย Wi-Fi 

1 เปิดสวติชข์องกลอ้งและรโีมทควบคมุ 

2 หน้าจอเลอืกอุปกรณ์ Wi-Fi ปรากฏขึน้บนจอภาพ LCD ของรโีมทควบคมุ เลอืก  
SSID ของกลอ้งทีท่า่นตอ้งการเชือ่มต่อดว้ยดว้ยปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN แลว้กด
ปุม่ REC/ENTER เพือ่ยนืยนั

• กลอ้งและรโีมทควบคมุเขา้สู่สถานะรอส�าหรบัการรบัรอง Wi-Fi เมือ่ทา่นไดย้นิเสยีงบปีชว่ง
ยาว ใหก้ดปุม่ Wi-Fi คา้งไว ้เมือ่เสยีงบปีดงัเป็นชว่งสัน้ แสดงวา่การเชือ่มต่อเสรจ็สิน้แลว้ 

• การแสดงผลของจอภาพ LCD ของรโีมทควบคมุสลบัเป็นการแสดงผลไลฟ์ววิ และไฟ  
REC/Wi-Fi ของรโีมทควบคมุสวา่งเป็นสนี�้าเงนิ จากนัน้กลอ้งและรโีมทควบคมุจะเชือ่มต่อ
เขา้ดว้ยกนักบักลอ้งผา่น Wi-Fi 

ตัง้ค่า
ทา่นสามารถท�าการตัง้คา่กลอ้งไดโ้ดยกดปุม่ MENU ของรโีมทควบคมุในขณะทีก่ลอ้งและรโีมท
ควบคมุเชือ่มต่อเขา้ดว้ยกนัผา่น Wi-Fi 

1 กดปุม่ MENU ของรโีมทควบคมุ

รายชือ่ของรายการตัง้คา่จะปรากฏขึน้

2 กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN ของรโีมทควบคมุเพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการตัง้คา่  
จากนัน้กดปุม่ REC/ENTER

3 กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN ของรโีมทควบคมุเพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ  
จากนัน้กดปุม่ REC/ENTER

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการตัง้คา่ไดจ้ากคูม่อืชว่ยเหลอืออนไลน์
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

รายการตัง้ค่า

 ยกเลกิการเชือ่มต่อ
ยกเลกิการเชือ่มต่อ Wi-Fi และกลบัสู่หน้าจอเลอืก
อุปกรณ์ Wi-Fi

 โหมดเลน่ภาพ เลน่และลบภาพดว้ยรโีมทควบคมุ

 โหมดถ่ายภาพ 
สลบัระหวา่งโหมดภาพเคลือ่นไหว/ภาพนิ่ง/ 
ภาพน่ิงเป็นระยะ 

 ตัง้คา่ภาพเคลือ่นไหว

 ตัง้คา่คณุภาพของภาพ

 SteadyShot

 พลกิกลบั

 บรรยากาศภาพ

 ตัง้คา่สี

 รปูแบบบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ตัง้คา่ภาพน่ิง 

 พลกิกลบั

 บรรยากาศภาพ

 ถ่ายภาพต่อเน่ือง 

 ถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นระยะ 

 ตัง้เวลา 

 ตัง้คา่ถ่ายภาพตามระยะเวลา 

 พลกิกลบั

 บรรยากาศภาพ

 ไทมแ์ลปส ์

 ตัง้คา่อุปกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อ

 ตัง้คา่รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ

 รโีมทควบคมุ IR 

 สลบั NTSC/PAL

 ปิดอตัโนมตัิ

 เสยีงบปี

 ฟอรแ์มต

 ตัง้คา่รโีมทควบคมุ 

 หมนุจอภาพ 

 ความสวา่งจอภาพ 

 ตัง้คา่วนัที ่& เวลา 

 รเีซต็การตัง้คา่

 เวอรช์ัน่ 

 โหมดเชือ่มต่อ

 ตัง้คา่ GPS

 โหมดเครือ่งบนิ 

 รเีซต็การตัง้คา่เคอืขา่ย 

 ¦ หมายเหตุ 
• ชนิดของไอคอนทีป่รากฏขึน้บนแต่ละจอภาพแตกต่างกนัไปตามโหมดถ่ายภาพและโหมดบนัทกึของกลอ้ง

ทีเ่ชือ่มต่อดว้ย
• วธิกีลบัสู่เมนูตัง้คา่โดยเลอืกหน้าจอจากหน้าจอเลอืกคา่ทีใ่ช ้ใหเ้ลอืก 

บนัทึกภาพ

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

1 เลือ่นสวติช ์REC HOLD ของกลอ้งเพือ่ปลด REC HOLD

หาก REC HOLD ถกูปลดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหไ้ปยงัขัน้ตอนที ่2

2 กดปุม่ REC ของกลอ้งหรอืรโีมทควบคมุเพือ่เริม่บนัทกึ

• ไฟ REC/Wi-Fi ของรโีมทควบคมุเปลีย่นจากสนี�้าเงนิเป็นสแีดง

3 กดปุม่ REC ของกลอ้งหรอืรโีมทควบคมุอกีครัง้เพือ่หยดุบนัทกึ

• ไฟ REC/Wi-Fi ของรโีมทควบคมุเปลีย่นจากสแีดงเป็นสนี�้าเงนิ 

 ¦ หมายเหตุ 
• ไม่รบัประกนัวา่จะสามารถเปิดดภูาพทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้งถ่ายภาพอืน่บนกลอ้งน้ีไดห้รอืไม ่
• ไม่สามารถเลน่ภาพบนกลอ้ง ในการเลน่ภาพ ทา่นตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ทีส่นบัสนุนโปรแกรม

เฉพาะงาน PlayMemories Mobile 
• กลอ้งไม่สามารถเลน่เสยีง 
• ในชว่งทีม่กีารบนัทกึภาพเป็นระยะเวลานานๆ อุณหภมูขิองกลอ้งอาจสงูขึน้ไปจนถงึจดุทีก่ลอ้งหยดุ

ถ่ายภาพเองโดยอตัโนมตั ิ

การควบคมุโดยสมารท์โฟน  
ทา่นสามารถควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟนและรโีมทควบคมุทีใ่ชร้ว่มกบักลอ้งได้

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 ตามทีอ่ธบิายในคูม่อืการใชง้านน้ีจะสามารถใชง้านกบัสมารท์โฟนและ

แทบ็เลต็ไดใ้นทกุกรณ ี
• วธิกีารใชง้านและการแสดงผลหน้าจอของโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบจากการ

อพัเกรดในอนาคต 
• ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั PlayMemories Mobile โปรดดจูากเวบ็ไซตต์่อไปน้ี  

(http://www.sony.net/pmm/)

การเชือ่มต่อ
Android
 เปิดสวติชก์ลอ้ง
 เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน
 เลอืก SSID ตามทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีด่า้นหลงัของฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี่
 ใส่รหสัผา่นจากสติก๊เกอรข์า้งตน้ (เฉพาะครัง้แรกเทา่นัน้)
  

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

iPhone
 เปิดสวติชก์ลอ้ง
 เปิด [Settings] บนสมารท์โฟน
 เลอืก [Wi-Fi] บนสมารท์โฟน
 เลอืก SSID ตามทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีด่า้นหลงัของฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี่
 ใส่รหสัผา่นจากสติก๊เกอรข์า้งตน้ (เฉพาะครัง้แรกเทา่นัน้)
 ตรวจใหแ้น่ใจวา่ SSID ของกลอ้งปรากฏบนสมารท์โฟน
 กลบัสู่หน้าจอหลกั จากนัน้เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile
   

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

จากนัน้ยนืยนั ID และรหสัผา่นของทา่น

คาํเตือน

เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดดู 
1) อย่าให้ตวัอปุกรณ์เปียกฝนหรือถกูความช้ืน 
2) อย่าวางภาชนะท่ีมีน้ําบรรจอุยู่อย่างเช่น แจกนั บนตวัเครื่อง 

ระวงัอย่าให้แบตเตอร่ีโดนความร้อนสงู อย่างเช่น แสงแดด, ไฟ หรือส่ิงอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนั

คาํเตือน 

สาํหรบัรุ่น HDR-AZ1 
ก้อนแบตเตอร่ี 
การใชง้านกอ้นแบตเตอรีอ่ยา่งไม่ถกูวธิ ีอาจท�าใหก้อ้นแบตเตอรีไ่หม ้เป็นสาเหตุใหเ้กดิไฟไหม้
หรอืสารเคมไีหมไ้ด ้โปรดท�าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัต่อไปน้ี 
• อยา่ท�าการแยกชิน้สว่น 
• อยา่ท�าใหล้ดัวงจรและระวงัอยา่ใหก้อ้นแบตเตอรีโ่ดนแรงกระแทกหรอืแรงอดั อยา่งเชน่ ทบุ

ดว้ยคอ้น, หลน่หรอืเหยยีบบนแบตเตอรี ่
• อยา่ท�าใหล้ดัวงจรและอยา่ใหว้ตัถุทีเ่ป็นโลหะเขา้มาสมัผสักบัสว่นขัว้โลหะของแบตเตอรี ่
• อยา่เกบ็ในบรเิวณทีม่อุีณหภมูสิงูเกนิ 60 °C อยา่งเชน่ บรเิวณทีม่แีสงแดดสอ่งถงึโดยตรง หรอื

ในรถยนตท์ีจ่อดกลางแดด 
• อยา่เผาหรอืทิง้แบตเตอรีล่งในกองไฟ 
• อยา่ใชแ้บตเตอรีล่เิธยีมออิอนทีเ่สยีหายหรอืมรีอยรัว่ 
• ชารจ์กอ้นแบตเตอรีด่ว้ยเครือ่งชารจ์แบตเตอรีแ่ทข้อง Sony หรอือุปกรณ์ทีส่ามารถชารจ์กอ้น

แบตเตอรีไ่ดเ้ทา่นัน้ 
• เกบ็กอ้นแบตเตอรีใ่หห้า่งจากมอืเดก็ 
• รกัษากอ้นแบตเตอรีใ่หแ้หง้อยู่เสมอ 
• เปลีย่นไปใชแ้บตเตอรีช่นิดเดยีวกนั หรอืชนิดเทยีบเทา่ทีแ่นะน�าโดย Sony เทา่นัน้ 
• ทิง้กอ้นแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ตามค�าแนะน�าทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืเทา่นัน้ 

สาํหรบัรุ่น RM-LVR2V
โปรดท�าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัต่อไปน้ี เน่ืองจากมโีอกาสทีจ่ะเกดิความรอ้น, เกดิไฟไหม ้หรอื
เกดิการระเบดิขึน้ 

* แบตเตอรีล่เิธยีมออิอนไดร้บัการบรรจุไวใ้นผลติภณัฑน้ี์ 
• ชารจ์ผลติภณัฑต์ามวธิกีารชารจ์ทีร่ะบุ 
• อยา่วางผลติภณัฑไ์วใ้นหรอืใกลเ้ปลวไฟ หรอืวางผลติภณัฑไ์วใ้นเตาอบไมโครเวฟ 
• อยา่ปลอ่ยทิง้ผลติภณัฑไ์วภ้ายในรถยนต์ทีจ่อดในบรเิวณทีม่อีากาศรอ้น 
• อยา่เกบ็หรอืใชง้านผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่อุีณหภมูสิงูหรอืมอีากาศชืน้ เชน่ หอ้งอบซาวน่า 
• อยา่ท�าการแยกชิน้สว่น, กระแทก หรอืทิม่แทงผลติภณัฑ ์
• อยา่ใหผ้ลติภณัฑไ์ดร้บัแรงกระแทกทีร่นุแรง เชน่ ท�าตกจากทีส่งู 
• อยา่เกบ็ผลติภณัฑใ์นบรเิวณทีม่อุีณหภมูสิงูเกนิ 60°C
• รกัษาผลติภณัฑใ์หแ้หง้อยู่เสมอ 
ทิง้ผลติภณัฑอ์ยา่งถกูวธิ ี
ชารจ์ผลติภณัฑต์ามวธิกีารชารจ์ทีร่ะบุในคูม่อืการใชง้าน 

ตวัแปลงไฟ AC 
ใชเ้ตา้รบัตดิผนงัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเมือ่ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ถอดอะแดปเตอร ์AC ออกจากเตา้รบัตดิ
ผนงัทนัท ีหากเกดิความผดิปกตขิึน้ขณะใชอุ้ปกรณ์ 

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

4-547-917-81(1)

กลอ้งบนัทกึวดิโีอ HD ระบบดจิติอล/ 
Live-View Remote

คูม่อืการใชง้าน

คูมื่อช่วยเหลือ (คูมื่อทางเวบ็ไซต)์ 
คูม่อืฉบบัน้ีอธบิายวธิกีารใชง้านต่างๆ ของกลอ้งรุน่ HDR-AZ1 และ Live-View 
Remote รุน่ RM-LVR2V ทีใ่หม้าดว้ย 
“คูม่อืชว่ยเหลอื” เป็นคูม่อืแบบออนไลน์ ทา่นสามารถอา่นคูม่อืชว่ยเหลอืไดบ้น
เครือ่งคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน

http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

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 

HDR-AZ1/RM-LVR2V



หมายเหตุสาํหรบัการใช้งาน 

[กล้องและ Live-View Remote] 

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
• ใชง้านกลอ้งและรโีมทควบคมุใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และขอ้บงัคบัของพืน้ทีท่ีท่า่นใชง้าน 
• ทา่นไม่สามารถใชง้านฟงักช์ัน่ Wi-Fi ของกลอ้งและรโีมทควบคมุเมือ่อยู่ใตน้�้า 

ระบบความปลอดภยัในการใช้งานอปุกรณ์ LAN ไร้สาย
• เพือ่หลกีเลีย่งการแฮคขอ้มลู, การเขา้สู่ระบบจากบุคคลอืน่ผูไ้ม่หวงัด ีและความเสีย่งอืน่ๆ 

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

ลว่งหน้า Sony Corporation ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

ข้อควรทราบเก่ียวกบัฟังกช์ัน่ระบบเครือข่ายไร้สาย 
บรษิทัไมม่สีว่นรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการเขา้ถงึหรอืเขา้ใชง้านขอ้มลู
ปลายทางทีอ่ยู่ในกลอ้งถ่ายภาพโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต กรณทีีก่ลอ้งสญูหายหรอืถกูขโมย

[กล้อง]
อณุหภมิูใช้งาน 
กลอ้งถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านภายในชว่งอุณหภมูริะหวา่ง -5 °C และ +40 °C ไม่แนะน�าให้
ใชง้านในบรเิวณทีเ่ยน็หรอืรอ้นจดันอกชว่งอุณหภมูดิงักลา่ว 

หมายเหตุสาํหรบัการบนัทึกภาพเป็นเวลานาน 
• 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
รโีมทควบคมุก่อนทีจ่ะดบัลง หรอืก่อนทีท่า่นจะไม่สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวต่อไปได ้ใน
กรณีน้ี ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งแลว้ปลอ่ยทิง้ไว ้และรอจนกวา่อุณหภมูขิองกลอ้งถ่ายภาพและแบตเตอรี่
จะลดลง หากทา่นเปิดสวติชก์ลอ้งโดยไม่รอใหก้ลอ้งถ่ายภาพและแบตเตอรีเ่ยน็ลง กลอ้งอาจดบั
ลงอกีครัง้และทา่นจะไม่สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวได ้ 

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

ส�าหรบัขอ้ควรทราบในการใชง้านกลอ่งกนัน�้า โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืการใชง้านบน
เวบ็ไซต ์

ข้อควรทราบเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริม 
อุปกรณ์ต่อพว่งแทข้อง Sony อาจไม่มวีางจ�าหน่ายในบางประเทศ/ภมูภิาค 

[Live-View Remote]
อณุหภมิูใช้งาน 
รโีมทควบคมุถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านภายในชว่งอุณหภมูริะหวา่ง -10 °C และ +40 °C ไม่
แนะน�าใหใ้ชง้านในบรเิวณทีเ่ยน็หรอืรอ้นจดันอกชว่งอุณหภมูดิงักลา่ว 

เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการกนัน้ําของรีโมทควบคมุ
รีโมทควบคมุได้รบัการออกแบบมาให้กนัน้ําได้ อย่างไรกต็าม ความเสียหายจาก
การใช้งานผิดวิธี, ผิดประเภท หรือขาดการดแูลรกัษาอย่างเหมาะสมจะไม่ได้รบั
การคุ้มครองตามเง่ือนไขการรบัประกนัสินค้า
• อยา่ใหร้โีมทควบคมุโดนน�้าทีไ่หลแรง เชน่ น�้าทีพุ่ง่ออกจากทอ่ประปา 
• อยา่ใชง้านในบอ่น�้าพุรอ้น 
• ใชง้านรโีมทควบคมุในน�้าทีม่อุีณหภมูใินชว่ง 0 °C ถงึ 40 °C

ข้อควรทราบก่อนใช้งานรีโมทควบคมุในน้ํา/ใกล้น้ํา 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มวีตัถุแปลกปลอมใดๆ เชน่ ทราย เสน้ผม หรอืสิง่สกปรก เขา้ไปดา้น

ในของฝาปิดขัว้ต่อแบบมลัต ิแมจ้ะเป็นสิง่แปลกปลอมเพยีงเลก็น้อย แต่อาจท�าใหน้�้าร ัว่ซมึเขา้
มาภายในรโีมทควบคมุได ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มรีอยขดีขว่นทีป่ะเกน็ซลีกนัรัว่และทีผ่วิหน้าสมัผสั แมจ้ะเป็นรอย
ขดีขว่นเพยีงเลก็น้อย แต่อาจท�าใหน้�้าร ัว่ซมึเขา้มาภายในรโีมทควบคมุได ้หากบนปะเกน็ซลี
กนัรัว่หรอืผวิหน้ามรีอยถลอก ใหต้ดิต่อตวัแทนของ Sony หรอืศนูยบ์รกิารทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการ
รบัรองของ Sony 

• หากมสีิง่สกปรกหรอืทรายตดิอยู่บนปะเกน็ซลีกนัรัว่หรอืทีผ่วิหน้าสมัผสั ใหเ้ชด็ใหส้ะอาดดว้ย
ผา้นุ่มๆ ทีจ่ะไม่ทิง้เสน้ใยใดๆ หลงเหลอืไว ้

• อยา่เปิด/ปิดฝาปิดขัว้ต่อดว้ยมอืทีเ่ปียกหรอืเป้ือนทรายหรอืเมือ่อยู่ใกลน้�้า เพราะมคีวามเสีย่งที่
อาจท�าใหท้รายหรอืน�้าเขา้ไปภายในได ้ก่อนเปิดฝาปิดขัว้ต่อ ใหท้�าตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น
หวัขอ้ “การท�าความสะอาดหลงัจากใชง้านรโีมทควบคมุในน�้า/ใกลน้�้า” 

• เปิดฝาปิดขัว้ต่อในขณะทีฝ่าปิดขัว้ต่อแหง้สนิท 
• ตรวจสอบใหฝ้าปิดขัว้ต่อปิดสนิทอยู่เสมอ 

ข้อควรทราบในการใช้งานรีโมทควบคมุในน้ํา/ใกล้น้ํา 
• ระวงัอยา่ใหร้โีมทควบคมุโดนกระแทก อยา่งเชน่จากการกระโดดลงไปในน�้า 
• อยา่เปิดและปิดฝาปิดขัว้ต่อในขณะทีอ่ยู่ในน�้า/ใกลน้�้า 
• รโีมทควบคมุจะจมลงเมือ่อยู่ในน�้า ใชส้ายรดัทีใ่หม้าดว้ยกบัรโีมทควบคมุเพือ่ป้องกนัไม่ให้

รโีมทควบคมุจม 

เก่ียวกบั GPS
• กลอ้งไม่มเีสาอากาศ GPS อยู่ภายใน แต่มตีดิตัง้อยู่ทีด่า้นหน้าของรโีมทควบคมุ 
• เน่ืองจากต�าแหน่งของดาวเทยีม GPS มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ การค�านวณต�าแหน่งอาจใช้

เวลานาน หรอืเครือ่งรบัอาจไม่สามารถค�านวณต�าแหน่งไดเ้ลย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัต�าแหน่งและเวลา 
ทีท่า่นใชง้านกลอ้งถ่ายภาพ 

• GPS เป็นระบบทีร่ะบุต�าแหน่งของทา่นโดยการรบัสญัญาณจากดาวเทยีม โปรดหลกีเลีย่งการ
ใชค้ณุสมบตั ิGPS ของรโีมทควบคมุในบรเิวณทีม่กีารบงัหรอืสะทอ้นสญัญาณวทิย ุอยา่งเชน่ 
พืน้ทีอ่บัทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารหรอืตน้ไม ้เป็นตน้ ควรใชง้านรโีมทควบคมุในบรเิวณทีเ่ปิด
ออกสู่ทอ้งฟ้า 

• ทา่นอาจไม่สามารถบนัทกึขอ้มลูต�าแหน่ง เมือ่อยู่ในบรเิวณหรอือยู่ในสถานการณ์ทีส่ญัญาณ
วทิยุจากดาวเทยีม GPS ไม่สามารถเดนิทางมาถงึรโีมทควบคมุไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 – ในอุโมงค ์ภายในอาคาร หรอืในบรเิวณอบัทีล่อ้มรอบดว้ยอาคาร 
 – ระหวา่งอาคารสงู หรอืในถนนแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยอาคาร 
 – บรเิวณใตด้นิ, บรเิวณทีม่ตีน้ไมห้นาแน่น, ใตส้ะพานยกระดบั หรอืในบรเิวณทีม่กีารสรา้งสนามแมเ่หลก็
ออกมา อยา่งเชน่ ใกลส้ายไฟฟ้าก�าลงัสงู 
 – ใกลอุ้ปกรณ์ทีม่กีารสรา้งสญัญาณวทิยุทีอ่ยู่ในยา่นความถีเ่ดยีวกนักบัรโีมทควบคมุ ใกลโ้ทรศพัทม์อืถอื
ยา่นความถี ่1.5 GHz เป็นตน้ 

• เสาอากาศ GPS อยู่ภายในดา้นหน้าของรโีมทควบคมุ การวางรโีมทควบคมุกลบัหวัอาจท�าให้
การตรวจหาพกิดัใชเ้วลามากขึน้หรอือาจไม่สามารถตรวจหาพกิดัไดเ้ลย 

• หากทา่นถ่ายภาพโดยตัง้คา่บนัทกึ GPS ของรโีมทควบคมุเป็น [ON] และอพัโหลดภาพ
เหลา่นัน้ไปยงัระบบอนิเทอรเ์น็ต บุคคลอืน่อาจทราบถงึต�าแหน่งทีถ่่ายภาพ เพือ่ป้องกนัขอ้มลู
ดงักลา่ว ใหต้ัง้คา่ GPS ของรโีมทควบคมุเป็น [OFF] ก่อนถ่ายภาพ 

ความผิดพลาดในการคาํนวณตาํแหน่ง
• หากทา่นเคลือ่นทีไ่ปยงัอกีต�าแหน่งหน่ึงโดยทนัทหีลงัจากเปิดสวติชร์โีมทควบคมุ อุปกรณ์อาจ

ใชเ้วลามากขึน้ในการเริม่ตน้วเิคราะหต์�าแหน่ง เมือ่เทยีบกบักรณีทีท่า่นอยู่น่ิงๆ ในต�าแหน่งเดมิ 
• ความผดิพลาดของดาวเทยีม GPS 

เมือ่รโีมทควบคมุรบัสญัญาณจากดาวเทยีม GPS ไม่น้อยกวา่สามดวง รโีมทควบคมุจะสามารถ
ค�านวณต�าแหน่งปจัจบุนัของทา่นได ้
ความผดิพลาดในการวเิคราะหต์�าแหน่งทีเ่กดิจากดาวเทยีม GPS มคีา่ประมาณ 10 ม.  
(33 ฟุต) ความผดิพลาดในการวเิคราะหต์�าแหน่งอาจสงูขึน้ได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสิง่แวดลอ้มของ
ต�าแหน่งนัน้ๆ ในกรณีน้ี ต�าแหน่งทีแ่ทจ้รงิของทา่นอาจไม่ตรงกบัต�าแหน่งบนแผนทีจ่ากขอ้มลู  
GPS อยา่งไรกด็ ีดาวเทยีม GPS ถกูควบคมุโดยกระทรวงกลาโหมของสหรฐัอเมรกิา และ
ระดบัความเทีย่งตรงในการท�างานอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

• ความผดิพลาดระหวา่งกระบวนการวเิคราะหต์�าแหน่ง 
รโีมทควบคมุจะดงึขอ้มลูต�าแหน่งปจัจบุนัเขา้มาเป็นระยะๆ ระหวา่งการวเิคราะหต์�าแหน่ง 
ท�าใหม้คีวามต่างเวลาเลก็น้อยระหวา่งเวลาทีข่อ้มลูต�าแหน่งถกูดงึเขา้มาและเวลาทีข่อ้มลู
ต�าแหน่งดงักลา่วถกูบนัทกึลงบนภาพ ดว้ยเหตุน้ีจงึท�าใหต้�าแหน่งจรงิทีม่กีารบนัทกึภาพอาจไม่
ตรงกบัต�าแหน่งบนแผนทีซ่ึง่ไดม้าจากขอ้มลู GPS 

ข้อจาํกดัในการใช้งาน GPS 
• ใชง้าน GPS ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และขอ้บงัคบัของประเทศ/ภมูภิาคทีท่า่นใชง้านรโีมท

ควบคมุ 

การกาํจดั 
ถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อกก่อนก�าจดัรโีมทควบคมุ

วิธีถอดก้อนแบตเตอร่ี 
กอ้นแบตเตอรีใ่นตวัสามารถน�ามารไีซเคลิได ้
เมือ่ท�าการก�าจดัรโีมทควบคมุ ใหถ้อดกอ้นแบตเตอรีอ่อกแลว้น�าไปมอบใหต้วัแทนจ�าหน่าย 

หมายเหต ุ
ในการถอดกอ้นแบตเตอรี ่มขีอ้ควรระวงัดงัต่อไปน้ี
• ถอดสกรแูละชิน้สว่นอืน่ๆ ใหห้า่งจากเดก็เลก็เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุกลนืลงไป 
• ระวงัอยา่ใหเ้กดิการบาดเจบ็กบัเลบ็หรอืน้ิว 

ข้อมลูสาํคญั 
อยา่ถอดสกรอูอกยกเวน้ในกรณทีีต่อ้งการก�าจดัรโีมทควบคมุเทา่นัน้ 
บรษิทัปฏเิสธไม่รบัซ่อมหรอืเปลีย่นชิน้สว่นหากพจิารณาแลว้วา่เป็นการถอดประกอบทีไ่ม่เป็น
ไปตามเงือ่นไข 

1 กดปุม่ ON/OFF เพือ่ปิดสวติชข์องรโีมทควบคมุ 

2 ปลดสายเคเบิล้ทีเ่ชือ่มต่ออยู่ออก

3 ถอดสกรอูอกดว้ยไขควงแฉก (4 ตวั) 

4 ถอดฝาครอบออก

5 ดนัหว่งออกดา้นนอกแลว้ถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อก

ข้อมลูจาํเพาะ

กล้องถ่ายภาพ
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
ประสทิธภิาพในการป้องกนัน�้ากระเซน็:  

เทยีบเทา่ IPX4 (จากการทดสอบมาตรฐานโดย Sony)
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�้าทีใ่หม้าดว้ย) 

Live-View Remote
ก�าลงัไฟทีต่อ้งการ: กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได:้ 3.6 V (แบตเตอรีภ่ายใน)
 ขัว้ต่อ Multi/Micro USB: 5.0 V
ชารจ์ผา่น USB: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได:้
 แรงดนัประจุสงูสดุ: DC 4.2 V
 ปรมิาณกระแสสงูสดุ: 1.89 A
ประสทิธภิาพในการกนัน�้า: น�้าลกึ 3 ม., ต่อเน่ือง 30 นาท ี(ไม่รบัประกนัประสทิธภิาพการกนั

น�้าในทกุสภาวะ)
อุณหภมูใิชง้าน: -10 °C ถงึ +40 °C
อุณหภมูเิกบ็รกัษา: -20 °C ถงึ +60 °C
ขนาด (โดยประมาณ): 72.3 มม. × 50.2 มม. × 20.8 มม. 
 (กวา้ง/สงู/ลกึ, ไม่รวมสว่นทีย่ ืน่ออกมา)
น�้าหนกั: ประมาณ 67 กรมั 
 (เฉพาะตวักลอ้งเทา่นัน้) 
น�้าหนกัโดยรวม (เมือ่ใชง้าน):
 ประมาณ 98 กรมั 
 (รวมสายรดัและแผน่รองฐานทีใ่หม้าดว้ย) 
• การออกแบบและขอ้มลูจ�าเพาะของกลอ้ง, รโีมทควบคมุและอุปกรณ์เสรมิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบส�าหรบัการอพัเดตในอนาคต 
• ดรูายละเอยีดขอ้มลูจ�าเพาะเพิม่เตมิไดจ้ากคูม่อืชว่ยเหลอื (WEB) 

เก่ียวกบัเครื่องหมายการค้า
• Memory Stick และ  เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
• Mac เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Apple Inc. ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
• iOS เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ 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.  

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
• Adobe, โลโก ้Adobe และ Adobe Acrobat เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้

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


