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Digital HD Video Camera Recorder

Petunjuk Pengoperasian

Pemeriksaan item-item yang dibundel
Kamera (1)

Kamera dikemas dalam Kotak Anti air. Buka penutup kotak seperti digambarkan di bawah.

Kabel micro USB (1)
Baterai isi ulang kemasan (NP-BX1) (1)
Kotak Anti air (1)
Gesper Tambahan (1)
Mount Perekat Datar (1)
Mount Perekat Melengkung (1)
Adaptor Tripod (1)
Buku Pegangan

Termasuk di dalam memori internal kamera ini.
Set dokumentasi cetak

Komponen dan kendali
 Sensor GPS
 Lampu REC/akses/CHG (Pengisian 

daya)
 Tombol REC HOLD
 Tombol REC (Film/Foto)/tombol 

ENTER (Menjalankan menu)
 Tuas Pengunci
 Receiver jarak jauh IR 
  (tanda N)
 NFC: Near Field Communication
 Panel tampilan
 Speaker
 Tombol PREV
 Tombol NEXT
 Mikrofon
 Lensa
 Lampu REC
 Tutup konektor
 Lubang pemasangan adaptor tripod
 Jek  (Mic) 
 Konektor ekspansi
 Jek HDMI OUT
 Penutup konektor (USB)
 Terminal Multi/Micro USB 

Mendukung perangkat Micro USB 
yang kompatibel.

 Penutup baterai/kartu memori
 Celah penyisipan kartu memori
 Tuas ejeksi baterai
 Celah penyisipan baterai

Memulai

Mengisi daya baterai

1  
Buka penutup.
 Geser tuas pengunci sampai tanda kuning dapat terlihat.
 Buka penutup.

2  
Masukkan baterai.

Geser tuas ejeksi baterai.

Masukkan unit baterai, arahkan 
tanda  nya seperti ditunjukkan 
di gambar.

Untuk menutup penutup, lakukan operasi di langkah 1 dengan urutan 
sebaliknya.
Tutup penutup dengan benar, sehingga tanda kuning pada tuas pengunci 
tidak terlihat.

3  
Konfirmasi bahwa kamera telah dimatikan.

Untuk mematikan kamera, tekan tombol NEXT beberapa kali untuk 
menampilkan [PwOFF], lalu tekan tombol ENTER.

4  
Sambungkan Terminal Multi/Micro USB kamera ke komputer 
dengan kabel micro USB  (tersedia).

Menyala kuning redup 
selama pengisian daya

Kabel micro USB

Memasukkan kartu memori

Memory Stick 
Micro (Mark2)

Kartu microSD/ 
kartu microSDHC/ 
kartu microSDXC

Sisi yang dicetak Sisi terminal

Masukkan kartu memori dengan benar dengan memastikan bahwa lekukan tepi 
menghadap ke arah yang benar.

Catatan
Operasi dengan semua kartu memori tidak dijamin.
Konfirmasi arah kartu memori. Jika Anda memasukkan kartu memori dengan paksa di 
arah yang salah, kartu memori, celah kartu memori, atau data gambar bisa rusak.
Format kartu memori sebelum digunakan.
Untuk mengeluarkan kartu memori, dorong dengan ringan kartu memori sekali.

Pengaturan jam
Pilih [SETUP]  [CONFG]  [DATE] untuk mengatur tanggal, jam, dan 
wilayah.










 Pengaturan

Tombol pengoperasian
NEXT: Pergi ke menu selanjutnya
PREV: Pergi ke menu sebelumnya
ENTER: Menjalankan menu

Item-item menu
Daftar mode

Tampilan Mode-mode

MOVIE Mode Film

PHOTO Mode Foto

INTVL Mode Perekaman Foto Interval

LIVE Mode Live Streaming

VMODE Mode Pengaturan Kualitas Gambar

SETUP Mode Pengaturan

PLAY Mode Putar

PwOFF Daya mati

Item-item yang dapat Anda atur 
di SETUP 

Item-item yang dapat Anda atur di 
CONFG

Tampilan Item-item Tampilan Item-item

STEDY SteadyShot Wi-Fi Kendali Jarak Jauh Wi-Fi 

FLIP Membalik GPS Log GPS

SCENE Adegan PLANE Mode Pesawat Terbang

LAPSE Perekaman Foto 
Interval

USBPw Suplai Daya USB

A.OFF Daya Mati Otomatis

COLOR Mode Warna BEEP Bip

PRO XAVC S DATE Pengaturan Tanggal & 
Waktu

TC/UB Kode Waktu/User Bit DST Pengaturan Waktu 
Musim Panas

IR-RC IR-Pengendali Jarak 
Jauh

LANG Pengaturan Bahasa

V.SYS Beralih NTSC/PAL

DRIVE Pengalihan mode 
gambar diam RESET Pengaturan ulang 

Pengaturan

FPS Interval pemotretan 
gambar diam FORMT Format

SELF TIMER OTOMATIS

CONFG Pengaturan 
Konfigurasi

Catatan
Menekan tombol NEXT atau PREV berulang kali akan menyiklus melalui mode/item 
pengaturan masing-masing.
Untuk kembali ke menu [SETUP] atau [CONFG] dari tiap item pengaturan, pilih [BACK], 
lalu tekan tombol ENTER.
Operasi berikut tersedia jika daya kamera telah dimatikan.
- Tekan tombol PREV atau NEXT untuk menyalakan kamera.
- Tekan tombol ENTER untuk mulai perekaman di mode pemotretan yang Anda atur 

sebelum mematikan daya kamera. 
Menu dapat berubah tergantung pada kondisi operasi kamera.
[TC/UB] ditampilkan hanya saat [PRO] diatur ke [ON].












Bahasa Indonesia

Baca ini terlebih dahulu
Manual ini mencakup operasi dasar. Untuk operasi yang lebih rinci, merujuk ke 
Buku Pegangan (PDF) yang disertakan dalam kamera ini, dengan melakukan hal 
berikut.
 Masukkan baterai yang telah diisi daya ke dalam kamera.
 Sambungkan kamera ke komputer dengan kabel micro USB (tersedia).
 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menyalakan daya.
 Tampilkan [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] pada komputer 

Anda, buka file Buku Pegangan (PDF) dan bacalah. 

Periksa firmware terbaru pada situs web di 
bawah ini sebelum menggunakan kamera.
http://www.sony.net/update/actioncam/

Untuk operasi yang lebih rinci, merujuk ke Buku Pegangan (PDF) yang 
disertakan dalam kamera ini, dengan melakukan hal berikut.
 Sambungkan kamera ke komputer dengan kabel micro USB (tersedia).
 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menyalakan daya.
 Tampilkan [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] pada komputer 

Anda.



Menghubungkan
Android
 Masukkan kartu memori ke kamera, nyalakan kamera, lalu pilih mode 

pemotretan: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Mulai PlayMemories Mobile pada smartphone.
 Pilih SSID, seperti yang tertera di stiker yang ditempelkan pada manual ini 

(Stiker ada pada Petunjuk Pengoperasian Bahasa Inggris).
 Masukkan kata kunci pada stiker yang sama. (Pertama kali saja.)
 Di smartphone Anda, pilih mode kamera: Mode Kendali Jarak Jauh Wi-Fi atau 

mode Salin.


Android (Mendukung NFC)
Sentuh  (tanda N) di smartphone terhadap  (tanda N) kamera.
Saat PlayMemories Mobile memulai, pengaturan secara otomatis diterapkan untuk 
membentuk sambungan Wi-Fi.

iPhone
 Masukkan kartu memori ke kamera, nyalakan kamera, lalu pilih mode 

pemotretan: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Buka [Settings] pada smartphone.
 Pilih [Wi-Fi] pada smartphone.
 Pilih SSID, seperti yang tertera di stiker yang ditempelkan pada manual ini 

(Stiker ada pada Petunjuk Pengoperasian Bahasa Inggris).
 Masukkan kata kunci pada stiker yang sama. (Pertama kali saja.)
 Konfirmasi bahwa SSID kamera ditampilkan di smartphone.
 Kembali ke layar Home, lalu mulai PlayMemories Mobile.
 Di smartphone Anda, pilih mode kamera: Mode Kendali Jarak Jauh Wi-Fi atau 

mode Salin.


Jika stiker hilang
Jika stiker hilang, Anda dapat memanggil ulang ID pengguna dan kata kunci
dengan prosedur berikut.
 Masukkan baterai yang telah diisi daya ke dalam kamera.
 Sambungkan kamera ke komputer dengan kabel micro USB (tersedia).
 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menyalakan daya.
 Tampilkan [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] pada 

computer Anda, lalu konfirmasi ID dan kata kunci Anda.

 Lainnya

Catatan mengenai perekaman dalam waktu lama
Jika daya dimatikan, biarkan kamera selama 10 menit atau lebih lama untuk 
memungkinkan suhu di dalam kamera menurun ke tingkat yang aman.
Di dalam suhu lingkungan yang tinggi, suhu kamera akan meningkat dengan cepat.
Ketika suhu kamera naik, kualitas gambar mungkin menurun. 
Dianjurkan agar Anda menunggu sampai suhu kamera turun sebelum melanjutkan untuk 
mengambil gambar.
Permukaan kamera bisa menjadi panas. Ini bukan merupakan kegagalan fungsi.

Catatan mengenai penggunaan
Saat peringatan ditampilkan, seluruh layar berkedip dengan pesan ditampilkan. Untuk 
lebih rinci, merujuk ke Buku Pegangan (PDF).











Mengenai perangkat lunak
Anda dapat mengunduh perangkat lunak pengelolaan gambar PlayMemories 
Home dari URL berikut.

www.sony.net/pm/

Catatan mengenai fungsi jaringan nirkabel
Kami tidak bertanggung jawab apapun atas kerusakan yang disebabkan oleh akses yang 
tidak sah, atau penggunaan yang tidak sah, tujuan yang dimuat pada kamera, akibat dari 
kehilangan atau pencurian.

Spesifikasi
Format sinyal: Warna NTSC, standar EIA 

Spesifikasi HDTV 1080/60i, 1080/60p
 Warna PAL, standar CCIR
 Spesifikasi HDTV 1080/50i, 1080/50p
Kebutuhan daya: Baterai isi ulang, 3,6 V (NP-BX1) 

USB, 5,0 V
Pengisian USB (Terminal Multi/Micro USB): DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Baterai isi ulang NP-BX1:
  Tegangan pengisian maksimum: DC 4,2 V
  Arus pengisian maksimum: 1,89 A

Kamera ini anti-percikan. 
Unit kamera memiliki fitur anti-percikan IPX4 (berdasarkan pada pengujian kami).
Untuk spesifikasi lebih lanjut, merujuk ke Buku Pegangan (PDF).
Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

 

Mengenai merek dagang
Memory Stick dan  adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony 
Corporation.
Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan Logo HDMI adalah 
merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat 
dan negara-negara lainnya.
Mac adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara 
lainnya.
iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco Systems, Inc.
Android dan Google Play adalah merek dagang dari Google Inc.
iPhone adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Apple Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi 
Alliance.
Tanda N adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari NFC Forum, Inc. di 
Amerika Serikat dan di negara-negara lainnya.
Adobe, logo Adobe, dan Adobe Acrobat adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang 
dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.
Logo microSDXC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.

Selain itu, nama sistem dan produk yang digunakan dalam manual ini secara umum adalah 
merek dagang atau merek dagang dari masing-masing pengembang atau produsen. Namun, 
tanda  atau  mungkin tidak dijelaskan di manual ini. 

PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran atau kejut listrik,
1) jangan terkena hujan atau lembab.
2) jangan menaruh benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, di atas 
peralatan.

Baterai jangan terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api 
atau sejenisnya.

PERHATIAN

Unit baterai
Bila baterai salah ditangani, baterai dapat meledak, menyebabkan kebakaran atau 
bahkan luka bakar kimia. Perhatikan dengan cermat hal-hal berikut ini.

Jangan membongkar.
Jangan menghancurkan baterai dan baterai jangan terkena kejut atau tekanan seperti 
dipalu, terjatuh atau terinjak.
Jangan terkena hubungan singkat dan kutub baterai jangan tersentuh benda-benda logam.
Jangan terkena suhu tinggi di atas 60 °C seperti di bawah sinar matahari langsung atau di 
dalam mobil yang diparkir di bawah matahari.
Jangan membakar atau membuang ke dalam api.
Jangan menggunakan baterai ion lithium yang rusak atau bocor.
Pastikan untuk mengisi baterai dengan menggunakan pengisi baterai Sony yang asli atau 
peralatan yang dapat mengisi baterai.
Jauhkan baterai dari jangkauan anak kecil.
Jagalah baterai agar tetap kering.
Ganti hanya dengan jenis yang sama atau yang ekivalen yang dianjurkan oleh Sony.

















































Perekaman
Pasangkan aksesoris ke kamera, sesuai yang diperlukan.

1  
Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menyalakan daya.

2  
Pilih mode perekaman dari [MOVIE], [PHOTO] dan [INTVL].

3  
Tekan tombol REC untuk mulai perekaman.

Untuk menghentikan perekaman film/perekaman foto interval
Tekan tombol REC lagi.

Catatan
Pemutaran gambar yang direkam dengan kamera lain, tidak dijamin di kamera ini.
Selama waktu pemotretan diperpanjang, suhu kamera mungkin akan naik ke titik dimana 
pemotretan akan berhenti otomatis.

Menggunakan fungsi Wi-Fi

Menginstal PlayMemories Mobile pada 
smartphone anda

OS Android 
Cari PlayMemories Mobile di Google Play, lalu menginstalnya.

Bila menggunakan fungsi Sekali sentuh (NFC), Android 4.0 atau yang lebih baru 
diperlukan.

 iOS
Cari PlayMemories Mobile di App Store, lalu menginstalnya.

Bila menggunakan iOS, fungsi Sekali sentuh (NFC) tidak tersedia.

 Catatan
Mutakhirkan PlayMemories Mobile ke versi terbaru jika Anda telah menginstalnya di 
smartphone Anda.
Fungsi Wi-Fi yang dijelaskan di Petunjuk Pengoperasian ini tidak dijamin untuk berfungsi 
dengan semua smartphone dan tablet.
Metode operasi dan layar tampilan untuk aplikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan oleh 
upgrade di masa depan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai PlayMemories Mobile, merujuk ke situs web 
berikut. 
(http://www.sony.net/pmm/)



















Buanglah baterai yang sudah digunakan segera seperti dijelaskan dalam instruksi.

Adaptor AC
Gunakan stopkontak dinding terdekat untuk menyambungkan Adaptor AC. 
Lepaskan segera Adaptor AC dari stopkontak dinding bila terjadi gangguan fungsi 
saat menggunakan perangkat.

Untuk Pelanggan di Indonesia




