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กล้องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิตอล

คู่มือการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้รุ่น HDR-AS15
ท่านต้องใช้ข้อมูลจากสติ๊กเกอร์ (ในกล่องโปร่ง, ด้านล่าง) สำหรับทำการ 
เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับสมาร์ทโฟน หากไม่มีสติ๊กเกอร์ดังกล่าว 
ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่ให้มาด้วย 
หากสติ๊กเกอร์สูญหายไป ท่านสามารถเรียกดู ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน
ของท่านได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ใส่ก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วลงในกล้องถ่ายภาพ
 เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย)
 กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดเครื่อง
 แสดง [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] 

ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จัดการภาพ “PlayMemories Home” ได้จาก URL ต่อไปน้ี

Windows: http://www.sony.net/pm

โปรดอ่านที่นี่ก่อน
คู่มือนี้ครอบคลุมการทำงานพื้นฐานของกล้อง 2 รุ่น รวมทั้งฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง 

ดูรายละเอียดได้จากคู่มือ (PDF) 
 ไปที่โฮมเพจสนับสนุนผู้ใช้ของ Sony 
 http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 เลือกประเทศหรือภูมิภาค
 ค้นหาชื่อรุ่นของกล้องถ่ายภาพของท่านในหน้าโฮมเพจสนับสนุนผู้ใช้

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย
กล้องถ่ายภาพ (1)
สายไมโคร USB (1)

ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (NP-BX1) (1) 

ถาดใส่แบตเตอรี่, รุ่น X (เฉพาะ NP-BX1 เท่านั้น) (1) 
ติดตั้งอยู่กับกล้องถ่ายภาพ 

ถาดใส่แบตเตอรี่, รุ่น G (เฉพาะ NP-FG1/BG1 เท่านั้น) (1) 

กล่องกันน้ำ (1) 
ตัวล็อคสำหรับติดตั้ง (1) 
อุปกรณ์ติดตั้งด้วยแถบกาวบนพื้นเรียบ (1) 
อุปกรณ์ติดตั้งด้วยแถบกาวบนพื้นผิวโค้ง (1) 
เอกสารสิ่งพิมพ์หนึ่งชุด

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม
 ไฟ REC/ไฟแสดงการทำงาน
 ปุ่ม REC START/STOP/ปุ่ม 

ENTER (สั่งงานเมนู)
 ปุ่ม  HOLD
 แผงจอภาพ
 ลำโพง 
 ปุ่ม PREV
 ปุ่ม NEXT
 ไมโครโฟน
 เลนส์
 ฝาปิดช่องต่อ
 ช่องต่อ  (ไมค์)
 ช่องต่อเพิ่มขยาย
 ไฟ CHG (ชาร์จ) 
 ช่องต่อ HDMI OUT
 ช่องต่อ  (USB) 
 ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/

แผ่นบันทึกข้อมูล
 ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล
 ที่ดึงถาดใส่แบตเตอรี่
 ถาดใส่แบตเตอรี่

เริ่มต้นใช้งาน

ใส่ก้อนแบตเตอรี่ 

1  
เปิดฝา

2  
ดึงถาดใส่แบตเตอรี่ออกมาจากกล้อง วางก้อนแบตเตอรี่ลงบนถาด 
จากนั้นใส่ถาดกลับเข้าไปในกล้อง

กดที่ร่องแล้วดึง 
ออกมา

จัดให้ทิศทางของ  ตรงกัน

3  
ปิดฝา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดของถาดแบตเตอรี่เหมาะสมกับชนิดของก้อนแบตเตอรี่ 
และได้จัดวางก้อนแบตเตอรี่ลงบนถาดอย่างถูกต้องแล้ว

ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ 
ปิดสวิตช์ของกล้อง จากนั้นเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB 
(ที่ให้มาด้วย)

ไฟชาร์จ

สายไมโคร USB

ปิดสวิตช์กล้อง

ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล

“Memory Stick Micro” (Mark2) 

แผ่น microSD/แผ่น microSDHC

ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบให้ด้านที่ปาดมุมหันหน้าเข้าตามทิศทางที่ถูกต้อง 
ทิศทางที่ถูกต้องมีแสดงอยู่ด้านในของฝาปิดแบตเตอรี่

เกี่ยวกับรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล 
ดูรายละเอียดได้จากคู่มือ (PDF)

หมายเหตุ
ไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้กับแผ่นบันทึกข้อมูลทุกชนิด
ตรวจดูทิศทางของแผ่นบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง การฝืนใส่แผ่นบันทึกข้อมูลผิดทิศทาง อาจทำให้เกิด
ความเสียหายกับแผ่นบันทึกข้อมูล, ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล หรือข้อมูลภาพได้
ฟอร์แมตแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนใช้งาน








คําเตือน 

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด
1) อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูกความชื้น
2) อย่าวางภาชนะที่มีน้ำบรรจุอยู่อย่างเช่น แจกัน บนตัวเครื่อง

ระวังอย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนสูง อย่างเช่น แสงแดด, ไฟ หรือสิ่ง 
อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

คำเตือน

ก้อนแบตเตอรี่ 
การใช้งานก้อนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้ก้อนแบตเตอรี่ไหม้ เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม ้
หรือสารเคมีไหม้ได้ โปรดทำความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้

อย่าทำการแยกชิ้นส่วน
อย่าทำให้ลัดวงจรและระวังอย่าให้ก้อนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อย่างเช่น ทุบด้วยค้อน,  
หล่นหรือเหยียบบนแบตเตอรี่
อย่าทำให้ลัดวงจรและอย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะเข้ามาสัมผัสกับส่วนขั้วโลหะของแบตเตอรี่
อย่าเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C อย่างเช่น บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือในรถยนต ์
ที่จอดกลางแดด
อย่าเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
อย่าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนที่เสียหายหรือมีรอยรั่ว
ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แท้ของ Sony หรืออุปกรณ์ที่สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี ่
ได้เท่านั้น
เก็บก้อนแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก
รักษาก้อนแบตเตอรี่ให้แห้งอยู่เสมอ
เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือชนิดเทียบเท่าที่แนะนำโดย Sony เท่านั้น
ทิ้งก้อนแบตเตอรี่ใช้แล้วตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น

ใชกอนแบตเตอรี่ชนิดที่กําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือเปนสาเหต ุ
ของการบาดเจ็บได























ตั้งค่า
สำหรับรายละเอียดของปุ่มต่างๆที่ใช้ในการตั้งค่าและวิธีการใช้งาน โปรดดูจากรายการสำหรับ
การใช้งาน
ตัวอย่าง: ตั้งค่าวันที่ 
 กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดเครื่อง

ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม PREV หรือปุ่ม NEXT เพื่อเลือก [PwOFF] จากนั้นกดปุ่ม ENTER

 กดปุ่ม NEXT เพื่อเลือก [SETUP] จากนั้นกดปุ่ม ENTER

 กดปุ่ม NEXT เพื่อเลือก [DATE] จากนั้นกดปุ่ม ENTER

 กดปุ่ม ENTER
กดปุ่ม PREV หรือปุ่ม NEXT เพื่อเลือกปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที และพื้นที่ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

บันทึกภาพ

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้องตามที่ต้องการ
สำหรับรายละเอียดของปุ่มต่างๆที่ใช้ในการบันทึกภาพและวิธีการใช้งาน โปรดดูจากรายการ 
สำหรับการใช้งาน

โหมดภาพเคลื่อนไหว

1  
กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดเครื่อง

2  
เลือก [MOVIE] เพื่อตั้งค่ากล้องถ่ายภาพเป็นโหมดบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

3  
กดปุ่ม START/STOP เพื่อเริ่มต้นบันทึกภาพ

โหมดบันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ
เมื่อเริ่มบันทึกภาพแล้ว กล้องจะบันทึกภาพนิ่งอย่างต่อเนื่อง แต่ละภาพที่ระยะเวลาห่างกัน 
เท่าๆกันจนกว่าจะหยุดบันทึก

1  
กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดเครื่อง

2  
เลือก [INTVL] เพื่อตั้งค่ากล้องถ่ายภาพเป็นโหมดบันทึกภาพนิ่งเป็น 
ระยะ

3  
กดปุ่ม START/STOP เพื่อเริ่มต้นบันทึกภาพ

วิธีหยุดบันทึกภาพ
กดปุ่ม START/STOP อีกครั้ง

หมายเหตุ
ไม่รับประกันว่าจะสามารถเปิดดูภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพอื่นบนกล้องนี้ได้หรือไม่
หากโหมดถ่ายภาพมีการเปลี่ยนแปลง โหมดที่ตั้งค่าค้างเอาไว้ในขณะที่ปิดเครื่องจะถูกนำไปใช้ใหม่ 
เมื่อท่านเปิดเครื่องในครั้งต่อไป
ในช่วงที่มีการบันทึกภาพเป็นระยะเวลานานๆ อุณหภูมิของกล้องอาจสูงขึ้นไปจนถึงจุดที่กล้องหยุด 
ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติ  
รายละเอียดสิ่งที่ต้องทำในกรณีนี้ ให้ดูหัวข้อ “หมายเหตุสำหรับการบันทึกภาพเป็นเวลานาน” ที่
ด้านหลังของแผ่น
ดูรายละเอียดของโหมดบันทึกและระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้ โปรดดูจากหัวข้อ “โหมดบันทึก”

การใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi (เฉพาะ HDR-AS15 เท่านั้น) 

การเชื่อมต่อ Wi-Fi
เมื่อเชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันผ่าน Wi-Fi ท่านสามารถเปิดดูภาพที่บันทึกด้วย 
กล้องบนสมาร์ทโฟน และควบคุมกล้องจากสมาร์ทโฟนได้ 
ท่านต้องใช้สติ๊กเกอร์ (แสดง ID/รหัสผ่าน) ที่ติดไว้บนคู่มือการใช้งาน (คู่มือนี้) เพื่อทำการตั้งค่า

ข้อความแสดงความผิดพลาด

BATT: ความผิดพลาดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 
MEDIA: ความผิดพลาดเกี่ยวกับสื่อบันทึก 
HEAT: ความผิดพลาดจากอุณหภูมิสูง, แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง 
LowPw: แบตเตอรี่ใกล้หมด
ERROR: ความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ, แรงดันไฟผิดปกติ, ความผิดพลาดอื่นๆ

ดูรายละเอียดได้จากคู่มือ (PDF)

ข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

อาจมีคุณสมบัติใหม่ถูกเพิ่มให้กับกล้องถ่ายวิดีโอโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ HDR-AS15/AS10

อื่นๆ

หมายเหตุสำหรับการบันทึกภาพเป็นเวลานาน
หากปิดเครื่องแล้ว ให้ปล่อยกล้องทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 10 นาที เพื่อให้อุณหภูมิภายในของกล้องลดลงจนถึง 
ระดับที่ปลอดภัย 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่ออุณหภูมิของกล้องสูงขึ้น อาจส่งผลให้คุณภาพของภาพลดลง  
ขอแนะนำให้ท่านรอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลง แล้วจึงทำการบันทึกภาพต่อไป
พื้นผิวของตัวกล้องอาจร้อนขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด 

ข้อมูลจำเพาะ
รูปแบบสัญญาณ: ระบบสี NTSC, มาตรฐาน EIA
 ข้อกำหนด HDTV 1080/60i, 1080/60p
กำลังไฟที่ต้องการ: ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้, 3.6 V (NP-BX1)  

ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้, 3.6 V (NP-BG1) 
USB, 5.0 V

ชาร์จผ่าน USB: DC 5.0 V, 500 mA/600 mA

ดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือ (PDF) 

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
“Memory Stick”, “ ”, “Memory Stick Duo”, “ ”, “Memory Stick PRO Duo”,  
“ ”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “ ”,  
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “ ”, “MagicGate Memory Stick” และ 
“MagicGate Memory Stick Duo” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony 
Corporation
HDMI, เครื่องหมาย HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ 
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
Microsoft, Windows, Windows Vista และ DirectX เป็นทั้งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ 
เครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
Mac และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ 
ประเทศอื่นๆ 
Intel, Intel Core และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel 
Corporation หรือบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
“ ” และ “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.

เพื่อความสนุกยิ่งขึ้นอีกกับ PlayStation 3 โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ PlayStation 3 จาก 
PlayStation Store (เมื่ออยู่ในพื้นที่ให้บริการ)
ในการใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับ PlayStation 3 ท่านต้องมีบัญชี PlayStation Network และต้องทำการ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น โดยสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ซึ่ง PlayStation Store เปิดให้บริการ 
Adobe, โลโก้ Adobe และ Adobe Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้า 
อย่างใดอย่างหนึ่งของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 
โลโก้ microSD และโลโก้ microSDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC

นอกจากนั้น ระบบและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตต่างๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย  หรือ  อาจไม่
ปรากฏในทุกกรณีสำหรับคู่มือฉบับนี้ 


















































รายการสำหรับการใช้งาน 

ดูรายละเอียดการตั้งค่าและการใช้งานได้จากแผนภาพต่อไปนี้ 

ปุ่มใช้งาน

ปุ่ม REC START/
STOP/ปุ่ม ENTER

ปุ่ม PREV

ปุ่ม NEXT

การใช้งาน ลูกศร

ENTER

PREV

NEXT

สลับโดยอัตโนมัติ

อื่นๆ

การตั้งค่า
ท่านสามารถกลับไปยังหน้าจอหลักของรายการตั้งค่าแต่ละอันได้ โดยกดปุ่ม ENTER ในขณะที่ [BACK] ปรากฏอยู่ กดปุ่ม NEXT/PREV ค้างไว้เพื่อเลื่อนวนผ่านตัวเลือกสำหรับรายการ

*1 ฟังก์ชั่น Wi-Fi สามารถใช้งานได้กับรุ่น HDR-AS15 เท่านั้น

*2 เปิดเครื่องด้วยปุ่ม NEXT/PREV

ปิดเครื่อง

โหมดภาพเคลื่อนไหว โหมดเล่นภาพส่งไปยังสมาร์ทโฟน*1ตั้งค่า ปิดเครื่อง

โหมดบันทึก SteadyShot กำลังไฟ USBปิดอัตโนมัติ ฟอร์แมตวันเวลา

เลือกรายการตั้งค่า

*2

รีสตาร์ท

รีเซ็ต

บันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ

มุมมอง ช่วงเวลา รีโมท*1

บันทึก/เล่นภาพ
*3 ขณะที่ปิดเครื่อง กดปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มต้นบันทึกภาพ

*4 เปิดเครื่องด้วยปุ่ม NEXT/PREV

*5 กดปุ่มค้างไว้

*6 กดปุ่ม PREV และ NEXT พร้อมกัน

เริ่มต้น กำลังรอ กำลังเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ 
(ยอมรับ) WPS

เชื่อมต่อกับ
จุดเชื่อมต่อ

ปิดเครื่อง

โหมดภาพเคลื่อนไหว โหมดเล่นภาพส่งไปยังสมาร์ทโฟน*1ตั้งค่า ปิดเครื่อง

กรอกลับ กรอเดินหน้า

*3 *4

*5 *5

*5
*5

บันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ

*6

เล่นภาพนิ่ง

สไลด์โชว์

โหมดเล่นภาพนิ่งโหมดเล่นภาพเคลื่อนไหว
บันทึกภาพเคลื่อนไหว

*6
*5*6

*5*6

*5

*5

ภาพช้าย้อนกลับ ภาพช้าเดินหน้าหยุดชั่วขณะ ระดับเสียง

(ปฏิเสธ)
*5

โหมดบันทึก

การแสดงผล ภาพที่บันทึก ความละเอียด เฟรมเรทของภาพ เฟรมเรทเมื่อเล่นภาพ

ความละเอียดสูงสุด 1920×1080 30p

30p

ความละเอียดสูง 1280×720 30p

ภาพช้าที่บันทึกด้วยเฟรมเรท 2× 1280×720 60p

ภาพช้าพิเศษที่บันทึกด้วยเฟรมเรท 4× 1280×720 120p

ความละเอียดมาตรฐาน 640×480 30p

กลับไปยังเมนู [VIDEO]


