
4-479-707-51(1)

© 2013 Sony Corporation Printed in China

HDR-AS30 / AS30V

http://www.sony.net/

數位HD攝影機

 HD كامريا فيديو رقمية
操作指南

دليل عمليات التشغيل

繁體中文

請先閱讀本資訊
本手冊涵蓋基本操作。有關詳細操作，請通過以下方式參閱本相機內建的

手冊（PDF）。

	將已經充電的電池組插入相機。

	使用迷你USB電纜（附件）連接相機和電腦。

	按NEXT或PREV按鈕開啟電源。

	在電腦上顯示[電腦]		[PMHOME]		[HANDBOOK]，然後安裝手冊	

（PDF）。

檢查附件
相機（1）
相機放在防水殼內。如圖所示打開殼蓋。	

迷你USB電纜（1）

充電電池組（NP-BX1）（1）

防水殼（1）

插接底座（1）

平面黏性固定座（1）

弧面黏性固定座（1）

手冊
包含於本相機的內部記憶體內。

成套印刷文件

各部件和控制器
	REC/存取指示燈

	REC（動畫/照片）按鈕/	
ENTER（選單執行）按鈕

		REC	HOLD開關

	 （N標記）

	 NFC:	Near	Field	

Communication

	顯示面板

	揚聲器

	PREV按鈕

	NEXT按鈕

	麥克風

	鏡頭

	GPS感應器（僅限HDR-AS30V）

	接頭蓋

	（麥克風）插孔

	擴充接頭

	CHG（充電）指示燈

	HDMI	OUT插孔

	Multi/Micro	USB端子	
支援迷你USB相容裝置。

	電池組/記憶卡蓋

	記憶卡插槽

	電池退出桿

	電池插槽

使用入門

對電池組充電

1	 	
打開蓋子。

2	 	
插入電池組。

推動電池退出桿。

若要關閉蓋子，請以相反的順序執行步驟1中的操作。

3	 	
確認相機關閉。

若要關閉相機，按NEXT按鈕數次以顯示[PwOFF]，然後按ENTER按鈕。

4	 	
使用迷你USB電纜（附件）將相機的Multi/Micro	USB端子連
接到電腦。

CHG（充電）指示燈

迷你USB電纜

插入記憶卡

“Memory	Stick	
Micro”	(Mark2)

microSD卡/
microSDHC卡/
microSDXC卡

列印面 端子面

確認各面朝向正確的方向，正確插入記憶卡。

關於記憶卡的格式

詳細說明，請參閱手冊（PDF）。

注意事項

無法確保搭配所有記憶卡的操作。

確認記憶卡的方向。如果以錯誤的方向將記憶卡強行插入插槽，則可能損壞記憶

卡、記憶卡插槽或影像資料。

使用記憶卡前先進行格式化。

若要退出記憶卡，將記憶卡輕輕向內推入一次。










設定

按鈕操作

NEXT：進入下一個選單

PREV：進入上一個選單

ENTER：執行選單

選單項目

模式清單 可在SETUP（設定模式）中設定的項目

顯示 模式 顯示 項目

MOVIE 動畫模式 VIDEO 錄製模式

PHOTO 照片模式 STEDY SteadyShot

INTVL 間隔照片錄製模式 ANGLE 場景角度

SETUP 設定模式 SCENE 場景

PLAY 播放模式 LAPSE 間隔照片錄製

PwOFF 電源關閉 Wi-Fi 智慧型遙控器

GPS GPS記錄

PLANE 飛航模式

A.OFF 自動關機

BEEP 嗶音

DATE 日期時間設定

USBPw USB電源

V.SYS 切換NTSC/PAL

RESET 重設設定

FORMT 格式化

注意事項

反覆按NEXT或PREV按鈕可循環顯示各個模式/設定項目。

若要從各個設定項目返回[SETUP]選單，選擇[BACK]，然後按ENTER按鈕。

相機電源關閉時，可以進行以下操作。

-	按PREV或NEXT按鈕開啟相機。

-	按ENTER按鈕，可在關閉相機電源前設定的拍攝模式中開始錄製。

無法改變顯示語言。

錄製

根據需要，將附件安裝到相機上。

1	 	
按NEXT或PREV按鈕開啟電源。

2	 	
從[MOVIE]、[PHOTO]和[INTVL]中選擇拍攝模式。

3	 	
按下REC按鈕開始錄製。

停止動畫錄製/間隔照片錄製

再次按下REC按鈕。

注意事項

不保證能夠在本相機上播放使用其他相機錄製的影像。

在延長拍攝期間，相機溫度可能會上升，導致拍攝自動停止。	

有關此情況的解決方式，請參閱“長時間錄製的注意事項”。

使用Wi-Fi功能

在智慧型手機上安裝“PlayMemories	
Mobile”

Android	2.3或更新版本（使用單鍵功能（NFC）需要Android	4.0或更
新版本）

在Google	Play上搜尋“PlayMemories	Mobile”，然後安裝。

iOS	4.3或更新版本（無法使用單鍵功能（NFC））

在App	Store上搜尋“PlayMemories	Mobile”，然後安裝。

注意事項

如果您的智慧型手機已安裝“PlayMemories	Mobile”，請將其更新為最新版本。

不保證此應用程式能在所有智慧型手機和平板電腦上操作。

相容的作業系統版本資訊以2013年9月1日公告為準。

應用程式的操作方法和顯示畫面若因未來升級而有變更，恕不另行通知。

關於“PlayMemories	Mobile”的詳細資訊，請參閱以下網站。	

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

連接
Android

	將記憶卡插入相機，打開相機，然後選擇拍攝模式：[MOVIE]、

[PHOTO]、[INTVL]

	在智慧型手機上啟動“PlayMemories	Mobile”。

	選擇SSID，如本手冊上黏貼的標籤所示。

	輸入相同標籤上的密碼。（僅限第一次。）

	在智慧型手機上，選擇相機模式：智慧型遙控器模式或複製模式。

   

Android（支援NFC）

將智慧型手機的	 （N標記）觸碰相機的	 （N標記）。

“PlayMemories	Mobile”啟動時，將自動套用設定以建立Wi-Fi連接。

iPhone

	將記憶卡插入相機，打開相機，然後選擇拍攝模式：[MOVIE]、

[PHOTO]、[INTVL]

	在智慧型手機上開啟[Settings]。

	在智慧型手機上選擇[Wi-Fi]。

	選擇SSID，如本手冊上黏貼的標籤所示。


























	輸入相同標籤上的密碼。（僅限第一次。）

	確認相機的SSID顯示在智慧型手機上。

	返回首頁畫面，然後啟動“PlayMemories	Mobile”。

	在智慧型手機上，選擇相機模式：智慧型遙控器模式或複製模式。

  

 

將相機連接到智慧型手機時，需要標籤（下方虛線框中）上的資訊。如果

沒有標籤，請參閱使用說明書的附件英文版本。

如果標籤遺失，您可以按照以下步驟調出使用者ID和密碼。

	將已經充電的電池組插入相機。

	使用迷你USB電纜（附件）連接相機和電腦。

	按NEXT或PREV按鈕開啟電源。

	電腦上顯示[電腦]		[PMHOME]		[INFO]		[WIFI_INF.TXT]，然後

確認您的ID和密碼。

其他

長時間錄製的注意事項
如果電源關閉，將相機置放10分鐘以上，讓相機內部溫度下降到安全程度。

在高溫環境下，相機溫度快速上升。

相機溫度上升時，影像品質可能降低。	

建議您等到相機溫度恢復後再繼續拍攝。

相機表面可能發熱。這並不是故障。

關於使用的注意事項
顯示警告時，整個畫面將閃爍所顯示的訊息。詳細說明，請參閱手冊（PDF）。

關於軟體

您可以從以下URL下載影像管理軟體“PlayMemories	Home”。

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

關於無線網路功能的注意事項
對於因為遺失或竊盜導致未經授權存取或未經授權使用相機載入的目的地而造成的

任何損害，我們不承擔任何責任。

規格
訊號格式：	 NTSC彩色，EIA標準

	 HDTV	1080/60i、1080/60p規格

	 PAL彩色，CCIR標準

	 HDTV	1080/50i、1080/50p規格

電源要求：	 充電電池組，3.6	V（NP-BX1）

	 USB,	5.0	V

USB充電	(Multi/Micro	USB端子)：DC	5.0	V	500	mA/800	mA

充電電池組NP-BX1：

	 	 最大充電電壓：DC	4.2	V

	 	 最大充電電流：1.89	A

有關詳細規格，請參閱手冊（PDF）中的“規格”。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

關於商標

“Memory	Stick”、“ ”、“Memory	Stick	Duo”、	

“ ”、“Memory	Stick	PRO	Duo”、	

“ ”、“Memory	Stick	PRO-HG	Duo”、	

“ ”、“Memory	Stick	Micro”、“MagicGate”、	

“ ”、“MagicGate	Memory	Stick”和“MagicGate	Memory	

Stick	Duo”為Sony	Corporation的商標或註冊商標。

HDMI標誌、HDMI	High-Definition	Multimedia	Interface名稱和HDMI標誌為HDMI	

Licensing	LLC在美國和其他國家的商標或註冊商標。

Mac、App	Store為Apple	Inc.的註冊商標。

iOS為Cisco	Systems,	Inc.和/或其子公司在美國和某些其他國家的註冊商標或商

標。

Android、Google	Play為Google	Inc.的商標。

iPhone為Apple	Inc.的商標或註冊商標。

Wi-Fi、Wi-Fi標誌、Wi-Fi	PROTECTED	SET-UP為Wi-Fi	Alliance的註冊商標。

N字標示為NFC	Forum,	Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。

“ ”和“PlayStation”為Sony	Computer	Entertainment	Inc.的註冊商標。

從PlayStation	Store（如果有的話）下載PlayStation	3專用的應用程式，可以為

PlayStation	3增加更多娛樂功能。

使用PlayStation	3應用程式需要擁有PlayStation	Network帳戶並下載應用程式。

可於具有PlayStation	Store的地區取得。

Adobe、Adobe標誌和Adobe	Acrobat為Adobe	Systems	Incorporated在美國和/或其

他國家的註冊商標或商標。

microSDXC標誌是SD-3C,	LLC的商標。

此外，本手冊中使用的系統和產品名稱通常是各自開發商或製造商的商標或註冊商

標。但是，或標誌未在本手冊中各處註明。

警告

為減少⽕災或觸電的⾵險，
1)	請勿讓本裝置接觸到⾬⽔或濕氣。
2)	請勿把裝滿液體的物品放在本設備上，例如花瓶等。

切勿將電池放在過熱的地⽅，如陽光下、⽕裡或類似的地⽅。







































注意

電池組
如果電池組處理不當，電池組可能會爆炸，造成火災，甚至化學灼傷。請
遵循以下注意事項。

切勿拆解。
切勿擠壓，撞擊電池組或對電池組用力過度，如敲擊，跌落或踩踏在電池組上。
切勿短路或讓金屬物品接觸到電池端子。
切勿暴露在超過60℃的高溫下，例如直射陽光下，或停在太陽下的汽車內。
切勿焚化或丟棄在火中。
切勿處理損壞或洩漏的鋰離子電池。
務必使用Sony原廠的充電器或可對電池組充電的裝置來為電池組充電。
電池組應放在幼兒不易觸及的地方。
使電池組保持乾燥。
請僅使用與Sony建議的相同或相等的電池類型進行更換。
請依照說明書中的說明正確丟棄舊電池組。

請僅用指定類型的電池進行更換。否則，可能造成起火或⼈員受傷。

電源供應器/電源適配器
使用電源供應器/電源適配器時，請使用附近牆上的電源插座。如果在使用
設備時發生任何故障，請立即將電源供應器/電源適配器從牆上的電源插座
拔掉。

通知
如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開
連接，並重新連接通信電纜（USB等）。

本產品已經過測試並確定符合EMC規定中所提出的使用連接電纜不得超過
3公尺的限制。

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不
得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾
現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，
指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工
業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

僅適用於台灣

廢電池請回收

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或電源適配器
之DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

僅適用於台灣
生產國別：中國
製造廠商：SONY	CORPORATION
進	口	商：台灣索尼股份有限公司
地				址：台北市長春路145號5樓
諮詢專線：4499111
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عريب

اقرأ هذا أوالً
 (PDF) يغطي هذا الدليل العمليات األساسية. للمزيد من عمليات التشغيل املفصلة، راجع كتيب يدوي

يف هذه الكامريا بالقيام بالتايل.
أدخل بطارية مشحونة يف الكامريا.  

أوصل الكامريا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB صغري (مرفق).  
اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة.  

قم بعرض  [PMHOME]  [Computer] [HANDBOOK] عىل الكمبيوتر ثم قم بتثبيت   
.(PDF) كتيب يدوي

التحقق من البنود امللحقة
كامريا (1)

تم وضع الكامريا يف علبة مقاومة للامء. افتح غطاء العلبة كام هو مرشوح باألسفل.

كبل USB صغري (1)
(1) (NP-BX1) بطارية قابلة للشحن

علبة مقاومة للامء (1)
مشبك التثبيت (1)

سناد الصق مسطح (1)
سناد الصق مقوس (1)

كتيب يدوي
متضمن يف الذاكرة الداخلية لهذه الكامريا.

طقم وثائق مطبوعة

األجزاء ومفاتيح التحكم
مصباح REC/الوصول  

زر REC (فيلم/صورة)/  
زر ENTER (تنفيذ القامئة)
 REC HOLD املفتاح  

(N عالمة)  
NFC: Near Field Communication  

لوحة العرض  
السامعة  

PREV الزر  
NEXT الزر  
ميكرفونات  

العدسة  
مستشعر GPS (HDR-AS30V فقط)  

غطاء املوصل  
(Mic)  مقبس  

موصل متديد  
مصباح CHG (الشحن)  
HDMI OUT املقبس  

موصل USB صغري/متعدد االغراض  
يدعم األجهزة املتوافقة مع USB الصغري.

غطاء بطارية/بطاقة ذاكرة  
فتحة إدخال بطاقة الذاكرة  

ذراع إخراج البطارية  
فتحة إدخال البطارية  

البدء

شحن مجموعة البطارية
افتح الغطاء.1 

أدخل البطارية.2 

قم بتزليق ذراع إخراج البطارية.

لغلق الغطاء، قم بالعمليات يف الخطوة 1 بالرتتيب العكيس.
تأكد من انطفاء الكامريا.3 

.ENTER ثم اضغط الزر [PwOFF] عدة مرات لعرض NEXT إلطفاء الكامريا، اضغط الزر
 4 USB صغري/متعدد االغراض يف الكامريا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB أوصل موصل

صغري (مرفق).

مصباح CHG (الشحن)

كبل USB صغري

إدخال بطاقة الذاكرة

 "Memory Stick Micro"
 (Mark2)

/microSD بطاقة
/microSDHC بطاقة
microSDXC بطاقة

الجانب املطبوع جانب املوصل

أدخل بطاقة الذاكرة بشكل صحيح وتأكد من أن كل جانب باالتجاه الصحيح.

(NFC يدعم) Android
املس  (عالمة N) يف الهاتف الذيك مقابل  (عالمة N) يف الكامريا.

.Wi-Fi يتم تلقائيا تطبيق اإلعدادات إلنشاء توصيل ،"PlayMemories Mobile" عند تشغيل

iPhone
 ،[PHOTO] ،[MOVIE] :أدخل بطاقة ذاكرة يف الكامريا وقم بتشغيلها ثم اخرت وضع التصوير  

[INTVL]
افتح [Settings] عىل الهاتف الذيك.  

اخرت [Wi-Fi] عىل الهاتف الذيك.  
اخرت SSID، كام هو موضح عىل امللصق املثبت عىل هذا الدليل.  

أدخل كلمة املرور عىل نفس امللصق. (املرة األوىل فقط.)  
تأكد من عرض SSID يف الكامريا عىل الهاتف الذيك.  

."PlayMemories Mobile" عد إىل الشاشة الرئيسية ثم شغل  
عىل الهاتف الذيك، اخرت وضع الكامريا: وضع التحكم الذيك عن بعد أو وضع النسخ.  





املعلومات حول امللصق (يف الصندوق املثقب باألسفل) رضورية عند توصيل الكامريا بهاتف ذيك. إذا مل 
يوجد ملصق، راجع النسخة اإلنجليزية املرفقة لدليل التعليامت.

إذا أضعت امللصق، ميكنك استعادة معرف املستخدم وكلمة املرور باتباع اإلجراء التايل.
أدخل بطارية مشحونة يف الكامريا.  

أوصل الكامريا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB صغري (مرفق).  
اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة.  

قم بعرض  [INFO]  [PMHOME]  [Computer] [WIFI_INF.TXT] عىل الكمبيوتر   
ثم أكد معرف املستخدم وكلمة املرور.

أخرى
مالحظات حول التسجيل لفرتة طويلة

إذا انقطعت الطاقة، اترك الكامريا ملدة 10 دقائق أو أكرث ليك تسمح لدرجة الحرارة داخل الكامريا باالنخفاض إىل 
مستوى آمن.

يف البيئات التي تكون فيها درجة الحرارة عالية، ترتفع درجة حرارة الكامريا برسعة.
عندما ترتفع درجة حرارة الكامريا، رمبا تتدهور جودة الصورة. نويص باالنتظار إىل أن تنخفض درجة حرارة الكامريا 

قبل االستمرار بالتصوير.
رمبا يصبح سطح الكامريا ساخناً. هذا ال يعد خلالً.

مالحظات حول االستعامل
.(PDF) عند عرض التحذير، تومض الشاشة بالكامل مع عرض الرسالة. للتفاصيل، راجع كتيب يدوي

حول الربنامج
ميكن تنزيل برنامج إدارة الصور "PlayMemories Home" من املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت.

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

مالحظة حول وظيفة الشبكة الالسلكية
نحن ال نتحمل أي نوع من املسؤولية ألي رضر يحدث بسبب الوصول غري املرخص له للوجهات املحملة يف الكامريا 

أو االستخدام غري املرخص لها مام ينتج عنه ضياعا أو رسقة.

املواصفات
EIA معايري ،NTSC لون صيغة االشارة: 

1080/60p ،1080/60i HDTV مواصفات  
CCIR ،PAL معايري لون  

1080/50p ،1080/50i HDTV مواصفات  
 (NP-BX1) بطارية قابلة للشحن، 3.6 فولط  متطلبات الطاقة: 

USB، 5.0 فولط
5 V 500 mA/800 mA تيار مبارش :(صغري/ متعدد االغراض USB موصل) USB شحن

:NP-BX1 بطارية قابلة للشحن
الحد األقىص لفولتية للشحن: تيار مبارش 4.2 فولت

الحد األقيص لتيار للشحن: 1.89 أمبري

.(PDF) للمزيد من املواصفات، راجع «املواصفات» يف كتيب يدوي

التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.
 

حول العالمات التجارية
 ،" " ،"Memory Stick Duo" ،" " ،"Memory Stick"

 ،"Memory Stick PRO-HG Duo" ،" " ،"Memory Stick PRO Duo"
 ،" " ،"MagicGate" ،"Memory Stick Micro ،" "

"MagicGate Memory Stick" و "MagicGate Memory Stick Duo" هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية 
.Sony Corporation مسجلة لرشكة سوين

العبارات HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface والشعار HDMI هي عالمات تجارية 
أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة HDMI Licensing LLC يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.

.Apple Inc. هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة App Store و Mac
iOS هي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لرشكة .Cisco Systems Inc و/أو الرشكات التابعة لها يف 

الواليات املتحدة و/أو بلدان أخرى. 
.Google Inc. هي عالمات تجارية لرشكة Google Play و Android

.Apple Inc. هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة iPhone
 Wi-Fi هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة Wi-Fi PROTECTED SET-UP و Wi-Fi والشعار Wi-Fi

.Alliance
العالمة N هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة .NFC Forum Inc يف الواليات املتحدة وبلدان 

أخرى.
.Sony Computer Entertainment Inc. هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة سوين "PlayStation" و " "

أضف املزيد من االستمتاع بواسطة جهاز PlayStation 3 وذلك بتنزيل الربنامج التطبيقي املخصص لجهاز 
PlayStation 3 من موقع PlayStation Store (عندما يكون متاحاً.)

الربنامج التطبيقي املخصص لجهاز PlayStation 3 يتطلب وجود حساب يف شبكة PlayStation Network عىل 
 PlayStation االنرتنت وتنزيل الربنامج التطبيقي. ميكن الوصول إليه يف املناطق التي يكون الوصول فيها إىل موقع

Store عىل شبكة االنرتنت متاحاً.
 Adobe هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة Adobe Acrobat و Adobe وشعار Adobe

Systems Incorporated يف الواليات املتحدة و/أو بلدان أخرى.
.SD-3C LLC هو عالمة تجارية لرشكة microSDXC الشعار

باإلضافة لذلك، أسامء النظام واملنتجات املستخدمة يف هذا الدليل هي، بصفة عامة، عالمات تجارية أو عالمات تجارية 
مسجلة ملطوريها أو مصنعيها. لكن، مل يتم استخدام العالمات  أو  يف جميع الحاالت يف هذا الدليل.







































تحذير
لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية،

ال تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.  (1
ال تضع اشياء ممتلة بالسوائل، كاملزهريات، عىل الجهاز.  (2

ال تعرض البطاريات إىل حرارة مفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

تنبيه
مجموعة البطارية

إذا أسيئ التعامل مع مجموعة البطارية، ميكن أن تنفجر، متسببة يف نشوب حريق أو حتى انفجار 
كيميايئ. قم مبراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

ال تفككها.
ال تقم بتهشيم مجموعة البطارية أو تعريضها ألي صدمة أو ضغط كالطرق عليها مبطرقة أو تتسبب يف سقوطها 

أو الدعس عليها.
ال تعرضها لتامس كهربايئ وال تسمح لألشياء املعدنية مبالمسة أطراف توصيل البطارية.

ال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز 60 درجة مئوية كأن ترتكها تحت أشعة الشمس املبارشة أو يف سيارة مصفوفة 
تحت الشمس.

ال تحرقها أو ترميها يف النار.
ال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي يكون سائلها مترسب.

تأكد من شحن مجموعة البطارية باستعامل شاحن البطارية األصيل من انتاج سوين Sony أو جهاز قادر عىل شحن 
مجموعة البطارية.

احتفظ مبجموعة البطارية بعيداً عن متناول األطفال.
احتفظ مبجموعة البطارية جافة.

.Sony استبدلها بنفس النوع أو بنوع مامثل موىص به من قبل سوين
تخلص من مجموعة البطاريات املستعملة فوراً كام موضح يف التعليامت.

استبدل البطارية مستخدًما النوع املحدد فقط. واال فقد يحدث حريق أو اصابات.

محول تيار مرتدد
استخدم أقرب مخرج تيار بالحائط عند استخدام محول التيار املرتدد. إفصل محول التيار املرتدد من مخرج 

التيار بالحائط يف الحال إذا حدث أي خلل يف التشغيل أثناء استخدام الجهاز.
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حول صيغة بطاقة الذاكرة
.(PDF) للتفاصيل، راجع كتيب يدوي

مالحظات
التشغيل مع جميع بطاقات الذاكرة غري مضمون.

تأكد من اتجاه بطاقة الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة الذاكرة باالتجاه الخاطئ بقوة، قد تتعرض بطاقة الذاكرة أو 
فتحة بطاقة الذاكرة أو بيانات الصورة للتلف.

قم بصياغة بطاقة الذاكرة قبل االستعامل.
إلخراج بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق مرة واحدة.

اإلعداد

عمليات تشغيل األزرار
NEXT: ينتقل إىل القامئة التالية

PREV: ينتقل إىل القامئة السابقة
ENTER: ينفذ القامئة

بنود القامئة
البنود التي ميكن ضبطها يف SETUP (وضع اإلعداد)قامئة األوضاع

البنودالعرضاألوضاعالعرض

MOVIEوضع الفيلمVIDEOوضع التسجيل

PHOTOوضع الصورةSTEDYSteadyShot

INTVL وضع تسجيل صورة عىل
فرتات محددة

ANGLEزاوية الرؤية

SCENEمشهد

SETUPوضع اإلعدادLAPSEتسجيل صورة عىل فرتات محددة

PLAYوضع العرضWi-Fi التحكم الذيك عن بعد

PwOFFقطع الطاقةGPSGPS سجل

PLANEوضع الطائرة

A.OFFقطع الطاقة التلقايئ

BEEPصوت تنبيه بيب

DATEإعداد التاريخ & الوقت

USBPwUSB إمداد الطاقة عرب منفذ

V.SYSNTSC/PAL تحويل

RESETإعادة ضبط اإلعدادات

FORMTتهيئة

مالحظات
الضغط عىل الزر NEXT أو PREV بشكل متكرر يف بنود الوضع/التهيئة الخاصة.

.ENTER ثم اضغط زر [BACK] من كل بند تهيئة، اخرت [SETUP] للعودة إىل القامئة
عمليات التشغيل التالية متوفرة عند إيقاف طاقة الكامريا.

اضغط الزر PREV أو NEXT لتشغيل الكامريا.  -
اضغط الزر ENTER لبدء التسجيل يف وضع التصوير الذي ضبطته قبل إيقاف طاقة الكامريا.  -

ال ميكن تغيري لغة العرض.

التسجيل
قم بتثبيت االكسسوارات عىل الكامريا كام هو مطلوب.

اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة.1 

 2.[INTVL] و [PHOTO] و [MOVIE] اخرت وضع تصوير من بني

اضغط الزر REC للبدء بالتسجيل.3 

إليقاف تسجيل فيلم/تسجيل صورة عىل فرتات محددة
اضغط الزر REC مرة أخرى.

مالحظات
عرض صور ملتقطة بواسطة كامريات أخرى غري مضمون عىل هذه الكامريا.

أثناء فرتات تصوير طويل، قد ترتفع حرارة الكامريا إىل مستوى يتوقف عنده التصوير تلقائيا.
حول ما الذي يجب فعله إذا حدث هذا، انظر «مالحظات حول التسجيل لفرتة طويلة».

Wi-Fi استخدام وظيفة

قم برتكيب الربنامج "PlayMemories Mobile" عىل الهاتف الذيك

Android 2.3 أو أحدث (Android 4.0 أو أحدث رضوري الستعامل وظائف اللمسة الواحدة 
((NFC)

ابحث عن "PlayMemories Mobile" يف Google Play ثم قم بتثبيته.

iOS 4.3 أو أحدث (وظائف اللمسة الواحدة (NFC) غري متوفرة)
ابحث عن "PlayMemories Mobile" يف App Store ثم قم بتثبيته.

مالحظات
قم بتحديث "PlayMemories Mobile" عىل أحدث إصدار إذا كنت قد قمت بتثبيته عىل الهاتف الذيك.

تشغيل هذا التطبيق مع كل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية غري مضمون.
املعلومات عن إصدار نظام التشغيل املتوافق اعتبارا من 1 سبتمرب 2013.

اساليب التشغيل وشاشات العرض الخاصة بالربنامج التطبيقي خاضعة للتغيري دون اشعار مسبق بواسطة مزيد من 
التحديثات.

للمزيد من املعلومات حول "PlayMemories Mobile"، راجع املوقع اإللكرتوين التايل.
(http://www.sony.net/pmm/)

توصيل
Android

 ،[PHOTO] ،[MOVIE] :أدخل بطاقة ذاكرة يف الكامريا وقم بتشغيلها ثم اخرت وضع التصوير  
[INTVL]

شغل الربنامج "PlayMemories Mobile" عىل الهاتف الذيك.  
اخرت SSID، كام هو موضح عىل امللصق املثبت عىل هذا الدليل.  

أدخل كلمة املرور عىل نفس امللصق. (املرة األوىل فقط.)  
عىل الهاتف الذيك، اخرت وضع الكامريا: وضع التحكم الذيك عن بعد أو وضع النسخ.  






































