
 ตั้งค่า 

การทำงานของปุ่ม 
NEXT: ไปยังเมนูถัดไป 
PREV: ไปยังเมนูก่อนหน้านี้ 
ENTER: สั่งงานเมนู 

รายการเมนู 

รายการโหมดต่างๆ
รายการที่ท่านสามารถตั้งค่าใน SETUP  
(โหมดตั้งค่า)

การแสดงผล โหมด การแสดงผล รายการ

MOVIE โหมดภาพเคลื่อนไหว VIDEO โหมดบันทึก

PHOTO โหมดภาพนิ่ง STEDY SteadyShot

INTVL โหมดบันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ ANGLE องศารับภาพ

SETUP โหมดตั้งค่า SCENE บรรยากาศภาพ

PLAY โหมดเล่นภาพ LAPSE บันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ

PwOFF ปิดเครื่อง Wi-Fi รีโมทควบคุมอัจฉริยะ

GPS บันทึก GPS

PLANE โหมดเครื่องบิน

A.OFF ปิดอัตโนมัติ

BEEP เสียงบีป

DATE ตั้งค่าวันที่ & เวลา

USBPw จ่ายไฟผ่าน USB

V.SYS สลับ NTSC/PAL

RESET รีเซ็ตการตั้งค่า

FORMT ฟอร์แมต

หมายเหตุ
กดปุ่ม NEXT หรือ PREV อย่างต่อเนื่องเพื่อเลื่อนผ่านโหมด/รายการตั้งค่าต่างๆ ตามลำดับ 
หากต้องการกลับไปเมนู [SETUP] จากแต่ละรายการตั้งค่า ให้เลือก [BACK] จากนั้นกดปุ่ม ENTER 
การทำงานต่อไปนี้สามารถใช้ได้เมื่อปิดสวิตช์กล้อง 
- กดปุ่ม PREV หรือ NEXT เพื่อเปิดกล้อง 
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มต้นบันทึกในโหมดถ่ายภาพที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนที่จะปิดสวิตช์ของกล้อง 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดงผล 
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กล้องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิตอล

คู่มือการใช้งาน

ท่านต้องใช้ข้อมูลจากสติ๊กเกอร์ (ในกล่องโปร่ง, ด้านล่าง) สำหรับทำการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้า 
กับสมาร์ทโฟน หากไม่มีสติ๊กเกอร์ดังกล่าว ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 
ที่ให้มาด้วย 
หากสติ๊กเกอร์สูญหายไป ท่านสามารถเรียกดู ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ใส่ก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วลงในกล้องถ่ายภาพ 
 เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) 
 กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดกล้อง 
 เปิด [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] บนเครื่องคอมพิวเตอร์  

จากนั้นยืนยัน ID และรหัสผ่านของท่าน

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย
กล้องถ่ายภาพ (1)

กล้องถ่ายภาพถูกติดตั้งอยู่ในกล่องกันน้ำ ให้เปิดฝาของกล้องตามภาพที่แสดงต่อไปนี้  

สายไมโคร USB (1)
ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (NP-BX1) (1)
กล่องกันน้ำ (1) 
ตัวล็อคสำหรับติดตั้ง (1)
อุปกรณ์ติดตั้งด้วยแถบกาวบนพื้นเรียบ (1) 
อุปกรณ์ติดตั้งด้วยแถบกาวบนพื้นผิวโค้ง (1) 
คู่มือ

บันทึกอยู่ในหน่วยความจำภายในของกล้องถ่ายภาพนี้

เอกสารสิ่งพิมพ์หนึ่งชุด

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม
 ไฟ REC/ไฟแสดงการทำงาน
 ปุ่ม REC (ภาพเคลื่อนไหว/ 

ภาพนิ่ง)/ปุ่ม ENTER (สั่งงานเมนู) 
 สวิตช์  REC HOLD 
   (สัญลักษณ์ N) 

 NFC: Near Field Communication 
 แผงจอภาพ
 ลำโพง
 ปุ่ม PREV
 ปุ่ม NEXT
 ไมโครโฟน
 เลนส์
 เซ็นเซอร์ GPS (HDR-AS30V 

เท่านั้น) 
 ฝาปิดช่องต่อ
 ช่องต่อ  (ไมค์) 
 ช่องต่อเพิ่มขยาย
 ไฟ CHG (ชาร์จ) 
 ช่องต่อ HDMI OUT
 ขั้วต่อ Multi/Micro USB 

รองรับอุปกรณ์ที่สนับสนุน Micro  
USB 

 ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/แผ่นบันทึก 
ข้อมูล

 ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล
 ก้านปลดแบตเตอรี่ 
 ช่องใส่แบตเตอรี่ 

เริ่มต้นใช้งาน

ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ 

1  
เปิดฝา 

2  
ใส่ก้อนแบตเตอรี่ 

เลื่อนก้านปลดแบตเตอรี่

วิธีปิดฝา ให้ทำตามนั้นตอนที่ 1 แบบย้อนกลับ 

3  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว 
ในการปิดสวิตช์กล้อง ให้กดปุ่ม NEXT หลายๆ ครั้งจนกระทั่ง [PwOFF] ปรากฏขึ้น จากนั้น 
กดปุ่ม ENTER 

4  
เชื่อมต่อขั้วต่อ Multi/Micro USB ของกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย 
สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย)

ไฟ CHG (ชาร์จ)

สายไมโคร USB

ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล

“Memory Stick Micro” 
(Mark2) 

แผ่น microSD/ 
แผ่น microSDHC/ 
แผ่น microSDXC 

ด้านที่มีการพิมพ์ข้อความ ด้านขั้วไฟฟ้า 

ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบให้ด้านที่ปาดมุมหันหน้าเข้าตามทิศทางที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล
ดูรายละเอียดได้จากคู่มือ (PDF)

หมายเหตุ
ไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้กับแผ่นบันทึกข้อมูลทุกชนิด
ตรวจดูทิศทางของแผ่นบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง การฝืนใส่แผ่นบันทึกข้อมูลผิดทิศทาง อาจทำให้เกิด 
ความเสียหายกับแผ่นบันทึกข้อมูล, ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล หรือข้อมูลภาพได้
ฟอร์แมตแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนใช้งาน
ในการดึงแผ่นบันทึกข้อมูลออก ให้กดแผ่นบันทึกข้อมูลเบาๆ หนึ่งครั้ง










ภาษาไทย

โปรดอ่านที่นี่ก่อน
เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการใช้งานเบื้องต้น สำหรับรายละเอียดการใช้งานอื่นๆ โปรดดู
จากคู่มือ (PDF) ที่อยู่ภายในกล้อง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ใส่ก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วลงในกล้องถ่ายภาพ
 เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย)
 กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดเครื่อง
 แสดง [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] บนเครื่องคอมพิวเตอร์  

จากนั้นทำการติดตั้งคู่มือ (PDF)  



iOS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทใน 
เครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นบางประเทศ 
Android, Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. 
iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
สัญลักษณ์ N เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
“ ” 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 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าอย่างใด 
อย่างหนึ่งของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 
โลโก้ microSDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC

นอกจากนั้น ระบบและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตต่างๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย  หรือ  อาจไม่ปรากฏในทุก
กรณีสำหรับคู่มือฉบับนี้

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

ตัวแปลงไฟ AC
ใช้เต้ารับติดผนังที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ถอดอะแดปเตอร์ AC  
ออกจากเต้ารับติดผนังทันที หากเกิดความผิดปกติขึ้นขณะใช้อุปกรณ์











































iPhone 
 ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลลงในกล้อง, เปิดสวิตช์กล้อง จากนั้นเลือกโหมดถ่ายภาพ: [MOVIE],  

[PHOTO], [INTVL] 
 เปิด [Settings] บนสมาร์ทโฟน 
 เลือก [Wi-Fi] บนสมาร์ทโฟน 
 เลือก SSID ตามที่พิมพ์อยู่บนสติ๊กเกอร์ที่แนบมาในคู่มือ 
 ใส่รหัสผ่านจากสติ๊กเกอร์ข้างต้น (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) 
 ตรวจให้แน่ใจว่า SSID ของกล้องปรากฏบนสมาร์ทโฟน 
 กลับสู่หน้าจอหลัก จากนั้นเปิดโปรแกรม “PlayMemories Mobile” 
 เลือกโหมดของกล้องบนสมาร์ทโฟน: โหมดรีโมทควบคุมอัจฉริยะหรือโหมดคัดลอก 

 



อื่นๆ

หมายเหตุสำหรับการบันทึกภาพเป็นเวลานาน
หากปิดเครื่องแล้ว ให้ปล่อยกล้องทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 10 นาที เพื่อให้อุณหภูมิภายในของกล้องลดลงจนถึงระดับ 
ที่ปลอดภัย
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่ออุณหภูมิของกล้องสูงขึ้น อาจส่งผลให้คุณภาพของภาพลดลง  
ขอแนะนำให้ท่านรอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลง แล้วจึงทำการบันทึกภาพต่อไป
พื้นผิวของตัวกล้องอาจร้อนขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

ข้อควรทราบในการใช้งาน 
เมื่อข้อความเตือนปรากฏขึ้น หน้าจอทั้งหมดจะกะพริบขณะแสดงข้อความ ดูรายละเอียดได้จากคู่มือ (PDF) 

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จัดการภาพ “PlayMemories Home” ได้จาก URL ต่อไปนี้

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

ข้อควรทราบเกี่ยวกับฟังก์ชั่นระบบเครือข่ายไร้สาย
บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูลปลายทางที่อยู่ใน
กล้องถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีที่กล้องสูญหายหรือถูกขโมย 

ข้อมูลจำเพาะ
รูปแบบสัญญาณ: ระบบสี NTSC, มาตรฐาน EIA
 ข้อกำหนด HDTV 1080/60i, 1080/60p
 ระบบสี PAL, มาตรฐาน CCIR
 ข้อกำหนด HDTV 1080/50i, 1080/50p
กำลังไฟที่ต้องการ: ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้, 3.6 V (NP-BX1) 
 USB, 5.0 V
ชาร์จผ่าน USB (ขั้วต่อ Multi/Micro USB): DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ NP-BX1: 
  แรงดันประจุสูงสุด: DC 4.2 V 
  ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.89 A 

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
ชื่อ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ 
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
Mac, App Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. 



















บันทึกภาพ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้องตามที่ต้องการ

1  
กดปุ่ม NEXT หรือ PREV เพื่อเปิดกล้อง 

2  
เลือกโหมดถ่ายภาพจาก [MOVIE], [PHOTO] และ [INTVL] 

3  
กดปุ่ม REC เพื่อเริ่มต้นบันทึก 

วิธีหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว/บันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ 
กดปุ่ม REC อีกครั้ง 

หมายเหตุ
ไม่รับประกันว่าจะสามารถเปิดดูภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพอื่นบนกล้องนี้ได้หรือไม่
ในช่วงที่มีการบันทึกภาพเป็นระยะเวลานานๆ อุณหภูมิของกล้องอาจสูงขึ้นไปจนถึงจุดที่กล้องหยุดถ่ายภาพ 
เองโดยอัตโนมัติ  
รายละเอียดสิ่งที่ต้องทำในกรณีนี้ ให้ดูหัวข้อ “หมายเหตุสำหรับการบันทึกภาพเป็นเวลานาน” 

การใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi 

ติดตั้ง “PlayMemories Mobile” ลงบนสมาร์ทโฟน 

Android 2.3 หรือใหม่กว่า (ต้องใช้ Android 4.0 หรือใหม่กว่าเพื่อให้สามารถใช้งาน 
ฟังก์ชั่นสัมผัสครั้งเดียว (NFC)) 
ค้นหา “PlayMemories Mobile” บน Google Play จากนั้นทำการติดตั้ง 

iOS 4.3 หรือใหม่กว่า (ฟังก์ชั่นสัมผัสครั้งเดียว (NFC) ไม่สามารถใช้งานได้) 
ค้นหา “PlayMemories Mobile” บน App Store จากนั้นทำการติดตั้ง 

หมายเหตุ 
อัพเดต “PlayMemories Mobile” ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหากท่านได้ติดตั้งโปรแกรมลงบนสมาร์ทโฟน
เรียบร้อยแล้ว 
ไม่รับประกันว่าโปรแกรมจะสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกรุ่น 
เวอร์ชั่นของ OS ที่รองรับเป็นข้อมูลเมื่อ September 1, 2013
วิธีการใช้งานและการแสดงผลหน้าจอของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบจากการ 
อัพเกรดในอนาคต
 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “PlayMemories Mobile” โปรดดูจากเว็บไซต์ต่อไปนี้  
(http://www.sony.net/pmm/) 

การเชื่อมต่อ 
Android 
 ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลลงในกล้อง, เปิดสวิตช์กล้อง จากนั้นเลือกโหมดถ่ายภาพ: [MOVIE],  

[PHOTO], [INTVL] 
 เปิดโปรแกรม “PlayMemories Mobile” บนสมาร์ทโฟน 
 เลือก SSID ตามที่พิมพ์อยู่บนสติ๊กเกอร์ที่แนบมาในคู่มือ 
 ใส่รหัสผ่านจากสติ๊กเกอร์ข้างต้น (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) 
 เลือกโหมดของกล้องบนสมาร์ทโฟน: โหมดรีโมทควบคุมอัจฉริยะหรือโหมดคัดลอก 

   

Android (รองรับ NFC) 
แตะ  (สัญลักษณ์ N) ของสมาร์ทโฟนเข้ากับ  (สัญลักษณ์ N) ของกล้อง
เมื่อ “PlayMemories Mobile” เริ่มทำงาน การตั้งค่าต่างๆ จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ 
เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi 


















