
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่หม้าดว้ย ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ห้
มาดว้ย
ตวัเลขในวงเลบ็แสดงจ�านวนของอุปกรณ์แต่ละรายการ 
• กลอ้ง (1) / กลอ่งถ่ายภาพใตน้�้า (MPK-UWH1) (1)

กลอ้งบรรจุอยู่ในกลอ่งถ่ายภาพใตน้�้า เปิดฝาของกลอ่งตามทีแ่สดงในภาพ 
• สายไมโคร USB (1) 
• กอ้นแบตเตอรีแ่บบรชีารจ์ได ้(NP-BX1) (1) 
• ตวัลอ็คส�าหรบัตดิตัง้ (1) 
• คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน (เอกสารน้ี) (1) 
• คูม่อือา้งองิ (1) 

ชือ่ของสว่นประกอบหลกั 
 ปุม่  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม)

 ปุม่ MENU

 จอแสดงผล

 ปุม่ UP/DOWN

 ไฟ REC

 ปุม่ REC (ภาพเคลือ่นไหว/ภาพนิ่ง)/ 
ปุม่ ENTER (สัง่งานเมนู) 

 ไฟ REC/LIVE

 เลนส ์

 ล�าโพง 

 ไมโครโฟน 

 ฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี ่

 ฝาปิดชอ่งต่อ (ขัว้ต่อ Multi/Micro USB) 

 ไฟ REC

 กา้นลอ็ค

 ฝาปิดแผน่บนัทกึขอ้มลู

เริ่มต้นใช้งาน 

ชารจ์กอ้นแบตเตอรี ่

1 เลือ่นกา้นลอ็คลงเพือ่เปิดฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี ่จากนัน้ใส่กอ้นแบตเตอรีล่งไป

จดัใหท้ศิทางของลกูศรบนกลอ้งและบนกอ้น
แบตเตอรีต่รงกนั 

กา้นลอ็ค 

2 ปิดฝาปิดใหแ้น่น จากนัน้เลือ่นกา้นลอ็คขึน้เพือ่ปิดลอ็ค 

ตรวจใหแ้น่ใจวา่มองไม่เหน็เครือ่งหมายสเีหลอืงบนกา้นลอ็ค 

3 เปิดฝาปิดขัว้ต่อ จากนัน้เชือ่มต่อกลอ้งทีย่งัไม่เปิดใชง้านเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีก่�าลงัท�างานดว้ยสายไมโคร USB (ทีใ่หม้าดว้ย) 

ไฟ CHG (ชารจ์) สวา่งเป็นสี
เหลอืงขณะชารจ์ไฟ 

สายไมโคร USB 

ฝาปิดชอ่งต่อ 

วธิใีส่แผน่บนัทกึขอ้มลู 

Memory Stick Micro™ 
(Mark2) 

แผน่ microSD/ 
แผน่ microSDHC/ 
แผน่ microSDXC

ดา้นขัว้ไฟฟ้า ดา้นทีพ่มิพข์อ้ความ 

แผ่นบันทึกข้อมูลที่สามารถใช้งานกับกล้อง 

แผน่บนัทกึขอ้มลู MP4 XAVC S

Memory Stick Micro™ (Mark2)  (Mark2 เทา่นัน้) –

แผน่บนัทกึขอ้มลู microSD *1 –

แผน่บนัทกึขอ้มลู microSDHC *1 *2

แผน่บนัทกึขอ้มลู microSDXC *1 *2

*1 SD Speed Class 4 ( ) หรอืเรว็กวา่, หรอื UHS Speed Class 1 ( ) หรอืเรว็กวา่
*2 แผน่บนัทกึขอ้มลูทีต่รงตามขอ้ก�าหนดทัง้หมดต่อไปน้ี:

 – หน่วยความจ�าไม่น้อยกวา่ 4 GB
 – SD Speed Class 10 ( ), หรอื UHS Speed Class 1 ( ) หรอืเรว็กวา่ 

หมายเหตุ 
• ไม่สามารถรบัประกนัวา่จะสามารถใชง้านไดก้บัแผน่บนัทกึขอ้มลูทกุชนิด ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบั

แผน่บนัทกึขอ้มลูอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดผ้ลติโดย Sony โปรดตดิต่อผูผ้ลติแต่ละราย 
• ตรวจดทูศิทางของแผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง การฝืนใส่แผน่บนัทกึขอ้มลูผดิทศิทาง อาจท�าใหเ้กดิ

ความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู , ชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู หรอืขอ้มลูภาพได ้
• ฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูดว้ยกลอ้งก่อนใชง้าน 
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ก่อนใชง้านไดปิ้ดฝาปิดชอ่งต่อและฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี/่แผน่บนัทกึขอ้มลูจนแน่นดี

และไม่มสีิง่แปลกปลอมใดๆ ตดิอยู่ทีฝ่าปิด มฉิะนัน้อาจท�าใหม้นี�้าร ัว่เขา้มาได้

ตัง้นาฬกิา 
เมือ่เปิดสวติชก์ลอ้งเป็นครัง้แรกโดยกดปุม่  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) หน้าจอตัง้คา่ทอ้งที/่เวลาออม 
แสง (เวลาหน้ารอ้น) /วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏขึน้ 
กดปุม่ UP หรอื DOWN เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุม่ ENTER เพือ่เริม่ท�างาน

ค�าแนะน�า 
• หน้าจอตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา/ทอ้งที/่เวลาออมแสง (เวลาหน้ารอ้น) จะปรากฏขึน้ดว้ยหลงัจากท�าการรเีซต็ 

การตัง้คา่ 
• พืน้ทีส่ามารถก�าหนดโดยความแตกต่างของเวลาระหวา่งเวลามาตรฐานกรนิีช (GMT) และเวลามาตรฐาน

ทอ้งถิน่ของทา่น ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัความแตกต่างของเวลาไดจ้ากหวัขอ้ “รายการความแตกต่างของ 
เวลาของเมอืงหลวงทัว่โลก” ใน “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบนเวบ็ไซต)์ 

ถ่ายภาพ 

ตัง้คา่โหมดถ่ายภาพ 
กดปุม่ MENU จากนัน้เลอืก   โหมดถ่ายภาพ

รายการโหมด 

ไอคอน โหมดถ่ายภาพ 

โหมดภาพเคลือ่นไหว 

โหมดภาพน่ิง 

โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส ์

โหมดถ่ายทอดสด 

โหมดบนัทกึแบบวนซ�้า 

ตัง้คา่รปูแบบภาพเคลือ่นไหว 
กดปุม่ MENU จากนัน้เลอืก  (ตัง้คา่ถ่ายภาพ)  รปูแบบภาพเคลือ่นไหว  
(คา่เริม่ตน้: )

โปรดอ่านที่นี่ก่อน 

สิง่จ�าเป็นส�าหรบัการสรา้งภาพเคลือ่นไหวทีด่งึดดูใจ
ดว้ยกลอ้งน้ี 
1 2เริ่มต้นใช้งาน ถ่ายภาพ 

3

5

4ตั้งค่า

สร้างภาพเคลื่อนไหว 

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

ทา่นสามารถแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วรข์อง Sony 
• Action Cam App (ส�าหรบัสมารท์โฟน/ 

แทบ็เลต็) 
http://www.sony.net/acap/

• Action Cam Movie Creator (ส�าหรบั PC) 
http://www.sony.net/acmc/

HDR-AS50

4-586-868-91(1)

กลอ้งบนัทกึวดิโีอ HD ระบบดจิติอล 

คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน 

ค�าแนะน�าน้ีอธบิายขัน้ตอนการเตรยีมตวัทีจ่�าเป็นส�าหรบัเริม่ตน้ใชง้านกลอ้ง การ
ใชง้านพืน้ฐาน และอืน่ๆ ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบน
เวบ็ไซต)์ 
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/ 

ส�าหรบัรายละเอยีดวธิกีารใชง้านกลอ้งและซอฟตแ์วร ์โปรดดจูากเวบ็ไซตต์่อไปน้ี 
http://www.sony.net/actioncam/support/
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ถ่ายภาพ 
กดปุม่ REC เพือ่เริม่ตน้ถ่ายภาพ 
เมือ่ตอ้งการหยดุถ่ายภาพ ใหก้ดปุม่ REC อกีครัง้ 
* เมือ่ทา่นกดปุม่ REC ในขณะทีต่ ัง้คา่ “บนัทกึดว้ยสมัผสัเดยีว” เป็น “เปิด”  

การบนัทกึภาพจะเริม่ตน้ขึน้ดว้ยโหมดถ่ายภาพลา่สดุทีท่า่นตัง้คา่ไวก้่อน
ปิดสวติชก์ลอ้ง 

หมายเหตุ 
• ในชว่งทีม่กีารบนัทกึภาพเป็นระยะเวลานานๆ อุณหภมูขิองกลอ้งอาจสงูขึน้ไปจนถงึจดุทีก่ลอ้งหยดุ

ถ่ายภาพเองโดยอตัโนมตั ิ

การตั้งค่า 
กดปุม่ MENU แลว้กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุม่ ENTER เพือ่
เริม่ท�างาน 

หน้าจอถ่ายภาพ หน้าจอ MENU 

ปุม่ MENU 

หน้าจอตัง้คา่ถ่ายภาพ หน้าจอตัง้คา่ 

ปุม่ ENTER ปุม่ ENTER 

 ตั้งค่าถ่ายภาพ*1

ไอคอน รายการตัง้คา่ 

ตัง้คา่คณุภาพของภาพ 

รปูแบบภาพเคลือ่นไหว 

ขนาดภาพของการถ่ายภาพ
ไทมแ์ลปส ์

ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซ�้า 

สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพน่ิง 

ถ่ายภาพน่ิงเป็นระยะ 

ตัง้เวลา 

ชว่งเวลาถ่ายภาพไทมแ์ลปส ์

จ�านวนภาพไทมแ์ลปส ์

SteadyShot (ภาพเคลือ่นไหว) 

ตัง้คา่มมุมอง 

ตัง้คา่ซมู 

พลกิกลบั 

ปรบัเลือ่น AE 

โหมด AE ไทมแ์ลปส ์

บรรยากาศภาพ 

อุณหภมูสิ ี

โหมดส ี

ตัง้คา่บนัทกึเสยีง 

ลดเสยีงลมรบกวน 

 การตั้งค่ากล้อง 

ไอคอน รายการตัง้คา่ 

โหมดเครือ่งบนิ 

ตัง้คา่การเชือ่มต่อ Wi-Fi 

การตัง้คา่ Wi-Fi ก�าลงัสงู*2

ตัง้คา่ Bluetooth 

ตัง้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ  
Bluetooth 

ฟอรแ์มต 

ดนตรปีระกอบ*2

จา่ยไฟผา่น USB 

เสยีงบปี 

ระดบัเสยีงบปี 

ตัง้คา่ไฟ 

บนัทกึดว้ยสมัผสัเดยีว 

ปิดอตัโนมตั ิ

สลบั NTSC/PAL 

ตัง้คา่วนัที ่& เวลา 

ตัง้คา่ทอ้งที ่

ตัง้คา่เวลาออมแสง  
(เวลาหน้ารอ้น) 

เวอรช์ัน่ 

รเีซต็การตัง้คา่ 

*1 รายการใดสามารถตัง้คา่ไดข้ึน้อยูก่บัโหมดถ่ายภาพ 
*2 การตัง้คา่น้ีสามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภมูภิาคเทา่นัน้

ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัรายการตัง้คา่ไดจ้ากหวัขอ้ “เปลีย่นแปลงการตัง้คา่” ใน “คูม่อืชว่ยเหลอื”  
(คูม่อืบนเวบ็ไซต)์ 

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน 

ตดิตัง้ PlayMemories Mobile™ บนสมารท์โฟน

Android OS
คน้หา PlayMemories Mobile จาก Google Play แลว้ท�าการตดิตัง้ 

iOS
คน้หา PlayMemories Mobile จาก App Store แลว้ท�าการตดิตัง้ 

หมายเหตุ 
• อพัเดต PlayMemories Mobile เป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ หากทา่นตดิตัง้โปรแกรมบนสมารท์โฟนเรยีบรอ้ยแลว้ 
• ฟงักช์ัน่ Wi-Fi ทีอ่ธบิายในคูม่อืน้ีไม่รบัประกนัวา่จะสามารถใชง้านกบัสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ไดใ้นทกุ

กรณ ี
• วธิกีารควบคมุและหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหน้าจาก

การอพัเกรดโปรแกรมในอนาคต 
• ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั PlayMemories Mobile ไดท้ีเ่วบ็ไซตต์่อไปน้ี 

(http://www.sony.net/pmm/) 
• ในบางประเทศหรอืภมูภิาคอาจไม่รองรบัการใชง้านผา่น Google play ในกรณีน้ีใหค้น้หา  

“PlayMemories Mobile” จากอนิเทอรเ์น็ตแลว้ท�าการตดิตัง้ 

ใช ้QR Code เพือ่เชือ่มต่อกบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi 
 เปิดสวติชก์ลอ้งแลว้ตัง้คา่เพือ่เปิดการใชง้าน Wi-Fi ของกลอ้ง 
 เลอืกโหมดถ่ายภาพ: , , , 
 เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน 
 เลอืก [สแกน QR Code ของกลอ้ง] ทีแ่สดงบนหน้าจอ PlayMemories Mobile
 เลอืก [OK] (หากมขีอ้ความปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [OK] อกีครัง้) 
 อา่น QR Code ทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีต่ดิอยู่บรเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี่

ของกลอ้ง




 

Android
 เมือ่ [เชือ่มต่อกบักลอ้ง ?] ปรากฏขึน้บนสมารท์โฟน ใหเ้ลอืก [OK] 

iPhone/iPad
 ตดิตัง้โปรไฟล ์(ขอ้มลูการตัง้คา่) ลงบนสมารท์โฟนตามค�าแนะน�าทีแ่สดงบนหน้าจอ 
 ทีห่น้าจอหลกั เลอืก [ตัง้คา่]  [Wi-Fi].
 เลอืก SSID 
 กลบัสู่หน้าจอหลกั จากนัน้เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile 

   

เรียกดู ID ผู้ใช้และรหัสผ่านโดยไม่ใช้สติ๊กเกอร์ 
หากสติก๊เกอรห์ลุดลอกหรอืไม่สามารถอา่นได ้ทา่นสามารถเรยีกด ูID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของทา่น
ไดต้ามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
 ใส่กอ้นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟแลว้ลงในกลอ้ง
 เชือ่มต่อกลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยสายไมโคร USB (ทีใ่หม้าดว้ย) 
 กดปุม่  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพือ่เปิดกลอ้ง
 เปิด [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] บนเครือ่งคอมพวิเตอร ์

เพือ่ยนืยนั ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

สร้างภาพเคลื่อนไหว 

แกไ้ขภาพเคลือ่นไหวดว้ย Action Cam App 
Action Cam App ใหท้า่นสามารถโอนภาพเคลือ่นไหวเขา้มายงั
สมารท์โฟนเพือ่ท�าการแกไ้ขไดอ้ยา่งงา่ยดาย นอกจากนัน้ทา่น
ยงัสามารถสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบไทมแ์ลปสไ์ดด้ว้ย 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Action Cam App ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ต่อไปน้ี 
http://www.sony.net/acap/

ตดิตัง้ Action Cam App รุน่ทีส่ามารถท�างานรว่มกบั
สมารท์โฟนของทา่น 

หมายเหตุ 
• ในบางประเทศหรอืภมูภิาคอาจไม่รองรบัการใชง้านผา่น Google play 

แกไ้ขภาพเคลือ่นไหวดว้ย Action Cam Movie 
Creator 
Action Cam Movie Creator ใหท้า่นสามารถโอนภาพเคลือ่นไหวและภาพเขา้ไปยงัเครือ่ง 
คอมพวิเตอรเ์พือ่ท�าการตดัต่อภาพเคลือ่นไหว 
นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถเพิม่เอฟเฟ็ค (อยา่งเชน่ มลัตวิวิ, เลน่ภาพดว้ยความเรว็ต่างๆ และ 
อืน่ๆ) และสรา้งภาพเคลือ่นไหวไทมสแ์ลปส ์

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Action Cam Movie Creator ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ต่อไปน้ี 
http://www.sony.net/acmc/


