
Перевірка комплектації
Цифра у дужках вказує на кількість предметів у комплекті постачання.
•	Відеокамера (1) / Бокс для підводної зйомки (MPK-UWH1) (1)

Відеокамеру встановлено у бокс для підводної зйомки. Відкрийте кришку 
футляра, як показано на малюнку нижче.

•	Кабель із роз’ємом мікро-USB 
(1)

•	Перезаряджувана акумуляторна 
батарея (NP-BX1) (1)

•	Пряжка для кріплення (1)
•	Посібник із початку роботи 

(цей документ) (1)
•	Довідковий посібник (1)

Назви основних компонентів
 Кнопка  (увімкнення/режим 

очікування)
 Кнопка MENU
 Панель дисплея
 Кнопки UP/DOWN
 Індикатор REC
 Кнопка REC (відео/нерухомі 

зображення)/кнопка ENTER 
(виконання меню)

 Індикатор REC/LIVE
 Об’єктив
 Динамік
 Мікрофони
 Кришка відсіку для батареї
 Кришка роз’єму (роз’єм Multi/

Micro USB)
 Індикатор REC
 Важіль блокування
 Кришка гнізда для карти пам’яті

Початок роботи

Заряджання акумуляторної батареї

1 Посуньте важіль блокування вниз, щоб відкрити кришку 
відсіку для батареї, потім вставте акумуляторну батарею.

Сумістіть напрями стрілок на 
відеокамері та акумуляторній 
батареї

Важіль блокування

2 Надійно закрийте кришку та посуньте важіль 
блокування вгору, щоб заблокувати кришку.

Переконайтеся, що жовту позначку на важелі блокування не видно.

3 Відкрийте кришку роз’ємів, потім підключіть вимкнену 
відеокамеру до ввімкненого комп’ютера за допомогою 
кабелю з роз’ємом мікро-USB (додається).

Індикатор CHG (заряджання) 
горить бурштиновим кольором 
під час заряджання

Кабель із роз’ємом мікро-USB

Кришка 
роз’єму

Вставлення карти пам’яті

Memory Stick Micro™ 
(Mark2)

Карта microSD/
карта microSDHC/
карта microSDXC

Сторона з 
роз’ємами

Друкована 
сторона

Карти пам’яті, які можна використовувати з відеокамерою

Карта пам’яті MP4 XAVC S

Memory Stick Micro™ (Mark2)  (тільки 
Mark2)

–

Карта пам’яті microSD *1 –

Карта пам’яті microSDHC *1 *2

Карта пам’яті microSDXC *1 *2

*1 SD класу швидкості 4 ( ) або швидше чи UHS класу швидкості 1 ( ) 
або швидше

*2 Карта пам’яті, що задовольняє всі вказані технічні характеристики:
 – 4 ГБ або більше вільного місця
 – SD класу швидкості 10 ( ) чи UHS класу швидкості 1 ( ) або швидше

Примітки
•	Робота з усіма картами пам’яті не гарантується. Для отримання додаткових 

відомостей про інші карти пам’яті, окрім карт, виготовлених компанією 
Sony, зверніться до відповідних виробників.

•	Перевірте напрямок карти пам’яті. Примусове вставлення карти пам’яті в 
неправильному напрямку може призвести до пошкодження карти пам’яті, 
гнізда для карти пам’яті або даних зображень.

•	Відформатуйте карту пам’яті за допомогою відеокамери перед 
використанням.

•	Перед використанням переконайтеся, що кришка роз’ємів та кришка 
відсіку для акумуляторної батареї/гнізда для карти пам’яті надійно закриті, 
і що під кришками не застрягли сторонні предмети. В іншому випадку це 
може призвести до потрапляння води.

Налаштування годинника
Коли відеокамеру ввімкнено вперше натисканням кнопки 

 (увімкнення/режим очікування), відображається екран 
налаштувань регіону/літнього часу/дати й часу.
Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати елемент, а потім 
натисніть кнопку ENTER, щоб виконати команду.

Підказки
•	Екран налаштувань дати й часу/регіону/літнього часу також 

відображається після скидання налаштувань.
•	Регіони визначаються за різницею у часі між середнім часом за Гринвічем 

(GMT) та стандартним часом вашої країни. Докладніше про різницю у часі 
див. у розділі «Різниця в часі для світових столиць» у веб-посібнику 
«Довідка».

Зйомка

Налаштування режиму зйомки
Натисніть кнопку MENU, потім виберіть   режим зйомки.

Список режимів

Значки Режими зйомки

Режим відео

Режим фото

Режим інтервальної зйомки

Режим потокової передачі в режимі реального часу

Режим циклічного записування

Налаштування формату відео
Натисніть кнопку MENU, потім виберіть  (Налаштування зйомки) 
 формат відео (за умовчанням: ).

Спочатку прочитайте це

Що потрібно для зйомки вражаючого 
відео за допомогою відеокамери

1 2Початок роботи Зйомка

3

5

4Налаштування

Створення відео

Підключення до 
смартфону

Відео можна редагувати за допомогою програмного 
забезпечення Sony.
•	Action Cam App (для смартфонів/

планшетів) 
http://www.sony.net/acap/

•	Action Cam Movie Creator (для ПК) 
http://www.sony.net/acmc/

HDR-AS50

4-586-868-71(1)

Цифрова відеокамера HD

Посібник із початку роботи

У цьому посібнику описується необхідна підготовка до початку 
роботи з відеокамерою, основні операції тощо. Детальніше див. у 
веб-посібнику «Довідка».
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/

Детальніше про використання відеокамери та програмного 
забезпечення див. на веб-сайті нижче.
http://www.sony.net/actioncam/support/
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Зйомка
Натисніть кнопку REC, щоб почати зйомку.
Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку REC ще раз.
* Якщо натиснути кнопку REC, коли для налаштування 

«Записування одним дотиком» встановлено значення «ON», 
записування починається в останньому режимі зйомки, 
який було встановлено перед вимкненням відеокамери.

Примітка
•	У разі здійснення зйомки протягом тривалого періоду часу температура 

відеокамери може значно підвищитися, у результаті чого зйомка 
зупиниться автоматично.

Налаштування
Натисніть кнопку MENU, натисніть кнопку UP або DOWN для вибору 
пункту, а потім натисніть кнопку ENTER для виконання.

Екран зйомки Екран MENU

Кнопка 
MENU

Екран налаштувань 
зйомки Екран налаштувань

Кнопка 
ENTER

Кнопка 
ENTER

 Налаштування зйомки*1

Значки Пункти налаштування
Налаштування якості 
зображення

Формат відео

Розмір зображень під 
час інтервальної зйомки
Час циклічного 
записування
Переключення режиму 
нерухомих зображень
Інтервал зйомки 
нерухомих зображень

Автоспуск

Інтервал зйомки

Кількість знімків під час 
інтервальної зйомки

SteadyShot (відео)

Налаштування кута 
огляду
Налаштування 
масштабування

Перевертання

Зсув AE

Режим інтервалу AE

Сцена

Баланс білого

Колірний режим

Налаштування 
записування звуку

Зменшення шуму вітру

 Налаштування відеокамери

Значки Пункти налаштування

Режим польоту

Налаштування 
підключення Wi-Fi
Налаштування 
потужності Wi-Fi*2

Налаштування 
Bluetooth
Налаштування 
увімкнення пульта 
дистанційного 
керування Bluetooth

Форматування

Фонова музика*2

Електроживлення USB

Звуковий сигнал

Гучність звукового 
сигналу
Налаштування 
індикаторів
Записування одним 
дотиком
Автоматичне 
вимкнення живлення
Переключення NTSC/
PAL
Налаштування дати й 
часу

Налаштування регіону

Налаштування 
літнього часу

Версія

Скидання налаштувань

*1 Пункти, які можна налаштувати, залежать від режиму зйомки.
*2 Це налаштування доступно лише в деяких країнах і регіонах.

Докладніше про пункти налаштування див. у розділі «Змінення 
налаштувань» у веб-посібнику «Довідка».

Підключення до смартфону

Установлення програми 
PlayMemories Mobile™ на смартфон

Android OS
Знайдіть програму PlayMemories Mobile у магазині Google Play та 
встановіть її.

iOS
Знайдіть програму PlayMemories Mobile у магазині App Store та 
встановіть її.

Примітки
•	Оновіть програму PlayMemories Mobile до останньої версії, якщо її вже 

встановлено на смартфоні.
•	Робота функції Wi-Fi, описаної в цьому посібнику, не гарантується для всіх 

смартфонів і планшетів.
•	У зв’язку з майбутніми оновленнями способи керування та екрани 

відображення програми можуть змінюватися без попередження.
•	Детальніше про програму PlayMemories Mobile див. на веб-сайті нижче. 

(http://www.sony.net/pmm/)
•	Залежно від країни або регіону Google Play може не підтримуватися. У такому 

випадку знайдіть програму PlayMemories Mobile в Інтернеті і встановіть її.

Використання QR Code для 
підключення до смартфону через 
Wi-Fi
 Увімкніть відеокамеру і увімкніть Wi-Fi на відеокамері.
 Виберіть режим зйомки: , , , .
 Запустіть програму PlayMemories Mobile на смартфоні.
 Натисніть [Сканувати QR Code камери], що відображається на 

екрані програми PlayMemories Mobile.
 Натисніть [OK] (якщо відображається повідомлення, натисніть 

[OK] ще раз).
 Зчитайте QR Code, надрукований на наклейці на задній частині 

кришки відсіку для батареї відеокамери.





 

Android
 Коли на смартфоні відобразиться повідомлення [З’єднатись з 

камерою?], натисніть [OK].

iPhone/iPad
 Встановіть профіль (відомості про налаштування) на свій 

смартфон відповідно до інструкцій на екрані.
 На головному екрані натисніть [Налаштування]  [Wi-Fi].
 Виберіть SSID.
 Поверніться на головний екран, потім запустіть програму 

PlayMemories Mobile.

   

Повторний виклик ідентифікатора користувача і пароля без 
наклейки
У разі втрати наклейки, або якщо її важко прочитати, можна 
відновити ідентифікатор користувача та пароль, виконавши дії 
нижче.
 Вставте заряджену акумуляторну батарею у відеокамеру.
 Підключіть відеокамеру до комп’ютера за допомогою кабелю з 

роз’ємом мікро-USB (додається).
 Натисніть кнопку  (увімкнення/режим очікування), щоб 

увімкнути відеокамеру.
 Відобразіть [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] 

на комп’ютері, а потім підтвердьте ідентифікатор і пароль.

Створення відео

Редагування відео за допомогою 
програми Action Cam App
Програма Action Cam App дозволяє 
імпортувати відео на смартфон для 
простого редагування.
Крім того, можна створювати відео у 
сповільненому режимі.
Детальніше про програму Action Cam App 
див. на веб-сайті нижче.
http://www.sony.net/acap/

Встановіть програму Action Cam App, сумісну 
з вашим смартфоном.

Примітка
•	Служба Google play може не підтримуватися залежно від країни або 

регіону.

Редагування відео за допомогою 
програми Action Cam Movie Creator
Програма Action Cam Movie Creator дає змогу імпортувати відео та 
зображення на ваш комп’ютер і редагувати відео.
Крім того, можна додавати різні ефекти (наприклад: інформаційний 
вид, змінна швидкість відтворення та інші) і створювати відео за 
допомогою інтервальної зйомки.

Детальніше про програму Action Cam Movie 
Creator див. на веб-сайті нижче.
http://www.sony.net/acmc/


