
ภาษาไทย

ข้อควรระวัง 
แผน่ป้ายชือ่อยู่ทีด่า้นหลงัของรโีมทควบคมุ
หากทา่นตอ้งการตรวจสอบ ใหป้ลดสายรดัออก

สว่นประกอบและปุม่ควบคมุ 
 สว่นขัว้ไฟฟ้า 

 ปุม่  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) 

 ไฟ CHG (ชารจ์) 

 จอภาพ LCD

 ปุม่ UP/DOWN

 ปุม่ REC/ENTER

 ไฟ REC/Wi-Fi

 ปุม่ MENU

• วธิรีเีซต็รโีมทควบคมุ ใหก้ดปุม่ MENU, ปุม่ REC/ENTER และปุม่ DOWN พรอ้มกนั 

การแสดงผลบนหน้าจอ 
 ตัง้คา่การเชือ่มต่อ Wi-Fi

 สถานะการเชือ่มต่อ Bluetooth

 สถานะการรบัสญัญาณ GPS ของกลอ้ง

 เวลานาฬกิา 

 ระดบัแบตเตอรีข่องกลอ้ง

 ระดบัแบตเตอรีข่องรโีมทควบคมุ 

 เปิด/ปิดฟงักช์ัน่ระงบัการท�างานของปุม่

 ค�าแนะน�าการใชง้าน 

หน้าจอ Live-View 
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 อตัราสว่นซมู

 มมุมอง

 การตัง้คา่ SteadyShot

 คณุภาพของภาพ (เฟรมเรท)

 รปูแบบภาพเคลือ่นไหว 

 ระยะเวลาทีบ่นัทกึได/้ระยะเวลาในการ
บนัทกึ 

 โหมดถ่ายภาพ 

 เปิด/ปิดการบนัทกึเสยีง

 การแจง้เตอืนเมือ่กลอ้งมอุีณหภมูสิงูขึน้

หมายเหตุ 
• การแสดงผลมคีวามแตกต่างกนัไปตามกลอ้งทีเ่ชือ่มต่อดว้ย 

ชาร์จรีโมทควบคุม 

1 ตรวจสอบใหต้ัง้สวติชร์โีมทควบคมุไปที ่OFF

2 เชือ่มต่อรโีมทควบคมุเขา้กบัแทน่วาง (ทีใ่หม้าดว้ย) 

หมายเหตุ 
• หากสว่นขัว้ไฟฟ้าของรโีมทควบคมุเปียกน�้าหรอืสกปรก ใหเ้ชด็รอยชืน้หรอืสิง่สกปรกออกก่อน

ท�าการตดิตัง้ 

3 เชือ่มต่อแทน่วางเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่�าลงัท�างานโดยใชส้ายไมโคร  
USB (ทีใ่หม้าดว้ย) 

สวา่งเป็นสเีหลอืง
ขณะชารจ์ไฟ 

สายไมโคร USB

ไฟ CHG (ชารจ์) จะดบัลงเมือ่การชารจ์เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ 
• ทา่นสามารถชารจ์รโีมทควบคมุไดแ้มจ้ะยงัใชแ้บตเตอรีไ่ม่หมด นอกจากนัน้ แมว้า่รโีมทควบคมุยงัชารจ์

ไม่เตม็ ทา่นกส็ามารถใชง้านกอ้นแบตเตอรีท่ีม่ปีระจุอยู่เพยีงบางสว่นนัน้ไดท้นัท ี
• ในระหวา่งทีเ่ปิดรโีมทควบคมุ อุปกรณ์จะไดร้บัการจา่ยไฟแต่จะไม่มกีารชารจ์ไฟ 
• เมือ่รโีมทควบคมุถกูชารจ์จนเตม็ ไฟ CHG (ชารจ์) จะดบัลงทนัท ี

ตั้งวันที่และเวลา/พื้นที่ 

1 กดปุม่  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพือ่เปิดรโีมทควบคมุ

เมือ่เปิดสวติชร์โีมทควบคมุเป็นครัง้แรก หน้าจอตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา/พืน้ทีจ่ะปรากฏขึน้ 

2 ตัง้วนัทีแ่ละเวลา/พืน้ที ่

กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุม่ REC/ENTER เพือ่
เริม่ท�างาน หน้าจอตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา/พืน้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปตามล�าดบัดงัน้ี 

ตัง้คา่ทอ้งที ่ รปูแบบวนัที ่
ตัง้คา่เวลาออมแสง (เวลา
หน้ารอ้น) 

ตัง้คา่ปี-เดอืน-วนั 
ยนืยนัการตัง้คา่วนัที ่& 
เวลา/พืน้ที ่ตัง้เวลานาฬกิา 

กดปุม่ REC/ENTER บนหน้าจอยนืยนัการตัง้คา่วนัที ่& เวลา/พืน้ทีเ่พือ่ยนืยนัรายการที่
ตอ้งการ จากนัน้หน้าจอเตรยีมพรอ้มใชง้าน Wi-Fi จะปรากฏขึน้ 

ค�าแนะน�า 
• พืน้ทีส่ามารถก�าหนดโดยความแตกต่างของเวลาระหวา่งเวลามาตรฐานกรนิีช (GMT) และเวลามาตรฐาน

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

• วธิตีัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาอกีครัง้ ใหก้ดปุม่ MENU ทีร่โีมทควบคมุเพือ่เลอืก  (ตัง้คา่วนัที ่& เวลา)/ 
 (ตัง้คา่พืน้ที)่/  (ตัง้คา่เวลาออมแสง (เวลาหน้ารอ้น)) จาก  (ตัง้คา่รโีมทควบคมุ) 

เชื่อมต่อรีโมทควบคุมเข้ากับกล้อง 
คูม่อืน้ีอธบิายวธิกีารเชือ่มต่อรโีมทควบคมุเขา้กบักลอ้งหน่ึงตวั 
ดรูายละเอยีดวธิกีารเชือ่มต่อรโีมทควบคมุเขา้กบักลอ้งหลายตวัไดจ้าก “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบน
เวบ็ไซต)์ 
ดรูายละเอยีดวธิกีารควบคมุกลอ้งไดจ้ากคูม่อืการใชง้านของกลอ้ง 

1 เปิดสวติชร์โีมทควบคมุ 

เมือ่เปิดรโีมทควบคมุแลว้ หน้าจอเตรยีมพรอ้มใชง้าน Wi-Fi ปรากฏขึน้ 

2 เปิดสวติชก์ลอ้ง จากนัน้ตรวจสอบการตัง้คา่ของกลอ้ง

ตรวจสอบวา่มเีครือ่งหมาย Wi-Fi ปรากฏอยู่บนจอแสดงผลของกลอ้งหรอืไม ่

3 เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการเชือ่มต่อกบัรโีมทควบคมุ จากนัน้กดปุม่ REC/ENTER

4 ลงทะเบยีนรโีมทควบคมุกบักลอ้ง

เมือ่  ปรากฏขึน้บนจอแสดงผลของกลอ้ง ใหเ้ลอืก [OK] จากนัน้กดปุ่ม 
REC/ENTER ของกล้อง

หมายเหตุ  
• หาก  ไม่ปรากฏขึน้บนจอแสดงผลของกลอ้ง ใหร้สีตารท์กลอ้งแลว้ลองท�าใหม่ตัง้แต่

ข ัน้ตอนที ่2

การเชือ่มต่อกบักลอ้งเสรจ็สิน้ลงเมือ่จอภาพ LCD ของรโีมทควบคมุเปลีย่นเป็นหน้าจอ  
Live-View 

หมายเหตุ 
• หากไม่สามารถเชือ่มต่อเขา้กบักลอ้งจนเสรจ็สมบรูณ์ อาจเกดิจากการใชง้านสญัญาณอยา่ง

หนาแน่นในขณะนัน้ ในกรณีน้ีใหย้า้ยไปยงับรเิวณอืน่แลว้ลองใหม่อกีครัง้ 

เปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ 

1 กดปุม่ MENU เพือ่เลอืก  (โหมดถ่ายภาพ) จากนัน้กดปุม่ 
REC/ENTER

2 กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืกโหมดถ่ายภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กด
ปุม่ REC/ENTER 

ไอคอนโหมดถ่ายภาพจะปรากฏทีด่า้นลา่งซา้ยของจอแสดงผล 

ถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพเคลือ่นไหว 
ดรูายละเอยีดการใชง้านต่อไปน้ีไดจ้าก “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบนเวบ็ไซต)์ หรอืคูม่อืการใชง้าน
ของกลอ้ง 
• ภาพน่ิง 
• ถ่ายภาพไทมแ์ลปส ์
• บนัทกึแบบวนซ�้า 

1 กดปุม่ REC/ENTER เพือ่เริม่บนัทกึภาพ 

ไฟ REC/Wi-Fi เปลีย่นจากสนี�้าเงนิเป็นสแีดง 

2 กดปุม่ REC/ENTER อกีครัง้เพือ่หยดุบนัทกึ 

ไฟ REC/Wi-Fi เปลีย่นจากสแีดงเป็นสนี�้าเงนิ 

การตั้งค่ากล้อง 

1 กดปุม่ MENU เพือ่เลอืก  (ตัง้คา่ถ่ายภาพ) จากนัน้กดปุม่ REC/
ENTER

2 กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืกรายการถ่ายภาพทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุม่ REC/ENTER 

ไอคอน รายการตัง้คา่ 

ตัง้คา่คณุภาพของภาพ 

รปูแบบภาพเคลือ่นไหว 

ขนาดภาพของการถ่ายภาพ
ไทมแ์ลปส ์

ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซ�้า 

สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพน่ิง 

ถ่ายภาพน่ิงเป็นระยะ 

ตัง้เวลา 

ชว่งเวลาถ่ายภาพไทมแ์ลปส ์

จ�านวนภาพไทมแ์ลปส ์

SteadyShot (ภาพเคลือ่นไหว) 

ไอคอน รายการตัง้คา่ 

SteadyShot (ภาพนิ่ง)

ตัง้คา่มมุมอง 

ตัง้คา่ซมู

พลกิกลบั 

ปรบัเลือ่น AE 

โหมด AE ไทมแ์ลปส ์

บรรยากาศภาพ 

อุณหภมูสิ ี

โหมดส ี

ตัง้คา่บนัทกึเสยีง 

ลดเสยีงลมรบกวน 

ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัรายการตัง้คา่ไดจ้าก “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบนเวบ็ไซต)์ 
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

หมายเหตุ 
• รายการใดสามารถตัง้คา่ไดข้ึน้อยูก่บัโหมดถ่ายภาพ 

4-588-899-21(1)

Live-View Remote 

คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน

RM-LVR3

คูม่อืฉบบัน้ีอธบิายวธิกีารใชง้านเบือ้งตน้ส�าหรบัของ Live-View Remote รุน่ RM-LVR3 

ก่อนใช้งานจ�าเป็นต้องท�าการเชื่อมต่อเข้ากับกล้องผ่าน Wi-Fi ตามที่
อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ 

ดรูายละเอยีดไดจ้าก “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบนเวบ็ไซต)์ 
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/



การตั้งค่ารีโมทควบคุม 

เปิด/ปิดกลอ้งตามการเปิด/ปิดรโีมทควบคมุ 
เมือ่เปิด/ปิดสวติชข์องรโีมทควบคมุ กลอ้งทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูเปิด/ปิดไปดว้ยพรอ้มกนั 
หากตอ้งการตัง้คา่ฟงักช์ัน่น้ีเป็น OFF ใหก้ดปุม่ MENU บนกลอ้ง จากนัน้กดปุม่ UP หรอื
ปุม่ DOWN เพือ่เลอืก  (การตัง้คา่กลอ้ง)   (ตงัค้า่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth)  
 

ปิดการแสดงผลของจอภาพ LCD โดยอตัโนมตัริะหวา่ง
ถ่ายภาพ 
การแสดงผลของจอภาพ LCD ดบัลงโดยอตัโนมตัเิมือ่ถ่ายภาพ เพือ่ลดการใชพ้ลงังานจาก
แบตเตอรี ่
หากตอ้งการปิดใชง้านฟงักช์ัน่น้ี ใหก้ดปุม่ MENU จากนัน้กดปุม่ UP หรอืปุม่ DOWN เพือ่เลอืก  

 (การตัง้คา่รโีมทควบคมุ)   (ปิดจอภาพอตัโนมตัเิมือ่ถ่ายภาพ)  

การติดตั้งรีโมทควบคุม 

ตดิตัง้รโีมทควบคมุเขา้กบัสายรดั 
 จดัสว่นทีย่ ืน่ออกมาของรโีมทควบคมุใหต้รงกบัสว่นทีเ่วา้เขา้ไปของสายรดั พรอ้มกบัเลือ่นปุม่

ปลดทีด่า้นหลงัของสายรดัไปทางดา้นตรงขา้มดว้ยน้ิวของทา่น 
 ตรวจใหแ้น่ใจวา่รโีมทควบคมุถกูตดิตัง้เขา้ในสายรดัเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ยกน้ิวออกจากปุม่

ปลด 
• ปุม่ปลดเลือ่นกลบัสูต่�าแหน่งเดมิและรโีมทควบคมุถกูตดิตัง้เขา้กบัสายรดั 

 

ติดตั้งสายรัดเข้ากับแขน 
คลอ้งปลายดา้นหน่ึงของสายรดัผา่นชอ่งทีอ่ยู่อกีดา้นหน่ึงของสายรดั รดัสายรดัใหแ้น่นดว้ย  
 จากนัน้เลือ่น  ไปเพือ่ยดึสายรดัใหม้ัน่คง



ตดิตัง้รโีมทควบคมุเขา้กบัตวัแปลงเมาท ์
 จดัสว่นทีย่ ืน่ออกมาของรโีมทควบคมุใหต้รงกบัสว่นทีเ่วา้เขา้ไปของตวัแปลงเมาท ์พรอ้มกบั

เลือ่นปุม่ปลดไปทางดา้นตรงขา้มดว้ยน้ิวของทา่น 
 ตรวจใหแ้น่ใจวา่รโีมทควบคมุถกูตดิตัง้เขา้ในตวัแปลงเมาทเ์รยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ยกน้ิวออก

จากปุม่ปลด 
• ปุม่ปลดเลือ่นกลบัสูต่�าแหน่งเดมิและรโีมทควบคมุถกูตดิตัง้เขา้กบัตวัแปลงเมาท ์

 

ค�าเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด
1) อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูกความชื้น
2) อย่าวางภาชนะที่มีน�้าบรรจุอยู่อย่างเช่น แจกัน บนตัวเครื่อง

ระวังอย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนสูง อย่างเช่น แสงแดด, ไฟหรือสิ่งอื่นที่มี 
ลักษณะคล้ายกัน

 ค�าเตือน

โปรดท�าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัต่อไปน้ี เน่ืองจากมโีอกาสทีจ่ะเกดิความรอ้น, เกดิไฟไหม ้หรอื
เกดิการระเบดิขึน้ 

* แบตเตอรีล่เิธยีมออิอนไดร้บัการบรรจุไวใ้นผลติภณัฑน้ี์ 
• ชารจ์ผลติภณัฑต์ามวธิกีารชารจ์ทีร่ะบุ 
• อยา่วางผลติภณัฑไ์วใ้นหรอืใกลเ้ปลวไฟ หรอืวางผลติภณัฑไ์วใ้นเตาอบไมโครเวฟ 
• อยา่ปลอ่ยทิง้ผลติภณัฑไ์วภ้ายในรถยนต์ทีจ่อดในบรเิวณทีม่อีากาศรอ้น 
• อยา่เกบ็หรอืใชง้านผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่อุีณหภมูสิงูหรอืมอีากาศชืน้ เชน่ หอ้งอบซาวน่า 
• อยา่ท�าการแยกชิน้สว่น, กระแทก หรอืทิม่แทงผลติภณัฑ ์
• อยา่ใหผ้ลติภณัฑไ์ดร้บัแรงกระแทกทีร่นุแรง เชน่ ท�าตกจากทีส่งู 
• อยา่เกบ็ผลติภณัฑใ์นบรเิวณทีม่อุีณหภมูสิงูเกนิ 60°C
• รกัษาผลติภณัฑใ์หแ้หง้อยู่เสมอ 
ทิง้ผลติภณัฑอ์ยา่งถกูวธิ ี
ชารจ์ผลติภณัฑต์ามวธิกีารชารจ์ทีร่ะบุในคูม่อืการใชง้าน 

อุปกรณ์แปลงไฟ AC (แยกจ�าหน่าย)
ใชเ้ตา้รบัตดิผนงัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเมือ่ใชอุ้ปกรณ์แปลงไฟ AC (แยกจ�าหน่าย) ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ  
AC (แยกจ�าหน่าย) ออกจากเตา้รบัตดิผนงัทนัทหีากเกดิความผดิปกตขิึน้ขณะใชอุ้ปกรณ์

ข้อควรทราบในการใช้งาน 

[Live-View Remote]
การติดตั้งรีโมทควบคุม 
ตดิตัง้รโีมทควบคมุเขา้กบัสายรดัหรอืตวัแปลงเมาทใ์หแ้น่น 
มฉิะนัน้รโีมทควบคมุอาจหลุดออกท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืแตกเสยีหายได ้
หลีกเลี่ยงการใช้งาน/เก็บรักษารีโมทควบคุมในสถานที่ต่อไปนี้ 
• ในบรเิวณทีร่อ้นจดั 

ในสถานทีอ่ยา่งเชน่ ในรถยนต์ทีจ่อดไวก้ลางแดด ตวัรโีมทควบคมุอาจมกีารบดิเบีย้วซึง่สง่ผล
ใหก้ารท�างานผดิปกตไิด ้

• ในบรเิวณทีม่แีดดสอ่งถงึโดยตรงหรอืใกลเ้ครือ่งท�าความรอ้น 
หากทา่นเกบ็รโีมทควบคมุในบรเิวณทีม่แีดดสอ่งถงึโดยตรงหรอืใกลเ้ครือ่งท�าความรอ้น รโีมท
ควบคมุอาจมกีารเปลีย่นสหีรอืบดิเบีย้ว และท�าใหเ้กดิความผดิปกตไิด ้

• ในบรเิวณทีม่แีรงสัน่สะเทอืนสงู 
• ใกลส้นามแมเ่หลก็ก�าลงัแรง 
• ในบรเิวณทีม่ทีรายหรอืฝุน่ละอองมาก 

ระมดัระวงัอยา่ใหท้รายหรอืฝุน่เขา้ไปภายในรโีมทควบคมุ เพราะอาจท�าใหร้โีมทควบคมุท�างาน
ผดิปกต ิและในบางกรณีอาจไม่สามารถซ่อมแซมได ้

ฟังก์ชั่น Wi-Fi/Bluetooth 
• ใชง้านรโีมทควบคมุใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และขอ้บงัคบัของพืน้ทีท่ีท่า่นใชง้าน 
• ทา่นไม่สามารถใชง้านฟงักช์ัน่ Wi-Fi/Bluetooth ของรโีมทควบคมุเมือ่อยู่ใตน้�้า 

ระบบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สาย 
• เพือ่หลกีเลีย่งการแฮคขอ้มลู, การเขา้สู่ระบบจากบุคคลอืน่ผูไ้ม่หวงัด ีและความเสีย่งอืน่ๆ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยู่เสมอวา่ระบบ LAN ไรส้ายมคีวามปลอดภยั 
• การตัง้คา่ระบบความปลอดภยัส�าหรบัระบบ LAN ไรส้ายจงึมคีวามส�าคญัมาก 
• หากเกดิปญัหาขึน้จากมาตรการดา้นความปลอดภยัทีไ่ม่เหมาะสม หรอืจากเหตุการณ์ทีค่าดได้

ลว่งหน้า Sony Corporation ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

เกี่ยวกับการรวมตัวของไอน�้า 
หากทา่นน�ารโีมทควบคมุจากบรเิวณทีม่อีากาศเยน็ไปยงับรเิวณทีอุ่น่กวา่โดยตรง ความชืน้อาจ
ควบแน่นเป็นหยดน�้าเกาะภายในรโีมทควบคมุได ้การควบแน่นน้ีอาจท�าใหเ้กดิความผดิปกตกิบั
รโีมทควบคมุได ้

หากเกิดการรวมตัวของไอน�้า 
ปิดสวติชร์โีมทควบคมุและรอประมาณหน่ึงชัว่โมงใหค้วามชืน้ระเหยไป 
อุณหภูมิใช้งาน 
• รโีมทควบคมุถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านภายในชว่งอุณหภมูริะหวา่ง -10 °C และ +40 °C ไม่

แนะน�าใหใ้ชง้านในบรเิวณทีเ่ยน็หรอืรอ้นจดันอกชว่งอุณหภมูดิงักลา่ว 
• จอภาพ LCD และตวัเครือ่งอาจรอ้นขึน้ระหวา่งใชง้าน ถอืเป็นลกัษณะปกติ

การดูแลจอภาพ LCD 
• อยา่ปลอ่ยใหจ้อภาพ LCD หนัเขา้หาดวงอาทติยเ์พราะอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย ควร

ระมดัระวงัเมือ่วางรโีมทควบคมุไวใ้กลห้น้าต่าง 
• หากทา่นใชง้านรโีมทควบคมุในบรเิวณทีม่อีากาศเยน็ อาจเกดิปรากฏการณ์ทีม่เีสน้แนวนอน

หรอืภาพคา้งบนจอภาพ LCD ได ้ซึง่ไม่ไดเ้ป็นความผดิปกตแิต่อยา่งใด จอภาพ LCD เปลีย่น
กลบัเป็นปกตเิมือ่รโีมทควบคมุอุ่นขึน้ 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันน�้าของรีโมทควบคุม 
รีโมทควบคุมถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันน�้าได้ ความเสียหายจากการ 
ใช้งานผิดวิธี, ผิดประเภท หรือขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
• อยา่ใหร้โีมทควบคมุโดนน�้าทีม่แีรงดนั อยา่งเชน่ น�้าทีพุ่ง่จากก๊อก เป็นตน้ 
• อยา่ใชง้านในบอ่น�้าพุรอ้น 
• ใชง้านรโีมทควบคมุในน�้าทีม่อุีณหภมูอิยู่ในชว่ง 0 °C ถงึ 40 °C

ข้อควรทราบก่อนใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�้า/ใกล้น�า้ 
• หากมสีิง่สกปรกหรอืเมด็ทรายเขา้ไปในสว่นขัว้ไฟฟ้าของรโีมทควบคมุ (ซึง่ใชเ้ชือ่มต่อกบัแทน่

วาง) ใหเ้ชด็บรเิวณดงักลา่วใหส้ะอาดดว้ยผา้นุ่มๆ ทีไ่ม่ทิง้เสน้ใยใดๆ หลงัเชด็ 
• หากใชง้านรโีมทควบคมุใกลน้�้าหรอืดว้ยมอืทีเ่ปียกน�้าหรอืเป้ือนทราย ใหท้�าตามขัน้ตอนที่

อธบิายในหวัขอ้ “การท�าความสะอาดหลงัจากใชง้านรโีมทควบคมุใตน้�้า/ใกลน้�้า” ก่อนชารจ์
รโีมทควบคมุดว้ยแทน่วาง 

ข้อควรทราบในการใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�้า/ใกล้น�้า 
• ระวงัอยา่ใหร้โีมทควบคมุโดนกระแทก อยา่งเชน่จากการกระโดดลงไปในน�้า 
• รโีมทควบคมุจมลงเมือ่อยู่ในน�้า ใชส้ายรดัทีใ่หม้าดว้ยกบัรโีมทควบคมุเพือ่ป้องกนัไม่ใหจ้มลง 
• อาจมฟีองอากาศปรากฏขึน้เมือ่วางรโีมทควบคมุลงในน�้า 

ซึง่ไม่ไดเ้ป็นความผดิปกตแิต่อยา่งใด

การท�าความสะอาดหลังจากใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�้า/ใกล้น�า้ 
• ท�าความสะอาดรโีมทควบคมุดว้ยน�้าทกุครัง้ภายใน 60 นาทหีลงัจากใชง้าน ทรายและน�้าอาจ

เขา้ไปภายในไดจ้ากบรเิวณทีม่องไม่เหน็ และจะท�าใหป้ระสทิธภิาพในการกนัน�้าลดลงหากไม่
ลา้งออก 

• รนิน�้าบรสิทุธิล์งในภาชนะทีส่ะอาด แลว้แช่รโีมทควบคมุทิง้ไวป้ระมาณ 5 นาท ีจากนัน้เขยา่
รโีมทควบคมุเบาๆ และกดปุม่แต่ละปุม่ในขณะทีย่งัอยู่ใตน้�้า เพือ่ก�าจดัเกลอื, เมด็ทราย หรอืสิง่
แปลกปลอมอืน่ทีอ่าจตดิอยู่บรเิวณรอบๆ ปุม่กด 

• หลงัจากลา้งท�าความสะอาดแลว้ ใหเ้ชด็หยดน�้าออกดว้ยผา้นุ่มๆ ปลอ่ยรโีมทควบคมุทิง้ไวจ้น
แหง้สนิทเอง ในบรเิวณทีร่ม่และมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หา้มเปา่แหง้โดยใชเ้ครือ่งเปา่ผม  
เพราะมโีอกาสทีจ่ะท�าใหต้วักลอ้งเสยีรปูและ/หรอืท�าใหป้ระสทิธภิาพในการกนัน�้าลดลง 

• ใชผ้า้แหง้นุ่มๆ เชด็หยดน�้าหรอืฝุน่ออก 
• ตดิตัง้รโีมทควบคมุเขา้กบัแทน่วางเมือ่รโีมทควบคมุแหง้สนิทแลว้ 
• ตวัรโีมทควบคมุอาจมกีารเปลีย่นสไีปได ้หากสมัผสักบัครมีกนัแดดหรอืน�้ามนัทาผวิส�าหรบั

อาบแดด 
หากรโีมทควบคมุสมัผสักบัครมีกนัแดดหรอืน�้ามนัทาผวิส�าหรบัอาบแดด ใหเ้ชด็ท�าความสะอาด
ออกโดยเรว็ 

• อยา่ปลอ่ยใหร้โีมทควบคมุมนี�้าทะเลอยู่ภายในหรอืทีพ่ืน้ผวิ เพราะอาจท�าใหเ้กดิสนิมหรอืเกดิ
การเปลีย่นสไีด ้และอาจท�าใหป้ระสทิธภิาพในการกนัน�้าลดลง 

การก�าจัด 
ถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อกก่อนทีจ่ะก�าจดัรโีมทควบคมุ 

ถอดก้อนแบตเตอรี่ 
กอ้นแบตเตอรีท่ีอ่ยู่ภายในสามารถน�าไปรไีซเคลิได ้
ใหถ้อดกอ้นแบตเตอรีอ่อกเมือ่ตอ้งการก�าจดัรโีมทควบคมุ 

หมายเหตุ 
ในการถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อกใหร้ะมดระวงัสิง่ต่อไปน้ี 
• ถอดสกรหูรอืชิน้สว่นอืน่ๆ ใหห้า่งจากมอืเดก็เลก็เพราะเดก็อาจกลนืลงไปโดยไม่ตัง้ใจ 
• ระวงัอยา่ใหเ้กดิการบาดเจบ็กบัเลบ็หรอืน้ิวของทา่น 

ข้อมูลส�าคัญ 
อยา่ถอดสกรยูกเวน้เมือ่ตอ้งการก�าจดัรโีมทควบคมุเทา่นัน้ 

เราไม่สามารถรบัซ่อมแซมหรอืเปลีย่นชิน้ใหม่หากเชือ่ไดว้า่ สนิคา้มกีารถอดประกอบนอกเงือ่นไขการรบัประกนั 

1 กดปุม่  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพือ่ปิดรโีมทควบคมุ

2 ถอดสกรดูว้ยไขควงแฉก (สกร ู4 ตวั) 

3 ถอดฝาครอบออก

4 ถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อก

ข้อมูลจ�าเพาะ 
ก�าลงัไฟทีต่อ้งการ: กอ้นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได:้ 3.7 V (แบตเตอรีใ่นตวั) 
 ขัว้ต่อ Micro USB: 5.0 V 
ชารจ์ผา่น USB: DC 5.0 V, 500 mA
ประสทิธภิาพการกนัน�้า: ความลกึ 3 ม., ต่อเน่ือง 30 นาท ี(ไม่รบัประกนัประสทิธภิาพการ

กนัน�้าในทกุสภาวะ) 
อณหภมูใิชง้าน: -10 °C to +40 °C
อุณหภมูเิกบ็รกัษา: -20 °C to +60 °C
ขนาด (โดยประมาณ): 47.8 มม. × 52.6 มม. × 19.0 มม.  

(กวา้ง/สงู/ลกึ, ไม่รวมสว่นทีย่ ืน่ออกมา) 
น�้าหนกั: ประมาณ 46 กรมั (เฉพาะตวัเครือ่ง) 
น�้าหนกัรวม (เมือ่ใชง้าน): ประมาณ 83 กรมั  

(รวมสายรดัทีใ่หม้าดว้ย)
รายการทีใ่หม้าดว้ย: Live-View Remote (1), สายไมโคร USB (1)*, สายรดั (1), ตวั

แปลงเมาท ์(1), แทน่วาง (1), เอกสารสิง่พมิพ ์
 ตวัเลขในวงเลบ็แสดงจ�านวนของอุปกรณ์แต่ละรายการ 

* แมว้า่รโีมทควบคมุจะถกูจ�าหน่ายมาพรอ้มกบักลอ้ง สายไมโคร USB จะใหม้าดว้ยเพยีงเสน้เดยีวเทา่นัน้ 

• การออกแบบและขอ้มลูจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบจากการอพัเกรดใน
อนาคต 

• ดรูายละเอยีดไดจ้าก “คูม่อืชว่ยเหลอื” (คูม่อืบนเวบ็ไซต)์ 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
• Wi-Fi, โลโก ้Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi 

Alliance 
• Adobe, โลโก ้Adobe และ Adobe Acrobat เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและเครือ่งหมายการคา้

อยา่งใดอยา่งหน่ึงของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ 
• สญัลกัษณ์ขอ้ความและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครือ่งหมายการคา้ลงทะเบยีนในความครอบครองของ  

Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ดงักลา่วแลว้ เครือ่งหมาย
การคา้และชือ่ทางการคา้อืน่ๆ เป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ป็นเจา้ของตามล�าดบั 

นอกจากนัน้ ระบบและชือ่ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นคูม่อืฉบบัน้ีไดแ้ก่ เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมาย
การคา้จดทะเบยีนของผูพ้ฒันาหรอืผูผ้ลติ อยา่งไรกต็าม เครือ่งหมาย ™ หรอื  อาจไม่แสดง
ในคูม่อืฉบบัน้ี


