
Pemeriksaan item-item yang dibundel
•	Kamera (1)

Kamera diset di Kotak Anti Air. Buka penutup kotak seperti yang digambarkan di 
bawah ini.

•	Kabel micro USB (1)
•	Baterai isi ulang kemasan (NP-BX1) (1)
•	Kotak Anti air (1)
•	Gesper Tambahan (1)
•	Mount Perekat Datar (1)
•	Mount Perekat Melengkung (1)
•	Adaptor Tripod (1)
•	Panduan Persiapan (dokumen ini) (1)
•	Panduan Referensi (1)

Nama bagian-bagian utama
 Penutup baterai/kartu memori
 Lampu REC/akses/CHG (Pengisian)
 Tombol REC HOLD
 Tombol REC  (Film/Foto)/ 

Tombol ENTER (Menjalankan menu)
 Tuas kunci
 Penerima jarak jauh IR
  (tanda N)
 Panel tampilan
 Speaker
 Tombol PREV (menu sebelumnya)
 Tombol NEXT (menu selanjutnya)
 Mikrofon
 Lensa
 Lampu REC/LIVE
 Penutup konektor (Terminal Multi/

Micro USB)

Memulai

Mengisi daya unit baterai

1 Geser tuas pengunci sampai tanda kuning terlihat, 
kemudian buka penutupnya.

2 Masukkan baterai.

Sejajarkan tanda  seperti 
yang digambarkan.

Geser tuas ejeksi baterai.

3 Tutup penutup.

Konfirmasi bahwa tanda kuning pada tuas pengunci tidak terlihat.

4 Konfirmasi bahwa kamera dimatikan.

Untuk mematikan kamera, tekan tombol NEXT atau PREV beberapa 
kali untuk menampilkan [PwOFF], dan tekan tombol ENTER.

5 Buka penutup konektor dan hubungkan kamera ke 
komputer yang telah diaktifkan dengan kabel micro USB 
(tersedia).

Menyala amber  
saat pengisian daya

Kabel micro USB

Penutup 
konektor

Memasukkan kartu memori

Memory Stick 
Micro™ (Mark2)

kartu microSD/
kartu microSDHC/
kartu microSDXC

Sisi yang dicetak Sisi terminal

•	Masukkan kartu memori dengan benar dengan memastikan setiap 
sisinya menghadap ke arah yang benar.

•	Untuk mengeluarkan kartu memori, dorong pelan kartu memori sekali.
*  Gunakan kartu SDXC (Class10) saat merekam film dalam XAVC S.

Catatan
•	Pengoperasian dengan semua kartu memori tidak dijamin.
•	Konfirmasi arah kartu memori. Jika Anda memasukkan kartu memori dengan 

paksa di arah yang salah, kartu memori, celah kartu memori, atau data gambar 
bisa rusak.

•	Format kartu memori sebelum digunakan.
•	Konfirmasikan bahwa penutup konektor dan baterai/penutup kartu memori 

ditutup dengan aman dan setiap benda asing tidak terjebak dalam penutup 
sebelum digunakan. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan imersi air.

Pengaturan jam
Tekan tombol NEXT atau PREV dan pilih [SETUP]  [CONFG]  [DATE] 
untuk mengatur tanggal dan waktu, dan daerah.

Perekaman

1 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menyalakan kamera.

2 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk memilih mode 
pemotretan yang diinginkan.

3 Tekan tombol REC untuk memulai perekaman.

Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol REC lagi.
*  Saat Anda menekan tombol REC ketika kamera dimatikan, 

rekaman dimulai dengan mode pemotretan terakhir yang 
ditetapkan sebelum kamera dimatikan.

Catatan
•	Selama periode pemotretan yang diperpanjang, suhu kamera bisa naik ke titik 

di mana pemotretran akan berhenti secara otomatis.
•	Pemutaran gambar yang direkam dengan kamera lain, tidak dijamin di kamera 

ini.

Pengaturan
Anda dapat mengubah mode pemotretan dan berbagai pengaturan 
kamera di mode [SETUP].

1 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menampilkan [SETUP] 
dan tekan tombol ENTER.

2 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menampilkan item 
yang akan diatur dan tekan tombol ENTER.
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Panduan Persiapan

Untuk informasi rinci tentang cara menggunakan kamera dan 
perangkat lunak, kunjungi situs Web berikut.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Untuk mengedit film, gunakan perangkat lunak PC yang dikhususkan 
untuk kamera "Action Cam Movie Creator." Anda dapat mengunduhnya 
dari situs Web berikut.
http://www.sony.net/acmc/



Item Menu

Daftar mode Komponen yang dapat Anda atur di SETUP Komponen yang dapat Anda atur di CONFG

Tampilan Mode Tampilan Komponen Tampilan Komponen

LOOP Mode perekaman loop VMODE Mode Pengaturan Kualitas Gambar Wi-Fi Sambungan Wi-Fi

MOVIE Mode Film V.FMT Format film GPS Log GPS

PHOTO Mode foto STEDY SteadyShot PLANE Mode pesawat

INTVL Mode perekaman foto interval AUDIO Perekaman audio MOUNT Mount*1

LIVE Mode live streaming WIND Peredam suara angin TC/UB Kode waktu/bit pengguna

SETUP Mode pengaturan
COLOR Mode warna IR-RC Pengendali jarak jauh IR

L.OPT Waktu perekaman loop HDMI Pengaturan HDMI

PLAY Mode pemutaran DRIVE Pengalihan mode gambar diam BGM Musik latar belakang*1, *2

PwOFF Daya mati FPS Interval pemotretan gambar diam USBPw Suplai Daya USB

SELF Timer otomatis A.OFF Daya mati Otomatis

ANGLE Sudut tampilan gambar diam BEEP Bip
Catatan
•	Tombol operasi

 – NEXT. Pergi ke menu selanjutnya
 – PREV: Pergi ke menu sebelumnya
 – ENTER: Menjalankan menu

•	Untuk kembali ke menu [SETUP] atau [CONFG] dari 
tiap item pengaturan, pilih [BACK], lalu tekan 
tombol ENTER.

•	Saat Anda menekan tombol NEXT dan tombol 
PREV secara bersamaan, Anda bisa pergi ke menu 
pengaturan Wi-Fi.

•	Menu dapat berubah tergantung pada kondisi 
operasi kamera.

LAPSE Perekaman foto interval DATE Pengaturan tanggal & waktu

FLIP Membalik DST Pengaturan waktu musim panas

SCENE Adegan LANG Pengaturan bahasa

WB Keseimbangan Putih V.SYS Pengalihan NTSC/PAL

AESFT Pengalihan AE VER. Versi

CONFG Pengaturan Konfigurasi
FORMT Format

RESET Atur ulang pengaturan

*1 Ini adalah item-item pengaturan untuk 
Pembuat Film Highlight. Untuk lebih rinci, 
merujuk ke Petunjuk Penggunaan.

*2 Fungsi ini tidak tersedia di beberapa negara/
kawasan.

Menghubungkan Live-View Remote yang dijual terpisah

1 Nyalakan daya Live-View Remote.

Untuk detail pengoperasian, merujuk ke Panduan Penggunaan 
tentang Live-View Remote.

2 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk memilih [SETUP]  
[CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].

3 Pilih SSID kamera (ditempel di manual ini) pada Live-View 
Remote.

4 Saat [ACPT?] ditampilkan pada layar kamera, tekan tombol 
ENTER pada kamera.

Menghubungkan ke smartphone
Anda dapat mengoperasikan kamera dengan smartphone Anda serta 
dengan Live-View Remote yang dijual secara terpisah.

Menginstal PlayMemories Mobile™ 
pada smartphone Anda

Android OS
Mencari PlayMemories Mobile pada Google Play, 
kemudian menginstalnya. Ketika menggunakan fungsi 
Satu Sentuhan (NFC), diperlukan Android versi 4.0 atau 
yang terbaru.

iOS
Mencari PlayMemories Mobile pada App Store, 
kemudian menginstalnya.  Ketika menggunakan iOS, 
fungsi Satu Sentuhan (NFC) tidak tersedia. 

Catatan
•	Mutakhirkan PlayMemories Mobile ke versi terbaru jika Anda telah menginstal 

nya pada smartphone Anda.
•	Fungsi Wi-Fi yang dijelakan di manual ini tidak dijamin untuk bekerja dengan 

semua smartphone dan tablet.
•	Metode operasi dan layar tampilan untuk aplikasi dapat berubah tanpa 

pemberitahuan karena pemutakhiran di masa depan.
•	Untuk informasi lebih rinci tentang PlayMemories Mobile, merujuk ke situs web 

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

•	Google play mungkin tidak didukung tergantung pada negara atau wilayah. 
Dalam hal ini, cari "PlayMemories Mobile" di internet kemudian menginstalnya.

Menghubungkan
Android
 Nyalakan kamera, dan atur Wi-Fi ke ON pada kamera.
 Pilih mode pemotretan: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Mulai PlayMemories Mobile pada smartphone.
 Pilih SSID yang dicetak pada stiker yang ditempel di manual ini 

(stiker tersebut ada pada Panduan Persiapan Bahasa Inggris).
 Masukan password yang sama dengan di stiker (Pertama kali saja).

 

Android (Mendukung NFC)
Set Wi-Fi ke ON pada kamera, dan sentuh  (tanda N) dari smartphone 
terhadap  (tanda N) dari kamera.
Saat PlayMemories Mobile mulai, pengaturan secara otomatis 
diterapkan untuk membuat sambungan Wi-Fi.

iPhone
 Nyalakan kamera, dan atur Wi-Fi ke ON pada kamera.
 Pilih mode pemotretan: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Buka [Settings] pada smartphone.
 Pilih [Wi-Fi] pada smartphone.
 Pilih SSID yang dicetak pada stiker yang ditempel di manual ini 

(stiker tersebut ada pada Panduan Persiapan Bahasa Inggris).
 Masukan password yang sama dengan di stiker (Pertama kali saja).
 Pastikan bahwa SSID dari kamera ditampilkan pada smartphone.
 Kembali ke layar Beranda, lalu mulai PlayMemories Mobile.

   

Jika stiker hilang
Jika stiker hilang, Anda dapat memanggil ulang ID pengguna dan kata 
kunci dengan prosedur berikut.
 Masukkan baterai yang telah diisi daya ke dalam kamera.
 Sambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel micro USB 

(tersedia).
 Tekan tombol NEXT atau PREV untuk menyalakan kamera.
 Tampilkan [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] 

pada komputer Anda, lalu konfirmasi ID dan password Anda.

Menggunakan Petunjuk Penggunaan
"Petunjuk Penggunaan" adalah panduan petunjuk on-line. Gunakan ini 
untuk rincian tentang cara menggunakan kamera, apa yang dapat 
Anda atur/operasikan dengan smartphone Anda, dan tindakan 
pencegahan keselamatan. 
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/


