
Перевірка комплектації
•	Відеокамера (1)

Відеокамеру встановлено у водонепроникний футляр. Відкрийте кришку 
футляра, як зображено нижче.

•	Кабель із роз’ємом мікро-USB (1)
•	Перезаряджувана акумуляторна батарея 

(NP-BX1) (1)
•	Водонепроникний футляр (1)
•	Пряжка для кріплення (1)
•	Пласке клейке кріплення (1)
•	Вигнуте клейке кріплення (1)
•	Адаптер для штатива (1)
•	Посібник із початку роботи (цей документ) (1)
•	Довідковий посібник (1)

Назви основних компонентів
 Кришка відсіку для акумуляторної 

батареї/гнізда для карти пам’яті
 Індикатор REC/доступу/ 

CHG (заряджання)
 Перемикач REC HOLD
 Кнопка REC (відео/фото)/ 

кнопка ENTER (виконання меню)
 Важіль блокування
 Дистанційний приймач IR
  (знак N)
 Панель дисплея
 Динамік
 Кнопка PREV (попереднє меню)
 Кнопка NEXT (наступне меню)
 Мікрофони
 Об’єктив 
 Індикатор REC/LIVE
 Кришка роз’ємів (роз’єм Multi/Micro 

USB)

Початок роботи

Заряджання акумуляторної батареї

1 Посувайте важіль блокування, доки не з’явиться жовта 
позначка, щоб відкрити кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Зорієнтуйте позначку , як 
показано на малюнку.

Посуньте важіль 
виштовхування батареї.

3 Закрийте кришку.

Переконайтеся, що не видно жовтої позначки на важелі 
блокування.

4 Переконайтеся, що відеокамеру вимкнено.

Щоб вимкнути відеокамеру, натисніть кнопку NEXT або PREV 
кілька разів для відображення [PwOFF], а потім натисніть 
кнопку ENTER.

5 Відкрийте кришку роз’ємів та підключіть відеокамеру 
до ввімкненого комп’ютера за допомогою кабелю з 
роз’ємом мікро-USB (додається).

Горить жовтим  
кольором під час заряджання

Кабель із роз’ємом 
мікро-USB

Кришка 
роз’ємів

Вставлення карти пам’яті

Memory Stick 
Micro™ (Mark2)

Карта microSD/
карта microSDHC/
карта microSDXC

Друкована сторона Сторона з роз’ємами

•	Вставте карту пам’яті належним чином, перевіривши 
правильність напрямку сторін.

•	Щоб вийняти карту пам’яті, злегка натисніть на неї одним рухом.
*  Використовуйте карту SDXC (із класом швидкості 10) під час 

записування відео у форматі XAVC S.

Примітки
•	Робота з усіма картами пам’яті не гарантується.
•	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 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 всередину.

Налаштування годинника
Натисніть кнопку NEXT або PREV і виберіть [SETUP]  [CONFG]  
[DATE], щоб налаштувати дату, час та регіон.

Записування

1 Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути 
відеокамеру.

2 Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб обрати потрібний 
режим зйомки.

3 Натисніть кнопку REC, щоб почати записування.

Щоб зупинити записування, знову натисніть кнопку REC.
*  У разі натиснення кнопки REC, коли відеокамера вимкнена, 

записування починається в останньому режимі зйомки, який 
було встановлено перед вимкненням відеокамери.

Примітки
•	У разі здійснення зйомки протягом тривалого періоду часу температура 

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

•	Відтворення на цій відеокамері зображень, записаних за допомогою інших 
відеокамер, не гарантується.

Налаштування
У режимі [SETUP] можна змінити режим зйомки та різні 
налаштування відеокамери.

1 Натисніть кнопку NEXT або PREV для відображення 
[SETUP] та натисніть кнопку ENTER.

2 Натисніть кнопку NEXT або PREV для відображення 
елемента для налаштування та натисніть кнопку ENTER.
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Цифрова відеокамера HD

Посібник із початку роботи

Для отримання докладнішої інформації про використання 
відеокамери та програмного забезпечення завітайте на вказаний 
нижче веб-сайт.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Для редагування відео використовуйте спеціальне програмне 
забезпечення для ПК «Action Cam Movie Creator». Його можна 
завантажити на вказаному нижче веб-сайті.
http://www.sony.net/acmc/



Елементи меню

Список режимів
Елементи, які можна налаштувати у 
режимі SETUP

Елементи, які можна налаштувати у 
режимі CONFG

Дисплей Режими Дисплей Елементи Дисплей Елементи

LOOP Режим циклічного записування VMODE
Режим налаштування якості 
зображення

Wi-Fi Підключення Wi-Fi

MOVIE Режим відео V.FMT Формат відео GPS Журнал GPS

PHOTO Режим фото STEDY SteadyShot PLANE Режим польоту

INTVL Режим інтервальної фотозйомки AUDIO Записування звуку MOUNT Кріплення*1

LIVE Режим потокової трансляції WIND Зменшення шуму вітру TC/UB
Налаштування часового коду/
користувацьких бітів

SETUP Режим налаштування
COLOR Режим кольору IR-RC IR-пульт ДК

L.OPT Час циклічного записування HDMI Параметри HDMI

PLAY Режим відтворення DRIVE
Перемикання на режим нерухомих 
зображень

BGM Фонова музика*1, *2

PwOFF Вимкнення живлення FPS
Інтервал зйомки нерухомих 
зображень

USBPw Живлення через USB

SELF Автоспуск A.OFF Автоматичне вимкнення живлення

ANGLE Кут огляду нерухомих зображень BEEP Звуковий сигнал
Примітки
•	Операції за допомогою кнопок

 – NEXT: перехід до наступного меню
 – PREV: перехід до попереднього меню
 – ENTER: виконання меню

•	Щоб повернутися у меню [SETUP] або [CONFG] з 
кожного з елементів налаштування, виберіть 
[BACK] та натисніть кнопку ENTER.

•	Якщо одночасно натиснути кнопки NEXT та 
PREV, можна перейти до меню параметрів 
Wi-Fi.

•	Меню можуть змінюватися залежно від умов 
використання відеокамери.

LAPSE Інтервальна фотозйомка DATE Налаштування дати й часу

FLIP Перевертання
DST Параметри літнього часу

SCENE Сцена

WB Баланс білого LANG Параметри мови

AESFT
Перемикання автоматичної 
експозиції

V.SYS Перемикання NTSC/PAL

CONFG Параметри конфігурації
VER. Версія

FORMT Форматування

RESET Скидання параметрів

*1 Це елементи налаштування для засобу 
Highlight Movie Maker. Докладніше див. у 
Довідці.

*2 Ця функція доступна не в усіх країнах/
регіонах.

Підключення до віддаленого видошукача 
(продається окремо)

1 Увімкніть живлення віддаленого видошукача.

Докладніше про керування див. у Довідці для віддаленого 
видошукача.

2 Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] 
 [CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].

3 Виберіть ім’я SSID відеокамери (прикріплено до цього 
посібника) на віддаленому видошукачі.

4 Коли на панелі дисплея відеокамери відобразиться 
[ACPT?], натисніть кнопку ENTER відеокамери.

Підключення до смартфону
Відеокамерою можна керувати як за допомогою смартфону, так і за 
допомогою віддаленого видошукача (продається окремо).

Установлення програми 
PlayMemories Mobile™ на смартфон

Android OS
Знайдіть програму PlayMemories Mobile у магазині 
Google Play та встановіть її. За використання функцій 
одного дотику (NFC) потрібна ОС Android 4.0 або 
пізнішої версії.

ОС iOS
Знайдіть програму PlayMemories Mobile у магазині 
App Store та встановіть її. За використання ОС iOS 
функції одного дотику (NFC) недоступні.

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/)
•	Магазин Google Play може не підтримуватися залежно від країни або 

регіону. У такому випадку знайдіть програму «PlayMemories Mobile» в 
Інтернеті та встановіть її.

Підключення
Android
 Увімкніть відеокамеру та ввімкніть Wi-Fi на відеокамері (ON).
 Виберіть режим зйомки: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Запустіть програму PlayMemories Mobile на смартфоні.
 Виберіть ім’я SSID, яке надруковано на наклейці, прикріпленій до 

цього посібника (наклейка знаходиться на посібнику з початку 
роботи англійською мовою).

 Введіть пароль, зазначений на наклейці (лише перший раз).

 

Android (з підтримкою NFC)
Увімкніть Wi-Fi на відеокамері (ON) та торкніться позначкою  (знак 
N) смартфону позначки  (знак N) відеокамери.
Під час запуску програми PlayMemories Mobile налаштування 
застосовуються автоматично для встановлення підключення Wi-Fi.

iPhone
 Увімкніть відеокамеру та ввімкніть Wi-Fi на відеокамері (ON).
 Виберіть режим зйомки: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Відкрийте [Settings] на смартфоні.
 Виберіть [Wi-Fi] на смартфоні.
 Виберіть ім’я SSID, яке надруковано на наклейці, прикріпленій до 

цього посібника (наклейка знаходиться на посібнику з початку 
роботи англійською мовою).

 Введіть пароль, зазначений на наклейці (лише перший раз).
 Переконайтеся, що ім’я SSID відеокамери відображається на 

смартфоні.
 Поверніться на головний екран, потім запустіть програму 

PlayMemories Mobile.

   

У разі втрати наклейки
У разі втрати наклейки 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 NEXT або PREV, щоб увімкнути відеокамеру.
 Відобразіть [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] 

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

Використання Довідки
«Довідка» – це онлайновий посібник з експлуатації.
Використовуйте його для отримання додаткової інформації про 
використання відеокамери, параметри або функції, якими можна 
керувати за допомогою смартфону, та заходи безпеки.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/


