
ภาษาไทย

ข้อควรระวัง 
แผ่นป้ายชื่ออยู่ภายนอกบริเวณด้านล่าง 
หากท่านต้องการตรวจสอบ ให้ปลดสายรัดออก 

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม 
 ปุ่ม MENU 
 ปุ่ม DISP 
 ปุ่ม REC/ENTER 
 ไฟ REC/Wi-Fi 
 จอภาพ LCD 
 ปุ่ม DOWN 
 ปุ่ม UP 
 ไฟ CHG (ชาร์จ) 
 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) 
 ขั้วต่อ Multi/Micro USB 
 ก้านล็อค 
 ฝาปิดช่องต่อ 
 ปุ่ม ON/OFF 
 ห่วงส�าหรับสายรัด 
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การแสดงผลบนหน้าจอ 
 ไอคอนระงับการท�างานของปุ่ม 
 หน้าจอนาฬิกา 
 ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม 
 ไอคอนโหมดเครื่องบิน 

ปรากฏขึ้นเมื่อรีโมทควบคุมอยู่ในโหมดเครื่องบิน 
 โหมดถ่ายภาพ 
 ตัวแสดงการสลับโหมดถ่ายภาพ 
 ไอคอน REC 
 ตัวแสดงเตือนแผ่นบันทึกข้อมูล 
 ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ของกล้อง 

หมายเหตุ 
• การแสดงผลมีความแตกต่างกันไปตามกล้องที่เชื่อมต่อด้วย 

หน้าจอนาฬิกา 

หน้าจอ Live-View 

ชาร์จรีโมทควบคุม 

1 ตรวจสอบให้ตั้งสวิตช์รีโมทควบคุมไปที่ OFF 

2 เชื่อมต่อรีโมทควบคุมเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก�าลังท�างานโดยใช้สายไมโคร  
USB (ที่ให้มาด้วย) 

ฝาปิดช่องต่อ

สว่างเป็นสีเหลือง 
ขณะชาร์จไฟ 

สายไมโคร USB 

ไฟ CHG (ชาร์จ) จะดับลงเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น 

หมายเหตุ 
• ท่านสามารถชาร์จรีโมทควบคุมได้แม้จะยังใช้แบตเตอรี่ไม่หมด นอกจากนั้น แม้ว่ารีโมทควบคุมยังชาร์จ 

ไม่เต็ม ท่านก็สามารถใช้งานก้อนแบตเตอรี่ที่มีประจุอยู่เพียงบางส่วนนั้นได้ทันที 
• ในระหว่างที่เปิดรีโมทควบคุม อุปกรณ์จะได้รับการจ่ายไฟแต่จะไม่มีการชาร์จไฟ 
• เมื่อรีโมทควบคุมถูกชาร์จจนเต็ม ไฟ CHG (ชาร์จ) จะดับลงทันที 
• หากท่านไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC รุ่น AC-UD10 (แยกจ�าหน่าย) 

เปิดสวิตช์รีโมทควบคุม 

1 กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดรีโมทควบคุม 

เมื่อเปิดสวิตช์รีโมทควบคุมเป็นครั้งแรก หน้าจอตั้งค่าวันที่และเวลา/พื้นที่จะปรากฏขึ้น 

2 ตั้งวันที่และเวลา/พื้นที่ 

• กดปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม REC/ENTER 
• หน้าจอตั้งค่าวันที่และเวลา/พื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามล�าดับดังนี้ 

ตั้งค่าท้องที่ รูปแบบวันที่ 
ตั้งค่าเวลาออมแสง  
(เวลาหน้าร้อน) 

ตั้งค่าปี-เดือน-วัน 
ยืนยันการตั้งค่าวันที่ &  
เวลา/พื้นที่ ตั้งค่าเวลา 

• กดปุ่ม REC/ENTER บนหน้าจอยืนยันการตั้งค่าวันที่ & เวลา/พื้นที่เพื่อยืนยันรายการที ่
ต้องการ จากนั้นหน้าจอเตรียมพร้อมใช้งาน Wi-Fi จะปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ 
• พื้นที่สามารถก�าหนดโดยความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) และเวลามาตรฐาน 

ท้องถิ่นของท่าน ดูรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของเวลาได้จากหัวข้อ “รายการแสดงความแตกต่าง 
ของเวลาของเมืองหลวงของโลก” ในคู่มือช่วยเหลือแบบออนไลน์ 

• วิธีตั้งค่าวันที่และเวลาอีกครั้ง ให้กดปุ่ม MENU ที่รีโมทควบคุมเพื่อเลือก “ตั้งค่าวันที่ & เวลา/พื้นที่/เวลา 
ออมแสง (เวลาหน้าร้อน)” จาก  (ตั้งค่ารีโมทควบคุม)

เชื่อมต่อรีโมทควบคุมเข้ากับกล้องผ่าน Wi-Fi 

เชื่อมต่อรีโมทควบคุมเข้ากับกล้องตัวเดียว (การเชื่อมต่อ 
แบบจุดเดียว) 
ดูรายละเอียดการใช้งานต่อไปนี้ได้จากคู่มือช่วยเหลือแบบออนไลน์หรือคู่มือการใช้งานของกล้อง 
• กล้องหลายตัว (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด) 
• กล้องไม่รวม Action Cam 

1 เปิดสวิตช์รีโมทควบคุม 

เมื่อเปิดรีโมทควบคุมแล้ว หน้าจอเตรียมพร้อมใช้งาน Wi-Fi ปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ 
• หากไอคอน  (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด) ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม MENU ของรีโมทควบคุม,  

เลือก  (โหมดเชื่อมต่อ) จาก  (ตั้งค่ารีโมทควบคุม) และตั้งค่าเป็น  (การ 
เชื่อมต่อแบบจุดเดียว)

2 เปิดสวิตช์กล้อง 

ไม่รวม Action Cam HDR-AZ1 
กดปุ่ม NEXT หรือ PREV 

HDR-AZ1 
กดปุ่ม ON/OFF 

FDR-X1000V อยู่ในภาพที่แสดงด้านบน 

3 ตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง 

ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมาย Wi-Fi ปรากฏอยู่บนจอแสดงผลของกล้องหรือไม่ 

ไม่รวม Action Cam HDR-AZ1 HDR-AZ1 

หรือ 

หมายเหตุ 
• หากตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของกล้องเป็นการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้สลับเป็นการเชื่อมต่อแบบ 

จุดเดียว 
• ส�าหรับรุ่น HDR-AS15/AS30V ให้ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลลงในกล้อง 

4 เลือกกล้องที่ต้องการเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุม 

 เลือก SSID (ปลายทาง) จากรายการปลายทางการเชื่อมต่อ 
 กดปุ่ม REC/ENTER 
 เมื่อรีโมทควบคุมอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้ไปยังขั้นตอนที่ 5 ภายใน 2 นาที 

  

หากท่านกดปุ่ม REC/ENTER ในสถานะที่แสดงตามภาพในขั้นตอนที่  รีโมทควบคุมจะ 
ออกจากสถานะเตรียมพร้อมใช้งาน ในกรณีนี้ให้เลือก SSID ของกล้องอีกครั้ง

5 เชื่อมต่อรีโมทควบคุมเข้ากับกล้อง 

Action Cam ไม่รวมรุ่น HDR-AZ1 
เมื่อ [ACPT?] ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้อง ให้กดปุ่ม ENTER ของกล้อง 

หมายเหตุ 
• หาก [ACPT?] ไม่ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้อง ให้รีสตาร์ทกล้องแล้วลองท�าใหม่ตั้งแต่ 

ขั้นตอนที่ 3 

HDR-AZ1 
เมื่อท่านได้ยินเสียงเตือนยืนยันการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม Wi-Fi ของกล้องค้างไว้จนกว่าจะ 
ได้ยินเสียงเตือนการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น 

หมายเหตุ 
• ส�าหรับรุ่น HDR-AZ1 เสียงเตือนยืนยันการเชื่อมต่อจะไม่ดังขึ้นหาก  (เสียงบีป) ถูกตั้งค่า 

เป็นปิด
• หากเสียงเตือนยืนยันการเชื่อมต่อไม่ดังขึ้น ให้รีสตาร์ทกล้องและลองท�าใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 

ที่ 3 

4-566-658-11(1)

Live-View Remote

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

RM-LVR2

คู่มือฉบับนี้อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นส�าหรับของ Live-View Remote รุ่น RM-LVR2 

ก่อนใช้งานจ�าเป็นต้องท�าการเชื่อมต่อเข้ากับกล้องผ่าน Wi-Fi ตามที่ 
อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ 

ดูรายละเอียดได้จากคู่มือช่วยเหลือแบบออนไลน์ 
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/ 



ไฟ REC/Wi-Fi สว่างเป็นสีน�้าเงิน , จอภาพ LCD ของรีโมทควบคุมสลับเป็นการแสดงผล  
Live-View และการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น 

หมายเหตุ 
• หากไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับกล้องจนเสร็จสมบูรณ์ อาจเกิดจากการใช้งานสัญญาณอย่าง 

หนาแน่นในขณะนั้น ในกรณีนี้ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง 

เปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ 
สลับโหมดถ่ายภาพโดยกดปุ่ม UP/DOWN บนจอแสดงผล Live-View ของรีโมทควบคุม 
ไอคอนโหมดถ่ายภาพจะปรากฏที่มุมบนซ้ายของจอแสดงผล 

บันทึกภาพ 

เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
ดูรายละเอียดการใช้งานต่อไปนี้ได้จากคู่มือช่วยเหลือแบบออนไลน์หรือคู่มือการใช้งานของกล้อง 
• ภาพนิ่ง 
• ภาพนิ่งเป็นระยะ 
• บันทึกแบบวนซ�า้ 

1 กดปุ่ม REC/ENTER เพื่อเริ่มบันทึกภาพ 

ไฟ REC/Wi-Fi เปลี่ยนจากสีน�้าเงินเป็นสีแดง 

2 กดปุ่ม REC/ENTER อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก 

ไฟ REC/Wi-Fi เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน�้าเงิน 

ข้อควรทราบในการติดตั้งสายรัดเข้ากับรีโมทควบคุม 
• ท่านสามารถปรับความยาวของสายรัดตามต�าแหน่งที่ร้อยผ่าน  และ 
• วิธีรัดรีโมทควบคุมเข้ากับแขนของท่าน ให้สวมโดยให้รีโมทควบคุมอยู่ที่ด้านหลังของมือ  

จากนั้นรัดสายรัดผ่าน  โดยให้ปุ่ม REC/ENTER หันไปทางด้านปลายนิ้วและจอภาพ LCD  
หันไปทางด้านข้อศอก หลังจากติดตั้ง  ให้เลื่อน  ไปเพื่อให้ปิดส่วนปลายของ 

• หากติดตั้งสายรัดไม่ถูกต้องอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
• เมื่อวางรีโมทควบคุมบนแขนด้านขวา ให้ตั้งค่าการหมุนจอภาพบนรีโมทควบคุมเป็นเปิด 
• เมื่อใช้งานรีโมทควบคุมโดยสวมเข้ากับแขน ต้องติดตั้งด้วยแผ่นรองฐานและสายรัดให้ถูกต้อง 

ทุกครั้ง 
• ระมัดระวังอย่าให้รีโมทควบคุมหล่นเมื่อถอดออกจากสายรัด 
• ดูรายละเอียดการติดตั้งสายรัดเข้ากับรีโมทควบคุมได้จากคู่มือช่วยเหลือ 

ค�าเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด
1) อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูกความชื้น
2) อย่าวางภาชนะที่มีน�้าบรรจุอยู่อย่างเช่น แจกัน บนตัวเครื่อง

 ค�าเตือน

โปรดท�าความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้ เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดความร้อน, เกิดไฟไหม้ หรือ
เกิดการระเบิดขึ้น 

* แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนได้รับการบรรจุไว้ในผลิตภัณฑ์นี้ 
• ชาร์จผลิตภัณฑ์ตามวิธีการชาร์จที่ระบุ 
• อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ในหรือใกล้เปลวไฟ หรือวางผลิตภัณฑ์ไว้ในเตาอบไมโครเวฟ 
• อย่าปล่อยทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ภายในรถยนต์ที่จอดในบริเวณที่มีอากาศร้อน 
• อย่าเก็บหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีอากาศชื้น เช่น ห้องอบซาวน่า 
• อย่าท�าการแยกชิ้นส่วน, กระแทก หรือทิ่มแทงผลิตภัณฑ์ 
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรง เช่น ท�าตกจากที่สูง 
• อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60°C
• รักษาผลิตภัณฑ์ให้แห้งอยู่เสมอ 
ทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี 
ชาร์จผลิตภัณฑ์ตามวิธีการชาร์จที่ระบุในคู่มือการใช้งาน 

ข้อควรทราบในการใช้งาน 

[Live-View Remote] 
หลีกเลี่ยงการใช้งาน/เก็บรักษารีโมทควบคุมในสถานที่ต่อไปนี้ 
• ในบริเวณที่ร้อนจัด  

ในสถานที่อย่างเช่น ในรถยนต์ที่จอดไว้กลางแดด ตัวรีโมทควบคุมอาจมีการบิดเบี้ยวซึ่งส่งผล 
ให้การท�างานผิดปกติได้ 

• ในบริเวณที่มีแดดส่องถึงโดยตรงหรือใกล้เครื่องท�าความร้อน   
หากท่านเก็บรีโมทควบคุมในบริเวณที่มีแดดส่องถึงโดยตรงหรือใกล้เครื่องท�าความร้อน รีโมท 
ควบคุมอาจมีการเปลี่ยนสีหรือบิดเบี้ยว และท�าให้เกิดความผิดปกติได้ 

• ในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง 
• ใกล้สนามแม่เหล็กก�าลังแรง 
• ในบริเวณที่มีทรายหรือฝุ่นละอองมาก  

ระมัดระวังอย่าให้ทรายหรือฝุ่นเข้าไปภายในรีโมทควบคุม เพราะอาจท�าให้รีโมทควบคุมท�างาน 
ผิดปกติ และในบางกรณีอาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

ฟังก์ชั่น Wi-Fi 
• ใช้งานรีโมทควบคุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อบังคับของพื้นที่ที่ท่านใช้งาน 
• ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi ของรีโมทควบคุมเมื่ออยู่ใต้น�า้ 

ระบบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สาย 
• เพื่อหลีกเลี่ยงการแฮคข้อมูล , การเข้าสู่ระบบจากบุคคลอื่นผู้ไม่หวังดี และความเสี่ยงอื่นๆ  

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่เสมอว่าระบบ LAN ไร้สายมีความปลอดภัย 
• การตั้งค่าระบบความปลอดภัยส�าหรับระบบ LAN ไร้สายมีความส�าคัญมาก 
• หากเกิดปัญหาขึ้นจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม หรือจากเหตุการณ์ที่คาดได ้

ล่วงหน้า Sony ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เกี่ยวกับการรวมตัวของไอน�้า 
หากท่านน�ารีโมทควบคุมจากบริเวณที่มีอากาศเย็นไปยังบริเวณที่อุ่นกว่าโดยตรง ความชื้นอาจ 
ควบแน่นเป็นหยดน�้าเกาะภายในรีโมทควบคุมได้ การควบแน่นนี้อาจท�าให้เกิดความผิดปกติกับ 
รีโมทควบคุมได้ 

หากเกิดการรวมตัวของไอน�้า 
ปิดสวิตช์รีโมทควบคุมและรอประมาณหนึ่งชั่วโมงให้ความชื้นระเหยไป 
อุณหภูมิใช้งาน 
• รีโมทควบคุมถูกออกแบบมาให้ใช้งานภายในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -10 °C และ +40 °C ไม่ 

แนะน�าให้ใช้งานในบริเวณที่เย็นหรือร้อนจัดนอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าว
• จอภาพ LCD และตัวเครื่องอาจร้อนขึ้นระหว่างใช้งาน ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด 

การดูแลจอภาพ LCD 
• อย่าปล่อยให้จอภาพ LCD หันเข้าหาดวงอาทิตย์เพราะอาจท�าให้เกิดความเสียหาย ควร 

ระมัดระวังเมื่อวางรีโมทควบคุมไว้ใกล้หน้าต่าง 

• หากท่านใช้งานรีโมทควบคุมในบริเวณที่มีอากาศเย็น อาจเกิดปรากฏการณ์ที่มีเส้นแนวนอน 
หรือภาพค้างบนจอภาพ LCD ได้ ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด จอภาพ LCD เปลี่ยน 
กลับเป็นปกติเมื่อรีโมทควบคุมอุ่นขึ้น 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการกันน�้าของรีโมทควบคุม 
รีโมทควบคุมได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติกันน�้า ความเสียหายจากการ 
ใช้งานผิดวิธี , ผิดประเภท หรือขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจะไม่ได้รับการ 
คุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
• อย่าให้รีโมทควบคุมโดนน�า้ที่มีแรงดัน อย่างเช่น น�า้ที่พุ่งจากก๊อก เป็นต้น 
• อย่าใช้งานในบ่อน�า้พุร้อน 
• ใช้งานรีโมทควบคุมในน�า้ที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 0 °C ถึง 40 °C

ข้อควรทราบก่อนใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�้า/ใกล้น�า้ 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมใดๆ เช่น ทราย, เส้นผม หรือสิ่งสกปรกเข้าไปด้าน 

ในของฝาปิดช่องต่อ แม้จะเป็นสิ่งแปลกปลอมเพียงเล็กน้อย แต่อาจท�าให้น�า้รั่วซึมเข้ามา 
ภายในรีโมทควบคุมได้ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยขีดข่วนที่ปะเก็นซีลกันรั่วและที่ผิวหน้าสัมผัส แม้จะเป็นรอย 
ขีดข่วนเพียงเล็กน้อย แต่อาจท�าให้น�า้รั่วซึมเข้ามาภายในรีโมทควบคุมได้ หากบนปะเก็นซีล 
กันรั่วหรือผิวหน้ามีรอยถลอก ให้ติดต่อตัวแทนของ Sony หรือศูนย์บริการท้องถิ่นที่ได้รับการ 
รับรองของ Sony 

• หากมีสิ่งสกปรกหรือทรายติดอยู่บนปะเก็นซีลกันรั่วหรือที่ผิวหน้าสัมผัส ให้เช็ดให้สะอาดด้วย 
ผ้านุ่มๆ ที่จะไม่ทิ้งเส้นใยใดๆ หลงเหลือไว้ 

• อย่าเปิด/ปิดฝาปิดช่องต่อด้วยมือที่เปียกหรือเปื้อนทรายหรือเมื่ออยู่ใกล้น�า้ เพราะอาจมีความ 
เสี่ยงที่ทรายหรือน�า้จะกระเด็นเข้าไปภายใน ก่อนจะท�าการเปิดฝาปิดช่องต่อ ให้ท�าตามขั้นตอน 
ที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การท�าความสะอาดหลังจากใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�า้/ใกล้น�้า”

• เปิดฝาปิดช่องต่อและแผ่นบันทึกข้อมูลเมื่อรีโมทควบคุมแห้งสนิทแล้วเท่านั้น 
• ตรวจสอบฝาปิดช่องต่ออยู่เสมอว่าปิดสนิทดีหรือไม่ 

ข้อควรทราบในการใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�้า/ใกล้น�้า 
• ระวังอย่าให้รีโมทควบคุมโดนกระแทก อย่างเช่น จากการกระโดดลงไปในน�า้ 
• อย่าเปิดและปิดฝาปิดช่องต่อในขณะที่อยู่ใต้น�า้/ใกล้น�้า 
• รีโมทควบคุมจมลงเมื่ออยู่ในน�า้ ใช้สายรัดที่ให้มาด้วยกับรีโมทควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้จมลง 

การท�าความสะอาดหลังจากใช้งานรีโมทควบคุมใต้น�้า/ใกล้น�า้ 
• ท�าความสะอาดรีโมทควบคุมด้วยน�า้หลังจากใช้งานแล้วภายใน 60 นาทีทุกครั้ง และห้ามเปิด 

ฝาปิดช่องต่อจนกว่าจะท�าความสะอาดเสร็จ ทรายและน�า้อาจเข้าไปภายในได้จากบริเวณที่มอง 
ไม่เห็น และจะท�าให้ประสิทธิภาพในการกันน�า้ลดลงหากไม่ล้างออก 

• รินน�า้บริสุทธิ์ลงในภาชนะที่สะอาด แล้วแช่รีโมทควบคุมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นเขย่า 
รีโมทควบคุมเบาๆ และกดปุ่มแต่ละปุ่มในขณะที่ยังอยู่ใต้น�า้ เพื่อก�าจัดเกลือ, เม็ดทราย หรือสิ่ง 
แปลกปลอมอื่นที่อาจติดอยู่บริเวณรอบๆ ปุ่มกด 

• หลังจากล้างท�าความสะอาดแล้ว ให้เช็ดหยดน�า้ออกด้วยผ้านุ่มๆ ปล่อยรีโมทควบคุมทิ้งไว้จน 
แห้งสนิทเอง ในบริเวณที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามเป่าแห้งโดยใช้เครื่องเป่าผม  
เพราะมีโอกาสที่จะท�าให้ตัวกล้องเสียรูปและ/หรือท�าให้ประสิทธิภาพในการกันน�า้ลดลง 

• ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดหยดน�า้หรือฝุ่นบนฝาปิดช่องต่อ 
• อาจมีฟองอากาศปรากฏขึ้นเมื่อวางรีโมทควบคุมลงในน�า้  

ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
• ตัวรีโมทควบคุมอาจมีการเปลี่ยนสีไปได้ หากสัมผัสกับครีมกันแดดหรือน�า้มันทาผิวส�าหรับ 

อาบแดด   
หากรีโมทควบคุมสัมผัสกับครีมกันแดดหรือน�า้มันทาผิวส�าหรับอาบแดด ให้เช็ดท�าความสะอาด 
ออกโดยเร็ว 

• อย่าปล่อยให้รีโมทควบคุมมีน�า้ทะเลอยู่ภายในหรือที่พื้นผิว เพราะอาจท�าให้เกิดสนิมหรือเกิด 
การเปลี่ยนสีได้ และอาจท�าให้ประสิทธิภาพในการกันน�า้ลดลง 

การก�าจัด 
ถอดก้อนแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะก�าจัดรีโมทควบคุม 

ถอดก้อนแบตเตอรี่ 
ก้อนแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในสามารถน�าไปรีไซเคิลได้ 
ให้ถอดก้อนแบตเตอรี่ออกเมื่อต้องการก�าจัดรีโมทควบคุม 

หมายเหตุ 
ในการถอดก้อนแบตเตอรี่ออกให้ระมดระวังสิ่งต่อไปนี้ 
• ถอดสกรูหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ให้ห่างจากมือเด็กเล็กเพราะเด็กอาจกลืนลงไปโดยไม่ตั้งใจ 
• ระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บกับเล็บหรือนิ้วของท่าน 

ข้อมูลส�าคัญ 
อย่าถอดสกรูยกเว้นเมื่อต้องการก�าจัดรีโมทควบคุมเท่านั้น 
เราไม่สามารถรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่หากเชื่อได้ว่า สินค้ามีการถอดประกอบนอก 
เงื่อนไขการรับประกัน 

1 กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดรีโมทควบคุม 

2 ปลดสายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่อออกทั้งหมด 

3 ถอดสกรูด้วยไขควงแฉก (สกรู 4 ตัว) 

4 ถอดฝาครอบออก 

5 ดันห่วงออกด้านนอกแล้วถอดก้อนแบตเตอรี่ออก 

ข้อมูลจ�าเพาะ 
ก�าลังไฟที่ต้องการ : ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้: 3.6 V (แบตเตอรี่ในตัว) 
 ขั้วต่อ Multi/Micro USB: 5.0 V 
ชาร์จผ่าน USB: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA 
เวลาในการชาร์จ: ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์: ประมาณ 4 ชม. 25 นาที 
 ผ่าน AC-UD10 (แยกจ�าหน่าย): ประมาณ 2 ชม. 55 นาที 
ประสิทธิภาพการกันน�า้: ความลึก 3 ม., ต่อเนื่อง 30 นาที (ไม่รับประกันประสิทธิภาพการ 

กันน�า้ในทุกสภาวะ) 
อุณหภูมิใช้งาน: -10 °C ถึง +40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา: -20 °C ถึง +60 °C
ขนาด (โดยประมาณ): 72.3 มม. × 50.2 มม. × 20.8 มม. 

(กว้าง/สูง/ลึก, ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) 
น�้าหนัก: ประมาณ 64 กรัม (เฉพาะตัวเครื่อง) 
น�า้หนักรวม (เมื่อใช้งาน): ประมาณ 95 กรัม 

(รวมสายรัดและแผ่นรองฐานที่ให้มาด้วย) 
รายการที่ให้มาด้วย: Live-View Remote (1), สายไมโคร USB (1)*, สายรัด (1), แผ่น 

รองฐาน (1), เอกสารสิ่งพิมพ์ 

* แม้ว่ารีโมทควบคุมจะถูกจ�าหน่ายมาพร้อมกับกล้อง สายไมโคร USB จะให้มาด้วยเพียงเส้นเดียวเท่านั้น

• การออกแบบและข้อมูลจ�าเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบจากการอัพเกรดใน 
อนาคต 

• ดูข้อมูลจ�าเพาะเพิ่มเติมได้จากคู่มือช่วยเหลือแบบออนไลน์ 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
• Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi  

Alliance 
• Adobe, โลโก้ Adobe และ Adobe Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้า 

อย่างใดอย่างหนึ่งของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 
นอกจากนั้น ระบบและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ได้แก่ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย 
การค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ  อาจไม่แสดง 
ในคู่มือฉบับนี้


