
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่หม้าดว้ย
• กลอ้งถ่ายภาพ (1) 

กลอ้งถ่ายภาพบรรจุอยู่ในกลอ่งกนัน�้า เปิดฝาของกลอ่งตามทีแ่สดงในภาพ 
• สายไมโคร USB (1)
• กอ้นแบตเตอรีแ่บบรชีารจ์ได ้(NP-BX1) (1) 
• กลอ่งกนัน�้า (1) 
• ตวัลอ็คส�าหรบัตดิตัง้ (1) 
• อุปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวบนพืน้เรยีบ (1) 
• อุปกรณ์ตดิตัง้ดว้ยแถบกาวบนพืน้ผวิโคง้ (1) 
• คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน (เอกสารน้ี) (1) 
• คูม่อือา้งองิ (1) 

ชือ่ของสว่นประกอบหลกั 
 สวติช ์REC HOLD

 ปุม่ REC (ภาพเคลือ่นไหว/ภาพน่ิง)/ 
ปุม่ ENTER (สัง่งานเมนู) 

  (สญัลกัษณ์ N) 

 ปุม่ PREV (เมนูก่อนหน้าน้ี) 

 ปุม่ NEXT (เมนูถดัไป) 

 จอแสดงผล 

 ล�าโพง 

 ไฟ REC/LIVE 

 ตวัรบัสญัญาณรโีมทอนิฟราเรด 

 เลนส ์

 ไมโครโฟน  

 ฝาปิดชอ่งต่อ (HDMI OUT,  
ขัว้ต่อ Multi/Micro USB) 

 ไฟ REC/ไฟแสดงการท�างาน/CHG (ชารจ์) 

 กา้นลอ็ค 

 ฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี/่แผน่บนัทกึขอ้มลู 

เริ่มต้นใช้งาน 

ชารจ์กอ้นแบตเตอรี ่

1 เลือ่นกา้นลอ็คลงเพือ่เปิดฝาปิดชอ่งใส่กอ้นแบตเตอรี ่

2 ใส่กอ้นแบตเตอรี ่

จดัเครือ่งหมาย  ใหต้รงกนัดงัแสดง
ในภาพ

3 ปิดฝาปิด

ตรวจใหแ้น่ใจวา่มองไม่เหน็เครือ่งหมายสเีหลอืงบนกา้นลอ็ค 

4 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งถกูปิดเครือ่งแลว้ 

ในการปิดสวติชก์ลอ้ง ใหก้ดปุม่ NEXT หรอื PREV อยา่งต่อเน่ืองเพือ่แสดง [PwOFF]  
แลว้กดปุม่ ENTER 

5 เปิดฝาปิดขัว้ต่อ () และเชือ่มต่อกลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่�าลงัท�างาน 
ดว้ยสายไมโคร USB (ใหม้าดว้ย) ()

สวา่งเป็นสเีหลอืง
ขณะชารจ์ไฟ 

สายไมโคร USBฝาปิดชอ่งต่อ

วธิใีส่แผน่บนัทกึขอ้มลู 

Memory Stick Micro™ (Mark2) แผน่ microSD/แผน่ microSDHC/แผน่ 
microSDXC 

ดา้นทีพ่มิพ์
ขอ้ความ 

ดา้นขัว้ไฟฟ้า 

• ใส่แผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ตรวจใหแ้น่ใจวา่แต่ละดา้นหนัไปตามทศิทางทีถ่กูตอ้ง 
• วธิดีงึแผน่บนัทกึขอ้มลูออก ใหก้ดเบาๆ ทีแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูหน่ึงครัง้ 
*  ใชแ้ผน่ SDXC (Class10) เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบ XAVC S ใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลู SDXC  

UHS-I (U3) เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบ 100 Mbps 

หมายเหตุ 
• ไมสามารถรบัประกนัวา่จะสามารถใชง้านไดก้บัแผน่บนัทกึขอ้มลูทกุชนิด 
• ตรวจดทูศิทางของแผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง การฝืนใส่แผน่บนัทกึขอ้มลูผดิทศิทาง อาจท�าใหเ้กดิ

ความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู, ชอ่งใส่แผน่บนัทกึขอ้มลู หรอืขอ้มลูภาพได ้
• ฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูก่อนใชง้าน 
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ก่อนใชง้านไดปิ้ดฝาปิดชอ่งต่อและฝาปิดชอ่งใสก่อ้นแบตเตอรี/่แผน่บนัทกึขอ้มลูจนแน่นด ี

และไมม่สีิง่แปลกปลอมใดๆ ตดิอยูท่ีฝ่าปิด มฉิะนัน้อาจท�าใหม้นี�้าร ัว่เขา้มาได ้

ตัง้นาฬกิา 
กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่เลอืก [SETUP]  [CONFG]  [DATE] เพือ่ตัง้คา่วนัทีแ่ละ
เวลารวมทัง้ตัง้คา่ภมูภิาค

บันทึกภาพ

1 กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่เปิดกลอ้ง 

2 กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่เลอืกโหมดถ่ายภาพทีต่อ้งการ 

3 กดปุม่ REC เพือ่เริม่บนัทกึภาพ 

เมือ่ตอ้งการหยดุบนัทกึภาพ ใหก้ดปุม่ REC อกีครัง้ 
*  เมือ่ทา่นกดปุม่ REC ในขณะทีย่งัไม่ไดเ้ปิดสวติชก์ลอ้ง การบนัทกึภาพจะเริม่ตน้ขึน้ดว้ย
โหมดถ่ายภาพลา่สดุทีท่า่นตัง้คา่ไวก้่อนปิดสวติชก์ลอ้ง 

หมายเหตุ 
• ในชว่งทีม่กีารบนัทกึภาพเป็นระยะเวลานานๆ อุณหภมูขิองกลอ้งอาจสงูขึน้ไปจนถงึจดุทีก่ลอ้งหยดุ

ถ่ายภาพเองโดยอตัโนมตั ิ
• ไม่รบัประกนัการเลน่ภาพทีบ่นัทกึจากกลอ้งถ่ายภาพอืน่ดว้ยกลอ้งถ่ายภาพน้ี 
• หากทา่นเลน่ภาพเคลือ่นไหว [XAVC S 120p/100p] หรอื [XAVC S 240p/200p] ทีบ่นัทกึจากกลอ้งน้ี

บนกลอ้งถ่ายภาพอืน่ทีไ่ม่สนบัสนุนรปูแบบดงักลา่ว กลอ้งถ่ายภาพอาจหยดุท�างาน ในกรณีน้ีใหถ้อดกอ้น
แบตเตอรีอ่อกแลว้ใส่กลบัเขา้ไปใหม่ 

การตั้งค่า
ทา่นสามารถเปลีย่นโหมดถ่ายภาพและการตัง้คา่ต่างๆ ของกลอ้งไดใ้นโหมด [SETUP] 

1 กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่แสดง [SETUP] แลว้กดปุม่ ENTER 

2 กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่แสดงรายการทีต่อ้งการตัง้คา่ แลว้กดปุม่ ENTER 
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กลอ้งบนัทกึวดิโีอ 4K ระบบดจิติอล

คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน

ส�าหรบัรายละเอยีดวธิกีารใชง้านกลอ้งและซอฟตแ์วร ์โปรดดจูากเวบ็ไซตต์่อไปน้ี 
http://www.sony.net/actioncam/support/ 
ในการตดัต่อภาพเคลือ่นไหว ใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์PC เฉพาะส�าหรบักลอ้งชือ่ “Action Cam Movie  
Creator” โดยทา่นสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตต์่อไปน้ี
http://www.sony.net/acmc/



รายการเมนู 

รายการโหมด รายการที่ท่านสามารถตั้งค่าได้ใน SETUP รายการที่ท่านสามารถตั้งค่าได้ใน CONFG 

จอแสดงผล โหมด จอแสดงผล รายการ จอแสดงผล รายการ 

LOOP โหมดบนัทกึแบบวนซ�้า VMODE โหมดตัง้คา่คณุภาพของภาพ Wi-Fi การเชือ่มต่อ Wi-Fi 

MOVIE โหมดภาพเคลือ่นไหว V.FMT รปูแบบภาพเคลือ่นไหว GPS ขอ้มลูบนัทกึ GPS 

PHOTO โหมดภาพน่ิง STEDY SteadyShot PLANE โหมดเครือ่งบนิ 

INTVL โหมดบนัทกึภาพน่ิงเป็นระยะ AUDIO การบนัทกึเสยีง MOUNT การตดิตัง้*1 

LIVE โหมดถ่ายทอดสด WIND ลดเสยีงลมรบกวน TC/UB รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ 

SETUP โหมดตัง้คา่
COLOR โหมดส ี IR-RC รโีมทควบคมุอนิฟราเรด 

L.OPT ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซ�้า HDMI ตัง้คา่ HDMI 

PLAY โหมดเลน่ DRIVE สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพน่ิง BGM ดนตรฉีากหลงั*1, *2 

PwOFF ปิดเครือ่ง FPS ถ่ายภาพน่ิงเป็นระยะ USBPw จา่ยไฟผา่น USB

SELF ตัง้เวลา A.OFF ปิดอตัโนมตั ิ

ANGL มมุมองภาพส�าหรบัภาพน่ิง BEEP เสยีงบปี

หมายเหตุ 
• การใชง้านปุม่

– NEXT: ไปยงัเมนูถดัไป 
– PREV: ไปยงัเมนูก่อนหน้าน้ี 
– ENTER: สัง่งานเมนู 

• เมือ่ตอ้งการกลบัไปยงัเมนู [SETUP] หรอื [CONFG] จากรายการ
ตัง้คา่แต่ละรายการ ใหเ้ลอืก [BACK] จากนัน้กดปุม่ ENTER 

• เมือ่ทา่นกดปุม่ NEXT และปุม่ PREV พรอ้มกนั ทา่นจะเขา้สู่เมนู
ตัง้คา่ Wi-Fi 

• เมนูอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปไดต้ามเงือ่นไขการใชง้านของกลอ้ง 

LAPSE บนัทกึภาพน่ิงเป็นระยะ DATE ตัง้คา่วนัที ่& เวลา 

FLIP พลกิกลบั DST ตัง้คา่เวลาออมแสง (เวลาหน้ารอ้น) 

SCENE บรรยากาศภาพ LANG ตัง้คา่ภาษา 

WB อุณหภมูสิ ี V.SYS สลบั NTSC/PAL 

AESFT ปรบัเลือ่น AE VER. เวอรช์ัน่ 

CONFG การตัง้คา่โครงแบบ 
FORMT ฟอรแ์มต

RESET รเีซต็การตัง้คา่ 

*1 รายการตัง้คา่ส�าหรบั Highlight Movie Maker ดรูายละเอยีดได้
จากคูม่อืชว่ยเหลอื 

*2 ฟงักช์ัน่น้ีไม่สามารถใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค 

เชือ่มต่อกบั Live-View Remote ทีแ่ยกจ�าหน่าย 

1 เปิดสวติชข์อง Live-View Remote

ดรูายละเอยีดการใชง้านไดจ้ากคูม่อืชว่ยเหลอืของ Live-View Remote 

2 กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่เลอืก [SETUP]  [CONFG]  [Wi-Fi]   
[ON]

3 เลอืก SSID ของกลอ้ง (ตามทีแ่สดงในคูม่อืน้ี) บน the Live-View Remote

4 เมือ่ [ACPT?] ปรากฏขึน้บนจอแสดงผลของกลอ้ง ใหก้ดปุม่ ENTER ของกลอ้ง 

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
ทา่นสามารถควบคมุกลอ้งไดจ้ากสมารท์โฟนของทา่นและ Live-View Remote ทีแ่ยกจ�าหน่าย 

ตดิตัง้ PlayMemories Mobile™ บนสมารท์โฟน

Android OS
คน้หา PlayMemories Mobile จาก Google Play แลว้ท�าการตดิตัง้ เมือ่
ใชง้านฟงักช์ัน่สมัผสัเดยีว (NFC) ทา่นตอ้งใช ้Android 4.0 หรอืใหมก่วา่ 

iOS
คน้หา PlayMemories Mobile จาก App Store แลว้ท�าการตดิตัง้ เมือ่ใชง้าน  
iOS ฟงักช์ัน่สมัผสัเดยีว (NFC) จะไม่สามารถใชง้านได ้

หมายเหตุ 
• อพัเดต PlayMemories Mobile เป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ หากทา่นตดิตัง้โปรแกรมบนสมารท์โฟนเรยีบรอ้ยแลว้ 
• ฟงักช์ัน่ Wi-Fi ทีอ่ธบิายในคูม่อืน้ีไม่รบัประกนัวา่จะสามารถใชง้านกบัสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ไดใ้นทกุ

กรณ ี
• วธิกีารควบคมุและหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหน้าจาก

การอพัเกรดโปรแกรมในอนาคต 
• ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั PlayMemories Mobile ไดท้ีเ่วบ็ไซตต์่อไปน้ี  

(http://www.sony.net/pmm/) 
• ในบางประเทศหรอืภมูภิาคอาจไม่รองรบัการใชง้านผา่น Google play ในกรณีน้ีใหค้น้หา  

“PlayMemories Mobile” จากอนิเทอรเ์น็ตแลว้ท�าการตดิตัง้ 

การเชือ่มต่อ
Android
 เปิดสวติชก์ลอ้งแลว้ตัง้คา่เพือ่เปิดการใชง้าน Wi-Fi ของกลอ้ง 
 เลอืกโหมดถ่ายภาพ: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL] 
 เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน 
 เลอืก SSID ตามทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีต่ดิอยู่ในคูม่อืน้ี  

(สติก๊เกอรอ์ยู่ในคูม่อืเริม่ตน้ใชง้านฉบบัภาษาองักฤษ) 
 ป้อนรหสัผา่นจากสติก๊เกอรเ์ดยีวกนั (เฉพาะครัง้แรกเทา่นัน้) 

 

Android (สนบัสนุน NFC) 
ตัง้คา่เปิดใชง้าน Wi-Fi บนกลอ้ง จากนัน้แตะ  (สญัลกัษณ์ N) ของสมารท์โฟนเขา้กบั  

 (สญัลกัษณ์ N) ของกลอ้ง
เมือ่ PlayMemories Mobile เริม่ตน้ท�างาน การตัง้คา่ต่างๆ จะถกูน�าไปใชเ้พือ่ท�าการเชือ่มต่อ  
Wi-Fi

iPhone
 เปิดสวติชก์ลอ้งแลว้ตัง้คา่เพือ่เปิดการใชง้าน Wi-Fi ของกลอ้ง
 เลอืกโหมดถ่ายภาพ: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL] 
 เปิด [Settings] บนสมารท์โฟน 
 เลอืก [Wi-Fi] บนสมารท์โฟน 
 เลอืก SSID ตามทีพ่มิพอ์ยู่บนสติก๊เกอรท์ีต่ดิอยู่ในคูม่อืน้ี  

(สติก๊เกอรอ์ยู่ในคูม่อืเริม่ตน้ใชง้านฉบบัภาษาองักฤษ) 
 ป้อนรหสัผา่นจากสติก๊เกอรเ์ดยีวกนั (เฉพาะครัง้แรกเทา่นัน้) 
 ตรวจใหแ้น่ใจวา่ SSID ของกลอ้งปรากฏอยู่บนสมารท์โฟน 
 กลบัสู่หน้าจอหลกั จากนัน้เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile 

   

หากท�าสติ๊กเกอร์หาย
หากสติก๊เกอรส์ญูหายไป ทา่นสามารถเรยีกด ูID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของทา่นไดต้ามขัน้ตอน
ต่อไปน้ี 
 ใส่กอ้นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟแลว้ลงในกลอ้ง 
 เชือ่มต่อกลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยสายไมโคร USB (ใหม้าดว้ย) 
 กดปุม่ NEXT หรอื PREV เพือ่เปิดสวติชก์ลอ้ง 
 แสดง [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] บนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

จากนัน้ตรวจสอบเพือ่ยนืยนั ID และรหสัผา่นของทา่น 

การใช้งานคู่มือช่วยเหลือ 
“คูม่อืชว่ยเหลอื” เป็นคูม่อืการใชง้านแบบออนไลน์ 
ใชง้านคูม่อืน้ีเพือ่ดรูายละเอยีดวธิกีารใชง้านกลอ้ง, สิง่ทีท่า่นสามารถตัง้คา่/ควบคมุดว้ย
สมารท์โฟน และขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั 
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/ 


