
กลอ้งดจิติอลชนดิเปลีย่นเลนสไ์ด ้

ชือ่สว่นประกอบตา่งๆ

การตรวจสอบกลอ้งและรายการทีใ่หม้าดว้ย [1]

สว่นประกอบตา่งๆ [2]

สว่นประกอบตา่งๆ เลนส ์E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS (ใหม้าพรอ้มกบั
ILCE-5100L/ILCE-5100Y) [3]

สว่นประกอบตา่งๆ เลนส ์E 55-210 mm F4.5-6.3 OSS (ใหม้าพรอ้มกบั ILCE-5100Y)

[4]

ไอคอนและตวัแสดงตา่งๆ

รายการไอคอนบนหนา้จอ [5]

รายการกรอบคน้หาระยะโฟกสั [6]

การใชส้ายสะพาย

การใชส้ายสะพาย [7]

คาํแนะนําในกลอ้ง



เกีย่วกบั [คําแนะนําในกลอ้ง] [8]

เกีย่วกบัคําแนะนําในการถา่ยภาพ [9]

การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

การชารจ์แบตเตอรีข่ณะทีแ่บตเตอรีใ่สอ่ยูใ่นกลอ้ง [10]

การชารจ์โดยเชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์[11]

การใสก่อ้นแบตเตอรีล่งในกลอ้ง [12]

อายกุารใชง้านแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพทีส่ามารถบนัทกึ/เปิดดไูดโ้ดยใชแ้บตเตอรี ่[13]

ชารจ์ไฟโดยใชเ้ตา้รับทีผ่นัง [14]

การถอดแบตเตอรี ่[15]

เสยีบการด์เมโมรี ่(แยกจําหนา่ย)

การใสก่ารด์หน่วยความจํา [16]

การถอดการด์หน่วยความจํา [17]

การตดิเลนส์

การตดิเลนส ์[18]

การถอดเลนส ์[19]

การใสเ่ลนสฮ์ดู [20]

หมายเหตเุกีย่วกบัการเปลีย่นเลนส ์[21]

การต ัง้วนัทีแ่ละเวลา

การตัง้วันทีแ่ละเวลา [22]



การยนืยนัวธิกีารใชง้าน

การใชง้านปุ่ มควบคมุ [23]

การใชห้นา้จอสมัผัส [24]

การใชร้ายการ MENU [25]

การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพนิง่ [26]

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว [27]

การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

รายการโหมดถา่ยภาพ [28]

อตัโนมตัอิจัฉรยิะ [29]

อตัโนมตัพิเิศษ [30]

เกีย่วกบัระบบจําแนกบรรยากาศ [31]

ขอ้ดขีองระบบถา่ยภาพอตัโนมตั ิ[32]

โปรแกรมอตัโนมัต [33]

ถา่ยภาพพาโนรามา [34]

เลอืกบรรยากาศ [35]

กําหนดชตัเตอรส์ปีด [36]

กําหนดคา่รรัูบแสง [37]

ปรับระดับแสงเอง [38]

BULB [39]



ภาพเคลือ่นไหว [40]

การใชร้ะบบซูม

ซมู [41]

ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี ้[42]

ตัง้คา่ซมู [43]

เกีย่วกบัสเกลปรับซมู [44]

การใชแ้ฟลช

การใชง้านแฟลช [45]

โหมดแฟลช [46]

ชดเชยแสงแฟลช [47]

การเลอืกโหมดการแสดงผลบนหนา้จอ

การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (การถา่ยภาพ) [48]

การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิง่

ขนาดภาพ (ภาพนิง่) [49]

อตัราสว่นภาพ (ภาพนิง่) [50]

คณุภาพ (ภาพนิง่) [51]

พาโนรามา: ขนาด [52]

พาโนรามา: ทศิทาง [53]

การปรบัโฟกสั

โหมดโฟกสั [54]



บรเิวณปรับโฟกสั [55]

AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสั [56]

AF ล็อคเป้าหมายกลาง [57]

ล็อคโฟกสั [58]

โฟกสัดว้ยตวัเอง [59]

โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF) [60]

MF Assist (ภาพนิง่) [61]

ขยายโฟกสั [62]

เวลาในการขยายโฟกสั [63]

ระดบัจดุสงูสดุ [64]

สสีงูสดุ [65]

AF ลว่งหนา้ (ภาพนิง่) [66]

ควบคมุ AF/MF [67]

ไฟชว่ย AF (ภาพนิง่) [68]

ปรับ AF ละเอยีด [69]

แสดงพืน้ที ่AF ตอ่เนือ่ง [70]

เปิด AF [71]

AF ตามตา [72]

ความเร็วขบั AF (ภาพเคลือ่นไหว) [73]

ชว่งเวลา AF ตดิตาม (ภาพเคลือ่นไหว) [74]

วัดระยะหา่งจากวตัถทุีแ่น่นอน [75]

การปรบัระดบัแสง

ชดเชยแสง [76]

โหมดวดัแสง [77]

ล็อค AE [78]



AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพนิง่) [79]

ตัง้คา่ชดเชยแสง [80]

ลายทาง [81]

แนะนําตัง้คา่ระดบัแสง [82]

การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ต ัง้เวลา)

โหมดขบัเคลือ่น [83]

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง [84]

ตัง้เวลา [85]

ตัง้เวลา (ตอ่เนือ่ง) [86]

ครอ่มตอ่เนือ่ง [87]

ครอ่มทลีะภาพ [88]

ครอ่มสมดลุยส์ขีาว [89]

ครอ่ม DRO [90]

ถา่ยภาพตวัเองโดยการดทู ีห่นา้จอ

ตัง้เวลาถา่ยภาพตวัเอง  [91]

การเลอืกความไวแสง ISO

ISO [92]

การแกไ้ขความสวา่งหรอืคอนทราสต์

ตวัปรับไดนามกิ (DRO) [93]

ออโต ้HDR [94]

การปรบัโทนสี

สมดลุยแ์สงสขีาว [95]



เก็บภาพสขีาวพืน้ฐานในโหมด [ตัง้คา่กําหนดเอง] [96]

การเลอืกโหมดเอฟเฟ็คภาพ

เอฟเฟ็คของภาพ [97]

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย [98]

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

รปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว [99]

รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลือ่นไหว) [100]

ตัง้คา่การบนัทกึ (ภาพเคลือ่นไหว) [101]

บนัทกึวดิโีอสองทาง [102]

แสดงตวักําหนด [103]

ตัง้คา่ตวักําหนด [104]

การอดัเสยีง [105]

ลดเสยีงลมรบกวน [106]

ชตัเตอรช์า้อตัโนมัต ิ(ภาพเคลือ่นไหว) [107]

ปุ่ ม MOVIE [108]

การกาํหนดฟงักช์ ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน

ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง [109]

ฟังกช์ัน่ของปุ่ มกลาง [110]

ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย [111]

ฟังกช์ัน่ของปุ่ มขวา [112]

ฟังกช์ัน่ของปุ่ มลง [113]

ฟังกช์ัน่ของปุ่ ม ? [114]

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่อ ืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้



สรา้งสรรคภ์าพถา่ย [115]

รอยยิม้/คน้หาใบหนา้ [116]

ลกูเลน่ปรับผวินวล (ภาพนิง่) [117]

การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่ [118]

การบนัทกึใบหนา้ (การเปลีย่นลําดบั) [119]

การบนัทกึใบหนา้ (ลบ) [120]

ลดตาแดง [121]

จัดเฟรมอตัโนมัต ิ(ภาพนิง่) [122]

SteadyShot [123]

NR ที ่ISO สงู (ภาพนิง่) [124]

ขอบเขตส ี(ภาพนิง่) [125]

เสน้ตาราง [126]

แสดงภาพอตัโนมตั ิ[127]

แสดง Live View [128]

ถา่ยโดยไมม่เีลนส ์[129]

ดงึภาพอตัโนมัตพิเิศษ [130]

ชดเชยแสงเงา [131]

ชดเชยความคลาดส ี[132]

ชดเชยความผดิสว่น [133]

ตรวจสอบรรัูบแสง [134]

ตรวจสอบผลถา่ยภาพ [135]

การถา่ยภาพโดยใชห้นา้จอสมัผสั

การถา่ยภาพนิง่โดยใชร้ะบบสมัผัส (ชตัเตอรแ์บบสมัผัส) [136]

การถา่ยภาพตัวเองโดยใชร้ะบบสมัผัส (ตัง้เวลาถา่ยภาพตัวเอง) [137]

การปรับโฟกสัโดยใชร้ะบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ) (ภาพนิง่) [138]



การปรับโฟกสัโดยใชร้ะบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ) (ภาพเคลือ่นไหว) [139]

การดภูาพนิง่

การเปิดดภูาพ [140]

ซมูภาพทีแ่สดง [141]

ดชันภีาพ [142]

การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (ระหวา่งดภูาพ) [143]

การลบภาพ

การลบภาพทีแ่สดง [144]

การลบภาพหลายภาพ [145]

การแสดงภาพเคลือ่นไหว

การเปิดดภูาพเคลือ่นไหว [146]

การดภูาพพาโนรามา

การแสดงภาพพาโนรามา [147]

การพมิพภ์าพ

เลอืกพมิพ ์[148]

การใชง้านฟงักช์ ัน่ดภูาพ

โหมดดภูาพ [149]

หมนุการแสดงภาพ [150]

สไลดโ์ชว ์[151]



หมนุ [152]

ป้องกนั [153]

เลน่ภาพนิง่แบบ 4K [154]

การดภูาพบนจอทวีี

การดภูาพบนทวี ีHD [155]

การดภูาพบนทวีทีีส่นับสนุน “BRAVIA” Sync [156]

เมนตู ัง้คา่

ความสวา่งหนา้จอ [157]

ตัง้คา่ระดบัเสยีง [158]

สญัญาณเสยีง [159]

คา่อพัโหลดภาพ(Eye-Fi) [160]

เมนูแบบเรยีงตอ่กนั [161]

หนา้ยนืยันการลบ [162]

เวลาเริม่ประหยัดพง. [163]

ตวัเลอืก PAL/NTSC [164]

โหมดสาธติ [165]

ความละเอยีด HDMI [166]

ควบคมุสําหรับ HDMI [167]

แสดงขอ้มลู HDMI [168]

เชือ่มตอ่ USB [169]

ตัง้คา่ USB LUN [170]

ภาษา  [171]

ตัง้ วนัที/่เวลา [172]



ตัง้คา่ทอ้งที ่[173]

ฟอรแ์มต [174]

หมายเลขไฟล ์[175]

เลอืกโฟลเดอร ์REC [176]

แฟ้มภาพใหม ่[177]

ชือ่โฟลเดอร ์[178]

กูฐ้านขอ้มลูภาพ [179]

แสดงขอ้มลูสือ่บนัทกึ [180]

เวอรช์ัน่ [181]

โลโกใ้บรับรอง (เฉพาะรุน่ในตา่งประเทศเทา่นัน้) [182]

รเีซต็การตัง้คา่ [183]

การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน

PlayMemories Mobile [184]

การเชือ่มตอ่สมารท์โฟน Android กบัผลติภณัฑน์ี ้[185]

การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บั iPhone หรอื iPad [186]

การเรยีกใชแ้อปพลเิคชนัดว้ย [One-touch(NFC)] [187]

การควบคมุผลติภณัฑน์ีด้ว้ยสมารท์โฟน

รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั [188]

การเชือ่มตอ่ดว้ย one touch กบั สมารท์โฟน Android ทีม่ ีNFC (NFC รโีมทคอนโทรล
ดว้ย one touch) [189]

การถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟน

สง่ไปยงัสมารท์โฟน [190]



การสง่ภาพไปยังสมารท์โฟน Android (NFC การแชรด์ว้ย one touch) [191]

การถา่ยโอนภาพไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์

สง่ไปยงัคอมพวิเตอร ์[192]

การถา่ยโอนภาพไปยงัทวี ี

ดภูาพบนทวี ี[193]

การเปลีย่นการต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi

โหมดเครือ่งบนิ [194]

กด WPS [195]

ตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ [196]

แกไ้ขชือ่อปุกรณ์ [197]

แสดง MAC address [198]

รเีซต็ SSID/รหสัลบั [199]

รเีซต็ตัง้คา่เครอืขา่ย [200]

PlayMemories Camera Apps

PlayMemories Camera Apps [201]

สภาพแวดลอ้มเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีแ่นะนํา [202]

การตดิต ัง้แอปพลเิคชนั

การเปิดบญัชบีรกิาร [203]

การดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั [204]

การดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัไปยังผลติภณัฑโ์ดยตรงโดยใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi [205]



การเร ิม่แอปพลเิคชนั

การเปิดแอปพลเิคชนัทีด่าวนโ์หลดไว ้[206]

การจดัการแอปพลเิคชนั

การถอนการตดิตัง้แอปพลเิคชนั [207]

การเปลีย่นลําดบัของแอปพลเิคชนั [208]

การยนืยนัขอ้มลูบญัชขีอง PlayMemories Camera Apps [209]

สภาพแวดลอ้มเครือ่งคอมพวิเตอรท์ ีแ่นะนํา

สภาพแวดลอ้มเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีแ่นะนํา [210]

การใชง้านซอฟตแ์วร ์

PlayMemories Home [211]

การตดิตัง้ PlayMemories Home [212]

ซอฟตแ์วรสํ์าหรับคอมพวิเตอร ์Mac [213]

“Image Data Converter” [214]

การตดิตัง้ “Image Data Converter” [215]

การเปิด “Image Data Converter Guide” [216]

“Remote Camera Control” [217]

การตดิตัง้ “Remote Camera Control” [218]

การเขา้ใชง้านวธิใีชข้อง Remote Camera Control [219]

การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัคอมพวิเตอร ์[220]



การนําเขา้ภาพลงในคอมพวิเตอร ์[221]

การตดัการเชือ่มตอ่ผลติภณัฑจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอร ์[222]

การสรา้งแผน่ดสิกภ์าพเคลือ่นไหว

ชนดิของแผน่ดสิก ์[223]

การเลอืกวธิสีรา้งแผน่ดสิก ์[224]

การสรา้งแผน่ดสิกด์ว้ยอปุกรณ์อืน่นอกเหนอืจากเครือ่งคอมพวิเตอร ์[225]

การสรา้งแผน่ Blu-ray [226]

ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงั [227]

เกีย่วกบัแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดภ้ายในผลติภณัฑ ์[228]

หมายเหตเุกีย่วกบัแบตเตอรี ่[229]

การชารจ์แบตเตอรี ่[230]

การด์หน่วยความจํา [231]

การทาํความสะอาดผลติภณัฑน์ี้

การทําความสะอาด [232]

การทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพ [233]

จาํนวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดแ้ละระยะเวลาบนัทกึไดข้องภาพเคลือ่นไหว

จํานวนภาพนิง่ [234]

ระยะเวลาบนัทกึไดข้องภาพเคลือ่นไหว [235]

การใชง้านผลติภณัฑน์ีใ้นตา่งประเทศ



ตวัแปลงปลั๊กไฟ [236]

ระบบสโีทรทัศน ์[237]

ขอ้มลูอืน่ๆ

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์[238]

LA-EA1 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์[239]

LA-EA2 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์[240]

LA-EA3 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์[241]

LA-EA4 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์[242]

รปูแบบ AVCHD [243]

สทิธิก์ารใชง้าน [244]

เครือ่งหมายการคา้

เครือ่งหมายการคา้ [245]

ถา้หากทา่นพบปญัหา

การแกไ้ขปัญหา [246]

กอ้นแบตเตอรีแ่ละกาํลงัไฟ



ไมส่ามารถใสแ่บตเตอรีล่งในผลติภณัฑ ์[247]

เปิดผลติภณัฑไ์มไ่ด ้[248]

ผลติภณัฑปิ์ดตวัเองโดยกะทนัหนั [249]

ผลติภณัฑร์อ้น [250]

ตวัแสดงระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูแ่สดงระดบัไมถ่กูตอ้ง [251]

ไฟชารจ์บนผลติภัณฑก์ะพรบิขณะกําลงัชารจ์แบตเตอรี ่[252]

แบตเตอรีท่ีใ่สอ่ยูใ่นกลอ้งไมช่ารจ์ [253]

แบตเตอรีไ่มไ่ดรั้บการชารจ์ไฟ [254]

การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ไมส่ามารถบนัทกึภาพ [255]

การบนัทกึภาพใชเ้วลานาน [256]

ภาพไมไ่ดโ้ฟกสั [257]

ฟังกช์ัน่ซมูไมทํ่างาน [258]

แฟลชไมทํ่างาน [259]

มวีงกลมมัวๆ สขีาวปรากฏบนภาพทีถ่า่ยโดยใชแ้ฟลช [260]

วันทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึภาพไมป่รากฏบนหนา้จอ [261]

มกีารบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาไมถ่กูตอ้ง [262]

คา่รรัูบแสงและ/หรอืความเร็วชตัเตอรก์ะพรบิ [263]

ภาพมสีเีพีย้นไปจากความเป็นจรงิ [264]

จดุรบกวนปรากฏขึน้ในภาพ เมือ่ดหูนา้จอในทีม่ดื [265]

ดวงตาของคนในภาพเป็นสแีดง [266]

มจีดุปรากฏคา้งอยูบ่นหนา้จอ [267]

ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งได ้[268]

ภาพขาวซดี (สวา่ง)/มแีสงมัวๆ ปรากฏบนภาพ (ภาพซอ้น) [269]

บรเิวณมมุของภาพมดืเกนิไป [270]



ภาพเบลอ [271]

หนา้จอ LCD มดืลงหลงัจากผา่นไปชัว่ระยะเวลาหนึง่ [272]

แฟลชใชเ้วลานานเกนิไปในการชารจ์ประจ ุ[273]

การดภูาพ

ไมส่ามารถเปิดดภูาพทีถ่า่ยได ้[274]

วันทีแ่ละเวลาไมป่รากฏบนหนา้จอ [275]

ไมส่ามารถลบภาพได ้[276]

ภาพถกูลบโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ [277]

ไมส่ามารถใสเ่ครือ่งหมาย DPOF ได ้[278]

Wi-Fi

ไมพ่บจดุเชือ่มตอ่ไรส้ายทีจ่ะทําการเชือ่มตอ่ [279]

[กด WPS] ไมทํ่างาน [280]

[สง่ไปยังคอมพวิเตอร]์ ถกูยกเลกิกลางคนั [281]

ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลือ่นไหวไปยงัสมารท์โฟน [282]

[รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั] หรอื [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] ถกูยกเลกิกลางคนั [283]

หนา้จอถา่ยภาพสําหรับ [รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั] แสดงภาพไมร่าบรืน่/ไมม่กีารเชือ่มตอ่
ระหวา่งผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน [284]

ทา่นไมส่ามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ดว้ย one touch (NFC) [285]

คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอรม์องไมเ่ห็นผลติภัณฑน์ี ้[286]

ไมส่ามารถนําเขา้ภาพ [287]

ภาพและเสยีงมสีญัญาณรบกวนขณะดภูาพเคลือ่นไหวบนคอมพวิเตอร ์[288]

เปิดภาพทีส่ง่ออกมาจากเครือ่งคอมพวิเตอรบ์นผลติภณัฑน์ีไ้มไ่ด ้[289]

การด์หนว่ยความจาํ



การด์หน่วยความจําถกูฟอรแ์มตโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ [290]

การพมิพภ์าพ

ทา่นไมส่ามารถพมิพภ์าพได ้[291]

สขีองภาพผดิเพีย้น [292]

ขอบทัง้สองดา้นของภาพทีพ่มิพอ์อกมาถกูตดัออก [293]

พมิพภ์าพทีม่วีันทีร่ะบไุวไ้มไ่ด ้[294]

อืน่ๆ

มลีะอองน้ําตดิบนเลนส ์[295]

ตวัผลติภณัฑอ์ุน่ขึน้หลงัจากใชง้านเป็นระยะเวลานาน [296]

หนา้จอตัง้เวลาปรากฏเมือ่ทา่นเปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์[297]

จํานวนภาพทีส่ามารถบนัทกึไดไ้มล่ดลง หรอืลดลงครัง้ละสองภาพ [298]

ผลติภณัฑทํ์างานไมถ่กูตอ้ง [299]

มสีญัลกัษณ์ “--E-” ปรากฏบนหนา้จอ [300]

ปุ่ มบนหนา้จอสมัผัสทํางานไมถ่กูตอ้งหรอืไมทํ่างานเลย [301]

ทา่นไมส่ามารถใชง้านระบบสมัผัส [302]

ขอ้ความ

ขอ้ความเตอืน [303]

สถานการณ์ทีผ่ลติภณัฑน์ีท้าํงานไดย้ากลําบาก



สถานการณ์ทีผ่ลติภณัฑน์ีอ้าจทํางานไดโ้ดยยากลําบาก [304]

[1] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน ชือ่สว่นประกอบตา่งๆ

ใหต้รวจสอบชือ่รุน่กลอ้งของทา่นกอ่น อปุกรณเ์สรมิทีใ่หม้าดว้ย แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่
ตวัเลขในวงเล็บหมายถงึจํานวนชิน้

ใหม้าพรอ้มกลอ้งทกุรุน่

กลอ้ง (1)

NP-FW50 แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้(1)

สายไมโคร USB (1)

AC-UB10C/UB10D อะแดปเตอร ์AC (1)

สายสะพาย (1)

คําแนะนําการใชง้าน (1)

Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

ILCE-5100



ฝาปิดตวักลอ้ง (1) (เสยีบอยูบ่นกลอ้ง)

ILCE-5100L

E16-50 mm เลนสซ์มู (1) (เสยีบอยูบ่นกลอ้ง)/ฝาปิดหนา้เลนส ์(1) (ใสเ่ลนส)์

ILCE-5100Y

E16-50 mm เลนสซ์มู (1) (เสยีบอยูบ่นกลอ้ง)/ฝาปิดหนา้เลนส ์(1) (ใสเ่ลนส)์

E55-210 mm เลนสซ์มู (1)/ฝาปิดหนา้เลนส ์(1)/ฝาปิดทา้ยเลนส ์(1)/เลนสฮ์ดู (1)

[2] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน ชือ่สว่นประกอบตา่งๆ

เมือ่ถอดเลนสอ์อก

ปุ่ มชตัเตอร์1. 

สวติช ์ON/OFF (ไฟหลกั)2. 

ขอเกีย่วสายสะพาย3. 

 (เครือ่งหมาย N)

แตะเครือ่งหมายนีเ้มือ่เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนทีม่ฟัีงกช์ัน่ NFC

4. 



NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยสีือ่สารไร ้
สายระยะสัน้

กรณีถา่ยภาพ: กา้น W/T (ซมู)

กรณีดภูาพ: กา้น  (ดชัน)ี/กา้น  (ซมูภาพทีแ่สดง)
5. 

ไฟชว่ยโฟกสั/ไฟตัง้เวลา6. 

 เครือ่งหมายแสดงตําแหน่งเซน็เซอรภ์าพ7. 

แฟลช

กดปุ่ ม  (เปิดแฟลชขึน้) เพือ่ใชแ้ฟลช

8. 

ไมโครโฟน*9. 

เลนส์10. 

ปุ่ มปลดเลนส์11. 

เมาท์12. 

เซน็เซอรภ์าพ**13. 

หนา้สมัผัสเลนส*์*14. 

*หา้มบงัสว่นนีใ้นขณะทําการบันทกึภาพเคลือ่นไหว
**หา้มสมัผัสสว่นนีโ้ดยตรง

จอภาพ/แผงสมัผัส

ทา่นสามารถปรับจอภาพใหม้มีมุทีม่องงา่ยขึน้และถา่ยภาพจากตําแหน่งใดก็ได ้

1. 



ปุ่ ม  (เปิดแฟลชขึน้)2. 

ฝาปิดขัว้ตอ่ Multi/Micro USB3. 

ฝาปิดชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา/ชอ่งตอ่4. 

ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึ5. 

เซน็เซอร ์Wi-Fi (ตดิตัง้ในตวั)6. 

ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือ่นไหว)7. 

ปุ่ ม MENU8. 

ปุ่ มควบคมุ9. 

ปุ่ ม ? (คําแนะนําในกลอ้ง)/ปุ่ ม  (ลบ)10. 

ปุ่ ม  (ดภูาพ)11. 

ขัว้ตอ่ Multi/Micro USB

รองรับอปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มกบั Micro USB ได ้

12. 

ไฟชารจ์13. 

ชอ่งเสยีบการด์เมโมรี่14. 

ชอ่งตอ่ HDMI ขนาดจิว๋15. 

*สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิทีใ่ชร้ว่มกนักบัขัว้ตอ่ Multi/Micro USB ได ้โปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซต์
Sony หรอืปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ของทา่น หรอืศนูยบ์รกิาร Sony ทีไ่ดรั้บอนุญาตในพืน้ที่



ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่1. 

กา้นล็อคแบตเตอรี่2. 

ชอ่งเสยีบแบตเตอรี่3. 

ฝาปิดแผน่เชือ่มตอ่

ใชฝ้านีเ้มือ่ใชอ้ะแดปเตอร ์AC-PW20 (แยกจําหน่าย) ใสแ่ผน่เชือ่มตอ่ในชอ่งใส่
แบตเตอรี ่จากนัน้รอ้ยสายผา่นฝาปิดแผน่เชือ่มตอ่ ดงัแสดงในภาพดา้นลา่ง

ตรวจสอบวา่สายไมถ่กูหนบีเมือ่ปิดฝาปิด

4. 

ลําโพง5. 

ชอ่งตอ่ขาตัง้กลอ้ง

ใชข้าตัง้กลอ้งทีม่สีกรยูาวไมเ่กนิ 5.5 มม. มฉิะนัน้ ทา่นจะไมส่ามารถยดึกลอ้งได ้
อยา่งแน่นหนา และอาจเกดิความเสยีหายกบักลอ้งได ้

6. 

[3] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน ชือ่สว่นประกอบตา่งๆ

 



แหวนซมู/วงแหวนปรับโฟกสั1. 

กา้นปรับซมู2. 

ดชันกีารยดึ3. 

หนา้สมัผัสเลนส*์4. 

*หา้มสมัผัสสว่นนีโ้ดยตรง

[4] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน ชือ่สว่นประกอบตา่งๆ

 

วงแหวนปรับโฟกสั1. 

แหวนซมู2. 

สเกลความยาวโฟกสั3. 



ดชันคีวามยาวโฟกสั4. 

หนา้สมัผัสเลนส*์5. 

ดชันกีารยดึ6. 

*หา้มสมัผัสสว่นนีโ้ดยตรง

[5] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน ไอคอนและตวัแสดงตา่งๆ

เนือ้หาและตําแหน่งทีแ่สดงดา้นลา่งเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นัน้ และอาจแตกตา่งจากการแสดง
ผลจรงิ



P P* A S M
โหมดถา่ยภาพ

NO CARD
สถานะการด์หน่วยความจํา/การสง่ภาพ

ไอคอนจําแนกบรรยากาศ

เลอืกบรรยากาศ

100
จํานวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึได ้

อตัราสว่นภาพของภาพนิง่

24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M 
ขนาดภาพของภาพนิง่

คณุภาพของภาพนิง่

อตัราเฟรมของภาพเคลือ่นไหว

ขนาดภาพเคลือ่นไหว

NFC เปิดใชง้าน

แบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่

การเตอืนเกีย่วกบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่

1. 



กําลงัชารจ์แฟลช

ไฟชว่ยโฟกสั

จัดเฟรมอตัโนมตัิ

SteadyShot

เตอืนกลอ้งสัน่

โหมดเครือ่งบนิ

ไมม่กีารบนัทกึเสยีงของภาพเคลือ่นไหว

ลดเสยีงลมรบกวน

การเตอืนวา่กลอ้งรอ้นเกนิไป

ไฟลฐ์านขอ้มลูเต็ม/ไฟลฐ์านขอ้มลูผดิพลาด

การตัง้คา่เอฟเฟ็ค ปิด 

ซมูอจัฉรยิะ/ ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล

บรเิวณการวัดแสงเฉพาะจดุ

โหมดดภูาพ 

100-0003



หมายเลข โฟลเดอร-์ไฟล์

โหมดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ป้องกนั

DPOF
ตัง้คา่ DPOF

บนัทกึวดิโีอสองทาง

PC รโีมท

ไอคอนชตัเตอรแ์บบสมัผัส

ระบบสมัผัสเปิดใชง้าน

โฟกสัโดยแตะจอ ปิด

โหมดขบัเคลือ่น

ตัง้เวลาถา่ยภาพตวัเอง

โหมดวัดแสง

โหมดแฟลช/ลดตาแดง

±0.0

การชดเชยแสงแฟลช

2. 



โหมดโฟกสั

พืน้ทีโ่ฟกสั

7500K A5 G5
สมดลุแสงสขีาว

DRO/ออโต ้HDR

รอยยิม้/คน้หาใบหนา้ 

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย

ลกูเลน่ปรับผวินวล

เอฟเฟ็คของภาพ

ตวัแสดงความไวในการคน้หารอยยิม้

สลบัโหมดถา่ยภาพ

คําแนะนําชว่ยในการเปลีย่นโหมดถา่ยภาพ

AF ล็อคเป้าหมาย
แสดงคําแนะนําสําหรับ AF ล็อคเป้าหมายทีปุ่่ มตรงกลาง

REC 0:12

3. 



ระยะเวลาในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (นาท:ีวนิาท)ี

ฟังกช์ัน่ของปุ่ มควบคมุ (P*: ปรับเลือ่นโปรแกรม Av: คา่รรัูบแสงTv: ความเร็วชตัเตอร)์

โฟกสั

1/250
ความเร็วชตัเตอร์

F3.5
คา่รรัูบแสง

±0.0
วดัแสงแบบแมนนวล

±0.0
การชดเชยแสง

ISO400
ความไวแสง ISO

ล็อค AE

ตวัแสดงความเร็วชตัเตอร์

ตวัแสดงรรัูบแสง

ฮสิโตแกรม

เอฟเฟ็คภาพผดิพลาด

คําเตอืนภาพออโต ้HDR

2014-1-1



10:37AM
วนัทีบ่นัทกึภาพ

3/7
หมายเลขไฟล/์จํานวนภาพในโหมดดภูาพ

[6] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน ไอคอนและตวัแสดงตา่งๆ

กรอบคน้หาระยะโฟกสัแตกตา่งกนัดงัแสดงไวด้า้นลา่ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

 

เมือ่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[กวา้ง] หรอื [โซน] และถา้คณุเล็งไปทีว่ตัถทุีกํ่าลงั
เคลือ่นไหว กรอบคน้หาระยะโฟกสัอาจแสดงดงัทีป่รากฏดา้นบน



เมือ่ [ ไฟชว่ย AF] ถกูตัง้ไวท้ี ่[อตัโนมัต]ิ, และ [บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[กวา้ง]
หรอื [โซน] กรอบคน้หาระยะ AF อาจปรากฏขึน้เป็นเสน้ประ
เมือ่ทา่นใชฟั้งกช์ัน่ซมูอืน่นอกเหนอืจากซมูดว้ยเลนส ์การตัง้คา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] จะถกู
ปิดการใชง้าน และกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัจะแสดงเป็นเสน้ประ AF จะจับทีด่า้นบนและรอบๆ
บรเิวณจดุกึง่กลางเป็นหลัก

[7] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน การใชส้ายสะพาย

ตดิสายคลอ้งไหลไ่วเ้พือ่ป้องกนัความเสยีหายจากการทีผ่ลติภณัฑต์กหลน่

ตดิสายคลอ้งทัง้สองดา้น1. 



[8] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน คําแนะนําในกลอ้ง

[คําแนะนําในกลอ้ง] แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการ MENU และการตัง้คา่ พรอ้มทัง้ระบุ
เหตผุลกรณีทีฟั่งกช์ัน่นัน้ๆไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

กดปุ่ ม MENU1. 

เลอืกรายการ MENU ทีต่อ้งการโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา บนปุ่ มควบคมุ2. 

กดปุ่ ม ? (คําแนะนําในกลอ้ง)
คําแนะนําการใชง้านของรายการ MENU ทีท่า่นเลอืกในขัน้ตอนที ่2 จะปรากฏขึน้

ถา้ทา่นกด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุหลงัเลอืกรายการทีแ่สดงเป็นสเีทาแลว้
เหตผุลทีต่ัง้คา่รายการนัน้ไมไ่ดจ้ะปรากฏขึน้

3. 

[9] วธิใีชง้าน กอ่นใชง้าน คําแนะนําในกลอ้ง

แสดงคําแนะนําในการถา่ยภาพตามโหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืก

กดปุ่ ม ? (คําแนะนําในกลอ้ง) ขณะหนา้จอถา่ยภาพแสดงขึน้1. 

กดทีด่า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุเพือ่เลอืกคําแนะนําในการถา่ยภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กด
 ทีต่รงกลาง

คําแนะนําในการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้

ทา่นสามารถเลือ่นหนา้จอไดโ้ดยกดทีด่า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ

2. 

คาํแนะนํา

หากตอ้งการดคํูาแนะนําในการถา่ยภาพทัง้หมด เลอืก MENU → (ตัง้คา่กลอ้ง) →
[เคล็ดลบัถา่ยภาพ]



[10] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

เมือ่เปิดใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก ตอ้งชารจ์แบตเตอรี ่แบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ คลายประจุ
ทลีะนอ้ย แมเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน เพือ่หลกีเลีย่งการพลาดโอกาสในการถา่ยภาพ ใหช้ารจ์กอ้น
แบตเตอรีก่อ่นถา่ยภาพ

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์1. 

เชือ่มตอ่กลอ้งทีม่แีบตเตอรีใ่สอ่ยูก่บัอะแดปเตอร ์AC (ทีใ่หม้าดว้ย) ดว้ยสายไมโคร
USB (ทีใ่หม้าดว้ย) และเสยีบอะแดปเตอร ์AC กบัเตา้รับตดิผนัง
สําหรบัลกูคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา

สําหรบัลกูคา้ในประเทศ/ภมูภิาคอืน่นอกเหนอืจากประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
แคนาดา

ไฟชารจ์
ตดิ: กําลงัชารจ์

2. 



ดบั: สิน้สดุการชารจ์
กะพรบิ: การชารจ์ผดิพลาดหรอืการชารจ์หยดุชัว่คราวเนือ่งจากกลอ้งไมอ่ยูใ่นชว่ง
อณุหภมูทิีเ่หมาะสม

เวลาในการชารจ์ (ชารจ์เต็ม)

เวลาในการชารจ์คอืประมาณ 310 นาท ีเมือ่ใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ทีใ่หม้าดว้ย)

ระยะเวลาในการชารจ์อาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประจขุองแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูห่รอืเงือ่นไข
การชารจ์
สามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดแ้มว้า่แบตเตอรีจ่ะยังไมห่มดประจุ
ระยะเวลาในการชารจ์ขา้งตน้คอืระยะเวลาสําหรับกรณีทีช่ารจ์แบตเตอรี ่(ทีใ่หม้าดว้ย) ซึง่
ไมม่ปีระจเุลยทีอ่ณุหภมู ิ25°C การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขการใชง้าน
หรอืสภาพแวดลอ้ม
ในการตรวจสอประจแุบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่ใหถ้อดสายไมโคร USB แลว้ตรวจสอบ 

(ตวัแสดงประจทุีเ่หลอือยู)่ บนหนา้จอ

หมายเหตุ

ถา้ไฟชารจ์กะพรบิขณะยงัไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งและ
ใสก่ลบัเขา้ไปใหมเ่พือ่ชารจ์อกีครัง้
หากไฟชารจ์บนกลอ้งกะพรบิเมือ่เสยีบอะแดปเตอร ์AC กบัเตา้รับตดิผนัง แสดงวา่การ
ชารจ์หยดุชัว่คราวเนือ่งจากอณุหภมูสิงูกวา่ชว่งทีแ่นะนํา เมือ่อณุหภมูลิดลงถงึชว่งทีเ่หมาะ
สม การชารจ์จะดําเนนิตอ่ ขอแนะนําใหทํ้าการชารจ์กอ้นแบตเตอรีท่ีอ่ณุหภมูแิวดลอ้ม
10°C ถงึ 30°C

เสยีบอะแดปเตอร ์AC กบัเตา้รับตดิผนังทีใ่กลท้ีส่ดุ หากเกดิการทํางานผดิพลาดระหวา่ง
การใชอ้ะแดปเตอร ์AC ใหถ้อดปลั๊กออกจากเตา้รับตดิผนังทนัท ีเพือ่หยดุการเชือ่มตอ่กบั
แหลง่จา่ยไฟฟ้า
กรณีทีใ่ชแ้บตเตอรีท่ีเ่พิง่ซือ้มาใหมห่รอืแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ไฟชารจ์อาจ
กะพรบิถี่ๆ  เมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก ในกรณีเชน่นี ้ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้ง
แลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหมเ่พือ่ชารจ์ใหม่
อยา่ชารจ์กอ้นแบตเตอรีต่อ่เนือ่งหรอืชารจ์ซ้ําๆ โดยไมใ่ชง้านแบตเตอรีเ่มือ่ชารจ์เต็มแลว้
หรอืใกลจ้ะเต็มแลว้ การทําเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีม่ปีระสทิธภิาพเสือ่มลง
เมือ่ส ิน้สดุการชารจ์ ถอดอะแดปเตอร ์AC ออกจากเตา้รับตดิผนัง
ใชแ้บตเตอรี ่สายไมโคร USB (ทีใ่หม้าดว้ย) และอะแดปเตอร ์AC (ทีใ่หม้าดว้ย) ทีเ่ป็นของ
แทข้อง Sony เทา่นัน้



[11] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

สามารถชารจ์กอ้นแบตเตอรีไ่ดโ้ดยตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยสายไมโคร USB

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์และเชือ่มตอ่กบัขัว้ตอ่ USB ของเครือ่งคอมพวิเตอร์1. 

หมายเหตุ

พงึระลกึในประเด็นตอ่ไปนี ้ขณะชารจ์ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอร:์

ถา้หากผลติภัณฑต์อ่อยูก่บัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบวางตกัทีไ่มไ่ดต้อ่อยูก่บัแหลง่จา่ยไฟฟ้า ระดบั
แบตเตอรีข่องคอมพวิเตอรจ์ะลดลง หา้มชารจ์เป็นเวลานานเกนิไป

อยา่เปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ืน่จากโหมดหลบัขณะทีม่ี
การเชือ่มตอ่ USB ระหวา่งกลอ้งกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้ การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายได ้กอ่นเปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ืน่จาก
โหมดหลับ ใหถ้อดกลอ้งออกจากเครือ่งคอมพวิเตอรก์อ่น

ไมส่ามารถรับประกนัการทํางานอยา่งถกูตอ้งกบัคอมพวิเตอรท์กุชนดิได ้

ไมรั่บประกนัการชารจ์กบัเครือ่งคอมพวิเตอรป์ระกอบเองหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีถ่กูดดัแปลง

กลอ้งอาจไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้งเมือ่ใชอ้ปุกรณ์ USB อืน่ในเวลาเดยีวกนั

[12] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

วธิใีสก่อ้นแบตเตอรีล่งในกลอ้ง



เลือ่นกา้นเปิดเพือ่เปิดฝาปิดแบตเตอรี่1. 

ใสก่อ้นแบตเตอรีโ่ดยทีย่งักดกา้นล็อค (A) ดว้ยปลายแบตเตอรี ่จนกวา่แบตเตอรีจ่ะล็อค
เขา้ที่

2. 

ปิดฝา3. 



[13] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

การถา่ยภาพ (ภาพนิง่):
อายกุารใชง้านแบตเตอรี:่ ประมาณ 200 นาท ีจํานวนภาพ: ประมาณ 400

การถา่ยภาพจรงิ (ภาพเคลือ่นไหว):
อายกุารใชง้านแบตเตอรี:่ ประมาณ 75 นาที
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (ภาพเคลือ่นไหว):
อายกุารใชง้านแบตเตอรี:่ ประมาณ 110 นาที
การดภูาพ (ภาพนิง่):
อายกุารใชง้านแบตเตอรี:่ ประมาณ 340 นาท ีจํานวนภาพ: ประมาณ 6800

หมายเหตุ

อายกุารใชง้านแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพขา้งตน้สําหรับในกรณีทีช่ารจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม
อายกุารใชง้านแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพอาจลดลงตามเงือ่นไขการใชง้าน
อายกุารใชง้านแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพทีส่ามารถบนัทกึไดสํ้าหรับการถา่ยภาพภายใต ้
เงือ่นไขตอ่ไปนี้

ใชง้านกอ้นแบตเตอรีท่ีอ่ณุหภมูแิวดลอ้ม 25°C

ใชเ้ลนส ์E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

ใชส้ือ่ SONY Memory Stick PRO Duo (Mark2) (แยกจําหน่าย)

[ความสวา่งหนา้จอ]: [แมนนวล][±0]

จํานวน “การถา่ยภาพ (ภาพนิง่)” เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถา่ยภาพภายใต ้
เงือ่นไขตอ่ไปนี ้(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

DISP: [แสดงขอ้มลูทัง้หมด]

โหมดโฟกสั: [AF อตัโนมัต]ิ

ถา่ยหนึง่ภาพทกุๆ 30 วนิาที

มกีารสลบัการซมูระหวา่งดา้น W และ T

แฟลชตดิหนึง่ครัง้เมือ่ถา่ยภาพทกุสองภาพ

เปิดและปิดสวติชก์ลอ้งหนึง่ครัง้เมือ่ถา่ยภาพทกุสบิภาพ

อายกุารใชง้านแบตเตอรีสํ่าหรับ “การถา่ยภาพจรงิ (ภาพเคลือ่นไหว)” เป็นไปตามมาตรฐาน



CIPA โดยเป็นการถา่ยภาพตามเงือ่นไขตอ่ไปนี้

คณุภาพของภาพถกูตัง้ไปที ่60i 17M (FH)

การถา่ยภาพจรงิ (ภาพเคลือ่นไหว): อายกุารใชง้านแบตเตอรีข่ ึน้อยูก่บัการถา่ยภาพ การซมู การ
อยูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพ การเปิด/ปิด ฯลฯ ซํ้าๆ กนัหลายครัง้

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง: อายกุารใชง้านแบตเตอรีข่ ึน้อยูก่บัการถา่ยภาพไมห่ยดุจน
กระท่ังครบจํานวนสงูสดุ (29 นาท)ี แลว้ถา่ยตอ่โดยกดปุ่ ม MOVIE อกีครัง้ ไมไ่ดใ้ชง้านฟังกช์ัน่
อืน่ๆ เชน่ การซมู

ถา้ปรมิาณแบตเตอรีไ่มป่รากฏขึน้ ใหก้ด DISP (การตัง้คา่การแสดงผล)

[14] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

สามารถชารจ์ไฟเขา้กลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ/เปิดดภูาพโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC AC-PW20

(แยกจําหน่าย)

หากตอ้งการชารจ์ไฟกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ/เปิดดภูาพ ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งและอะแด
ปเตอร ์AC AC-PW20 (แยกจําหน่าย) และเสยีบอะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเตา้รับตดิผนัง

1. 

หมายเหตุ

จะไมม่กีารจา่ยไฟระหวา่งการถา่ยภาพ/เปิดดภูาพ ถา้กลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัเตา้รับตดิผนัง
ดว้ยอะแดปเตอร ์AC ทีใ่หม้าดว้ย หากตอ้งการจา่ยไฟใหก้ลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ/เปิดดู
ภาพ ใหใ้ชอ้ะแดปเตอร ์AC AC-PW20 (แยกจําหน่าย)

[15] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การชารจ์กอ้นแบตเตอรี่

วธิถีอดกอ้นแบตเตอรี่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึไมต่ดิสวา่งอยู ่และปิดกลอ้ง1. 

เลือ่นกา้นล็อค (A) และถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อก2. 



ระวงัอยา่ทําแบตเตอรีห่ลน่

[16] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง เสยีบการด์เมโมรี ่(แยกจําหน่าย)

วธิใีสก่ารด์หน่วยความจํา

เลือ่นฝาปิดการด์หน่วยความจําเพือ่เปิด1. 

ใสก่ารด์หน่วยความจํา

ดใูหแ้น่ใจวา่หันมมุบากถกูดา้น

ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจําจนคลกิเขา้ทีโ่ดยหันมมุบากของการด์ตามทศิทางทีแ่สดง
ในรปู

2. 



ปิดฝาปิดการด์หน่วยความจํา3. 

[17] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง เสยีบการด์เมโมรี ่(แยกจําหน่าย)

วธิถีอดการด์หน่วยความจํา

เปิดฝาปิดการด์หน่วยความจํา1. 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึ (A) ไมต่ดิสวา่ง2. 

ดนัการด์หน่วยความจําเขา้ไปหนึง่ครัง้เพือ่ถอดออก3. 



ปิดฝาปิดการด์หน่วยความจํา4. 

[18] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การตดิเลนส์

เลือ่นสวติชเ์ปิด/ปิดของกลอ้งไปที ่OFF กอ่นตดิเลนส์

ถอดฝาปิดตวักลอ้ง (A) ออกจากกลอ้งและถอดฝาปิดทา้ยเลนส ์(B) ออกจากดา้นหลงั
เลนส์

ใหเ้ปลีย่นเลนสอ์ยา่งรวดเร็วในทีท่ีไ่มม่ฝีุ่ น เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นละอองหรอืสิง่สกปรก
เขา้ไปภายในตวักลอ้ง

เมือ่ถา่ยภาพ ใหถ้อดฝาปิดหนา้เลนสอ์อกจากหนา้เลนส์

1. 

เมาทเ์ลนสโ์ดยใหเ้ครือ่งหมายดชันสีขีาว (ดชันเีมาท)์ทัง้สองบนเลนสแ์ละกลอ้งอยูใ่น2. 



แนวเดยีวกนั

ถอืกลอ้งควํา่ลงเพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นละอองและสิง่สกปรกเขา้ไปในตวักลอ้ง

ขณะทีด่นัเลนสเ์บาๆ เขา้หากลอ้ง ใหห้มนุเลนสช์า้ๆ ตามลกูศรจนกวา่จะไดย้นิเสยีงคลิ
กเขา้ในตําแหน่งล็อค

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสเ่ลนสเ์ขา้ไปตรงๆ

3. 

หมายเหตุ

อยา่กดปุ่ มปลดเลนสข์ณะกําลงัตดิเลนส์
อยา่ใชค้วามรนุแรงขณะตดิเลนส์
ตอ้งมอีะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) หากตอ้งการใชเ้ลนส ์A-mount (แยก
จําหน่าย) ดรูายละเอยีดการใชง้านอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทจ์ากคําแนะนําการใชง้านทีใ่หม้า
ดว้ยกนักบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์
เมือ่ทา่นใชเ้ลนสท์ีม่ชีอ่งตอ่ขาตัง้ ใหต้ดิขาตัง้เขา้กบัชอ่งตอ่ขาตัง้ของเลนสเ์พือ่ชว่ยถว่ง
น้ําหนักของเลนสใ์หเ้ทา่กนั
เมือ่ถอืกลอ้งทีม่เีลนสต์ดิอยู ่ใหจั้บทัง้กลอ้งและเลนสใ์หแ้น่น
อยา่จับสว่นของเลนสท์ีย่ืน่ออกมาเพือ่ซมูหรอืปรับโฟกสั



[19] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การตดิเลนส์

เลือ่นสวติชเ์ปิด/ปิดของกลอ้งไปที ่OFF กอ่นถอดเลนสอ์อก

กดปุ่ มปลดเลนส ์(A) คา้งไวแ้ละหมนุเลนสไ์ปในทศิทางของลกูศรจนหมนุตอ่ไมไ่ด ้1. 

ใสฝ่าปิดเลนสท์ีด่า้นหนา้และดา้นหลงัของเลนส ์และใสฝ่าปิดตวักลอ้งเขา้กบักลอ้ง

เชด็ฝุ่ นละอองออกจากฝาปิดเหลา่นีก้อ่นใส่

2. 

[20] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การตดิเลนส์



เราขอแนะนําใหท้า่นใชเ้ลนสฮ์ดูเพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้สงจากภายนอกเฟรมถา่ยภาพสง่ผล
กระทบตอ่ภาพถา่ย

จัดใหส้ว่นตอ่เลนสฮ์ดูและหวัเลนสอ์ยูต่รงกนั และหมนุเลนสฮ์ดูตามเข็มนาฬกิาจนกระ
ท่ังคลกิเขา้ที่

1. 

หมายเหตุ

ใสเ่ลนสฮ์ดูใหถ้กูตอ้ง มฉิะนัน้เลนสฮ์ดูอาจไมม่ผีลหรอือาจจะมผีลตอ่ภาพเพยีงบางสว่น
เมือ่ใสเ่ลนสฮ์ดู อยา่งถกูตอ้ง ดชันเีลนสฮ์ดู (เสน้สแีดง) จะตรงกบัเครือ่งหมายดชันสีแีดง
บนฮดูพอด ี(อาจไมม่ดีชันเีลนสฮ์ดูบนเลนสบ์างรุน่)

ถอดเลนสฮ์ดูออก เมือ่ใชแ้ฟลช มฉิะนัน้เลนสฮ์ดูจะบงัแสงแฟลชและอาจทําใหเ้กดิเงาบน
ภาพถา่ย
หากตอ้งการเก็บเลนสฮ์ดูหลงัการถา่ยภาพ ใหใ้สเ่ลนสฮ์ดูเขา้กบัเลนสแ์บบกลบัหลงั

[21] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การตดิเลนส์

เมือ่เปลีย่นเลนส ์ถา้ฝุ่ นละอองหรอืสิง่สกปรกเขา้ไปในตวักลอ้งและตดิอยูบ่นผวิของเซน็เซอร์
ภาพ (สว่นทีแ่ปลงแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า) อาจทําใหม้จีดุดําๆ ปรากฏบนภาพ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ
เซน็เซอรภ์าพของกลอ้งนีม้สีารเคลอืบป้องกนัฝุ่ นเพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นเกาะทีเ่ซน็เซอรภ์าพ
อยา่งไรก็ด ีควรตรวจสอบใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวา่ไดต้ดิหรอืถอดเลนสอ์อกอยา่งรวดเร็วในทีท่ีไ่มม่ี
ฝุ่ นละออง

[22] วธิใีชง้าน การเตรยีมกลอ้ง การตัง้วันทีแ่ละเวลา



เมือ่ทา่นเปิดใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก หรอืหลงัจากกําหนดคา่ตัง้ตน้ใหฟั้งกช์ัน่ หนา้จอตัง้คา่
วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏขึน้

เลือ่นสวติชเ์ปิด/ปิดไปที ่ON เพือ่เปิดใชง้านกลอ้ง
หนา้จอตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏขึน้

1. 

ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืก [ตกลง] บนหนา้จอ จากนัน้กด  บนปุ่ มควบคมุ2. 

เลอืกตําแหน่งทางภมูศิาสตรท์ีต่อ้งการ แลว้กด 3. 

เลอืกรายการตัง้คา่โดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ หรอืโดยการหมนุปุ่ มควบคมุ จาก
นัน้กด  ทีต่รงกลาง

4. 

ตัง้คา่ [ปรับเวลาฤดรูอ้น], [วันที/่เวลา] และ [รปูแบบวนัที]่ โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา
จากนัน้กด  ทีต่รงกลาง

เวลาเทีย่งคนืจะแสดงเป็น 12:00 AM และเวลากลางวนัจะแสดงเป็น 12:00 PM

5. 

ทําซ้ําขัน้ตอนที ่4 และ 5 เพือ่ตัง้คา่รายการอืน่ จากนัน้เลอืก [ตกลง] แลว้กด  ทีต่รง
กลาง

หากตอ้งการยกเลกิขัน้ตอนการตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา ใหก้ดปุ่ ม MENU

6. 

หมายเหตุ

กลอ้งนีไ้มม่รีะบบสําหรับการใสว่นัทีล่งบนภาพถา่ย ทา่นสามารถใสว่นัทีล่งบนภาพถา่ย
จากนัน้บนัทกึและพมิพไ์ดโ้ดยใช ้PlayMemories Home

ถา้การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาถกูยกเลกิกลางคนั หนา้จอตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏทกุครัง้ที่
ทา่นเปิดกลอ้ง

[23] วธิใีชง้าน การยนืยันวธิกีารใชง้าน การยนืยันวธิกีารใชง้าน



ทา่นสามารถเลอืกรายการตัง้คา่ไดโ้ดยหมนุหรอืกดทีด่า้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ ยนื
ยันการเลอืกดว้ยการกด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ

ฟังกช์ัน่ DISP (การตัง้คา่แสดงผล), (ชดเชยแสง), (สรา้งสรรคภ์าพถา่ย), /

(โหมดขบัเคลือ่น), ISO ถกูกําหนดใหก้บัดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ นอกจากนี้
[โหมดถา่ยภาพ] ยังถกูกําหนดใหก้บั  ทีต่รงกลาง ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกให ้
กบัดา้นซา้ย/ขวา/ลา่งของปุ่ มควบคมุ หรอื  ทีต่รงกลาง

ในระหวา่งการเปิดดภูาพ ทา่นสามารถแสดงภาพถัดไป/กอ่นหนา้ไดโ้ดยกดดา้นขวา/ซา้ย ของ
ปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ

[24] วธิใีชง้าน การยนืยันวธิกีารใชง้าน การยนืยันวธิกีารใชง้าน

ผลติภณัฑน์ีม้หีนา้จอสมัผัส การสมัผัสทีจ่อภาพ ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยภาพนิง่ (ชตัเตอร์
แบบสมัผัส) หรอืกําหนดโฟกสัใหว้ตัถ ุ(โฟกสัโดยแตะจอ) ทา่นยังสามารถใชฟั้งกช์ัน่ [ชตัเตอร์
แบบสมัผัส] กบัการถา่ยภาพแบบ [ตัง้เวลาถา่ยภาพตวัเอง] ไดเ้ชน่กนั

การเปิด/ปิดหนา้จอสมัผสั

ทา่นสามารถตัง้คา่ใหใ้ชง้านหรอืไมใ่ชง้านผลติภณัฑโ์ดยใชห้นา้จอสมัผัส

MENU →  (ตัง้คา่) → [ระบบสมัผัส] → คา่ทีต่อ้งการ1. 



รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

หนา้จอสมัผัสเปิดใชง้าน

ปิด:

หนา้จอสมัผัสปิดใชง้าน

[25] วธิใีชง้าน การยนืยันวธิกีารใชง้าน การยนืยันวธิกีารใชง้าน

ในเนือ้หาสว่นนีท้า่นจะไดเ้รยีนรูว้ธิเีปลีย่นการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานของกลอ้งทัง้
หมด และดําเนนิการฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของกลอ้ง เชน่ ถา่ยภาพ ดภูาพ รวมทัง้วธิกีารใชง้าน

กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงหนา้จอเมนู1. 

เลอืกรายการ MENU ทีต่อ้งการโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุ
ปุ่ มควบคมุ จากนัน้กด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ

การแสดงผลอาจเปลีย่นจากขัน้ตอนที ่1 ไปเป็นขัน้ตอนที ่3 โดยตรง ขึน้อยูก่บัการตัง้
คา่ [เมนูแบบเรยีงตอ่กนั]

2. 



เลอืกรายการตัง้คา่ทีต่อ้งการโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา บนปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ ม
ควบคมุ จากนัน้กด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ

เลอืกไอคอนทีด่า้นบนของหนา้จอแลว้กดดา้นซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ เพือ่ยา้ยไป
ยงัรายการ MENU อืน่

3. 

เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ แลว้กด  เพือ่ยนืยนั4. 

[26] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพนิง่

ตัง้โหมดถา่ยภาพเป็น  (อตัโนมัตอิจัฉรยิะ)

ถา้มฟัีงกช์ัน่อืน่ทีกํ่าหนดใหปุ้่ มตรงกลาง ใหเ้ลอืก MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) →
[โหมดถา่ยภาพ] → [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

1. 

ปรับมมุของหนา้จอ แลว้ถอืกลอ้งไว ้2. 



กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ปรับโฟกสั
เมือ่ปรับโฟกสัภาพได ้เสยีงบปีจะดังขึน้และตวัแสดง (  หรอื ) จะตดิสวา่ง

3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ4. 

ตวัแสดงโฟกสั

ไฟตดินิง่:
ภาพไดโ้ฟกสั
ไฟกะพรบิ:

การปรับโฟกสัลม้เหลว
ไฟตดินิง่:

ภาพไดโ้ฟกสั ตําแหน่งโฟกสัจะปรับเปลีย่นไปตามการเคลือ่นไหวของวตัถุ
ไฟตดินิง่:

กําลงัปรับโฟกสั

คาํแนะนํา

เมือ่ผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมัตไิมไ่ด ้ตวัแสดงโฟกสัจะกะพรบิและไมม่เีสยีงบปี ใหจั้ด
องคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืเปลีย่นการตัง้คา่โฟกสัเมือ่ตัง้ [AF ตอ่เนือ่ง] ไว ้เสยีงบปีจะไม่
ดงัเมือ่ปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จ
การปรับโฟกสัอาจทําไดลํ้าบากในกรณีตอ่ไปนี:้

มดืและวัตถอุยูไ่กล

ไมม่คีอนทราสตร์ะหวา่งวตัถกุบัฉากหลัง

ถา่ยภาพวตัถผุา่นกระจก

วตัถเุคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็ว

มแีสงสะทอ้นหรอืผวิวัตถสุวา่งจา้

มแีสงไฟกะพรบิ

มแีสงทางดา้นหลงัของวัตถุ

รปูแบบซํ้าๆ ตอ่เนือ่งกนั เชน่ ลกัษณะภายนอกของอาคาร



[27] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยกดปุ่ ม MOVIE

กดปุ่ ม MOVIE เพือ่เริม่การบนัทกึภาพ1. 

กดปุ่ ม MOVIE อกีครัง้เพือ่ยตุกิารบนัทกึ2. 

หมายเหตุ

ตัง้โหมดถา่ยภาพไปที ่  (ภาพเคลือ่นไหว) หากตอ้งการปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรู
รับแสงเป็นคา่ทีต่อ้งการ

ถา้หากทา่นใชง้านฟังกช์ัน่ เชน่ ซมู ขณะกําลงัถา่ยภาพเคลือ่นไหว เสยีงการทํางานของ
ผลติภณัฑจ์ะถกูบนัทกึดว้ย เสยีงการทํางานของปุ่ ม MOVIE อาจจะถกูบนัทกึ เมือ่ทา่นกด
ปุ่ ม MOVIE เพือ่ยตุกิารบนัทกึ
สําหรับระยะเวลาถา่ยภาพตอ่เนือ่งในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดด ู“ระยะเวลาบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว” เมือ่ส ิน้สดุการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ทา่นสามารถเริม่บนัทกึใหมไ่ดโ้ดย
กดปุ่ ม MOVIE อกีครัง้ การบนัทกึอาจจะหยดุเพือ่รักษาผลติภณัฑ ์ทัง้นีข้ ึน้กบัอณุหภมูขิอง
ผลติภณัฑห์รอืแบตเตอรี่
ขณะถา่ยภาพ เสยีงของตะขอสําหรับสายสะพาย (ตะขอรปูสามเหลีย่ม) อาจถกูบนัทกึไป
ดว้ย ขึน้อยูก่บัสถานการณท์ีใ่ชง้าน

[28] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ



ทา่นสามารถเลอืกโหมดถา่ยภาพทีต่อ้งการ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

 (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ):
ใหท้า่นถา่ยภาพนิง่ โดยการตัง้คา่ตา่งๆถกูปรับอตัโนมัติ

 (อตัโนมตัพิเิศษ):

ใหท้า่นถา่ยภาพนิง่ทีม่คีณุภาพสงูกวา่โหมดอตัโนมตัอิจัฉรยิะ
P (โปรแกรมอตัโนมตั):

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยคา่ระดบัแสง (ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (คา่ F)) ถกูปรับ
อตัโนมตั ิทา่นยังสามารถเลอืกการตัง้คา่ตา่งๆ ไดจ้ากเมนู
A (กาํหนดคา่รรูบัแสง):
ใหท้า่นปรับคา่รรัูบแสงและถา่ยภาพ ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ตอ้งการปรับเบลอฉากหลงั เป็นตน้
S (กําหนดชตัเตอรส์ปีด):

ใหท้า่นถา่ยภาพวตัถเุคลือ่นไหวเร็ว ฯลฯ โดยกําหนดความเร็วชตัเตอรเ์อง
M (ปรบัระดบัแสงเอง):
สําหรับถา่ยภาพนิง่ดว้ยระดบัแสงทีต่อ้งการโดยปรับความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่เปิดหนา้กลอ้ง

 (ภาพเคลือ่นไหว):
ใหท้า่นเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 (ถา่ยภาพพาโนรามา):
ใหท้า่นถา่ยภาพพาโนรามาจากการประกอบภาพยอ่ยๆ
SCN (เลอืกบรรยากาศ):

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยใชก้ารตัง้คา่ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ตามวตัถแุละบรรยากาศตา่งๆ

[29] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ผลติภณัฑว์เิคราะหว์ตัถ ุและใหท้า่นถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่ทีเ่หมาะสม

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] →[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]1. 

เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถุ2. 



เมือ่กลอ้งจําแนกบรรยากาศได ้ไอคอนของบรรยากาศทีจํ่าแนกไดจ้ะปรากฏบนหนา้จอ

ปรับโฟกสัแลว้ทําการถา่ยภาพ3. 

หมายเหตุ

ผลติภณัฑจ์ะไมทํ่าการจําแนกบรรยากาศ ถา้หากทา่นถา่ยภาพดว้ยฟังกช์ัน่ซมูอืน่นอก
เหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์
ผลติภณัฑอ์าจจะไมส่ามารถจําแนกบรรยากาศเหลา่นีไ้ดถ้กูตอ้ง ภายใตบ้างเงือ่นไขการ
ถา่ยภาพ

[30] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

กลอ้งจําแนกและประเมนิเงือ่นไขการถา่ยภาพ และทําการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ
ผลติภณัฑอ์าจถา่ยภาพหลายภาพและทําการผสมภาพ ฯลฯ โดยใชก้ารตัง้คา่ถา่ยภาพมากกวา่
ในโหมดอตัโนมตัอิจัฉรยิะเพือ่บนัทกึภาพทีม่คีณุภาพสงูขึน้

ปรับโฟกสัแลว้ทําการถา่ยภาพ
เมือ่กลอ้งถา่ยภาพหลายภาพ กลอ้งจะเลอืกและจัดเก็บภาพทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมัติ
ทา่นสามารถบนัทกึทกุภาพไดโ้ดยตัง้คา่ [ดงึภาพอตัโนมตัพิเิศษ]

1. 

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [อตัโนมัตพิเิศษ]2. 

เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถุ
เมือ่กลอ้งจดจําฉากแลว้ ไอคอนการจดจําฉากจะปรากฏบนหนา้จอ หากจําเป็น ฟังกช์ัน่
ถา่ยภาพทีเ่หมาะสมสําหรับฉากทีไ่ดรั้บการจดจําไวแ้ละจํานวนครัง้ทีป่ลอ่ยชตัเตอรจ์ะ
ปรากฏขึน้ดว้ย

3. 



หมายเหตุ

เมือ่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่ทําการผสมภาพ กระบวนการบนัทกึจะใชเ้วลานานกวา่ปกติ
ผลติภณัฑจ์ะไมจํ่าแนกบรรยากาศเมือ่ทา่นใชฟั้งกช์ัน่ซมูอืน่นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์
ผลติภณัฑอ์าจจะจําแนกบรรยากาศไมถ่กูตอ้ง ภายใตบ้างเงือ่นไขถา่ยภาพ
เมือ่ตัง้ [ คณุภาพ] ไวท้ี ่[RAW] หรอื [RAW & JPEG] กลอ้งจะไมส่ามารถทําการผสม
ภาพ

[31] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ระบบจําแนกบรรยากาศทํางานในโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] และโหมด [อตัโนมัตพิเิศษ]

ฟังกช์ัน่นีช้ว่ยใหก้ลอ้งทําการจําแนกเงือ่นไขถา่ยภาพและถา่ยภาพโดยอตัโนมัติ

ไอคอนและคําแนะนํา เชน่  (บคุคล),  (ทารก),  (บคุคลกลางคนื),  (ทวิทัศน์
กลางคนื),  (บคุคลยอ้นแสง),  (ยอ้นแสง),  (ววิ),  (มาโคร),  (สปอตไล
ต)์, (แสงนอ้ย),  (ทวิทศันก์ลางคนืดว้ยขาตัง้กลอ้ง) หรอื  (กลางคนื ถอืดว้ยมอื)

จะปรากฏ

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง, ชตัเตอรช์า้, ออโต ้HDR, ใชแ้ฟลชกลางวนั, ค.เร็วชตัเตอรตํ์า่, กลางคนื ถอื
ดว้ยมอื

หมายเหตุ



เมือ่ตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไวท้ี ่[ปิด] บรรยากาศ [บคุคล], [บคุคลยอ้นแสง], [บคุคล
กลางคนื] และ [ทารก] จะไมถ่กูเลอืก

[32] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ในโหมด [อตัโนมัตพิเิศษ] ผลติภณัฑถ์า่ยรปูดว้ยคณุภาพทีเ่หนอืกวา่โหมด [อตัโนมัตอิจัฉรยิะ]
และทําการถา่ยภาพแบบผสมภาพตามความจําเป็น
ในโหมด [โปรแกรมอตัโนมตั] ทา่นสามารถถา่ยภาพหลังจากปรับฟังกช์ัน่ตา่งๆ เชน่ สมดลุแสง
สขีาว ISO ฯลฯ

 (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ):
เลอืกโหมดนีเ้มือ่ทา่นตอ้งการใหก้ลอ้งจําแนกบรรยากาศโดยอตัโนมัติ

 (อตัโนมตัพิเิศษ):

เลอืกโหมดนีเ้พือ่ถา่ยภาพบรรยากาศทีถ่า่ยไดลํ้าบาก เชน่ เมือ่มดื หรอืถา่ยภาพวตัถยุอ้นแสง
เลอืกโหมดนีเ้พือ่ถา่ยภาพดว้ยคณุภาพทีเ่หนอืกวา่ (อตัโนมัตอิจัฉรยิะ)
P (โปรแกรมอตัโนมตั):

เลอืกโหมดนีเ้พือ่ถา่ยภาพโดยปรับฟังกช์ัน่ตา่งๆนอกเหนอืจากระดบัแสง (ความเร็วชตัเตอร์
และรรัูบแสง) เอง

หมายเหตุ

ในโหมด [อตัโนมัตอิจัฉรยิะ] ทา่นอาจจะไมส่ามารถถา่ยฉากทีม่ดื หรอืภาพวตัถยุอ้นแสงได ้
ชดัเจน
ในโหมด [อตัโนมัตพิเิศษ] กระบวนการบนัทกึจะกนิเวลานานขึน้ เนือ่งจากผลติภณัฑทํ์าการ
ผสมภาพ

[33] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดับแสงอตัโนมตั ิ(ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
ทา่นสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ เชน่ [ISO]



MENU→  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [โปรแกรมอตัโนมัต]1. 

ตัง้ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพตา่งๆ ตามทีต่อ้งการ2. 

ปรับโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ3. 

ปรบัเลือ่นโปรแกรม

ทา่นสามารถปรับความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (คา่ F) ไดพ้รอ้มกนัโดยหมนุปุ่ มควบคมุ โดย
ไมต่อ้ง เปลีย่นการรับแสงทีเ่หมาะสมทีต่ัง้คา่ไวโ้ดยผลติภณัฑน์ี ้ฟังกช์ัน่นีใ้ชง้านไดเ้มือ่ทา่น
ไมไ่ดใ้ชแ้ฟลช

“P” บนหนา้จอ จะเปลีย่นเป็น “P*” เมือ่ทา่นหมนุปุ่ มควบคมุ
หากตอ้งการยกเลกิการปรับเลือ่นโปรแกรม ใหต้ัง้คา่โหมดถา่ยภาพเป็นโหมดอืน่ทีไ่มใ่ช่
[โปรแกรมอตัโนมัต] หรอืปิดกลอ้ง

หมายเหตุ

การปรับเลือ่นโปรแกรมอาจจะไมถ่กูใชง้าน ทัง้นีข้ ึน้กบัความสวา่งของสภาพแวดลอ้ม
ตัง้โหมดถา่ยภาพไปทีตํ่าแหน่งอืน่นอกเหนอืจาก “P” หรอืปิดสวติชเ์พือ่ยกเลกิการตัง้คา่ที่
ทา่นตัง้
เมือ่ความสวา่งเปลีย่นไป คา่รรัูบแสง (คา่ F) และความเร็วชตัเตอรจ์ะเปลีย่นตามโดยรักษา
ปรมิาณการปรับเลือ่นไวค้งเดมิ

[34] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ใหท้า่นสรา้งภาพพาโนรามาภาพเดยีว จากภาพหลายภาพทีถ่า่ยขณะแพนกลอ้งกลอ้ง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ถา่ยภาพพาโนรามา]1. 

เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถุ2. 



ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เล็งกลอ้งไปทีป่ลายดา้นหนึง่ของภาพพาโนรามาทีต่อ้ง
การ

(A) สว่นนีจ้ะไมถ่กูถา่ย

3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ4. 

หมนุกลอ้งไปจนสดุขอบของตวัชีนํ้าตามทศิทางลกูศรบนหนา้จอ

(B) แถบนํา

5. 

หมายเหตุ

ถา้หากไมส่ามารถถา่ยไดค้รบมมุภาพพาโนรามาทีต่อ้งการภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
บรเิวณสเีทาจะปรากฏในภาพผสมทีไ่ด ้ในกรณีนี ้ใหห้มนุผลติภณัฑเ์ร็วขึน้เพือ่บนัทกึภาพ
พาโนรามาใหไ้ดเ้ต็มภาพ
เมือ่ตัง้ [กวา้ง] ไวท้ี ่[พาโนรามา: ขนาด] อาจจะไมส่ามารถถา่ยไดค้รบมมุภาพพาโนรามาที่
ตอ้งการภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ในกรณีนี ้ใหล้องถา่ยภาพหลงัจากเปลีย่นการตัง้คา่ [พา
โนรามา: ขนาด] เป็น [ปกต]ิ

เนือ่งจากนําภาพหลายภาพมาตอ่เขา้ดว้ยกนั รอยตอ่อาจจะไมต่อ่เนือ่งในบางกรณี



ภาพอาจจะเบลอในฉากทีม่ดื
หากแหลง่กําเนดิแสง เชน่ แสงจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์กะพรบิ ความสวา่งและสขีอง
ภาพทีต่อ่ไดอ้าจจะไมค่งที่
หากมมุภาพทัง้หมดของการถา่ยภาพพาโนรามา และมมุทีล็่อค AE/AF มคีวามสวา่งและ
โฟกสัแตกตา่งกนัมาก อาจจะถา่ยภาพไดไ้มสํ่าเร็จ ในกรณีนี ้ใหเ้ปลีย่นมมุทีป่รับล็อค
AE/AF แลว้ถา่ยใหมอ่กีครัง้
สถานการณ์ตอ่ไปนีไ้มเ่หมาะกบัการถา่ยภาพพาโนรามา:

วตัถเุคลือ่นไหว

วตัถอุยูใ่กลก้บัผลติภณัฑม์ากเกนิไป

วตัถมุลีวดลายคลา้ยคลงึตอ่เนือ่งกนั เชน่ ทอ้งฟ้า หาดทราย หรอืสนามหญา้

วตัถทุีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา เชน่ คลืน่ หรอืน้ําตก

วตัถทุีค่วามสวา่งแตกตา่งจากบรเิวณรอบขา้งมาก เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืหลอดไฟ

การถา่ยภาพพาโนรามาอาจจะถกูขดัจังหวะในสถานการณ์ตอ่ไปนี้

เมือ่หมนุกลอ้งเร็วหรอืชา้เกนิไป

วตัถเุบลอเกนิไป

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถหมนุปุ่ มควบคมุในหนา้จอถา่ยภาพ เพือ่เลอืกทศิทางถา่ยภาพ

[35] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ใหท้า่นถา่ยภาพดว้ยคา่ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ตามบรรยากาศ

MENU → (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ]→[เลอืกบรรยากาศ] → โหมดทีต่อ้ง
การ

1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

บคุคล:

เบลอฉากหลกัและปรับวัตถใุหค้มชดั ปรับเนน้โทนสผีวิอยา่งนุ่มนวล



กฬีา:

ถา่ยภาพวตัถเุคลือ่นไหวดว้ยชตัเตอรค์วามเร็วสงู เพือ่ใหว้ตัถปุรากฏเหมอืนหยดุอยูน่ิง่
ผลติภณัฑถ์า่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งขณะทีปุ่่ มชตัเตอรถ์กูกด

มาโคร:

ถา่ยภาพระยะใกลข้องวัตถ ุเชน่ ดอกไม ้แมลง อาหาร หรอืสิง่ของชิน้เล็กๆ

ววิ:

ถา่ยภาพทัง้หมดของววิ ใหไ้ดภ้าพทีโ่ฟกสัคมชดัมสีสีดใส

ตะวนัตกดนิ:

ถา่ยสแีดงของดวงอาทติยต์กอยา่งสวยงาม



ทวิทศันก์ลางคนื:

ถา่ยภาพกลางคนืโดยไมส่ญูเสยีบรรยากาศความมดื

กลางคนื ถอืดว้ยมอื:

ถา่ยภาพกลางคนืทีม่จีดุรบกวนและอาการเบลอนอ้ยลง โดยไมใ่ชข้าตัง้กลอ้ง ภาพถกูถา่ย
ตดิตอ่กนัหลายภาพ แลว้ทําการประมวลผลเพือ่ลดอาการเบลอของวตัถ ุกลอ้งสัน่ และ
จดุรบกวน

บคุคลกลางคนื:

ถา่ยภาพบคุคลกลางคนืโดยใชแ้ฟลช

ป้องกนัภาพส ัน่ไหว:

ใหท้า่นถา่ยภาพในทีร่ม่ โดยไมใ่ชแ้ฟลชและลดอาการวัตถเุบลอ ผลติภณัฑถ์า่ยภาพตดิตอ่กนั
หลายภาพ แลว้ทําการผสมเป็นภาพใหม ่ลดอาการเบลอของวัตถแุละจดุรบกวน

หมายเหตุ

ในโหมด [ทวิทศันก์ลางคนื] และ [บคุคลกลางคนื] ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง ขอแนะนําให ้



ใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกนัภาพเบลอ
ในโหมด [กลางคนื ถอืดว้ยมอื] หรอื [ป้องกนัภาพสัน่ไหว] ชตัเตอรจ์ะคลกิ 4 ครัง้แลว้กลอ้ง
จงึบนัทกึภาพ
ถา้หากทา่นเลอืก [กลางคนื ถอืดว้ยมอื] หรอื [ป้องกนัภาพสัน่ไหว] พรอ้มกบั [RAW] หรอื
[RAW & JPEG] คณุภาพของภาพจะเป็น [ละเอยีด] ชัว่คราว
การลดเบลอจะไดผ้ลดอ้ยลงแมใ้ช ้[กลางคนื ถอืดว้ยมอื] หรอื [ป้องกนัภาพสัน่ไหว] เมือ่
ถา่ยวตัถตุอ่ไปนี:้

วตัถทุีเ่คลือ่นไหวดว้ยทศิทางไมแ่น่นอน

วตัถอุยูใ่กลก้บัผลติภณัฑม์ากเกนิไป

วตัถทุีม่ลีวดลายคลา้ยคลงึตอ่เนือ่งกนั เชน่ ทอ้งฟ้า หาดทราย หรอืสนามหญา้

วตัถทุีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา เชน่ คลืน่ หรอืน้ําตก

ในกรณีของ [กลางคนื ถอืดว้ยมอื] หรอื [ป้องกนัภาพสัน่ไหว] อาจจะเกดิจดุรบกวนเป็น
กรอบสีเ่หลีย่ม (block noise) หากใชแ้หลง่กําเนดิแสงทีก่ะพรบิ เชน่ แสงหลอดฟลอูอเรส
เซนต์
ระยะทางสัน้ทีส่ดุทีท่า่นสามารถเขา้ใกลว้ตัถ ุไมเ่ปลีย่นแปลงแมท้า่นจะเลอืก [มาโคร] ดู
ระยะปรับโฟกสัไดส้ัน้ทีส่ดุ จากระยะทางสัน้ทีส่ดุของเลนสท์ีต่ดิอยูก่บักลอ้ง

คาํแนะนํา

เปลีย่นบรรยากาศไดโ้ดยหมนุปุ่ มควบคมุ ในหนา้จอถา่ยภาพ แลว้เลอืกบรรยากาศใหม่

[36] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ทา่นสามารถแสดงออกถงึการเคลือ่นไหวของวัตถทุีกํ่าลงัเคลือ่นทีไ่ดห้ลากหลายรปูแบบ โดย
ปรับความเร็วชตัเตอร ์เชน่ หยดุการเคลือ่นไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรส์งู หรอืแสดงรอยการ
เคลือ่นไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่สามารถเปลีย่นความเร็วชตัเตอรข์ณะบนัทกึภาพเคลือ่น
ไหว



MENU → (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [กําหนดชตัเตอรส์ปีด]1. 

เลอืกคา่ทีต่อ้งการโดยหมนุปุ่ มควบคมุ2. 

ปรับโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ
คา่รรัูบแสงจะถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดร้ะดบัแสงทีเ่หมาะสม

3. 

หมายเหตุ

ถา้หากไมส่ามารถปรับใหไ้ดร้ะดบัแสงทีเ่หมาะสมหลงัตัง้คา่ คา่รรัูบแสงบนหนา้จอถา่ยภาพ
จะกะพรบิ ถงึแมท้า่นจะสามารถถา่ยภาพไดด้ว้ยคา่นัน้ ขอแนะนําใหทํ้าการตัง้คา่ใหม่
ใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกนัภาพเบลอเมือ่ใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่
ตวัแสดง  (เตอืนSteadyShot) ไมป่รากฏในโหมดกําหนดความเร็วชตัเตอร์
เมือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ี ่1 วนิาทขีึน้ไป การลดสญัญาณรบกวนจะทํางานหลงัจากถา่ย
ภาพเป็นเวลานานเทา่กบัระยะเวลาทีเ่ปิดชตัเตอร ์อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพ
ไดอ้กีขณะทีร่ะบบลดจดุรบกวนกําลงัทํางาน
ความสวา่งของภาพบนหนา้จอ อาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิทีถ่า่ยได ้

คาํแนะนํา

เมือ่ใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วขึน้ วตัถทุีเ่คลือ่นที ่เชน่ คนวิง่ รถ หรอืละอองน้ําทะเล จะ
ปรากฏเสมอืนวา่หยดุนิง่อยูก่บัที ่เมือ่ใชช้ตัเตอรค์วามเร็วตํา่ลง รอยการเคลือ่นไหวของวตัถุ
ในภาพจะปรากฏ เพือ่สรา้งภาพทีด่เูป็นธรรมชาตแิละมกีารเคลือ่นไหว

[37] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยปรับรรัูบแสงทําใหร้ะยะในโฟกสัเปลีย่นไป หรอืปรับฉากหลงัให ้
เบลอสามารถเปลีย่นคา่รรัูบแสงไดใ้นขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

MENU → (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [กําหนดคา่รรัูบแสง]1. 

เลอืกคา่ทีต่อ้งการโดยหมนุปุ่ มควบคมุ

คา่ F นอ้ยลง: วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั แตส่ิง่อืน่ทีอ่ยูห่นา้หรอืหลงัวตัถจุะเบลอ
คา่ F สงูขึน้: วตัถรุวมถงึสิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้และเบือ้งหลงัจะชดัทัง้หมด

2. 



ปรับโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ
ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดร้ะดบัแสงทีเ่หมาะสม

3. 

หมายเหตุ

ถา้หากไมส่ามารถไดร้ะดบัแสงทีเ่หมาะสมหลงัตัง้คา่ คา่ความเร็วชตัเตอรใ์นหนา้จอถา่ย
ภาพจะกะพรบิ ถงึแมท้า่นจะสามารถถา่ยภาพไดด้ว้ยคา่นัน้ ขอแนะนําใหทํ้าการตัง้คา่ใหม่
ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิทีถ่า่ยได ้

คาํแนะนํา

คา่ F ทีน่อ้ยลง (เปิดรรัูบแสงใหก้วา้งขึน้) จะทําใหร้ะยะทีว่ตัถอุยูใ่นโฟกสัแคบลง ทําให ้
ทา่นสามารถวางวตัถใุหม้โีฟกสัชดัเจน แตเ่บลอสิง่ของอืน่ทีอ่ยูด่า้นหนา้และหลงัวตัถุ
(ระยะชดัลกึตืน้ลง) คา่ F ทีส่งูขึน้ (ปิดรรัูบแสงใหแ้คบลง) จะทําใหร้ะยะทีว่ตัถอุยูใ่นโฟกสั
กวา้งขึน้ ทําใหท้า่นสามารถถา่ยภาพตลอดความลกึของทวิทัศน ์(ระยะชดัลกึลกึมากขึน้)

[38] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยใชก้ารตัง้คา่ระดบัแสงทีต่อ้งการโดยปรับทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่
รรัูบแสงสามารถเปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงไดใ้นขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

MENU → (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ปรับระดับแสงเอง]1. 

กดทีด่า้นลา่งของปุ่ มควบคมุ เพือ่เลอืกความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสง จากนัน้หมนุปุ่ ม
ควบคมุ เพือ่เลอืกคา่
เมือ่ [ISO] ถกูตัง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอืจาก [ISO AUTO] ใหใ้ช ้MM (วดัแสงแบบ
แมนนวล) เพือ่ตรวจสอบคา่ระดบัแสง
ไปทางดา้น +: ภาพสวา่งขึน้
ไปทางดา้น -: ภาพจะมดืลง
0: ระดบัแสงทีผ่ลติภณัฑค์ดิวา่เหมาะสม

2. 

ปรับโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ3. 

หมายเหตุ



เมือ่ตัง้ [ISO] ไวท้ี ่[ISO AUTO] คา่ ISO จะเปลีย่นโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดร้ะดบัแสงที่
เหมาะสมโดยใชค้า่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรท์ีท่า่นไดต้ัง้ไว ้ถา้หากคา่รรัูบแสงและ
ความเร็วชตัเตอรท์ีท่า่นตัง้ ไมส่ามารถใหร้ะดบัแสงทีเ่หมาะสม ตวัแสดงคา่ ISO จะกะพรบิ
ตวัแสดงการวัดแสงแบบแมนนวลจะไมป่รากฏขึน้เมือ่ตัง้ [ISO] ไวท้ี ่[ISO AUTO]

เมือ่ปรมิาณแสงแวดลอ้มสงูเกนิชว่งการวดัแสงของวดัแสงแบบแมนนวล ตวัแสดงการวดั
แสงแบบแมนนวลจะกะพรบิ
ตวัแสดง  (เตอืนSteadyShot) ไมป่รากฏในโหมดปรับระดบัแสงเอง
ความสวา่งของภาพบนหนา้จอ อาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิทีถ่า่ยได ้

[39] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ทา่นสามารถถา่ยภาพการเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นไหวดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งนานๆ
BULB เหมาะกบัการถา่ยภาพรอยแสง เชน่ ดอกไมไ้ฟ

MENU → (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ปรับระดับแสงเอง]1. 

กดทีด่า้นลา่งของปุ่ มควบคมุ เพือ่เลอืกความเร็วชตัเตอร ์จากนัน้หมนุปุ่ มควบคมุทวนเข็ม
นาฬกิาจนกระท่ัง [BULB] ปรากฏขึน้

2. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ปรับโฟกสั3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวน้านเทา่ระยะเวลาทีต่อ้งการถา่ยภาพ
ชตัเตอรจ์ะเปิดตลอดเวลาทีช่ตัเตอรถ์กูกด

4. 

หมายเหตุ

เนือ่งจากความเร็วชตัเตอรช์า้ลง และกลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะสัน่ไดง้า่ย ขอแนะนําใหท้า่นใช ้
ขาตัง้กลอ้ง
ยิง่เปิดรับแสงนาน จดุรบกวนบนภาพก็จะยิง่มมีากขึน้
หลงัถา่ยภาพ จะมกีารลดสญัญาณรบกวนในเวลานานเทา่กบัระยะเวลาทีช่ตัเตอรเ์ปิดอยู่
อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีขณะทีร่ะบบลดจดุรบกวนกําลังทํางาน
ทา่นไมส่ามารถตัง้ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น [BULB] ในสถานการณ์ตอ่ไปนี:้

เมือ่เปิดใชฟั้งกช์ัน่ [ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้]



เมือ่เปิดใชฟั้งกช์ัน่ [ออโต ้HDR]

เมือ่ตัง้ [เอฟเฟ็คของภาพ] ไวท้ี ่[ภาพวาด HDR] หรอื [สเีดยีวโทนเขม้]

เมือ่ตัง้ฟังกช์ัน่ [โหมดขบัเคลือ่น] ไวท้ี ่[ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง], [ครอ่มตอ่เนือ่ง], [ตัง้เวลา (ตอ่เนือ่ง)]

หากทา่นใชฟั้งกช์ัน่ทีก่ลา่วมาดา้นบน เมือ่ตัง้ความเร็วชตัเตอรไ์วท้ี ่[BULB] ความเร็ว
ชตัเตอรจ์ะถกูตัง้คา่ไวช้ัว่คราวที ่30 วนิาที

คาํแนะนํา

ภาพทีถ่า่ยในโหมด [BULB] มแีนวโนม้ทีจ่ะเบลอ เราขอแนะนําใหท้า่นใชข้าตัง้หรอืรโีมท
คอนโทรล (แยกจําหน่าย) ทีม่ฟัีงกช์ัน่ล็อคปุ่ มชตัเตอร์

[40] วธิใีชง้าน การถา่ยภาพ การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ทา่นสามารถปรับความเร็วชตัเตอร ์หรอืคา่รรัูบแสง เป็นคา่ทีต่อ้งการสําหรับถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว ทา่นยังสามารถตรวจสอบมมุภาพกอ่นถา่ยภาพ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ภาพเคลือ่นไหว]1. 

กดปุ่ ม MOVIE เพือ่เริม่การบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม MOVIE อกีครัง้เพือ่ยตุกิารบนัทกึ

2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

โปรแกรมอตัโนมตั:

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยระดบัแสง (ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ถกูปรับอตัโนมัต ิการตัง้
คา่อืน่ๆ สามารถปรับไดด้ว้ยตวัเอง และการตัง้คา่จะถกูจัดเก็บไว ้

กาํหนดคา่รรูบัแสง:
ใหท้า่นถา่ยภาพหลังจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง

กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลังจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลังจากปรับคา่ระดบัแสง (ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง



[41] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชร้ะบบซมู

ขยายภาพดว้ยกา้น W/T (ซมู) ขณะถา่ยภาพ

ขยายภาพดว้ยกา้น W/T (ซมู) ขณะถา่ยภาพ

เลือ่นกา้น W/T (ซมู) ไปทางดา้น T เพือ่ซมูเขา้ และไปทางดา้น W เพือ่ซมูออก

เมือ่ตดิเลนสซ์มู ทา่นยงัสามารถซมูบนตวัเลนสไ์ดอ้กีดว้ย เมือ่ตดิมอเตอรเ์ลนสซ์มู
เลือ่นกา้นปรับซมูของเลนสซ์มูเพือ่ขยายวตัถุ

1. 

คาํแนะนํา

หากทา่นตัง้ [ออพตคิลัซมูเทา่นัน้] เป็นคา่อืน่นอกเหนอืจาก [ตัง้คา่ซมู] ทา่นจะสามารถซมู
ภาพไดเ้กนิชว่งระยะของการซมูดว้ยเลนส์

[42] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชร้ะบบซมู

ระบบซมูของกลอ้งชว่ยใหซ้มูดว้ยกําลงัขยายสงูขึน้โดยรวมผลของการซมูหลายๆระบบ ไอ
คอนทีแ่สดงบนหนา้จอจะเปลีย่นแปลงไปตามระบบซมูทีเ่ลอืก

(1) ระยะซูมดว้ยเลนส์
ซมูภาพในชว่งซมูของเลนส์
เมือ่ตดิเลนสเ์พาเวอรซ์มู แถบซมูของขอบเขตการซมูดว้ยเลนสจ์ะปรากฏขึน้
เมือ่ตดิเลนสช์นดิอืน่นอกเหนอืจากเลนสเ์พาเวอรซ์มู แถบซมูของขอบเขตการซมูดว้ยเลนสจ์ะ
ไมแ่สดงขึน้
(2) ขอบเขตการซูมอจัฉรยิะ ( )

ซมูภาพโดยไมทํ่าใหค้ณุภาพดัง้เดมิดอ้ยลงโดยการครอบตดัภาพบางสว่น (เฉพาะเมือ่ขนาด



ของภาพคอื [M] หรอื [S]) เทา่นัน้
(3) ขอบเขตซูมภาพคมชดั ( )

ซมูภาพโดยใชก้ารประมวลผลภาพเพือ่ทีค่ณุภาพไมด่อ้ยลงมาก ตัง้คา่ [ตัง้คา่ซมู] ไปที่
[เปิด:ซมูภาพคมชดั] หรอื [เปิด:ซมูดจิติอล] กอ่น
(4) ระยะซูมดจิติอล ( )

ทา่นสามารถขยายภาพดว้ยการประมวลผลภาพ เมือ่ทา่นตัง้ [เปิด:ซมูดจิติอล] เป็น [ตัง้คา่ซมู]

ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ัน่ซมูนี้

หมายเหตุ

คา่ปกตขิอง [ ขนาดภาพ] คอื [L] ในการใชซ้มูอจัฉรยิะ จะตอ้งเปลีย่น [ ขนาด
ภาพ] เป็น [M] หรอื [S]

ฟังกช์ัน่ซมูอืน่นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส ์จะใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณ์ตอ่ไปนี:้

[ถา่ยภาพพาโนรามา]

[รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ถกูตัง้ไวท้ี ่[ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้]

[ คณุภาพ] ถกูตัง้ไวท้ี ่[RAW] หรอื [RAW & JPEG]

ทา่นไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ัน่สมารท์ซมูกบัภาพเคลือ่นไหว
เมือ่ทา่นใชฟั้งกช์ัน่ซมูอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์[โหมดวดัแสง] จะถกูกําหนดไวท้ี ่[หลาย
จดุ]

เมือ่ทา่นใชฟั้งกช์ัน่ซมูอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี้

[คน้หาภาพใบหนา้]

[AF ล็อคเป้าหมาย]

[ จัดเฟรมอตัโนมัต]ิ

[43] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชร้ะบบซมู

ทา่นสามารถเลอืกตัง้คา่การซมูของกลอ้ง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่ซมู] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ออพตคิลัซูมเทา่น ัน้:

การซมูดว้ยเลนสถ์กูเปิดใชง้าน ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ัน่ซมูอจัฉรยิะไดเ้มือ่ตัง้คา่ [ ขนาด



ภาพ] ไปที ่[M] หรอื [S]

เปิด:ซูมภาพคมชดั (การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

ถงึแมจ้ะเกนิชว่งระยะซมูของการซมูดว้ยเลนส ์กลอ้งจะขยายภาพภายในระยะทีไ่มทํ่าให ้
คณุภาพของภาพดอ้ยลงมาก
เปิด:ซูมดจิติอล:

เมือ่ทําการซมู [ ซมูภาพคมชดั] เกนิกวา่ชว่งอตัราซมู ผลติภณัฑจ์ะขยายภาพใหเ้ป็นขนาด
ใหญท่ีส่ดุ อยา่งไรกต็าม คณุภาพของภาพจะดอ้ยลง

หมายเหตุ

ตัง้ [ออพตคิลัซมูเทา่นัน้] ถา้หากทา่นตอ้งการขยายภาพภายในชว่งทีค่ณุภาพของภาพไม่
ดอ้ยลง

[44] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชร้ะบบซมู

อตัราซมูทีใ่ชร้ว่มกบัการซมูของเลนสจ์ะเปลีย่นแปลงไปตามขนาดภาพทีเ่ลอืก

เมือ่ [ อตัราสว่นภาพ] คอื [3:2]

[ต ัง้คา่ซูม] : [ออพตคิลัซูมเทา่น ัน้ (รวมสมารท์ซูม)]

[ ขนาดภาพ] : L -, M 1.4×, S 2×

[ต ัง้คา่ซูม] : [เปิด:ซูมภาพคมชดั]

[ ขนาดภาพ] : L 2×, M 2.8×, S 4×

[ต ัง้คา่ซูม] : [เปิด:ซูมดจิติอล]

[ ขนาดภาพ] : L 4×, M 5.7×, S 8×

[45] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชแ้ฟลช



ในบรเิวณทีม่ดื ใชแ้ฟลชเพือ่ทําใหว้ตัถสุวา่งขึน้ขณะถา่ยภาพและเพือ่ป้องกนัอาการกลอ้งสัน่
ขณะถา่ยภาพยอ้นแสงอาทติย ์ใชแ้ฟลชเพือ่สอ่งวตัถยุอ้นแสงใหส้วา่งขึน้

กดปุ่ ม  (ยกแฟลช) เพือ่ยกแฟลชขึน้1. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ2. 

เมือ่ทา่นไมใ่ชแ้ฟลช

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านแฟลช ใหก้ดแฟลชกลบัเขา้ไปในตวักลอ้ง

หมายเหตุ

ถา้ทา่นยงิแฟลชกอ่นทีแ่ฟลชจะยกขึน้จนสดุ อาจทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้
ทา่นไมส่ามารถใชแ้ฟลชขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ขณะกําลงัชารจ์แฟลช  จะกะพรบิ หลงัสิน้สดุการชารจ์ ไอคอนแฟลชจะตดิสวา่ง
แสงของแฟลชอาจถกูปิดกัน้โดยเลนสท์ีต่ดิตัง้
มมุของภาพทีบ่นัทกึอาจจะเป็นเงามดื ทัง้นีข้ ึน้กบัเลนส์
เมือ่ปรับเอยีงจอภาพขึน้มากกวา่ 90 องศา จะใชง้านปุ่ ม  (ยกแฟลชขึน้) ไดย้าก ใหย้ก
แฟลชขึน้กอ่นทําการปรับมมุจอภาพ
เมือ่ใชแ้ฟลชถา่ยภาพตวัทา่นเอง ระวงัอยา่มองตรงไปทีแ่สงแฟลช เนือ่งจากแฟลชจะ
ปรากฏขึน้ในระยะใกลม้าก เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้ฟลชกระทบกบัจอภาพ เมือ่ทา่นดนัแฟลช
กลบัเขา้ตวักลอ้งหลงัจากการใชง้าน ใหห้มนุจอภาพกลบัไปทีตํ่าแหน่งเดมิกอ่น

[46] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชแ้ฟลช



ทา่นสามารถตัง้โหมดการทํางานของแฟลช

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดแฟลช] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิดแฟลช:

แฟลชไมทํ่างาน

แฟลชอตัโนมตั:ิ

แฟลชทํางานในบรเิวณทีม่ดืหรอืเมือ่ถา่ยยอ้นแสง

ใชแ้ฟลชเสมอ:

แฟลชทํางานทกุครัง้ทีก่ดชตัเตอร์

ชตัเตอรช์า้:

แฟลชทํางานทกุครัง้ทีก่ดชตัเตอร ์ระบบชตัเตอรช์า้ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพวตัถแุละฉากหลงัได ้
ชดัเจน โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรช์า้ลง

จงัหวะหลงั:

แฟลชทํางานกอ่นจะเปิดรับแสงเสร็จเรยีบรอ้ยทกุครัง้ทีก่ดชตัเตอร ์การถา่ยภาพจังหวะหลงั
ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพรอยการเคลือ่นทีข่องวัตถไุดเ้ป็นธรรมชาต ิเชน่ รถทีกํ่าลงัวิง่ หรอืคน
กําลงัเดนิ

หมายเหตุ

คา่เริม่ตน้ขึน้กบัโหมดถา่ยภาพ
โหมดการทํางานของแฟลชทีใ่ชง้านไดข้ึน้กบัโหมดถา่ยภาพ

[47] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การใชแ้ฟลช

ปรับปรมิาณแสงแฟลชในชว่งระหวา่ง –2.0 EV ถงึ +2.0 EV

การชดเชยแสงแฟลชมผีลตอ่ปรมิาณแสงแฟลชเทา่นัน้ การชดเชยระดบัแสง จะปรับปรมิาณ
แสงแฟลชควบคูไ่ปกบัการปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง



MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ชดเชยแสงแฟลช] → คา่ทีต่อ้งการ
หากเลอืกคา่สงู (ดา้น +) ระดบัแสงแฟลชจะสงูขึน้ หากเลอืกคา่ตํา่ (ดา้น – ) ระดบัแสง
แฟลชจะตํา่ลง

1. 

หมายเหตุ

อาจจะไมเ่ห็นผลของระดบัแสงแฟลชทีส่งูขึน้ เนือ่งจากปรมิาณแสงแฟลชมจํีากดั ในกรณี
ทีว่ตัถอุยูน่อกระยะสงูสดุของแฟลช ถา้หากวตัถอุยูใ่กลม้าก อาจจะไมเ่ห็นผลของระดบัแสง
แฟลชทีล่ดลง

[48] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดการแสดงผลบนหนา้จอ

ทา่นสามารถแกไ้ขเนือ้หาทีแ่สดงบนหนา้จอ

กดปุ่ ม DISP (การตัง้คา่แสดงผล)

ทกุครัง้ทีท่า่นกดปุ่ ม DISP การแสดงขอ้มลูถา่ยภาพจะเปลีย่นแปลงดงันี:้
ตวัแสดงกราฟิก → แสดงขอ้มลูทัง้หมด → ไมแ่สดงขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ตวั
แสดงกราฟิก

ตวัแสดงกราฟิก

แสดงขอ้มลูทัง้หมด

1. 



ไมแ่สดงขอ้มลู

ฮสิโตแกรม

โหมดแสดงหนา้จอบางโหมดใชง้านไมไ่ดใ้นการตัง้คา่เริม่ตน้
หากตอ้งการเปลีย่นโหมดแสดงหนา้จอ กด MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ปุ่ ม
DISP] และเปลีย่นการตัง้คา่

หมายเหตุ

ฮสิโตแกรมจะไมป่รากฏขึน้ขณะถา่ยภาพพาโนรามา

คาํแนะนํา

หากตอ้งการซอ่นเสน้ตารางทีแ่สดงระหวา่งการถา่ยภาพนิง่ เลอืก MENU → (ตัง้คา่
กําหนดเอง) → [เสน้ตาราง] → [ปิด]

หากตอ้งการซอ่นเครือ่งหมายทีแ่สดงระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เลอืก MENU →

(ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ แสดงตวักําหนด] → [ปิด]



[49] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิง่

ยิง่ภาพมขีนาดใหญข่ึน้ ภาพจะมรีายละเอยีดมากขึน้เมือ่พมิพบ์นแผน่กระดาษขนาดใหญ ่ยิง่
ภาพมขีนาดเล็ก ก็จะสามารถถา่ยภาพไดจํ้านวนมากขึน้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ขนาดภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ขนาดภาพเมือ่ [ อตัราสว่นภาพ] เป็น 3:2

L: 24M 6000×4000 พกิเซล

M: 12M 4240×2832 พกิเซล

S: 6.0M 3008×2000 พกิเซล

ขนาดภาพเมือ่ [ อตัราสว่นภาพ] เป็น 16:9

L: 20M 6000×3376 พกิเซล

M: 10M 4240×2400 พกิเซล

S: 5.1M 3008×1688 พกิเซล

หมายเหตุ

เมือ่ตัง้คา่ [ คณุภาพ] ไวท้ี ่[RAW] หรอื [RAW & JPEG] ขนาดภาพของไฟลภ์าพ
RAW จะตรงกบั [L]

[50] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิง่

ตัง้คา่สดัสว่นภาพของภาพนิง่

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ อตัราสว่นภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู



3:2 (คา่เร ิม่ตน้):

เหมาะกบัการพมิพภ์าพปกติ

16:9:

สําหรับดบูนโทรทัศนค์วามละเอยีดสงู

[51] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิง่

เลอืกรปูแบบการบบีอดัขอ้มลูของภาพนิง่

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ คณุภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

RAW:

รปูแบบไฟล:์ RAW (บนัทกึดว้ยรปูแบบการบบีอดัขอ้มลู RAW)

ไมม่กีารประมวลผลทางดจิติอลกบัไฟลร์ปูแบบนี ้เลอืกรปูแบบนีเ้พือ่ประมวลผลภาพบนเครือ่ง
คอมพวิเตอรสํ์าหรับการใชง้านอยา่งมอือาชพี

ขนาดภาพจะถกูกําหนดไวท้ีข่นาดสงูสดุ ขนาดภาพจะไมป่รากฏบนหนา้จอ

RAW & JPEG:

รปูแบบไฟล:์ RAW (บนัทกึดว้ยรปูแบบการบบีอดัขอ้มลู RAW) + JPEG

ภาพ RAW และภาพ JPEG จะถกูบนัทกึพรอ้มๆกนั เหมาะกบัเมือ่ทา่นตอ้งการไฟลภ์าพ 2

ไฟล ์คอื JPEG สําหรับเปิดด ูและ RAW สําหรับนําไปปรับแกไ้ข
คณุภาพของภาพ JPEG ถกูตัง้ไปที ่[ละเอยีด]

ละเอยีด (คา่เร ิม่ตน้):

รปูแบบไฟล:์ JPEG

ภาพถกูบนัทกึโดยบบีอดัในรปูแบบ JPEG

ปกต:ิ

รปูแบบไฟล:์ JPEG

ภาพถกูบนัทกึโดยบบีอดัในรปูแบบ JPEG เนือ่งจากอตัราการบบีอดัขอ้มลูของ [ปกต]ิ สงูกวา่
ของ [ละเอยีด] ขนาดไฟลข์อง [ปกต]ิ จงึเล็กกวา่ของ [ละเอยีด] ทําใหส้ามารถบนัทกึไฟลไ์ด ้
จํานวนมากกวา่บนการด์เมโมรี ่1 แผน่ แตค่ณุภาพของภาพจะดอ้ยกวา่



หมายเหตุ

ถา้ทา่นจะไมทํ่าการปรับแตง่ภาพบนคอมพวิเตอร ์เราขอแนะนําใหท้า่นบนัทกึภาพในรปู
แบบ JPEG

ทา่นไมส่ามารถใสเ่ครือ่งหมาย DPOF (สัง่พมิพ)์ ลงบนภาพรปูแบบ RAW

[52] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิง่

ตัง้ขนาดภาพเมือ่ถา่ยภาพพาโนรามา ขนาดภาพแตกตา่งกนัไปตามการตัง้คา่ [พาโนรามา: ทศิ
ทาง]

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [พาโนรามา: ขนาด] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เมือ่ [พาโนรามา: ทศิทาง] ถกูตัง้ไวท้ี ่[ขึน้] หรอื [ลง]
ปกต:ิ 3872×2160

กวา้ง: 5536×2160

เมือ่ [พาโนรามา: ทศิทาง] ถกูตัง้ไวท้ี ่[ซา้ย] หรอื [ขวา]
ปกต:ิ 8192×1856

กวา้ง: 12416×1856

[53] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิง่

ตัง้คา่ทศิทางการหมนุกลอ้งเมือ่ถา่ยภาพพาโนรามา

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [พาโนรามา: ทศิทาง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู



ขวา (คา่เร ิม่ตน้):

หมนุกลอ้งจากซา้ยไปขวา
ซา้ย:

หมนุกลอ้งจากขวาไปซา้ย
ขึน้:

หมนุกลอ้งจากลา่งขึน้บน
ลง:
หมนุกลอ้งจากบนลงลา่ง

[54] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

เลอืกวธิโีฟกสัใหเ้หมาะกบัการเคลือ่นไหวของวัตถุ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดโฟกสั] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

 (AF คร ัง้เดยีว):
กลอ้งจะล็อคโฟกสัเมือ่ทําการปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จ ใช ้[AF ครัง้เดยีว] เมือ่วตัถไุมเ่คลือ่นไหว

 (AF อตัโนมตั)ิ (คา่เร ิม่ตน้):

[AF ครัง้เดยีว] และ [AF ตอ่เนือ่ง] จะเปลีย่นไปตามการเคลือ่นไหวของวตัถ ุเมือ่กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสัเมือ่กําหนดแลว้วา่วตัถไุมเ่คลือ่นไหว หรอืโฟกสั
ตอ่เมือ่วตัถเุคลือ่นไหวแลว้
ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑจ์ะถา่ยภาพดว้ย AF ตอ่เนือ่งจากภายถา่ยทีส่องโดย
อตัโนมตัิ

 (AF ตอ่เนือ่ง):
กลอ้งทําการปรับโฟกสัตอ่ไป ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวค้รึง่หนึง่ ใชค้า่นีเ้มือ่วตัถกํุาลงั
เคลือ่นไหว

 (DMF):

ใหท้า่นใชง้าน การปรับโฟกสัดว้ยตนเอง ควบคูก่บัการปรับโฟกสัอตัโนมัติ
 (โฟกสัดว้ยตวัเอง):

ปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง



หมายเหตุ

ถา้หากวตัถอุยูใ่กลเ้กนิไป ภาพอาจจะมรีอยฝุ่ นหรอืคราบลายนิว้มอืทีต่ดิบนเลนส ์เชด็เลนส์
ดว้ยผา้นุ่ม ฯลฯ
เมือ่ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี ่[AF ตอ่เนือ่ง] เสยีงบปีจะไมด่งัเมือ่ปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จ
[AF อตัโนมัต]ิ ใชง้านไดเ้มือ่ใชเ้ลนสท์ีร่องรับ AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสัเทา่นัน้
เมือ่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[กวา้ง] หรอื [โซน] กรอบคน้หาระยะโฟกสัอาจเปลีย่น
ไปหลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้โดยใชโ้หมด [AF อตัโนมตั]ิ

[55] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

เลอืกบรเิวณปรับโฟกสั ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้มือ่ปรับโฟกสัไดย้ากในโหมดโฟกสัอตัโนมัติ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [บรเิวณปรับโฟกสั] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

กวา้ง:
ปรับโฟกสัไปทีว่ัตถใุนทกุระยะของภาพโดยอตัโนมัติ
เมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในโหมดถา่ยภาพนิง่ กรอบสเีขยีวจะปรากฏรอบบรเิวณทีอ่ยู่
ในโฟกสั

โซน:
เลอืกโซนบนจอภาพทีต่อ้งการจะโฟกสั โซนหนึง่ประกอบดว้ยเกา้พืน้ทีโ่ฟกสั โดยผลติภณัฑ์
จะเลอืกพืน้ทีสํ่าหรับทําการโฟกสัโดยอตัโนมัติ

กลางภาพ:
ปรับโฟกสัไปทีว่ัตถทุีอ่ยูก่ ึง่กลางของภาพโดยอตัโนมัต ิเมือ่ใชง้านรว่มกบัฟังกช์ัน่ล็อค AF

ทา่นจะสามารถจัดองคป์ระกอบภาพตามตอ้งการ

จดุทีป่รบัได:้
ใหท้า่นเลือ่นกรอบคน้หาระยะ AF ไปยังจดุทีต่อ้งการบนหนา้จอ และปรับโฟกสับนวตัถขุนาด
เล็กมากในบรเิวณแคบๆ

บนหนา้จอถา่ยภาพจดุทีป่รับไดท้า่นสามารถเปลีย่นขนาดกรอบคน้หาระยะ AF ไดโ้ดยหมนุปุ่ ม



ควบคมุ

AF ล็อคเป้าหมาย:

เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และคา้งไว ้ผลติภณัฑจ์ะตดิตามวตัถภุายในบรเิวณโฟกสั
อตัโนมตัทิีเ่ลอืกไว ้ชีเ้คอรเ์ซอรไ์ปที ่[AF ล็อคเป้าหมาย] บนหนา้จอตัง้คา่ [บรเิวณปรับโฟกสั]

จากนัน้เลอืกบรเิวณเริม่ตดิตามทีต่อ้งการโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ ทา่นสามารถยา้ย
บรเิวณทีเ่ริม่ตดิตามไปยังจดุทีต่อ้งการ โดยกําหนดพืน้ทีเ่ป็นจดุทีป่รับได ้

บนหนา้จอถา่ยภาพจดุทีป่รับไดท้า่นสามารถเปลีย่นขนาดกรอบคน้หาระยะ AF ไดโ้ดยหมนุปุ่ ม
ควบคมุ

หมายเหตุ

เมือ่ [โหมดโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[AF ตอ่เนือ่ง] และ [บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[กวา้ง]
หรอื [โซน] กรอบคน้หาระยะโฟกสัอาจเปลีย่นไปหลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้
เมือ่ [ ไฟชว่ย AF] ถกูตัง้ไวท้ี ่[อตัโนมัต]ิ และ [บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[กวา้ง]
หรอื [โซน] กรอบคน้หาระยะ AF อาจปรากฏขึน้เป็นเสน้ประ

[56] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

เมือ่มจีดุ AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสัภายในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิผลติภณัฑจ์ะใชโ้ฟกสั
อตัโนมตัผิสมระหวา่ง AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสัและ AF คอนทราสต์

หมายเหตุ

เมือ่ตัง้คา่รรัูบแสงไวท้ี ่F13 ขึน้ไป ทา่นไมส่ามารถใช ้AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสั
ใชไ้ดเ้ฉพาะ AF คอนทราสตเ์ทา่นัน้
AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสัใชไ้ดง้านเมือ่ตดิเลนสท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ หากทา่นใช ้
เลนสท์ีไ่มร่องรับ AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสั ทา่นจะไมส่ามารถใช ้[AF อตัโนมตั]ิ, [

ชว่งเวลา AF ตดิตาม] หรอื [ ความเร็วขบั AF]

นอกจากนี ้แมเ้มือ่ทา่นใชเ้ลนสท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดซ้ ึง่ซือ้มากอ่นหนา้นี ้AF แบบตรวจจับเฟสระ
นาบโฟกสั อาจไมทํ่างาน เวน้แตท่า่นจะไดอ้พัเดตเลนสแ์ลว้
เมือ่ทา่นตดิเลนส ์A-mount (แยกจําหน่าย) ดว้ยอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย)

ทา่นจะไมส่ามารถใช ้AF แบบตรวจจับเฟสระนาบโฟกสัของผลติภัณฑน์ี้



[57] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

เมือ่ทา่นกดปุ่ มตรงกลาง กลอ้งจะตรวจจับวตัถทุีอ่ยูก่ ึง่กลางหนา้จอและตดิตามวัตถนัุน้ตอ่ไป

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิด]1. 

จัดใหก้รอบเป้า (A) อยูเ่หนอืวตัถแุลว้กด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ ยตุกิารตดิตาม
โดยเลอืก MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [ปิด]

2. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ3. 

หมายเหตุ

[AF ล็อคเป้าหมายกลาง] อาจไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้งในสถานการณต์อ่ไปนี:้

วตัถเุคลือ่นไหวเร็วเกนิไป

วตัถมุขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป

ไมม่คีอนทราสตร์ะหวา่งวตัถกุบัฉากหลัง

มดื

แสงโดยรอบมกีารเปลีย่นแปลง

AF ล็อคเป้าหมายไมทํ่างานในสถานการณ์ตอ่ไปนี้

ในโหมด [ถา่ยภาพพาโนรามา]

เมือ่ตัง้ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี ่[กลางคนื ถอืดว้ยมอื] หรอื [ป้องกนัภาพสัน่ไหว]

เมือ่ถา่ยภาพในโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง

เมือ่ใชง้านซมูดจิติอล



เมือ่วตัถทุีจ่ะตดิตามหายไปจากหนา้จอ AF ล็อคเป้าหมายจะถกูยกเลกิ
เมือ่ตัง้คา่ [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] ไวท้ี ่[เปิด] กลอ้งอาจไมส่ามารถกลับมาตดิตามตอ่ได ้
ชัว่ขณะหลังจากทีส่ญูเสยีการตดิตามวัตถุ

[58] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ถา่ยภาพโดยล็อคโฟกสับนวตัถทุีต่อ้งการ ในโหมดโฟกสัอตัโนมัติ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดโฟกสั] → [AF ครัง้เดยีว]1. 

จัดใหว้ัตถอุยูใ่นบรเิวณ AF แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
โฟกสัจะถกูล็อค

2. 

ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้จัดใหว้ตัถกุลบัไปอยูตํ่าแหน่งเดมิเพือ่จัดองค์
ประกอบภาพใหม่

3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ4. 

[59] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

เมือ่ปรับโฟกสัไดย้ากในโหมดโฟกสัอตัโนมัต ิทา่นสามารถทําการปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดโฟกสั] → [โฟกสัดว้ยตวัเอง]1. 

หมนุแหวนปรับโฟกสัเพือ่ใหไ้ดโ้ฟกสัคมชดั2. 



เมือ่ทา่นหมนุแหวนปรับโฟกสั ระยะโฟกสัจะปรากฏบนหนา้จอ

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ3. 

[60] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ทา่นสามารถทําการปรับละเอยีดดว้ยตวัเองหลงัล็อคโฟกสัแลว้
ทา่นสามารถโฟกสับนวตัถไุดอ้ยา่งรวดเร็ว แทนทีจ่ะโฟกสัดว้ยตวัเองตัง้แตต่น้ ฟังกช์ัน่นีช้ว่ย
อํานวยความสะดวก เชน่ ในการถา่ยภาพมาโคร

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดโฟกสั] → [DMF]1. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ปรับโฟกสัอตัโนมัติ2. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้แลว้หมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพือ่ใหไ้ดโ้ฟกสัทีค่มชดัยิง่
ขึน้

เมือ่ทา่นหมนุแหวนปรับโฟกสั ระยะโฟกสัจะปรากฏบนหนา้จอ

3. 



กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ4. 

[61] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ขยายภาพบนหนา้จออตัโนมตัเิพือ่ชว่ยใหป้รับโฟกสัเองไดง้า่ยขึน้ ระบบนีทํ้างานในการถา่ย
ภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเอง หรอืโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ MF Assist] → [เปิด]1. 

หมนุแหวนปรับโฟกสัเพือ่ปรับโฟกสั2. 

ภาพถกูขยาย ทา่นสามารถขยายภาพออกไปอกีโดยการกด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถใช ้[ MF Assist] ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว
สามารถใช ้[ MF Assist] ไดเ้ฉพาะเมือ่ตดิเลนส ์E-mount เทา่นัน้

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถตัง้ระยะเวลาทีจ่ะใหแ้สดงภาพทีข่ยายไดโ้ดยเลอืก MENU → (ตัง้คา่
กําหนดเอง) → [เวลาในการขยายโฟกสั]

[62] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ทา่นสามารถตรวจสอบโฟกสัโดยการขยายภาพกอ่นถา่ยภาพ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ขยายโฟกสั]1. 

กด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ เพือ่ขยายภาพและเลอืกตําแหน่งทีท่า่นตอ้งการขยาย
โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ

2. 



ตรวจสอบยนืยนัโฟกสั3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ4. 

คาํแนะนํา

ทกุครัง้ทีท่า่นกด  ทีต่รงกลาง สเกลการขยายจะเปลีย่นแปลง
เมือ่โฟกสัดว้ยตวัเอง ทา่นสามารถปรับโฟกสัในขณะทีภ่าพถกูขยายใหญข่ึน้
ฟังกช์ัน่ [ขยายโฟกสั] จะหยดุทํางานเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
ทา่นสามารถบนัทกึภาพขณะกําลงัแสดงภาพขยาย แตก่ลอ้งจะบนัทกึภาพเต็มขนาดจรงิ
ฟังกช์ัน่ [ขยายโฟกสั] จะหยดุทํางานหลงัการถา่ยภาพ
ทา่นสามารถตัง้ระยะเวลาทีจ่ะใหแ้สดงภาพทีข่ยายไดโ้ดยเลอืก MENU → (ตัง้คา่
กําหนดเอง) → [เวลาในการขยายโฟกสั]

[63] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ตัง้คา่ระยะเวลาทีภ่าพถกูขยายดว้ยฟังกช์ัน่ [ MF Assist] หรอื [ขยายโฟกสั]

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [เวลาในการขยายโฟกสั] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

2 วนิาท ี(คา่เร ิม่ตน้):

ขยายภาพเป็นเวลา 2 วนิาที

5 วนิาท:ี

ขยายภาพเป็นเวลา 5 วนิาที

ไมจ่าํกดั:

ขยายภาพจนกระท่ังทา่นกดปุ่ มชตัเตอร์

[64] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั



เนน้ขอบของระยะทีอ่ยูใ่นโฟกสัดว้ยสทีีร่ะบ ุในการถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเอง หรอืโฟกสั
ดว้ยตวัเองโดยตรง ฟังกช์ัน่นีด้ว้ยใหท้า่นสามารถตรวจสอบโฟกสัไดง้า่ย

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ระดบัจดุสงูสดุ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

สงู:

ตัง้ระดับเนน้ขอบเป็น สงู

ปานกลาง:

ตัง้ระดับเนน้ขอบเป็น ปานกลาง

ตํา่:

ตัง้ระดับเนน้ขอบเป็น ตํา่

ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมใ่ชง้านฟังกช์ัน่เนน้ขอบ

หมายเหตุ

เนือ่งจากผลติภัณฑป์ระเมนิวา่บรเิวณทีช่ดัเจนเป็นบรเิวณทีอ่ยูใ่นโฟกสั ผลสงูสดุจงึอาจจะ
แตกตา่งกนัไปขึน้กบัวตัถแุละเงือ่นไขการถา่ยภาพ
ขอบของบรเิวณทีอ่ยูใ่นโฟกสัจะไมถ่กูปรับเนน้ เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่อยูด่ว้ยสาย HDMI

[65] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ตัง้สทีีใ่ชสํ้าหรับฟังกช์ัน่เนน้ขอบในการถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเอง หรอืโฟกสัดว้ยตวัเอง
โดยตรง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [สสีงูสดุ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 



รายละเอยีดรายการเมนู

สแีดง:
เนน้ขอบดว้ยสแีดง
สเีหลอืง:
เนน้ขอบดว้ยสเีหลอืง
สขีาว (คา่เร ิม่ตน้):

เนน้ขอบดว้ยสขีาว

[66] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ผลติภณัฑจ์ะปรับโฟกสัโดยอตัโนมตักิอ่นทีท่า่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ AF ลว่งหนา้] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ปรับโฟกสักอ่นทีท่า่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ปิด：

ไมป่รับโฟกสักอ่นทีท่า่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

หมายเหตุ

สามารถใช ้[ AF ลว่งหนา้] ไดเ้ฉพาะเมือ่ตดิเลนส ์E-mount เทา่นัน้

[67] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ทา่นสามารถเปลีย่นสลบัโหมดโฟกสัจากอตัโนมัตเิป็นโฟกสัเองหรอืกลบักนั ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
ขณะถา่ยภาพ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งขยับตําแหน่งมอืจับ



MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → ปุ่ มทีต่อ้งการ
กําหนดคา่ → [กดควบคมุ AF/MF คา้ง] หรอื [กดสลบัควบคมุ AF/MF]

1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

กดควบคมุ AF/MF คา้ง:

เปลีย่นโหมดโฟกสัขณะทีปุ่่ มถกูกดคา้งไว ้

กดสลบัควบคมุ AF/MF:

เปลีย่นโหมดโฟกสัจนกระท่ังปุ่ มถกูกดอกีครัง้

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตัง้ฟังกช์ัน่ [กดควบคมุ AF/MF คา้ง] เป็น [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ัน่
ของปุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

[68] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

แสงไฟชว่ย AF จะชว่ยสอ่งไฟ เพือ่ใหโ้ฟกสัไดง้า่ยขึน้บนวตัถใุนทีม่ดื แสงไฟชว่ย AF สแีดง
ชว่ยใหก้ลอ้งโฟกสัไดง้า่ยขึน้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จนกระทัง่ล็อคโฟกสัได ้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ไฟชว่ย AF] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

ใชแ้สงไฟชว่ยโฟกสั

ปิด:

ไมใ่ชแ้สงไฟชว่ย AF

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถใชง้าน [ ไฟชว่ย AF] ในสถานการณ์ตอ่ไปนี:้

ในโหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว



ในโหมด [ถา่ยภาพพาโนรามา]

เมือ่ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไปที ่[AF ตอ่เนือ่ง]

เมือ่ตัง้คา่ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี ่[ววิ], [กฬีา] หรอื [ทวิทัศนก์ลางคนื]

เมือ่ตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

เมือ่ตัง้คา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี ่[กวา้ง] หรอื [โซน] กรอบคน้หาระยะ AF จะปรากฏขึน้
เป็นเสน้ประ
แสงไฟชว่ย AF จะสอ่งฉายไฟทีส่วา่งมาก ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ อยา่มองตรง
ไปทีแ่สงไฟชว่ย AF ในระยะใกล ้

[69] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ใหท้า่นปรับและบนัทกึตําแหน่งออโตโ้ฟกสัสําหรับเลนสแ์ตล่ะตวั เมือ่ใชเ้ลนส ์A-mount กบั
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2 หรอื LA-EA4 (แยกจําหน่าย)

เลอืก MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ปรับ AF ละเอยีด]1. 

เลอืก [การตัง้คา่การปรับ AF] → [เปิด]2. 

[จํานวน] → คา่ทีต่อ้งการ

ทา่นสามารถเลอืกคา่ตัง้แตจ่าก -20 ถงึ +20 เลอืกคา่บวกเพือ่เลือ่นตําแหน่งโฟกสั
อตัโนมัตใิหห้า่งออกไปจากกลอ้ง เลอืกคา่ลบเพือ่เลือ่นตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตัใิห ้
ใกลเ้ขา้หาตวักลอ้ง

3. 

หมายเหตุ

ขอแนะนําใหท้า่นปรับตําแหน่งภาพใตเ้งือ่นไขการถา่ยภาพจรงิ
เมือ่ทา่นตดิเลนสท์ีไ่ดบ้นัทกึคา่ไวแ้ลว้ คา่ทีบ่นัทกึไวจ้ะปรากฏบนหนา้จอ [±0] จะปรากฏ
สําหรับเลนสท์ีย่งัไมไ่ดม้กีารบนัทกึคา่
ถา้หากคา่ทีแ่สดงบนหนา้จอปรากฏเป็น [−] แสดงวา่ทา่นไดทํ้าการบนัทกึคา่เลนสไ์วร้วมทัง้
หมด 30 เลนสแ์ลว้ และไมส่ามารถบนัทกึเลนสต์วัใหมเ่พิม่ไดอ้กี หากตอ้งการบนัทกึเลนส์
ใหม ่ใหต้ดิเลนสซ์ ึง่สามารถลบการบนัทกึได ้และตัง้คา่ไปที ่[±0] หรอืรเีซต็คา่ของเลนสทั์ง้
หมดโดยใช ้[ยกเลกิ]

ถา้ทา่นทําการ [ปรับ AF ละเอยีด] ดว้ยเลนสอ์ืน่นอกเหนอืจากเลนสข์อง Sony, Minolta



หรอื Konica-Minolta การตัง้คา่ทีบ่นัทกึไวสํ้าหรับเลนส ์Sony, Minolta หรอื Konica-

Minolta อาจไดรั้บผลกระทบ อยา่ใชง้าน [ปรับ AF ละเอยีด] กบัเลนสท์ีไ่มส่นับสนุน
ทา่นไมส่ามารถตัง้คา่ [ปรับ AF ละเอยีด] แยกกนัไดสํ้าหรับเลนส ์Sony, Minolta และ
Konica-Minolta ทีม่ขีอ้มลูจําเพาะเหมอืนกนั

[70] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ทา่นสามารถตัง้วา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงพืน้ทีโ่ฟกสัทีอ่ยูใ่นโฟกสัเมือ่ตัง้ [บรเิวณปรับโฟกสั]

ไปที ่[กวา้ง] หรอืตัง้ [โซน] และ [โหมดโฟกสั] ไปที ่[AF ตอ่เนือ่ง]

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [แสดงพืน้ที ่AF ตอ่เนือ่ง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

แสดงพืน้ทีโ่ฟกสัทีอ่ยูใ่นโฟกสั

ปิด:

ไมแ่สดงพืน้ทีโ่ฟกสัทีอ่ยูใ่นโฟกสั

หมายเหตุ

เมือ่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตัง้ไวท้ี ่[กลางภาพ] หรอื [จดุทีป่รับได]้ กรอบในพืน้ทีโ่ฟกสัที่
อยูใ่นโฟกสัจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว โดยไมคํ่านงึถงึการตัง้คา่ [แสดงพืน้ที ่AF ตอ่เนือ่ง]

[71] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ทา่นสามารถปรับโฟกสัดว้ยปุ่ มใดๆ แทนการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การตัง้คา่ของ [โหมด
โฟกสั] จะยังมผีล

เลอืกคยีท์ีต่อ้งการและกําหนดฟังกช์ัน่ [เปิด AF] ไปยงัคยีนั์น้โดยใช ้MENU → 1. 



(ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง]

กดคยีท์ีท่า่นไดกํ้าหนดฟังกช์ัน่ [เปิด AF] ไว ้ขณะถา่ยภาพดว้ยโฟกสัอตัโนมตัิ2. 

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตัง้ฟังกช์ัน่ [เปิด AF] เป็น [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มขวา] หรอื
[ปุ่ มลง]

[72] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

กลอ้งจะโฟกสัทีด่วงตาของวตัถใุนขณะทีท่า่นกดปุ่ มคา้งไว ้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → กําหนดฟังกช์ัน่
[AF ตามตา] ใหก้บัปุ่ มทีต่อ้งการ

1. 

หนักลอ้งไปทางใบหนา้ของบคุคลและกดปุ่ มทีท่า่นไดกํ้าหนดฟังกช์ัน่ [AF ตามตา] ไว ้2. 

กดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดปุ่ มทีกํ่าหนด3. 

หมายเหตุ

กลอ้งอาจจะไมส่ามารถโฟกสัไปยังดวงตา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์ตา่งๆ ในกรณีดงักลา่ว
กลอ้งจะตรวจหาภาพใบหนา้และโฟกสัไปทีใ่บหนา้นัน้
หากกลอ้งไมส่ามารถตรวจจับใบหนา้บคุคลในภาพได ้ทา่น จะไมส่ามารถใช ้[AF ตาม
ตา]ได ้
ในบางสถานการณ์ ทา่นจะไมส่ามารถใช ้[AF ตามตา] เชน่ เมือ่ตัง้คา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี่
[AF ตอ่เนือ่ง] หรอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ฯลฯ
[AF ตามตา] อาจไมทํ่างานในสถานการณ์ตอ่ไปนี:้

เมือ่บคุคลในภาพใสแ่วน่กนัแดด

เมือ่ผมปิดดวงตา

ในสภาวะทีแ่สงนอ้ยหรอืยอ้นแสง

เมือ่หลับตา

เมือ่บคุคลในภาพอยูใ่นทีร่ม่



เมือ่บคุคลในภาพไมอ่ยูใ่นโฟกสั

คาํแนะนํา

เมือ่กลอ้งโฟกสัไปยังดวงตาและตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไวท้ี ่[เปิด] เฟรมคน้หาภาพใบ
หนา้จะแสดงทีบ่นใบหนา้หลงัจากแสดงทีบ่นดวงตาแลว้ เมือ่ตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไว ้
ที ่[ปิด]เฟรมคน้หาภาพใบหนา้จะแสดงทีบ่นดวงตาเป็นเวลาครูห่นึง่

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตัง้ฟังกช์ัน่ [AF ตามตา] เป็น [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มขวา]
หรอื [ปุ่ มลง]

[73] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

ทา่นสามารถสลบัความเร็วในการโฟกสัขณะทีใ่ชโ้ฟกสัอตัโนมัตใินโหมดภาพเคลือ่นไหว

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ความเร็วขบั AF] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เร็ว:

ตัง้คา่ความเร็วขบั AF ไปทีเ่ร็ว โหมดนีเ้หมาะกบัการถา่ยฉากทีม่กีารเคลือ่นไหวฉับไว เชน่
กฬีา

ปกต ิ(คา่เร ิม่ตน้):

ตัง้คา่ความเร็วขบั AF ไปทีป่กติ

ชา้:

ตัง้คา่ความเร็วขบั AF ไปทีช่า้ ในโหมดนี ้จดุโฟกสัจะเปลีย่นอยา่งราบรืน่เมือ่วตัถทุีจ่ะโฟกสั
เปลีย่นไป โหมดนีม้ปีระโยชนสํ์าหรับการถา่ยภาพใหด้นู่าประทบัใจ

[74] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั



ทา่นสามารถตัง้ระยะเวลาสําหรับ AF ตดิตามในโหมดภาพเคลือ่นไหว

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ชว่งเวลา AF ตดิตาม] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

สงู:

ตัง้ระยะเวลา AF ตดิตามไวท้ีส่งู โหมดนีม้ปีระโยชนเ์มือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวขณะทีว่ัตถุ
กําลงัเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็ว

ปกต ิ(คา่เร ิม่ตน้):

ตัง้ระยะเวลา AF ตดิตามไวท้ีป่กต ิโหมดนีม้ปีระโยชนเ์มือ่ทา่นตอ้งการคงโฟกสัไวท้ีว่ตัถุ
บางอยา่งเมือ่มสี ิง่กดีขวางอยูห่นา้วตัถหุรอืในสถานทีแ่ออดั

[75] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโฟกสั

เครือ่งหมาย  บง่บอกถงึตําแหน่งของเซน็เซอรภ์าพ* เมือ่ทา่นวดัระยะหา่งทีแ่น่นอน
จากกลอ้งถงึวตัถ ุใหอ้า้งองิกบัตําแหน่งของเสน้แนวนอน
ระยะระหวา่งผวิสมัผัสของเลนสก์บัเซน็เซอรภ์าพอยูท่ีป่ระมาณ 18 มม.
*เซน็เซอรภ์าพ คอื ชิน้สว่นทีแ่ปลงแสงเป็นสญัญาณดจิติอล

หมายเหตุ

ถา้วตัถอุยูใ่กลก้วา่ระยะถา่ยภาพทีตํ่า่ทีส่ดุของเลนส ์จะไมส่ามารถยนืยันโฟกสัได ้ตรวจ



สอบใหแ้น่ใจวา่มรีะยะหา่งระหวา่งวตัถกุบักลอ้งอยา่งเพยีงพอ

[76] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

ทา่นสามารถปรับใหภ้าพทัง้ภาพ สวา่งขึน้หรอืมดืลง เมือ่เทยีบกบัระดับแสงทีต่ัง้โดยระบบปรับ
ระดบัแสงอตัโนมัต ิไดโ้ดยทําการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางดา้นบวกหรอืดา้นลบ ตามลําดบั
(ชดเชยแสง) โดยปกตแิลว้ ระดบัแสงจะถกูปรับอตัโนมตั ิ(ระบบปรับระดับแสงอตัโนมัต)ิ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ชดเชยแสง] → คา่ทีต่อ้งการ
ทา่นสามารถปรับระดบัแสงในชว่ง –3.0 EV ถงึ +3.0 EV

1. 

หมายเหตุ

สําหรับภาพเคลือ่นไหว ทา่นสามารถปรับระดบัแสงในชว่ง –2.0 EV ถงึ +2.0 EV

ถา้หากทา่นถา่ยภาพในสถานทีซ่ ึง่สวา่งหรอืมดืมาก หรอืเมือ่ทา่นใชง้านแฟลช ทา่นอาจจะ
ไมส่ามารถถา่ยไดผ้ลทีน่่าพงึพอใจ
หากทา่นใช ้[ปรับระดบัแสงเอง] ทา่นจะสามารถชดเชยระดบัแสงไดเ้ฉพาะเมือ่ตัง้ [ISO] ไว ้
ที ่[ISO AUTO]

[77] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

เลอืกโหมดวดัแสงซึง่กําหนดสว่นของหนา้จอทีใ่ชว้ดัเพือ่นํามาคํานวณระดบัแสง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดวดัแสง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

หลายจดุ (คา่เร ิม่ตน้):

วดัแสงในแตล่ะบรเิวณหลงัจากแบง่ภาพทัง้หมดออกเป็นบรเิวณยอ่ยๆ แลว้กําหนดระดบัแสงที่
เหมาะสมของทัง้ภาพ (วดัแสงแบบแบง่หลายสว่น)

กลางภาพ:



วดัความสวา่งเฉลีย่ของทัง้ภาพ โดยใหน้ํ้าหนักบรเิวณกลางภาพ (วดัแสงแบบเฉลีย่กลางภาพ)

จดุเดยีว:
วดัแสงเฉพาะตรงกลางภาพ (วดัแสงแบบจดุเดยีว) ฟังกช์ัน่นีม้ปีระโยชน ์เมือ่วตัถยุอ้นแสง
หรอืเมือ่วตัถแุละฉากหลังมคีอนทราสตส์งู

หมายเหตุ

[หลายจดุ] จะถกูเลอืกเมือ่ใชง้านฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี:้

[อตัโนมัตอิจัฉรยิะ]

[อตัโนมัตพิเิศษ]

[เลอืกบรรยากาศ]

ฟังกช์ัน่ซมูอืน่ๆ นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์

[78] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

ในกรณีทีค่อนทราสตร์ะหวา่งวตัถกุบัฉากหลงัสงู เชน่ เมือ่ถา่ยภาพวตัถยุอ้นแสง หรอืวัตถทุีอ่ยู่
ใกลห้นา้ตา่ง ใหว้ดัแสง ณ จดุทีว่ตัถมุคีวามสวา่งทีเ่หมาะสม แลว้ล็อคระดบัแสงกอ่นถา่ยภาพ
ลดความสวา่งของวตัถ ุไดโ้ดยวดัแสงทีจ่ดุซึง่สวา่งกวา่ตวัวตัถ ุแลว้ล็อคระดบัแสงของทัง้ภาพ
ทําใหว้ัตถสุวา่งขึน้ ไดโ้ดยวัดแสงทีจ่ดุซึง่มดืกวา่ตวัวตัถ ุแลว้ล็อคระดบัแสงของทัง้ภาพ

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] แลว้กําหนด [ปิดเปิด
ล็อคAEL] ใหก้บัปุ่ มทีต่อ้งการ

1. 

ปรับโฟกสั ณ จดุทีป่รับระดบัแสง2. 

กดปุ่ มทีกํ่าหนดใหก้บัฟังกช์ัน่ [ปิดเปิดล็อคAEL]

ระดบัแสงจะถกูล็อค และ  (ล็อค AE) จะตดิสวา่ง

3. 

ปรับโฟกสับนวัตถอุกีครัง้แลว้กดปุ่ มชตัเตอร์

ยกเลกิการล็อคระดบัแสงไดโ้ดยกดปุ่ มซึง่ไดกํ้าหนดฟังกช์ัน่ [ปิดเปิดล็อคAEL] ไว ้

4. 

คาํแนะนํา

ถา้หากทา่นเลอืกฟังกช์ัน่ [กดคา้งล็อคAEL] ใน [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] ทา่นสามารถ



ล็อคระดบัแสงไดต้ลอดเวลาทีท่า่นกดปุ่ ม AEL ลงคา้งไว ้ไมส่ามารถกําหนดฟังกช์ัน่ [กด
คา้งล็อคAEL] ใหก้บั [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มขวา] และ [ปุ่ มลง]

[79] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

ตัง้คา่วา่ตอ้งการล็อคระดบัแสงเมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

กําหนดระดบัแสงหลงัปรับโฟกสัอตัโนมัตเิมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เมือ่ตัง้ [โหมด
โฟกสั] ไปที ่[AF ครัง้เดยีว]
เมือ่ตัง้คา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี ่[AF อตัโนมตั]ิ และผลติภณัฑกํ์าหนดแลว้วา่วตัถกํุาลงัเคลือ่น
ไหวหรอืทา่นถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ระดบัแสงทีกํ่าหนดไวจ้ะถกูยกเลกิ

เปิด:

ล็อคระดบัแสงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ปิด:

ไมล็่อคระดบัแสงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ใชโ้หมดนีห้ากทา่นตอ้งการปรับโฟกสัและ
ระดบัแสงแยกจากกนั

หมายเหตุ

เมือ่ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี ่[AF ตอ่เนือ่ง] และ [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ คอื [ปิด] หรอื
[อตัโนมัต]ิ คา่รรัูบแสงจะถกูกําหนดทนัททีีท่า่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ถา้หากความ
สวา่งเปลีย่นแปลงมากขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ใหป้ลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ มชตัเตอรก์อ่น แลว้กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อกีครัง้
เมือ่กําหนด [ปิดเปิดล็อคAEL] ใหก้บัคยีใ์ดก็ตามโดยใช ้[ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] การทํา
งานโดยใชค้ยีจ์ะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่การตัง้คา่ [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์



[80] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

ตัง้คา่วา่ตอ้งการใชค้า่ชดเชยแสง เพือ่ควบคมุทัง้แสงแฟลชและแสงรอบขา้ง หรอืเฉพาะแสง
รอบขา้ง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่ชดเชยแสง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

แสงปกต&ิแฟลช (คา่เร ิม่ตน้):

ใชค้า่ชดเชยแสง เพือ่ควบคมุทัง้แสงแฟลชและแสงรอบขา้ง

เฉพาะแสงปกต:ิ

ใชค้า่ชดเชยแสง เพือ่ควบคมุแสงรอบขา้งเทา่นัน้

[81] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

ลายทางมา้ลายจะปรากฏเหนอืสว่นของภาพทีค่วามสวา่งเกนิระดบั IRE ทีท่า่นไดต้ัง้คา่ไว ้ใช ้
ลวดลายมา้ลายนี ้ชว่ยในการปรับความสวา่ง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ลายทาง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมแ่สดงลวดลายมา้ลาย
70/75/80/85/90/95/100/100+:

ปรับระดับความสวา่ง

หมายเหตุ

ลายทางมา้ลายไมป่รากฏขึน้ขณะเชือ่มตอ่ HDMI



[82] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับระดบัแสง

ทา่นสามารถตัง้วา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงคําแนะนําเมือ่เปลีย่นระดบัแสง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [แนะนําตัง้คา่ระดบัแสง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิด:

ไมแ่สดงคําแนะนํา
เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

แสดงคําแนะนํา

[83] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)

ทา่นสามารถตัง้คา่โหมดขบัเคลือ่น เชน่ ตอ่เนือ่ง หรอืถา่ยภาพดว้ยระบบตัง้เวลา

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ถา่ยภาพเดีย่ว (คา่เร ิม่ตน้):

ถา่ยภาพนิง่หนึง่ภาพ โหมดถา่ยภาพปกติ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง:

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งขณะทีท่า่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้
ต ัง้เวลา:

ถา่ยภาพเมือ่เวลาผา่นไป 10 หรอื 2 วนิาที
ต ัง้เวลา (ตอ่เนือ่ง):

ถา่ยภาพตามจํานวนทีร่ะบไุวอ้ยา่งตอ่เนือ่งเมือ่เวลาผา่นไป 10 วนิาที
ครอ่มตอ่เนือ่ง:

ถา่ยภาพหลายภาพขณะกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้โดยใหแ้ตล่ะภาพมรีะดบัการรับแสงทีต่า่งกนั



ครอ่มทลีะภาพ:

ถา่ยภาพเทา่จํานวนทีร่ะบ ุทลีะภาพ โดยแตล่ะภาพมคีวามสวา่งแตกตา่งกนั
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว:

ถา่ยภาพทัง้หมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมโีทนสตีา่งกนัตามการตัง้คา่ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ
สมดลุแสงสขีาว อณุหภมูสิ ีและฟิลเตอรส์ี

ครอ่ม DRO:

ถา่ยภาพทัง้หมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมรีะดบัตวัปรับชว่งไดนามกิตา่งกนั

[84] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งขณะทีท่า่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้

MENU→  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง: Hi (คา่เร ิม่ตน้):

ความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนือ่งถกูตัง้ไวท้ีส่งูสดุประมาณ 6 ภาพตอ่วนิาที
 ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง: Lo:

ความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนือ่งถกูตัง้ไวท้ีส่งูสดุประมาณ 3 ภาพตอ่วนิาที

คาํแนะนํา

รักษาโฟกสัและระดบัแสงใหค้งทีข่ณะถา่ยตอ่เนือ่งไดโ้ดยปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี้
ระดบัแสงของภาพแรกจะถกูกําหนดเมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การตัง้คา่ระดบัแสง
ของภาพแรก จะถกูใชก้บัภาพถัดๆไป

ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไปที ่[AF ตอ่เนือ่ง] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ

ตัง้ [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไปที ่[ปิด] หรอื [อตัโนมัต]ิ

[85] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)



กลอ้งถา่ยภาพดว้ยระบบตัง้เวลาหน่วง 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ตัง้เวลา]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ต ัง้เวลา: 10 วนิาท ี(คา่เร ิม่ตน้):

กําหนดระบบตัง้เวลาถา่ยภาพเป็น 10 วนิาที
เมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟตัง้เวลาจะกะพรบิ พรอ้มทัง้มเีสยีงบปี และชตัเตอรจ์ะทํางานเมือ่
ผา่นไป 10 วนิาท ียกเลกิระบบตัง้เวลาไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครัง้

ต ัง้เวลา: 2 วนิาท:ี

ตัง้ระบบตัง้เวลา 2 วนิาท ีชว่ยลดการสัน่ของกลอ้งทีเ่กดิจากการกดปุ่ มชตัเตอร์

คาํแนะนํา

กดปุ่ ม /  ของปุ่ มควบคมุเพือ่สิน้สดุการใชง้านระบบตัง้เวลาถา่ยภาพ
กดปุ่ ม /  และเลอืก  (ถา่ยภาพเดีย่ว) ของปุ่ มควบคมุเพือ่ยกเลกิระบบตัง้เวลา
ถา่ยภาพ

[86] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งตามจํานวนทีท่า่นตัง้เอาไว ้หลังจากเวลาผา่นไป 10 วนิาท ีทา่นสามารถ
เลอืกรปูทีด่ทีีส่ดุจากหลายภาพทีถ่า่ยไว ้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ตัง้เวลา (ตอ่เนือ่ง)]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ต ัง้เวลา (ตอ่เนือ่ง): 10 วนิาท ี3 ภาพ (คา่เร ิม่ตน้):



ถา่ยสามภาพตดิตอ่กนั 10 วนิาทหีลงัจากทา่นกดปุ่ มชตัเตอร์
เมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟตัง้เวลาจะกะพรบิ เสยีงบปีดงัขึน้ และชตัเตอรจ์ะทํางานหลงัจาก
เวลาผา่นไป 10 วนิาที

ต ัง้เวลา (ตอ่เนือ่ง): 10 วนิาท ี5 ภาพ:

ถา่ยหา้ภาพตดิตอ่กนั 10 วนิาทหีลงัจากทา่นกดปุ่ มชตัเตอร์
เมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟตัง้เวลาจะกะพรบิ เสยีงบปีดงัขึน้ และชตัเตอรจ์ะทํางานหลงัจาก
เวลาผา่นไป 10 วนิาที

[87] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)

กลอ้งจะถา่ยภาพหลายภาพในขณะทีเ่ปลีย่นระดบัแสงโดยอตัโนมัตจิากระดบัแสงพืน้ฐาน เป็น
ระดบัทีม่ดืลง และสวา่งขึน้ กดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้จนกระท่ังสิน้สดุการถา่ยครอ่ม
ทา่นสามารถเลอืกภาพทีต่รงกบัความตอ้งการไดห้ลงัถา่ยภาพ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ครอ่มตอ่เนือ่ง]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 0.3EV 3 ภาพ (คา่เร ิม่ตน้):

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดส้ามภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 0.3 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 0.3EV 5 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดห้า้ภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 0.3 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 0.5EV 3 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดส้ามภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 0.5 EV



ครอ่มตอ่เนือ่ง: 0.5EV 5 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดห้า้ภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 0.5 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 0.7EV 3 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดส้ามภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 0.7 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 0.7EV 5 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดห้า้ภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 0.7 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 1.0EV 3 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดส้ามภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 1.0 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 2.0EV 3 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดส้ามภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 2.0 EV

ครอ่มตอ่เนือ่ง: 3.0EV 3 ภาพ:

การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดส้ามภาพตดิตอ่กนัโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวกหรอืลบ
ครัง้ละ 3.0 EV

หมายเหตุ

ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ
เมือ่เลอืก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดบัแสงเอง] คา่ระดบัแสงจะถกูปรับโดยปรับคา่
ISO ถา้หากเลอืกคา่อืน่นอกเหนอืจาก [ISO AUTO] ระดบัแสงจะถกูเปลีย่นโดยการปรับคา่
ความเร็วชตัเตอร์
เมือ่ทา่นปรับระดบัแสง ระดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นตามคา่ทีช่ดเชย
เมือ่ใชแ้ฟลช ผลติภัณฑจ์ะทําการถา่ยภาพครอ่มโดยใชแ้ฟลช ซึง่จะเปลีย่นปรมิาณแสง
แฟลชแมเ้มือ่เลอืก [ครอ่มตอ่เนือ่ง] ไว ้กดปุ่ มชตัเตอรสํ์าหรับแตล่ะภาพ

[88] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)



กลอ้งจะถา่ยภาพหลายภาพในขณะทีเ่ปลีย่นระดบัแสงโดยอตัโนมัตจิากระดบัแสงพืน้ฐาน เป็น
ระดบัทีม่ดืลง และสวา่งขึน้
กดปุ่ มชตัเตอรสํ์าหรับแตล่ะภาพ ทา่นสามารถเลอืกภาพทีต่รงตามความตอ้งการไดห้ลงัจาก
บนัทกึเสร็จแลว้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ครอ่มทลีะภาพ]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ครอ่มทลีะภาพ: 0.3EV ทกุๆ 3 ภาพ (คา่เร ิม่ตน้):
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดสามภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไป
ทางบวกหรอืลบครัง้ละ 0.3 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 0.3EV ทกุๆ 5 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดหา้ภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวก
หรอืลบครัง้ละ 0.3 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 0.5EV ทกุๆ 3 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดสามภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไป
ทางบวกหรอืลบครัง้ละ 0.5 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 0.5EV ทกุๆ 5 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดหา้ภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวก
หรอืลบครัง้ละ 0.5 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 0.7EV ทกุๆ 3 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดสามภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไป
ทางบวกหรอืลบครัง้ละ 0.7 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 0.7EV ทกุๆ 5 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดหา้ภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไปทางบวก
หรอืลบครัง้ละ 0.7 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 1.0EV ทกุๆ 3 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดสามภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไป
ทางบวกหรอืลบครัง้ละ 1.0 EV



ครอ่มทลีะภาพ: 2.0EV ทกุๆ 3 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดสามภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไป
ทางบวกหรอืลบครัง้ละ 2.0 EV

ครอ่มทลีะภาพ: 3.0EV ทกุๆ 3 ภาพ:
การตัง้คา่นีทํ้าใหถ้า่ยไดท้ัง้หมดสามภาพในหนึง่แถวโดยทีร่ะดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นไป
ทางบวกหรอืลบครัง้ละ 3.0 EV

หมายเหตุ

เมือ่เลอืก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดบัแสงเอง] คา่ระดบัแสงจะถกูปรับโดยปรับคา่
ISO ถา้หากเลอืกคา่อืน่นอกเหนอืจาก [ISO AUTO] ระดบัแสงจะถกูเปลีย่นโดยการปรับคา่
ความเร็วชตัเตอร์
เมือ่ทา่นปรับระดบัแสง ระดบัแสงจะถกูปรับเลือ่นตามคา่ทีช่ดเชย

[89] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)

ถา่ยสามภาพ โดยแตล่ะภาพมโีทนสตีา่งกนัไปตามการตัง้คา่สมดลุแสงสขีาว อณุหภมูสิ ีและ
ฟิลเตอรส์ทีีเ่ลอืก

MENU→  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ครอ่มสมดลุยส์ขีาว]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ครอ่มสมดลุยแ์สงสขีาว: Lo (คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึภาพตดิตอ่กนัสามภาพ ดว้ยสมดลุแสงสขีาวแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย

ครอ่มสมดลุยแ์สงสขีาว: Hi:

บนัทกึภาพตดิตอ่กนัสามภาพ ดว้ยสมดลุแสงสขีาวแตกตา่งกนัมาก

หมายเหตุ

ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ



[90] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา)

ทา่นสามารถบนัทกึไดร้วมสามภาพ โดยแตล่ะภาพมคีา่ระดบัการปรับชว่งไดนามกิทีแ่ตกตา่ง
กนั

MENU→  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดขบัเคลือ่น] → [ครอ่ม DRO]1. 

เลอืกโหมดทีต่อ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ครอ่ม DRO: Lo (คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึภาพสามภาพตดิตอ่กนัโดยเปลีย่นคา่ระดบัการปรับชว่งไดนามกิเล็กนอ้ย

ครอ่ม DRO: Hi:

บนัทกึภาพสามภาพตดิตอ่กนัโดยเปลีย่นคา่ระดบัการปรับชว่งไดนามกิมาก

หมายเหตุ

ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

[91] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ ถา่ยภาพตวัเองโดยการดทูีห่นา้จอ

 

ทา่นสามารถเปลีย่นมมุของจอ LCD และถา่ยภาพขณะทีด่ภูาพบนหนา้จอ

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้เวลาถา่ยภาพตวัเอง] → [เปิด]1. 

เอยีงจอ LCD ขึน้ 180° จากนัน้หนัเลนสม์าทีต่วัทา่น2. 



กดปุ่ มชตัเตอร์
ผลติภณัฑจ์ะเริม่การถา่ยภาพดว้ยระบบตัง้เวลาหลงัผา่นไปสามวนิาที

3. 

คาํแนะนํา

ถา้ตอ้งการใชโ้หมดขบัเคลือ่นอืน่นอกเหนอืจากโหมดตัง้เวลาหน่วง 3 วนิาท ีใหต้ัง้คา่ [ตัง้
เวลาถา่ยภาพตวัเอง] ไปที ่[ปิด] กอ่น จากนัน้ปรับเอยีงจอภาพขึน้ประมาณ 180 องศา

[92] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกความไวแสง ISO

ความไวตอ่แสงถกูกําหนดดว้ยคา่ ISO (ดชันรีะดบัแสงทีแ่นะนํา) ยิง่คา่สงูขึน้ ความไวแสงยิง่
มากขึน้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ISO] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ISO AUTO (คา่เร ิม่ตน้):

ตัง้คา่ความไวแสง ISO โดยอตัโนมัติ

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000

/ 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:

ทา่นสามารถลดอาการภาพเบลอในทีม่ดื หรอืวตัถเุคลือ่นไหว ไดโ้ดยเพิม่ความไวแสง ISO

(เลอืกคา่ทีส่งูขึน้)



หมายเหตุ

[ISO AUTO] จะถกูเลอืกเมือ่ใชง้านฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี:้

[อตัโนมัตอิจัฉรยิะ]

[อตัโนมัตพิเิศษ]

[เลอืกบรรยากาศ]

[ถา่ยภาพพาโนรามา]

ยิง่คา่ ISO สงูขึน้ ภาพกจ็ะมจีดุรบกวนมากยิง่ขึน้
เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว คา่ ISO ทีใ่ชไ้ดค้อืระหวา่ง ISO 100 และ ISO 12800 ถา้หากตัง้
คา่ ISO ไวส้งูกวา่คา่ ISO 12800 คา่จะถกูปรับเป็น ISO 12800 โดยอตัโนมตั ิเมือ่ส ิน้สดุ
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดัง้เดมิ

[93] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การแกไ้ขความสวา่งหรอืคอนทราสต์

เมือ่แบง่ภาพเป็นสว่นเล็กๆ ผลติภณัฑจ์ะวเิคราะหค์อนทราสตข์องแสงและเงาระหวา่งวตัถกุบั
พืน้หลงั ทําใหไ้ดภ้าพทีส่วา่งและไลแ่สงเงาทีด่ทีีส่ดุ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [DRO/ออโต ้HDR] → [ตวัปรับไดนามกิ]1. 

เลอืกคา่ทีต่อ้งการดว้ยดา้น ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

 ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

แกไ้ขความสวา่งอตัโนมัติ

ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: ระดบั 1 ― ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: ระดบั 5:

ปรับแสงเงาในแตล่ะบรเิวณของภาพทีบ่นัทกึ เลอืกระดบัการปรับใหเ้หมาะสมทีส่ดุจากระดบั
Lv1 (ออ่น) ถงึ Lv5 (เขม้)

หมายเหตุ

[DRO/ออโต ้HDR] ถกูกําหนดไวท้ี ่[ปิด] เมือ่ตัง้โหมดถา่ยภาพไปที ่[ถา่ยภาพพาโนรามา]
หรอืเมือ่ใช ้[เอฟเฟ็คของภาพ]



[DRO/ออโต ้HDR] ถกูกําหนดไวท้ี ่[ปิด] เมือ่ [ตะวนัตกดนิ], [ทวิทัศนก์ลางคนื], [บคุคล
กลางคนื], [กลางคนื ถอืดว้ยมอื] หรอื [ป้องกนัภาพสัน่ไหว] ถกูเลอืกใน [เลอืกบรรยากาศ]

การตัง้คา่จะถกูกําหนดไวท้ี ่[ตวัปรับชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั]ิ เมือ่เลอืกโหมดอืน่ไวใ้น [เลอืก
บรรยากาศ]

เมือ่ถา่ยภาพดว้ย [ตวัปรับไดนามกิ] ภาพอาจจะมจีดุรบกวนมาก เลอืกระดบัทีเ่หมาะสมโดย
ตรวจสอบภาพทีถ่า่ยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ทา่นตัง้คา่เนน้ลกูเลน่มากขึน้

[94] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การแกไ้ขความสวา่งหรอืคอนทราสต์

เพิม่ชว่ง (การไลแ่สง) เพือ่ใหส้ามารถบนัทกึจากสว่นทีส่วา่งถงึสว่นทีม่ดืใหม้คีวามสวา่งทีถ่กู
ตอ้ง (HDR: High Dynamic Range) บนัทกึภาพทีม่กีารรับแสงพอดหีนึง่ภาพและภาพซอ้น
แสงอกีหนึง่ภาพ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [DRO/ออโต ้HDR] → [ออโต ้HDR]1. 

เลอืกคา่ทีต่อ้งการดว้ยดา้น ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

 ออโต ้HDR: ปรบัแสงทีต่า่งอตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

แกไ้ขความแตกตา่งระดบัแสงโดยอตัโนมตัิ

 ออโต ้HDR: ปรบัแสงทีต่า่ง 1.0 EV ― ออโต ้HDR: ปรบัแสงทีต่า่ง 6.0 EV:

ตัง้คา่ความตา่งระดบัแสง ตามคอนทราสตข์องวตัถ ุเลอืกระดบัทีด่ทีีส่ดุระหวา่ง 1.0 EV (ออ่น)

ถงึ 6.0 EV (เขม้)

ตวัอยา่งเชน่ ถา้ทา่นตัง้คา่ระดบัแสงไวท้ี ่2.0 EV ภาพสามภาพจะถกูประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยมี
ระดบัแสงดงัตอ่ไปนี ้−1.0 EV, ระดบัแสงทีเ่หมาะสมทีส่ดุ และ +1.0 EV

หมายเหตุ

[ออโต ้HDR] ใชง้านไมไ่ดก้บัภาพ RAW

เมือ่ตัง้โหมดถา่ยภาพไวท้ี ่[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [อตัโนมัตพิเิศษ], [ถา่ยภาพพาโนรามา]
หรอื [เลอืกบรรยากาศ] ทา่นไมส่ามารถเลอืก [ออโต ้HDR]

เมือ่ใช ้[เอฟเฟ็คของภาพ] ทา่นไมส่ามารถเลอืก [ออโต ้HDR] ได ้



ทา่นไมส่ามารถเริม่ถา่ยภาพถดัไป จนกวา่กระบวนการบนัทกึหลงัทา่นถา่ยภาพจะเสร็จสิน้
ทา่นอาจจะไมส่ามารถไดเ้อฟเฟ็คทีต่อ้งการ ทัง้นีข้ ึน้กบัความแตกตา่งของความสวา่งของ
วัตถ ุและเงือ่นไขการถา่ยภาพ
เมือ่ใชง้านแฟลช ฟังกช์ัน่นีจ้ะไดผ้ลนอ้ย
เมือ่ภาพมคีอนทราสตตํ์า่ หรอืเมือ่กลอ้งสัน่หรอืเกดิอาการวตัถเุบลอ ทา่นอาจจะไมไ่ดภ้าพ
HDR ทีด่ ีถา้หากกลอ้งพบปัญหา  จะปรากฏบนภาพทีถ่า่ยเพือ่แจง้ใหท้า่นทราบ
ถา่ยภาพอกีครัง้ตามความจําเป็น ใหค้วามใสใ่จกบัคอนทราสตห์รอือาการภาพเบลอ

[95] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโทนสี

ปรับโทนสตีามสภาพแสงโดยรอบ ใชร้ะบบนีเ้มือ่โทนสขีองภาพ ไมอ่อกมาตามทีท่า่นตอ้งการ
หรอืเมือ่ทา่นมเีจตนาเปลีย่นโทนสเีพือ่สรา้งสรรคก์ารแสดงออกของภาพถา่ย

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

 อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

กลอ้งตรวจจับแหลง่กําเนดิแสงและปรับโทนสโีดยอตัโนมัติ

 แสงแดดกลางวนั:

ปรับโทนสสํีาหรับแสงแดดกลางวัน

 แสงแดดในรม่:

ปรับโทนสสํีาหรับแสงใตร้ม่เงา

 แสงแดดมเีมฆ:

ปรับอณุหภมูสิสํีาหรับทอ้งฟ้ามเีมฆ

 แสงหลอดไฟฟ้า:

ปรับอณุหภมูสิสํีาหรับสถานทีใ่ตแ้สงหลอดไส ้หรอืใตแ้สงสวา่งมาก เชน่ ในสตดูโิอถา่ยภาพ

 ฟลอูอ.: ขาวนวล:

อณุหภมูสิถีกูปรับสําหรับแสงหลอดฟลอูอเรสเซนตส์ขีาวนวล

 ฟลอูอ.: คลูไวท:์



อณุหภมูสิถีกูปรับสําหรับแสงหลอดฟลอูอเรสเซนตส์ขีาว

 ฟลอูอ.: ขาวสวา่ง:

อณุหภมูสิถีกูปรับสําหรับแสงหลอดฟลอูอเรสเซนตส์ขีาวเป็นกลาง

 ฟลอูอ.: แสงแดดกว.:

อณุหภมูสิถีกูปรับสําหรับแสงหลอดฟลอูอเรสเซนตส์ขีาวกลางวัน

 แฟลช:

อณุหภมูสิถีกูปรับสําหรับแสงไฟแฟลช

 อตัโนมตัใิตนํ้า้:

อณุหภมูสิถีกูปรับสําหรับการถา่ยภาพใตน้ํ้า

 อณุ./ฟิลเตอรส์:ี

ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสง ใชล้กูเลน่ของฟิลเตอร ์CC (ชดเชยส)ี สําหรับการถา่ยภาพ
 กาํหนดเอง:

ใชก้ารตัง้คา่สมดลุแสงสขีาวทีบ่นัทกึไวใ้น [ตัง้คา่กําหนดเอง]
 ต ัง้คา่กาํหนดเอง:

จดจําสขีาวพืน้ฐานภายใตส้ภาพแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มทีถ่า่ยภาพ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถใชด้า้นขวาของปุ่ มควบคมุเพือ่แสดงหนา้จอปรับละเอยีดและทําการปรับ
ละเอยีดอณุหภมูสิตีามทีต่อ้งการ
ใน [อณุ./ฟิลเตอรส์]ี ทา่นสามารถใชปุ้่ มขวาเพือ่แสดงหนา้จอตัง้คา่อณุหภมูสิแีละทําการตัง้
คา่ได ้ถา้ทา่นกดปุ่ มขวาอกีครัง้ หนา้จอปรับละเอยีดจะปรากฏขึน้เพือ่ใหท้า่นทําการปรับ
ละเอยีดตามทีต่อ้งการ

หมายเหตุ

[สมดลุยแ์สงสขีาว] จะถกูกําหนดไวท้ี ่[อตัโนมัต]ิ ในกรณีตอ่ไปนี:้

[อตัโนมัตอิจัฉรยิะ]

[อตัโนมัตพิเิศษ]

[เลอืกบรรยากาศ]

[96] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การปรับโทนสี



ในฉากทีแ่สงโดยรอบประกอบไปดว้ยแหลง่กําเนดิแสงหลายชนดิ แนะนําใหใ้ชส้มดลุแสงสี
ขาวกําหนดเองเพือ่ใหส้รา้งสขีาวไดอ้ยา่งแมน่ยํา

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [ตัง้คา่กําหนดเอง]1. 

ถอืผลติภณัฑโ์ดยใหบ้รเิวณสขีาวครอบคลมุบรเิวณปรับ AF ทีอ่ยูต่รงกลางทัง้หมดแลว้
กด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ
คา่ทีว่ดั (อณุหภมูสิแีละฟิลเตอรส์)ี จะแสดงขึน้มาและถกูบนัทกึ

2. 

หมายเหตุ

ขอ้ความ [อณุหภมูสิกํีาหนดเองผดิพลาด] แสดงวา่คา่สงูกวา่ชว่งทีค่าดหมาย เมือ่ใชแ้ฟลช
กบัวตัถซุ ึง่มสีสีวา่งมากเกนิไปในกรอบภาพ ถา้หากทา่นบนัทกึคา่นี ้ตวัแสดง  จะ
เปลีย่นเป็นสสีม้ในหนา้จอแสดงขอ้มลูการบนัทกึ ณ จดุนี ้ทา่นสามารถถา่ยภาพได ้แตข่อ
แนะนําใหทํ้าการตัง้สมดลุแสงสขีาวใหมอ่กีครัง้ เพือ่ไดค้า่สมดลุแสงสขีาวทีถ่กูตอ้งยิง่ขึน้

[97] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดเอฟเฟ็คภาพ

เลอืกฟิลเตอรล์กูเลน่ทีต่อ้งการ เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีน่่าประทับใจและเป็นศลิปะยิง่ขึน้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [เอฟเฟ็คของภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ปิดฟังกช์ัน่ [เอฟเฟ็คของภาพ]

กลอ้งทอย:

สรา้งภาพทีนุ่่มนวลโดยมเีงาทีม่มุภาพและความคมชดัลดลง

สสีนัสดใส:

สรา้งภาพใหด้สูดใสโดยเนน้โทนสี



โปสเตอรไ์รเซช ัน่:

สรา้งภาพคอนทราสตส์งู ดเูป็นนามธรรม โดยเนน้แมส่ใีหม้าก หรอืใชส้ขีาวดํา

ภาพแนวเรโทร:

สรา้งภาพใหด้เูหมอืนภาพเกา่โดยใชโ้ทนสเีซเปีย และคอนทราสตซ์ดีจาง

ภาพโทนสวา่งนุม่นวล:

สรา้งภาพตามบรรยากาศทีร่ะบ:ุ สวา่ง โปรง่แสง บอบบาง ละเอยีดออ่น นุ่มนวล

สบีนพืน้ขาวดาํ:

สรา้งภาพทีค่งบางสไีว ้แตเ่ปลีย่นสอีืน่เป็นขาวดํา

สเีดยีวคอนทราสตส์งู:

สรา้งภาพขาวดําคอนทราสตส์งู

ซอฟตโ์ฟกสั:

สรา้งภาพทีเ่ต็มไปดว้ยเอฟเฟ็คแสงนวล

ภาพวาด HDR:

สรา้งภาพใหเ้หมอืนภาพวาด เนน้สแีละรายละเอยีด

สเีดยีวโทนเขม้:

สรา้งภาพขาวดําทีเ่ต็มไปดว้ยการไลร่ะดบัและมรีายละเอยีด

มนิเิอเจอร:์

สรา้งภาพทีเ่นน้วตัถใุหส้ดใส โดยปรับฉากหลงัใหเ้บลอมาก เอฟเฟ็คนีอ้าจจะพบบอ่ยในภาพ
ของแบบจําลองขนาดเล็ก

ภาพสนํีา้:

สรา้งภาพทีม่เีอฟเฟ็คการซมึของหมกึและเบลอภาพ ใหเ้หมอืนระบายดว้ยสน้ํีา

ภาพวาด:

สรา้งภาพทีเ่หมอืนภาพวาดโดยเนน้บรเิวณขอบ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถทําการตัง้คา่โดยละเอยีดสําหรับโหมด [เอฟเฟ็คของภาพ] ตอ่ไปนีโ้ดยกดที่
ดา้นซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ

[กลอ้งทอย]

[โปสเตอรไ์รเซชัน่]



[สบีนพืน้ขาวดํา]

[ซอฟตโ์ฟกสั]

[ภาพวาด HDR]

[มนิเิอเจอร]์

[ภาพวาด]

หมายเหตุ

เมือ่เลอืก [สบีนพืน้ขาวดํา] ภาพอาจจะไมค่งสทีีเ่ลอืกไว ้ทัง้นีข้ ึน้กบัวัตถหุรอืเงือ่นไขถา่ย
ภาพ
ทา่นไมส่ามารถตรวจสอบเอฟเฟ็คตอ่ไปนีบ้นหนา้จอถา่ยภาพ เนือ่งจากกลอ้งประมวลผล
ภาพหลงัจากถา่ยภาพ นอกจากนี ้ทา่นยังไมส่ามารถถา่ยภาพอืน่จนกวา่การประมวลผล
ภาพจะเสร็จสิน้ ทา่นไมส่ามารถใชเ้อฟเฟ็คเหลา่นีก้บัภาพเคลือ่นไหว

[ซอฟตโ์ฟกสั]

[ภาพวาด HDR]

[สเีดยีวโทนเขม้]

[มนิเิอเจอร]์

[ภาพสน้ํีา]

[ภาพวาด]

ในกรณีของ [ภาพวาด HDR] และ [สเีดยีวโทนเขม้] ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยสามครัง้ตอ่การ
ถา่ยหนึง่ภาพ ระมัดระวงัเกีย่วกบัประเด็นตอ่ไปนี:้

ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้มือ่วตัถไุมเ่คลือ่นไหวหรอืไมก่ะพรบิไฟ

อยา่เปลีย่นองคป์ระกอบกอ่นถา่ยภาพ

หากฉากในภาพมคีอนทราสตตํ์า่หรอืกลอ้งสัน่มาก หรอืเมือ่วตัถไุมช่ดัเจน ทา่นอาจจะไมไ่ด ้
รับภาพ HDR ทีด่ ีถา้หากกลอ้งตรวจพบสถานการณ์นี ้ /  จะปรากฏบนภาพที่
ถา่ยเพือ่แจง้ใหท้า่นทราบ ถา้หากจําเป็น ใหเ้ปลีย่นองคป์ระกอบหรอืปรับการตัง้คา่ใหม่
ระมัดระวงัอยา่ใหภ้าพเบลอ แลว้ถา่ยอกีครัง้
[เอฟเฟ็คของภาพ] ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้เมือ่ตัง้คา่ [ คณุภาพ] ไวท้ี ่[RAW] หรอื [RAW

& JPEG]

[98] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การเลอืกโหมดเอฟเฟ็คภาพ

ใหท้า่นเลอืกวธิกีารประมวลผลภาพทีต่อ้งการ ทา่นสามารถปรับระดับแสง (ความเร็วชตัเตอร์



และคา่รรัูบแสง) ไดต้ามทีต่อ้งการ โดยใช ้[สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] ซึง่จะแตกตา่งจาก [เลอืก
บรรยากาศ] ทีผ่ลติภณัฑทํ์าการปรับระดับแสงเอง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

 ปกต ิ(คา่เร ิม่ตน้):

สําหรับถา่ยภาพฉากตา่งๆใหอ้ดุมดว้ยการไลร่ะดบัแสงและสสีวยงาม

 สดใส:

ความอิม่สแีละคอนทราสตถ์กูปรับใหส้งูขึน้สําหรับถา่ยใหไ้ดภ้าพทีน่่าตืน่ตา ของฉากทีเ่ต็มไป
ดว้ยสสีนั และวตัถ ุเชน่ ดอกไม ้ทุง่สเีขยีวของฤดใูบไมผ้ล ิสฟ้ีาบนทอ้งฟ้า หรอืทวิทศันท์อ้ง
ทะเล

 บคุคล:

สําหรับถา่ยภาพสผีวิใหม้โีทนออ่น เหมาะอยา่งยิง่กบัการถา่ยภาพบคุคล

 ววิ:

ความอิม่ส ีคอนทราสต ์และความคมชดั จะถกูปรับใหส้งูขึน้เพือ่ถา่ยใหไ้ดภ้าพทีค่มชดัสดใส
ววิระยะไกลก็จะแลดโูดดเดน่ยิง่ขึน้

 ตะวนัตกดนิ:

สําหรับถา่ยภาพสแีดงอนัสวยงามของอาทติยต์กดนิ

 ขาวดาํ:

สําหรับถา่ยภาพสขีาวดํา

 เซเปีย:

สําหรับถา่ยภาพสเีซเปีย

การต ัง้ [คอนทราสต]์, [ความอิม่ส]ี และ [ความคมชดั]

สามารถปรับ [คอนทราสต]์, [ความอิม่ส]ี และ [ความคมชดั] แยกสําหรับแตล่ะรายการใน [สรา้ง
สรรคภ์าพถา่ย]

เลอืกรายการทีต่อ้งการตัง้คา่โดยกดดา้นขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ แลว้ตัง้คา่โดยกดดา้น
บน/ลา่ง ของปุ่ มควบคมุ

 คอนทราสต:์

ยิง่เลอืกคา่สงูขึน้เทา่ใด ความแตกตา่งของแสงและเงาก็จะถกูทําใหเ้ดน่มากขึน้เทา่นัน้ และจะ



มผีลกบัภาพมากยิง่ขึน้
 ความอิม่ส:ี

ยิง่เลอืกคา่สงู สกีจ็ะยิง่สดใสมากขึน้ เมือ่เลอืกคา่ตํา่ลง สขีองภาพจะถกูยบัยัง้ใหอ้อ่นลง
 ความคมชดั:

ปรับความคมชดั ยิง่เลอืกคา่สงูขึน้ ขอบของวตัถจุะถกูปรับเนน้มากขึน้ ยิง่เลอืกคา่นอ้ยลง ขอบ
ของวัตถจุะถกูปรับใหอ้อ่นนวลลง

หมายเหตุ

[ปกต]ิ จะถกูเลอืกเมือ่ใชง้านฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี:้

[อตัโนมัตอิจัฉรยิะ]

[อตัโนมัตพิเิศษ]

[เลอืกบรรยากาศ]

[เอฟเฟ็คของภาพ]

เมือ่ตัง้ [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] ไวท้ี ่[ขาวดํา] หรอื [เซเปีย] ทา่นจะไมส่ามารถปรับ [ความอิม่
ส]ี

[99] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ทา่นสามารถใชร้ปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว “XAVC S” ไดด้ว้ยกลอ้งนี ้ดรูายละเอยีด
เกีย่วกบัรปูแบบ “XAVC S” ไดจ้ากคําอธบิายตอ่ไปนี้

XAVC S คอือะไร

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามละเอยีดสงูโดยแปลงเป็นภาพเคลือ่นไหว MP4 โดยใชต้วั
แปลงสญัญาณ MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบบีอดัขอ้มลูภาพไดม้ี
ประสทิธภิาพสงูกวา่ ทา่นสามารถบนัทกึภาพถา่ยคณุภาพสงูพรอ้มกบัลดปรมิาณขอ้มลูได ้

รปูแบบการบนัทกึ XAVC S/AVCHD

XAVC S:

อตัราบติ: ประมาณ 50 Mbps*1

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยสทีีส่วา่งสดใสยิง่ขึน้เมือ่เทยีบกบั AVCHD พรอ้มจํานวนขอ้มลูที่
เพิม่ขึน้

AVCHD:



อตัราบติ: ประมาณ 28 Mbps*2

รปูแบบ AVCHD มรีะบบความสามารถในการใชง้านรว่มกบัอปุกรณจั์ดเก็บอืน่ๆ นอกเหนอืจาก
คอมพวิเตอรส์งูกวา่

อตัราบติ คอื จํานวนขอ้มลูทีป่ระมวลผลภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
*1เฉลีย่
*2สงูสดุ

[100] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เลอืกรปูแบบไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

XAVC S:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวคณุภาพระดบั HD ในรปูแบบ XAVC S รปูแบบไฟลน์ีเ้หมาะสําหรับ
อตัราบติสงู
เสยีง: LPCM

ทา่นไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกโ์ดยใช ้PlayMemories Home กบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึ
ขณะตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที ่[XAVC S]

หากตอ้งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี ่[XAVC S] ทา่นตอ้ง
มกีารด์หน่วยความจํา SDXC ทีม่คีวามจอุยา่งนอ้ย 64 GB (Class 10 หรอืเร็วกวา่) การด์
หน่วยความจํา SDXC ทีส่นับสนุน UHS-I ซึง่มคีวามจอุยา่งนอ้ย 64 GB หรอืสือ่ Memory

Stick XC-HG Duo

AVCHD (คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวคณุภาพระดบั HD ในรปูแบบ AVCHD รปูแบบไฟลน์ีเ้หมาะสําหรับทวีี
ความละเอยีดสงู
ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดสิก ์Blu-ray, แผน่ดสิกท์ีบ่นัทกึแบบ AVCHD หรอืแผน่ DVD-Video

ดว้ยซอฟตแ์วร ์PlayMemories Home

เสยีง: Dolby Digital

MP4:



บนัทกึภาพเคลือ่นไหว mp4 (AVC) รปูแบบนีเ้หมาะสําหรับการสง่ภาพขึน้เว็บ เอกสารแนบอี
เมล เป็นตน้
เสยีง: AAC

ทา่นไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร ์PlayMemories Home กบัภาพเคลือ่น
ไหวทีบ่นัทกึเมือ่ตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี ่[MP4]

[101] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เลอืกขนาดภาพ อตัราเฟรม และคณุภาพของภาพ สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ทีอ่ตัรา
บติสงู คณุภาพของภาพจะสงูขึน้ดว้ย

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ตัง้คา่การบนัทกึ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

เมือ่ต ัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี ่[XAVC S]

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามละเอยีดสงูโดยแปลงเป็นรปูแบบไฟล ์MP4 โดยใชต้วัแปลง
สญัญาณ MPEG-4 AVC/H.264

เมือ่ต ัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี ่[AVCHD]

60i/50i: ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึทีป่ระมาณ 60 ฟีลด/์วนิาท ี(สําหรับอปุกรณท์ีส่นับสนุน
1080 60i) หรอื 50 ฟีลด/์วนิาท ี(สําหรับอปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 50i) ในโหมดอนิเทอรเ์ลซ
เสยีง Dolby Digital รปูแบบ AVCHD

24p/25p: ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึทีป่ระมาณ 24 เฟรม/วนิาท ี(สําหรับอปุกรณ์ทีส่นับสนุน
1080 60i) หรอื 25 เฟรม/วนิาท ี(สําหรับอปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 50i) ในโหมดโปรเกรสซฟี
เสยีง Dolby Digital รปูแบบ AVCHD

60p/50p: ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึทีป่ระมาณ 60เฟรม/วนิาท ี(สําหรับอปุกรณ์ทีส่นับสนุน
1080 60i) หรอื 50 เฟรม/วนิาท ี(สําหรับอปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 50i) ในโหมดโปรเกรสซฟี
เสยีง Dolby Digital รปูแบบ AVCHD

เมือ่ต ัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี ่[MP4]

ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยจะถกูบนัทกึในรปูแบบ MPEG-4 ทีป่ระมาณ 30 เฟรม/วนิาท ี(สําหรับ
อปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 60i) หรอืประมาณ 25 เฟรม/วนิาท ี(สําหรับอปุกรณท์ีส่นับสนุน
1080 50i) ในโหมดโปรเกรสซฟี เสยีง AAC รปูแบบ mp4



รายละเอยีดรายการเมนู

เมือ่ต ัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี ่[XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยภาพทีม่คีณุภาพระดบัสงู ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)

อตัราบติ: ประมาณ 50 Mbps (เฉลีย่)

30p 50M/25p 50M**:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่ภีาพคณุภาพสงู ขนาด 1920 × 1080 (30p/25p)

อตัราบติ: ประมาณ 50 Mbps (เฉลีย่)

24p 50M (เฉพาะรุน่ทีส่นบัสนนุ 1080 60i เทา่น ัน้):

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่ภีาพคณุภาพสงู ขนาด 1920 × 1080 (24p) วธินีี ้จะทําใหไ้ด ้
บรรยากาศเหมอืนภาพยนตร์
อตัราบติ: ประมาณ 50 Mbps (เฉลีย่)

เมือ่ต ัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี ่[AVCHD]

60i 24M(FX)*:

50i 24M(FX)**:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่ภีาพคณุภาพสงูขนาด 1920 × 1080 (60i/50i)

อตัราบติ: ประมาณ 24 Mbps (สงูสดุ)

60i 17M(FH) (คา่เร ิม่ตน้)*:

50i 17M(FH) (คา่เร ิม่ตน้)**:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยภาพทีม่คีณุภาพระดบัมาตรฐาน 1920 × 1080 (60i/50i)

อตัราบติ: ประมาณ 17 Mbps (เฉลีย่)

60p 28M(PS)*:

50p 28M(PS)**:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่ภีาพคณุภาพสงูสดุ ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)

อตัราบติ: ประมาณ 28 Mbps (สงูสดุ)

24p 24M(FX)*:

25p 24M(FX)**:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่ภีาพคณุภาพสงู ขนาด 1920 × 1080 (24p/25p) วธินีีจ้ะทําใหไ้ด ้
บรรยากาศเหมอืนภาพยนตร์
อตัราบติ: ประมาณ 24 Mbps (สงูสดุ)



24p 17M(FH)*:

25p 17M(FH)**:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่ภีาพคณุภาพมาตรฐาน ขนาด 1920 × 1080 (24p/25p) วธินีีจ้ะทํา
ใหไ้ดบ้รรยากาศเหมอืนภาพยนตร์
อตัราบติ: ประมาณ 17 Mbps (เฉลีย่)

เมือ่ต ัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี ่[MP4]

1440×1080 12M (คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวขนาด 1440 × 1080

อตัราบติ: ประมาณ 12 Mbps (เฉลีย่)

VGA 3M:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวขนาด VGA

อตัราบติ: ประมาณ 3 Mbps (เฉลีย่)

* อปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 60i (NTSC)

** อปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 50i (PAL)

หมายเหตุ

ภาพเคลือ่นไหว 60p/50p สามารถเลน่ไดบ้นอปุกรณ์ทีส่นับสนุนเทา่นัน้
ภาพเคลือ่นไหวทีถ่กูบนัทกึโดยตัง้ [ ตัง้คา่การบนัทกึ] เป็น [60p 28M(PS)]/[50p

28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] จะถกูแปลง
ขอ้มลูโดย PlayMemories Home ในการสรา้งแผน่ดสิก ์AVCHD การแปลงขอ้มลูนีอ้าจ
ใชเ้วลานาน และทา่นจะไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกท์ีม่คีณุภาพของภาพดัง้เดมิ หากทา่น
ตอ้งการรักษาคณุภาพดัง้เดมิของภาพ ใหบ้นัทกึภาพเคลือ่นไหวลงบนแผน่ดสิก ์Blu-ray

การเลน่ภาพเคลือ่นไหว 24p/25p บนเครือ่งทวี ีเครือ่งทวีนัีน้จะตอ้งสนับสนุนรปูแบบ
24p/25p ถา้หากเครือ่งทวีไีมส่นับสนุนรปูแบบ 24p/25p ภาพเคลือ่นไหว 24p/25p จะถกู
สง่ออกเป็นภาพเคลือ่นไหว 60i/50i

ทา่นไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกท์ีบ่นัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยตัง้คา่การบนัทกึเป็น [XAVC S]

หรอื [MP4] โดยใช ้PlayMemories Home

[102] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ใหท้า่นบนัทกึภาพเคลือ่นไหว XAVC S และ MP4 หรอืภาพเคลือ่นไหว AVCHD และ MP4



ไดพ้รอ้มกนั

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [บนัทกึวดิโีอสองทาง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด:
ภาพเคลือ่นไหว XAVC S และ MP4 หรอืภาพเคลือ่นไหว AVCHD และ MP4 จะถกูบนัทกึ
พรอ้มกนั

ปิด (คา่เร ิม่ตน้):
ไมม่กีารใชง้านฟังกช์ัน่ [บนัทกึวดิโีอสองทาง]

หมายเหตุ

เมือ่ตัง้คา่ [ ตัง้คา่การบนัทกึ] สําหรับภาพเคลือ่นไหว XAVC S ไวท้ี ่[60p]/[50p], [

ตัง้คา่การบนัทกึ] สําหรับภาพเคลือ่นไหว AVCHD ไวท้ี ่[60p]/[50p] หรอืตัง้คา่ [
รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี ่[MP4] ฟังกช์ัน่ [บนัทกึวดิโีอสองทาง] จะถกูตัง้ไวท้ี ่[ปิด]

ถา้ทา่นเลอืก [ดภูาพตามวนัที]่ ใน [โหมดดภูาพ] เมือ่เปิดดภูาพเคลือ่นไหว ภาพเคลือ่นไหว
XAVC S และ MP4 หรอืภาพเคลือ่นไหว AVCHD และ MP4 จะปรากฏขึน้เคยีงขา้งกนั

[103] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ตัง้วา่ใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงเครือ่งหมายเพือ่ใหส้ามารถปรับแนวโครงสรา้งขณะถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ แสดงตวักําหนด] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด:
แสดงเครือ่งหมาย เครือ่งหมายจะไมถ่กูบนัทกึบนสือ่

ปิด (คา่เร ิม่ตน้):
ไมแ่สดงเครือ่งหมาย



หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถแสดงเครือ่งหมายเมือ่ใช ้[ขยายโฟกสั]

เครือ่งหมายจะแสดงบนหนา้จอ (ทา่นไมส่ามารถสง่ออกเครือ่งหมายได)้

[104] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

กําหนดเครือ่งหมายทีจ่ะแสดงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ ตัง้คา่ตวักําหนด] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ศนูยก์ลาง:
กําหนดใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงเครือ่งหมายกึง่กลางทีก่ ึง่กลางของหนา้จอถา่ยภาพ
ปิด (คา่ปกต)ิ / เปิด

ลกัษณะ:
กําหนดการแสดงผลเครือ่งหมายสดัสว่น
ปิด (คา่ปกต)ิ / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1

โซนปลอดภยั:
กําหนดการแสดงผลเขตปลอดภยั ซึง่จะกลายเป็นชว่งมาตรฐานทีท่วีใีนบา้นท่ัวไปสามารถรับ
ได ้
ปิด (คา่ปกต)ิ / 80% / 90%

กรอบนําสายตา:
กําหนดใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงกรอบนําสายตา ทา่นสามารถตรวจสอบไดว้า่วตัถอุยูใ่นแนวเดยีว
หรอืตัง้ฉากกบัพืน้
ปิด (คา่ปกต)ิ / เปิด

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถแสดงเครือ่งหมายทัง้หมดไดใ้นเวลาเดยีวกนั
วางวตัถบุนจดุตดัของ [กรอบนําสายตา] เพือ่ทําใหอ้งคป์ระกอบภาพสมดลุกนั



[105] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่วา่ตอ้งการบนัทกึเสยีงขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวหรอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [การอดัเสยีง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึเสยีง (สเตอรโิอ)

ปิด:

ไมบ่นัทกึเสยีง

หมายเหตุ

เมือ่เลอืก [เปิด] เสยีงรบกวนของเลนสแ์ละเสยีงการทํางานของกลอ้งจะถกูบนัทกึดว้ย

[106] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่วา่ตอ้งการลดเสยีงรบกวนจากลม ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวหรอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ลดเสยีงลมรบกวน] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด:

ลดเสยีงรบกวนจากลม
ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมล่ดเสยีงรบกวนจากลม

หมายเหตุ

การตัง้คา่นีไ้วท้ี ่[เปิด] ในสถานทีซ่ ึง่ลมพัดไมแ่รงพอ อาจจะทําใหบ้นัทกึเสยีงปกตไิดเ้บา



เกนิไป

[107] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่วา่ตอ้งการปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมัตขิณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหรอืไม ่ในกรณี
ทีว่ตัถมุดื

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ใช ้[ ชตัเตอรช์า้อตัโนมัต]ิ ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลงโดยอตัโนมัตเิมือ่บนัทกึในทีม่ดื ทา่น
สามารถลดจดุรบกวนในภาพเคลือ่นไหวโดยใชค้วามเร็วชตัเตอรช์า้เมือ่ถา่ยภาพในทีม่ดื
ปิด:

ไมใ่ช ้[ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึจะมดืกวา่เมือ่เลอืก [เปิด] แตท่า่น
สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยทีก่ารเคลือ่นไหวจะราบรืน่กวา่และวตัถเุบลอนอ้ยกวา่

หมายเหตุ

[ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี:้

เมือ่ตัง้ [ภาพเคลือ่นไหว] ในโหมดถา่ยภาพไวท้ี ่[กําหนดชตัเตอรส์ปีด] หรอื [ปรับระดบัแสงเอง]

[108] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่วา่ตอ้งการเปิดใชปุ้่ ม MOVIE หรอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ปุ่ ม MOVIE] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ตลอดเวลา (คา่เร ิม่ตน้):



เริม่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวเมือ่ทา่นกดปุ่ ม MOVIE ในโหมดใดๆ
โหมดภาพเคลือ่นไหว:
เริม่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวเมือ่ทา่นกดปุ่ ม MOVIE เฉพาะเมือ่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพไวท้ีโ่หมด
[ภาพเคลือ่นไหว] เทา่นัน้

[109] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การกําหนดฟังกช์ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกใน
การใชง้าน

การกําหนดฟังกช์ัน่ใหก้บัคยีต์า่งๆ จะชว่ยใหท้า่นใชง้านไดร้วดเร็วขึน้โดยกดคยีท์ีเ่กีย่วขอ้งเมือ่
หนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพปรากฏขึน้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → กําหนดฟังกช์ัน่ให ้
กบัคยีท์ีต่อ้งการ

1. 

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่บางอยา่งไมส่ามารถกําหนดใหบ้างคยีไ์ด ้

[110] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การกําหนดฟังกช์ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกใน
การใชง้าน

เมือ่ทา่นกําหนดฟังกช์ัน่ใหก้บัปุ่ มกลาง ทา่นจะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นัน้โดยเพยีงแคก่ดปุ่ ม
กลาง เมือ่หนา้จอขอ้มลูถา่ยภาพปรากฏขึน้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → [ฟังกช์ัน่ของปุ่ ม
กลาง] → คา่ทีต่อ้งการ

1. 

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถกําหนดได ้จะปรากฏบนหนา้จอเลอืกรายการตัง้คา่

[111] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การกําหนดฟังกช์ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกในการ



ใชง้าน

เมือ่ทา่นกําหนดฟังกช์ัน่ใหก้บัปุ่ มซา้ย ทา่นจะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นัน้โดยเพยีงแคก่ดปุ่ ม
ซา้ย เมือ่หนา้จอขอ้มลูถา่ยภาพปรากฏขึน้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → [ฟังกช์ัน่ของปุ่ ม
ซา้ย] → คา่ทีต่อ้งการ

1. 

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถกําหนดได ้จะปรากฏบนหนา้จอเลอืกรายการตัง้คา่

[112] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การกําหนดฟังกช์ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกใน
การใชง้าน

เมือ่ทา่นกําหนดฟังกช์ัน่ใหก้บัปุ่ มขวา ทา่นจะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นัน้โดยเพยีงแคก่ดปุ่ มขวา
เมือ่หนา้จอขอ้มลูถา่ยภาพปรากฏขึน้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → [ฟังกช์ัน่ของปุ่ ม
ขวา] → คา่ทีต่อ้งการ

1. 

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถกําหนดได ้จะปรากฏบนหนา้จอเลอืกรายการตัง้คา่

[113] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การกําหนดฟังกช์ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกใน
การใชง้าน

เมือ่ทา่นกําหนดฟังกช์ัน่ใหก้บัปุ่ มลง ทา่นจะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นัน้โดยเพยีงแคก่ดปุ่ มลง
เมือ่หนา้จอขอ้มลูถา่ยภาพปรากฏขึน้



MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → [ปุ่ มลง] → คา่ที่
ตอ้งการ

1. 

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถกําหนดได ้จะปรากฏบนหนา้จอเลอืกรายการตัง้คา่

[114] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การกําหนดฟังกช์ัน่ถา่ยภาพเองเพือ่ความสะดวกใน
การใชง้าน

เมือ่ทา่นกําหนดฟังกช์ัน่ใหปุ้่ ม ? (เครือ่งหมายคําถาม) ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นัน้โดยกด
เพยีงแคปุ่่ ม ? (เครือ่งหมายคําถาม) ขณะทีห่นา้จอขอ้มลูถา่ยภาพแสดงขึน้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → [ปุ่ ม ] → คา่ที่
ตอ้งการ

1. 

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถกําหนดไดแ้สดงอยูบ่นหนา้จอเลอืกรายการตัง้คา่ของผลติภณัฑ์

[115] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภัณฑน์ี้

[สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] เป็นโหมดทีช่ว่ยใหท้า่นสามารถใชง้านกลอ้งไดง้า่ยๆ โดยเขา้ใจทนัททีี่
เห็น ดว้ยการแสดงผลหนา้จอทีต่า่งกนั เมือ่ตัง้โหมดถา่ยภาพไวท้ี ่  (อตัโนมัตอิจัฉรยิะ)
หรอื  (อตัโนมัตพิเิศษ) ทา่นสามารถเปลีย่นการตัง้คา่และถา่ยภาพไดง้า่ยๆ

ตัง้โหมดถา่ยภาพไปที ่ (อตัโนมัตอิจัฉรยิะ) หรอื (อตัโนมตัพิเิศษ)1. 

กด (สรา้งสรรคภ์าพถา่ย) บนปุ่ มควบคมุ2. 

เลอืกรายการทีต่อ้งการเปลีย่นดว้ยปุ่ มควบคมุ

(ฉากหลงันอกโฟกสั):

ปรับความไมค่มชดัของพืน้หลงั

(ความสวา่ง):

3. 



ปรับความสวา่ง

(ส)ี:

ปรับสี

(ความสดใส):

ปรับความสดใส

(เอฟเฟ็คของภาพ):

ทา่นสามารถเลอืกเอฟเฟ็คทีต่อ้งการและถา่ยภาพดว้ยรายละเอยีดทีร่ะบุ

เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ

ทา่นสามารถใชก้ารตัง้คา่บางอยา่งรว่มกนัโดยทําซ้ําขัน้ตอนที ่3 และ 4

หากตอ้งการรเีซต็การตัง้คา่ทีเ่ปลีย่นเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ กดปุ่ ม  (ลบ) (ฉาก
หลงันอกโฟกสั),  (ความสวา่ง),  (ส)ี และ  (ความสดใส) จะถกูตัง้ไปที่
[AUTO] และ  (เอฟเฟ็คของภาพ) จะถกูตัง้ไปที ่

4. 

สําหรับถา่ยภาพนิง่: กดปุ่ มชตัเตอร์
ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว: กดปุ่ ม MOVIE เพือ่เริม่การบนัทกึภาพ

5. 

หมายเหตุ

เมือ่ตัง้ [ คณุภาพ] ไปที ่[RAW] หรอื [RAW & JPEG] ทา่นไมส่ามารถใช ้[สรา้งสรรค์
ภาพถา่ย] ได ้
เมือ่ทา่นบนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยฟังกช์ัน่ [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] ทา่นสามารถเปลีย่นการ
ตัง้คา่  (ฉากหลังนอกโฟกสั) ไดเ้ทา่นัน้
ถา้ทา่นเปลีย่นโหมดถา่ยภาพเป็นโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] หรอืโหมด [อตัโนมัตพิเิศษ]

หรอืปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์การตัง้คา่ทีท่า่นเปลีย่นจะกลบัคนืสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้
เมือ่ตัง้โหมดถา่ยภาพไวท้ี ่[อตัโนมตัพิเิศษ] และทา่นใช ้[สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] ผลติภณัฑจ์ะ
ไมทํ่าการประมวลผลภาพซอ้น

[116] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภัณฑน์ี้

คน้หาใบหนา้ของแบบของทา่น แลว้ปรับโฟกสั ระดบัแสง การตัง้คา่แฟลช และทําการประมวล



ผลภาพโดยอตัโนมัติ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิด:

ไมใ่ชง้านระบบคน้หาใบหนา้
เปิด (บนัทกึใบหนา้) (คา่เร ิม่ตน้):

ตรวจหาใบหนา้ทีบ่นัทกึไวท้ีม่คีวามสําคญัสงูกวา่โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]
เปิด:

คน้หาใบหนา้โดยไมใ่หค้วามสําคญักบัใบหนา้ทีบ่นัทกึเอาไว ้
ล ัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้:

คน้หาและถา่ยภาพรอยยิม้โดยอตัโนมตัิ

กรอบคน้หาใบหนา้

เมือ่ผลติภณัฑพ์บใบหนา้ กรอบคน้หาใบหนา้สเีทาจะปรากฏ เมือ่ผลติภัณฑพ์บวา่ระบบ
โฟกสัอตัโนมตัเิปิดทํางาน กรอบคน้หาใบหนา้จะเปลีย่นเป็นสขีาว เมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ กรอบจะกลายเป็นสเีขยีว
ในกรณีทีท่า่นไดบ้นัทกึลําดบัความสําคญัของแตล่ะใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]
ผลติภณัฑจ์ะเลอืกใบหนา้ทีม่คีวามสําคญัลําดบัแรกโดยอตัโนมัตแิละเฟรมคน้หาภาพใบ
หนา้นัน้จะเปลีย่นเป็นสขีาว เฟรมคน้หาภาพใบหนา้ของใบหนา้อืน่ทีบ่นัทกึไวจ้ะเปลีย่นเป็น
สแีดงอมมว่ง

เทคนคิการถา่ยภาพรอยยิม้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

อยา่ใหผ้มดา้นหนา้ปิดบงัดวงตา และหรีต่าใหแ้คบ
อยา่ปิดบงัใบหนา้ดว้ยหมวก หนา้กาก แวน่กนัแดด ฯลฯ
พยายามหนัหนา้เขา้หาดา้นหนา้ของกลอ้ง และใหอ้ยูใ่นแนวระดบัมากทีส่ดุ
เปิดปากยิม้ใหช้ดัเจน สามารถตรวจจับรอยยิม้ไดง้า่ยขึน้ ถา้หากมองเห็นฟัน



ถา้หากทา่นกดปุ่ มชตัเตอรข์ณะระบบลัน่ชตัเตอรด์ว้ยรอยยิม้กําลงัทํางาน ผลติภณัฑจ์ะทํา
การถา่ยภาพ หลงัการถา่ยภาพ ผลติภณัฑจ์ะกลบัคนืสูโ่หมดลัน่ชตัเตอรด์ว้ยรอยยิม้

คาํแนะนํา

เมือ่ตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไปที ่[ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้] ทา่นสามารถเลอืก ความไวในการ
ตรวจหารอยยิม้ จาก [เปิด: ยิม้เล็กนอ้ย], [เปิด: ยิม้ปกต]ิ และ [เปิด: ยิม้ปากกวา้ง]

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถใชร้ะบบคน้หาใบหนา้รว่มกบัฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี้

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ซมูอืน่นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์

[ถา่ยภาพพาโนรามา]

[เอฟเฟ็คของภาพ] ถกูตัง้ไวท้ี ่[โปสเตอรไ์รเซชัน่]

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ [ขยายโฟกสั]

[เลอืกบรรยากาศ] ถกูตัง้ไวท้ี ่[ววิ], [ทวิทัศนก์ลางคนื] หรอื [ตะวันตกดนิ]

สามารถคน้หาใบหนา้ของวตัถไุดส้งูสดุแปดใบหนา้
ผลติภณัฑน์ีอ้าจจะไมพ่บใบหนา้เลย หรอือาจจะเขา้ใจผดิวา่วตัถอุืน่เป็นใบหนา้ในบางกรณี
ถา้หากผลติภณัฑค์น้หาใบหนา้ไมพ่บ ใหต้ัง้คา่ความไวในการตรวจหารอยยิม้

[117] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภัณฑน์ี้

ตัง้คา่เอฟเฟ็คทีใ่ชสํ้าหรับการถา่ยผวิไดอ้ยา่งนุ่มนวลในฟังกช์ัน่คน้หาใบหนา้

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ลกูเลน่ปรับผวินวล] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมใ่ชฟั้งกช์ัน่ [ ลกูเลน่ปรับผวินวล]

เปิด:

ใช ้[ ลกูเลน่ปรับผวินวล]

คาํแนะนํา

เมือ่ตัง้ [ ลกูเลน่ปรับผวินวล] ไวท้ี ่[เปิด] ทา่นสามารถเลอืกระดบัของลกูเลน่



หมายเหตุ

[ ลกูเลน่ปรับผวินวล] ใชไ้มไ่ดก้บัภาพ RAW

[118] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภัณฑน์ี้

ถา้หากทา่นลงทะเบยีนใบหนา้ไวล้ว่งหนา้ ผลติภณัฑส์ามารถใหค้วามสําคญักบัใบหนา้ทีล่ง
ทะเบยีนไวใ้นการคน้หาใบหนา้กอ่นได ้เมือ่ตัง้คา่ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไวท้ี ่[เปิด (บันทกึใบ
หนา้)]

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [การบนัทกึใบหนา้] → [การบนัทกึใหม]่1. 

จัดกรอบชีนํ้าใหต้รงกบัใบหนา้ทีต่อ้งการลงทะเบยีนแลว้กดปุ่ มชตัเตอร์2. 

เมือ่มขีอ้ความยนืยนัปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [ตกลง]3. 

หมายเหตุ

สามารถบนัทกึภาพใบหนา้ไดส้งูสดุแปดภาพ
ถา่ยภาพดา้นหนา้ของใบหนา้ในทีม่แีสงสอ่งสวา่ง อาจจะลงทะเบยีนใบหนา้ไดไ้มถ่กูตอ้ง
ถา้หากมหีมวก หนา้กาก แวน่กนัแดด ฯลฯ ปิดบงัอยู่

[119] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภัณฑน์ี้

หากมกีารลงทะเบยีนใบหนา้ทีต่อ้งการใหค้วามสําคญัหลายใบหนา้ ใบหนา้ทีล่งทะเบยีนกอ่น
จะมคีวามสําคญัสงูกวา่ ทา่นสามารถแกไ้ขลําดบัความสําคญั



MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [การบนัทกึใบหนา้] → [การเปลีย่นลําดบั]1. 

เลอืกใบหนา้ทีต่อ้งการเปลีย่นลําดบัของความสําคญั2. 

เลอืกปลายทาง3. 

[120] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ลบใบหนา้ทีล่งทะเบยีนไว ้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [การบนัทกึใบหนา้] → [ลบ]

ถา้เลอืก [ลบ ทัง้หมด] ทา่นสามารถลบใบหนา้ทีบ่นัทกึไวทั้ง้หมด
1. 

หมายเหตุ

ถงึแมท้า่นจะสัง่ [ลบ] ขอ้มลูของใบหนา้ทีล่งทะเบยีนไวจ้ะยังคงคา้งอยูใ่นผลติภณัฑ ์การ
ลบขอ้มลูของใบหนา้ทีล่งทะเบยีนไวอ้อกจากผลติภณัฑ ์ใหเ้ลอืก [ลบ ทัง้หมด]

[121] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

เมือ่ใชแ้ฟลช แฟลชจะยงิสองครัง้หรอืมากกวา่กอ่นถา่ยภาพเพือ่ลดตาแดง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ลดตาแดง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด:

แฟลชจะตดิเสมอเพือ่ลดอาการตาแดง
ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมใ่ชร้ะบบลดตาแดง



หมายเหตุ

ระบบลดตาแดงอาจจะไมใ่หผ้ลทีต่อ้งการ ทัง้นีข้ ึน้กบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และ
เงือ่นไขตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งจากบคุคล หรอืบคุคลนัน้ไดม้องแสงแฟลชกอ่นถา่ยภาพหรอื
ไม่

[122] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

เมือ่ผลติภณัฑน์ีค้น้พบและถา่ยภาพใบหนา้ ถา่ยภาพมาโครวตัถ ุหรอืตดิตามวตัถดุว้ย [AF

ล็อคเป้าหมาย] ผลติภณัฑจ์ะตดัขอบภาพใหม้อีงคป์ระกอบทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตั ิแลว้จงึ
เก็บบนัทกึ ทัง้ภาพดัง้เดมิและภาพทีถ่กูตดัขอบจะถกูบนัทกึ ภาพทีถ่กูตดัขอบ จะถกูบนัทกึที่
ขนาดเดยีวกบัขนาดภาพดัง้เดมิ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ จัดเฟรมอตัโนมตั]ิ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปิด:

ไมต่ดัขอบภาพ

อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

ตดัขอบภาพใหม้อีงคป์ระกอบทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ

ภาพทีถ่กูตดัขอบ อาจจะไมใ่ชภ่าพทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ทีีส่ดุ ทัง้นีข้ ึน้กบัเงือ่นไขการถา่ย
ภาพ
[ จัดเฟรมอตัโนมตั]ิ ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้เมือ่ตัง้คา่ [ คณุภาพ] ไวท้ี ่[RAW] หรอื



[RAW & JPEG]

[123] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ตัง้วา่จะใชห้รอืไมใ่ชฟั้งกช์ัน่ SteadyShot

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [SteadyShot] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ใช ้[SteadyShot]

ปิด:

ไมใ่ช ้[SteadyShot]

เราขอแนะนําใหท้า่นตัง้ [SteadyShot] ไปที ่[ปิด] เมือ่ใชข้าตัง้

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตัง้คา่ [SteadyShot] เมือ่ใชเ้ลนส ์A-mount (แยกจําหน่าย) หรอืเมือ่ชือ่
ของเลนสท์ีต่ดิอยูไ่มม่ตีวัอกัษร “OSS” เชน่ “E16mm F2.8”

[124] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

เมือ่ถา่ยภาพดว้ยความไว ISO สงู ผลติภณัฑจ์ะลดจดุรบกวนทีป่รากฏเดน่ชดัขึน้เมือ่
ผลติภณัฑม์คีวามไวแสงสงู อาจมขีอ้ความปรากฏขึน้ขณะทําการลดสญัญาณรบกวน ซึง่ทา่น
จะไมส่ามารถถา่ยอกีภาพไดจ้นกวา่ขอ้ความจะหายไป

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ NR ที ่ISO สงู] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปกต ิ(คา่เร ิม่ตน้):



เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู ระดบัปกติ

ตํา่:

เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู เพยีงเล็กนอ้ย เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใหค้วามสําคญักบัจังหวะ
เวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ

[ NR ที ่ISO สงู] ไมทํ่างานในสถานการณ์ตอ่ไปนี้

เมือ่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี ่[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] [อตัโนมัตพิเิศษ] หรอื [ถา่ยภาพพาโนรามา]

[เลอืกบรรยากาศ]

[ NR ที ่ISO สงู] ใชไ้มไ่ดก้บัภาพ RAW

[125] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

วธิกีารแทนสโีดยใชต้วัเลขตา่งๆ หรอืชว่งของการผลติสซ้ํีา เรยีกวา่ “ขอบเขตส”ี ทา่นสามารถ
เปลีย่นขอบเขตสใีหต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องภาพ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [ ขอบเขตส]ี → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

sRGB (คา่เร ิม่ตน้):

นีเ่ป็นพกิดัสมีาตรฐานของกลอ้งดจิติอล ใช ้[sRGB] ในการถา่ยภาพปกต ิเชน่ เมือ่ทา่นตอ้ง
การพมิพภ์าพโดยไมทํ่าการปรับแตง่ใดๆ

AdobeRGB:

พกิดัสนีีม้ขีอบเขตการสรา้งสทีีก่วา้ง Adobe RGB ใหผ้ลดใีนกรณีทีว่ตัถมุสีเีขยีวหรอืแดงสด
ใส ชือ่ไฟลข์องภาพเริม่ตน้ดว้ย “_DSC”

หมายเหตุ

[AdobeRGB] ใชสํ้าหรับโปรแกรมหรอืเครือ่งพมิพท์ีส่นับสนุนการจัดการสแีละการเลอืก
พกิดัสขีอง DCF2.0 อาจจะไมส่ามารถพมิพภ์าพหรอืดภูาพดว้ยสทีีถ่กูตอ้ง ถา้หาก
โปรแกรมหรอืเครือ่งพมิพไ์มส่นับสนุน Adobe RGB



เมือ่เปิดแสดงภาพทีถ่า่ยดว้ย [AdobeRGB] บนผลติภณัฑน์ี ้หรอือปุกรณ์ทีไ่มส่นับสนุน
Adobe RGB ภาพจะมคีวามอิม่สลีดนอ้ยลง

[126] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ตัง้คา่วา่ตอ้งการแสดงเสน้ตารางหรอืไม ่เสน้ตารางจะชว่ยทา่นในการจัดองคป์ระกอบของภาพ

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [เสน้ตาราง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เสน้กฎสามสว่น:

วางวัตถไุวใ้กลก้บัหนึง่ในเสน้ตารางทีแ่บง่ภาพออกเป็นสามสว่น เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่อีงค์
ประกอบทีส่มดลุ
ตารางสีเ่หลีย่ม:

ตารางสีเ่หลีย่มจัตรัุส ชว่ยใหต้รวจสอบแนวระดบัขององคป์ระกอบในภาพไดง้า่ยขึน้ เหมาะ
สําหรับการประเมนิองคป์ระกอบของภาพ เมือ่ถา่ยภาพววิ ภาพระยะใกล ้หรอืทําสําเนาภาพ
ต.สีเ่หลีย่ม+ ทแยงมมุ:

วางวัตถบุนเสน้แนวทะแยง เพือ่แสดงความรูส้กึฮกึเหมิ น่าตืน่เตน้และมพีลัง
ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมแ่สดงเสน้ตาราง

[127] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ทา่นสามารถตรวจสอบภาพทีบ่นัทกึบนหนา้จอไดท้นัทหีลังจากถา่ยภาพ ทา่นสามารถตัง้ระยะ
เวลาแสดงภาพของระบบดภูาพอตัโนมตัิ

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [แสดงภาพอตัโนมัต]ิ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู



10 วนิาท/ี5 วนิาท/ี2 วนิาท ี(คา่เร ิม่ตน้):

แสดงภาพทีบ่นัทกึบนหนา้จอทันทหีลงัจากถา่ยภาพตามระยะเวลาทีเ่ลอืกไว ้ถา้ทา่นทําการ
ขยายภาพระหวา่งการแสดงภาพอตัโนมัต ิทา่นสามารถตรวจสอบภาพนัน้ไดโ้ดยใชอ้ตัราที่
ขยาย

ปิด：

ไมแ่สดงภาพอตัโนมัติ

หมายเหตุ

ในการประมวลผลเพือ่ขยายภาพ ผลติภัณฑอ์าจจะแสดงภาพเดมิกอ่นทําการขยายชัว่คราว
แลว้จงึจะแสดงภาพทีข่ยายแลว้
การตัง้คา่ DISP (การตัง้คา่แสดงผล) จะนําไปใชก้บัการแสดงภาพอตัโนมตัิ

[128] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ตัง้วา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงภาพทีถ่กูเปลีย่นแปลงอนัเป็นผลจากการปรับการชดเชยแสง
สมดลุแสงสขีาว [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] หรอื [เอฟเฟ็คของภาพ] บนหนา้จอ

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [แสดง Live View] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

การต ัง้คา่เอฟเฟ็ค เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

แสดงภาพ Live View ในลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยไดท้ีส่ดุ โดยใชก้ารตัง้คา่ทีท่า่น
กําหนดไวทั้ง้หมด การตัง้คา่นีม้ปีระโยชนเ์มือ่ทา่นตอ้งการถา่ยภาพโดยตรวจสอบผลทีไ่ดบ้น
หนา้จอ Live View

การต ัง้คา่เอฟเฟ็ค ปิด:

แสดง Live View โดยไมม่ผีลกระทบจากการปรับการชดเชยแสง สมดลุแสงสขีาว [สรา้งสรรค์
ภาพถา่ย] หรอื [เอฟเฟ็คของภาพ] เมือ่ใชง้านการตัง้คา่นี ้ทา่นจะสามารถตรวจสอบองค์
ประกอบของภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย
Live View จะแสดงดว้ยความสวา่งทีเ่หมาะสมเสมอ แมว้า่จะอยูใ่นโหมด [ปรับระดับแสงเอง]
เมือ่เลอืก [การตัง้คา่เอฟเฟ็ค ปิด] ไอคอน  จะแสดงบนหนา้จอ Live View



หมายเหตุ

เมือ่ตัง้โหมดถา่ยภาพไวท้ี ่[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [อตัโนมัตพิเิศษ], [ถา่ยภาพพาโนรามา],
[ภาพเคลือ่นไหว] หรอื [เลอืกบรรยากาศ], [แสดง Live View] ไมส่ามารถตัง้คา่เป็น [การตัง้
คา่เอฟเฟ็ค ปิด]

เมือ่ตัง้ [แสดง Live View] ไวท้ี ่[การตัง้คา่เอฟเฟ็ค เปิด] ทา่นอาจประสบปัญหาในการ
ตรวจสอบองคป์ระกอบภาพ เนือ่งจาก หนา้จอ Live View อาจดมูดืหรอืสวา่งเกนิไป หาก
เกดิเหตกุารณ์เชน่นี ้ใหต้ัง้ [แสดง Live View] ไปที ่[การตัง้คา่เอฟเฟ็ค ปิด] เมือ่ตัง้ [แสดง
Live View] ไวท้ี ่[การตัง้คา่เอฟเฟ็ค ปิด] ความสวา่งของภาพทีถ่า่ยจะไมเ่ทา่กนักบัภาพที่
แสดงดว้ย Live View

คาํแนะนํา

เมือ่ใชง้านแฟลชของผูผ้ลติอืน่ เชน่ แฟลชสตดูโิอ การแสดงภาพ Live View อาจจะมดื
สําหรับคา่ความเร็วชตัเตอรบ์างคา่ เมือ่ตัง้คา่ [แสดง Live View] ไวท้ี ่[การตัง้คา่เอฟเฟ็ค
ปิด] Live View จะแสดงภาพใหส้วา่งเพือ่ทีท่า่นจะไดต้รวจสอบองคป์ระกอบภาพไดโ้ดย
งา่ย

[129] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ตัง้คา่วา่ตอ้งการใหส้ามารถล่ันชตัเตอรไ์ด ้ขณะไมม่เีลนสต์ดิอยูห่รอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ถา่ยโดยไมม่เีลนส]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อนญุาต：

ลัน่ชตัเตอรไ์ดข้ณะไมม่เีลนสต์ดิอยู ่เลอืก [อนุญาต] เมือ่ตดิผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบักลอ้งดดูาว
ฯลฯ

ไมอ่นญุาต (คา่เร ิม่ตน้):

ลัน่ชตัเตอรไ์มไ่ดข้ณะไมม่เีลนสต์ดิอยู่

หมายเหตุ

ไมส่ามารถวตัแสงไดถ้กูตอ้งเมือ่ทา่นใชเ้ลนสท์ีไ่มม่ขีัว้สมัผัส เชน่ เลนสข์องกลอ้งดดูาว ใน



กรณีนี ้ใหป้รับระดบัแสงเอง โดยตรวจสอบจากภาพทีถ่า่ยได ้

[130] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ตัง้คา่วา่ตอ้งการเก็บบนัทกึทกุภาพทีถ่กูถา่ยอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย [อตัโนมัตพิเิศษ] หรอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ดงึภาพอตัโนมตัพิเิศษ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

บนัทกึภาพทีเ่หมาะสมหนึง่ภาพทีเ่ลอืกโดยผลติภัณฑน์ี้

ปิด:

บนัทกึทกุภาพ

หมายเหตุ

ถงึแมท้า่นจะตัง้ [ดงึภาพอตัโนมตัพิเิศษ] ไวท้ี ่[ปิด] ในโหมดบรรยากาศ [กลางคนื ถอืดว้ย
มอื] ผลติภณัฑจ์ะบนัทกึภาพผสมเพยีงภาพเดยีว
เมือ่เปิดใชฟั้งกช์ัน่ [ จัดเฟรมอตัโนมัต]ิ ผลติภณัฑจ์ะบนัทกึสองภาพถงึแมจ้ะตัง้คา่ [ดงึ
ภาพอตัโนมัตพิเิศษ] ไวท้ี ่[อตัโนมัต]ิ

[131] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ชดเชยเงาบรเิวณมมุภาพทีเ่กดิจากคณุลกัษณะของเลนส์

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ชดเชยเลนส]์ → [ชดเชยแสงเงา] → คา่ทีต่อ้ง
การ

1. 

รายละเอยีดรายการเมนู



อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

ชดเชยเงามดืบรเิวณมมุภาพโดยอตัโนมัติ
ปิด:

ไมช่ดเชยเงามดืบรเิวณมมุภาพ

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [ชดเชยแสงเงา] ใชง้านไดเ้มือ่ตดิเลนส ์E-mount เทา่นัน้
ปรมิาณของแสงบรเิวณขอบอาจจะไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้กบัชนดิของเลนส์

[132] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ลดความคลาดสทีีบ่รเิวณมมุภาพ อนัเกดิจากคณุลกัษณะบางอยา่งของเลนส์

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ชดเชยเลนส]์ → [ชดเชยความคลาดส]ี → คา่ที่
ตอ้งการ

1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั ิ(คา่เร ิม่ตน้):

ลดความคลาดสโีดยอตัโนมัติ
ปิด:

ไมช่ดเชยลดความคลาดสี

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [ชดเชยความคลาดส]ี ใชง้านไดเ้มือ่ตดิเลนสเ์มาท ์E เทา่นัน้

[133] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ชดเชยความผดิสว่นของภาพ อนัเกดิจากคณุลกัษณะบางอยา่งของเลนส์

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ชดเชยเลนส]์ → [ชดเชยความผดิสว่น] → คา่ที่1. 



ตอ้งการ

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั:ิ

ชดเชยความผดิสว่นของภาพโดยอตัโนมตัิ
ปิด (คา่เร ิม่ตน้):

ไมช่ดเชยความผดิสว่นของภาพ

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [ชดเชยความผดิสว่น] ใชง้านไดเ้มือ่ตดิเลนสเ์มาท ์E เทา่นัน้
[ชดเชยความผดิสว่น] อาจถกูล็อคไวท้ี ่[อตัโนมตั]ิ และทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [ปิด] ทัง้นี้
ข ึน้กบัชนดิของเลนส์

[134] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ดว้ยจอภาพนี ้ทา่นอาจมองเห็นภาพทีม่คีา่รรัูบแสงแตกตา่งจากผลลพัธข์องการถา่ยภาพ เนือ่ง
จากความเบลอของวตัถจุะเปลีย่นแปลงตามขนาดรรัูบแสง ความเบลอของภาพทีถ่า่ยไดจ้รงิจะ
แตกตา่งจากภาพทีท่า่นเห็นกอ่นถา่ยภาพ
ขณะทีท่า่นกดปุ่ มทีกํ่าหนดใหก้บัฟังกช์ัน่ [ตรวจสอบรรัูบแสง] คา้งไว ้รรัูบแสงจะหดเล็กลงให ้
เทา่กบัคา่รรัูบแสงทีท่า่นตัง้ ทําใหท้า่นสามารถตรวจสอบระดับความเบลอของภาพกอ่นถา่ย
ภาพได ้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → กําหนดฟังกช์ัน่
[ตรวจสอบรรัูบแสง] ใหก้บัคยีท์ีต่อ้งการ

1. 

ตรวจสอบภาพโดยกดปุ่ มทีกํ่าหนดใหก้บั [ตรวจสอบรรัูบแสง]2. 

คาํแนะนํา

ถงึแมท้า่นจะสามารถเปลีย่นคา่รรัูบแสงขณะตรวจสอบภาพ วตัถอุาจจะหลดุโฟกสัเมือ่ทา่น
เลอืกรรัูบแสงทีส่วา่งขึน้ ขอแนะนําใหท้า่นปรับโฟกสัอกีครัง้หนึง่

หมายเหตุ



ทา่นไมส่ามารถตัง้ฟังกช์ัน่ [ตรวจสอบรรัูบแสง] เป็น [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ัน่ของปุ่ ม
ขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

[135] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่ๆ ของผลติภณัฑน์ี้

ดว้ยจอภาพนี ้ทา่นอาจมองเห็นภาพทีม่คีา่รรัูบแสงแตกตา่งจากผลลพัธข์องการถา่ยภาพ เนือ่ง
จากความเบลอของวตัถจุะเปลีย่นแปลงตามขนาดรรัูบแสง ความเบลอของภาพทีถ่า่ยไดจ้รงิจะ
แตกตา่งจากภาพทีท่า่นเห็นกอ่นถา่ยภาพ ขณะกดคยีซ์ ึง่ไดกํ้าหนดใหเ้ป็น [ตรวจสอบผลถา่ย
ภาพ] คา้งไว ้ทา่นสามารถตรวจสอบภาพตวัอยา่งทีม่กีารปรับการตัง้คา่ DRO ความเร็ว
ชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง ISO ตรวจสอบตวัอยา่งผลลพัธข์องการถา่ยภาพกอ่น
ถา่ยภาพ

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้คา่คยีแ์บบกําหนดเอง] → กําหนดฟังกช์ัน่
[ตรวจสอบผลถา่ยภาพ] ใหก้บัคยีท์ีต่อ้งการ

1. 

ตรวจสอบภาพโดยกดปุ่ มทีกํ่าหนดใหก้บั [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ]2. 

คาํแนะนํา

การตัง้คา่ DRO ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง ISO ทีท่า่นไดต้ัง้คา่ไวจ้ะ
สะทอ้นใหเ้ห็นในภาพสําหรับ [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ] แตเ่อฟเฟ็คบางอยา่งไมส่ามารถ
ตรวจสอบได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ถา่ยภาพ แตใ่นกรณีนัน้ การตัง้คา่ทีท่า่นเลอืกไวจ้ะยัง
คงมผีลกบัภาพทีท่า่นถา่ย

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตัง้ฟังกช์ัน่ [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ] เป็น [ฟังกช์ัน่ของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ัน่
ของปุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

[136] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การถา่ยภาพโดยใชห้นา้จอสมัผัส



ผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมัตใินจดุทีท่า่นสมัผัสและถา่ยภาพนิง่

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ ตัง้คา่แตะถา่ยภาพ] → [ชตัเตอรแ์บบ
สมัผัส]

1. 

แตะทีไ่อคอน  บนจอภาพ ขณะทีห่นา้จอถา่ยภาพแสดงขึน้
เครือ่งหมายทางดา้นซา้ยของไอคอนเปลีย่นเป็นสสีม้ ยกเลกิ [ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] ได ้
โดยแตะทีไ่อคอน  อกีครัง้

2. 

แตะวตัถทุีต่อ้งการโฟกสั
เมือ่วตัถทุีท่า่นสมัผัสอยูใ่นโฟกสัแลว้ ภาพนิง่จะถกูบนัทกึ

3. 

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ัน่การถา่ยภาพแบบตา่งๆ ดา้นลา่งนีไ้ดโ้ดยแตะทีจ่อภาพ

การถา่ยภาพตอ่เนือ่งโดยใชช้ตัเตอรแ์บบสมัผัส
เมือ่ตัง้คา่ [โหมดขบัเคลือ่น] ไปที ่[ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง] ทา่นสามารถบนัทกึภาพตอ่เนือ่งขณะ
สมัผัสจอภาพ
การถา่ยภาพฉากกฬีาตอ่เนือ่งโดยใชช้ตัเตอรแ์บบสมัผัส
เมือ่ตัง้คา่ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี ่[กฬีา] ทา่นสามารถบนัทกึภาพตอ่เนือ่งขณะสมัผัสจอ
ภาพ
การถา่ยภาพครอ่มตอ่เนือ่งโดยใชช้ตัเตอรแ์บบสมัผัส
ผลติภณัฑจ์ะถา่ยภาพสามภาพ พรอ้มกบัปรับระดบัแสงอตัโนมัตจิากพืน้ฐาน เป็นมดืลง
แลว้จงึสวา่งขึน้ เมือ่ตัง้คา่ [โหมดขบัเคลือ่น] ไวท้ี ่[ครอ่มตอ่เนือ่ง] ใหแ้ตะจอภาพคา้งไวจ้น
กวา่จะสิน้สดุการถา่ยภาพ
ทา่นสามารถเลอืกภาพทีช่อบหลงัจากการบนัทกึ

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] ใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี:้

เมือ่ตัง้ [โหมดถา่ยภาพ] ไวท้ี ่[ภาพเคลือ่นไหว]

เมือ่ตัง้ [โหมดถา่ยภาพ] ไวท้ี ่[ถา่ยภาพพาโนรามา]

เมือ่ตัง้ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี ่[ทวิทศันก์ลางคนื]

เมือ่ตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไวท้ี ่[ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้]

เมือ่ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี ่[โฟกสัดว้ยตวัเอง]

เมือ่ตัง้ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี ่[จดุทีป่รับได]้

ขณะกําลงัใชร้ะบบซมูดจิติอล



ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใช ้[ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] กบัแอพพลเิคชัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก
เว็บไซต์

[137] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การถา่ยภาพโดยใชห้นา้จอสมัผัส

ทา่นสามารถปรับมมุของจอภาพ และถา่ยภาพตวัเองพรอ้มกบัดจูอภาพไปดว้ย

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ตัง้เวลาถา่ยภาพตวัเอง] → [เปิด]1. 

ปรับเอยีงจอภาพขึน้ประมาณ 180°

ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอืจาก [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ฟังกช์ัน่ชตัเตอร์
แบบสมัผัสไมส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่ตัง้คา่ [โหมดโฟกสั] ไปทีโ่หมด [โฟกสัดว้ยตวัเอง]

แมว้า่จะตัง้ [ ตัง้คา่แตะถา่ยภาพ] ไปที ่[โฟกสัโดยแตะจอ] หากปรับเอยีงจอภาพ
ขึน้ประมาณ 180° ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ัน่ชตัเตอรแ์บบสมัผัสได ้

2. 

หนัเลนสเ์ขา้หาตวัทา่น จัดองคป์ระกอบภาพ จากนัน้แตะทีว่ัตถบุนจอภาพ
ผลติภณัฑจ์ะบนัทกึภาพนิง่หลงัจากสามวนิาที

3. 

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] ใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี:้

เมือ่ตัง้ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี ่[ทวิทศันก์ลางคนื]

เมือ่ตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไวท้ี ่[ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้]

เมือ่ตัง้ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี ่[โฟกสัดว้ยตวัเอง]



เมือ่ตัง้ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี ่[จดุทีป่รับได]้

ขณะกําลงัใชร้ะบบซมูดจิติอล

ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใช ้[ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] กบัแอพพลเิคชัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก
เว็บไซต์

[138] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การถา่ยภาพโดยใชห้นา้จอสมัผัส

ผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมัตติรงวตัถทุีท่า่นสมัผัสบนจอภาพเมือ่ถา่ยภาพนิง่

การระบจุดุโฟกสัทีต่อ้งการ (โฟกสัโดยแตะจอ)

มกีรอบปรากฏรอบจดุทีท่า่นแตะ และเมือ่ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ผลติภณัฑจ์ะปรับ
โฟกสัภายในกรอบนัน้

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ ตัง้คา่แตะถา่ยภาพ] → [โฟกสัโดยแตะจอ]1. 

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [ปิด]2. 

แตะวตัถทุีต่อ้งการโฟกสั3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ4. 

ยกเลกิการโฟกสัโดยแตะทีไ่อคอน 5. 

การตดิตามและโฟกสับนวตัถทุ ีท่า่นสมัผสั (AF ล็อคเป้าหมาย)

ผลติภณัฑจ์ะตดิตามวัตถเุคลือ่นทีท่ีกํ่าหนดอยา่งตอ่เนือ่ง

MENU →  (ตัง้คา่ กําหนดเอง) → [ ตัง้คา่แตะถา่ยภาพ] → [โฟกสัโดยแตะจอ]1. 

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิด] (คา่ปกต)ิ2. 

แตะบรเิวณทีต่อ้งการเพือ่เริม่ [AF ล็อคเป้าหมาย]3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ4. 

ยกเลกิ [AF ล็อคเป้าหมาย] ไดโ้ดยแตะทีไ่อคอน 5. 

การแสดงภาพขยายของวตัถทุ ีส่มัผสั (ขยายโฟกสั)

ทา่นสามารถดภูาพขยายเพือ่โฟกสัดว้ยตวัเอง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดโฟกสั] → [โฟกสัดว้ยตวัเอง]1. 

แตะจดุทีต่อ้งการโฟกสั2. 



หมนุแหวนปรับโฟกสัเพือ่ปรับโฟกสั3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ4. 

คาํแนะนํา

ยกเลกิการดภูาพขยายไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรเ์บาๆ

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [โฟกสัโดยแตะจอ] ใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี:้

เมือ่ตัง้ [โหมดถา่ยภาพ] ไวท้ี ่[ถา่ยภาพพาโนรามา]

เมือ่ตัง้ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี ่[ทวิทศันก์ลางคนื]

เมือ่ตัง้ [รอยยิม้/คน้หาใบหนา้] ไวท้ี ่[ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยยิม้]

ขณะกําลงัใชร้ะบบซมูดจิติอล

ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใช ้[โฟกสัโดยแตะจอ] กบัแอพพลเิคชัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก
เว็บไซต์

[139] วธิใีชง้าน การใชง้านฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การถา่ยภาพโดยใชห้นา้จอสมัผัส

ผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมัตติรงวตัถทุีท่า่นสมัผัสบนจอภาพเมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การตดิตามและโฟกสัวตัถทุ ีส่มัผสั (AF ล็อคเป้าหมาย)

ผลติภณัฑจ์ะตดิตามวัตถเุคลือ่นทีท่ีกํ่าหนดอยา่งตอ่เนือ่ง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิด] (คา่ปกต)ิ1. 

แตะบรเิวณทีต่อ้งการเพือ่เริม่ [AF ล็อคเป้าหมาย] กอ่น/ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว2. 

ยกเลกิ [AF ล็อคเป้าหมาย] ไดโ้ดยแตะทีไ่อคอน 3. 

การโฟกสับนวตัถทุ ีส่มัผสั (โฟกสัแบบจดุ)

ผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมัตติรงวตัถทุีท่า่นสมัผัสบนจอภาพ [โหมดโฟกสั] จะเปลีย่นเป็น
[โฟกสัดว้ยตวัเอง]โดยอตัโนมตัิ

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [ปิด]1. 



สมัผัสวตัถทุีท่า่นตอ้งการโฟกสักอ่น/ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว2. 

ยกเลกิโฟกสัแบบจดุไดโ้ดยแตะทีไ่อคอน 3. 

การแสดงภาพขยายของวตัถทุ ีส่มัผสั (ขยายโฟกสั)

ทา่นสามารถดภูาพขยายเพือ่โฟกสัดว้ยตวัเอง

MENU →  (ตัง้คา่กลอ้ง) → [โหมดโฟกสั] → [โฟกสัดว้ยตวัเอง]1. 

แตะจดุทีต่อ้งการโฟกสั2. 

หมนุแหวนปรับโฟกสัเพือ่ปรับโฟกสั3. 

คาํแนะนํา

ยกเลกิการดภูาพขยายไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรเ์บาๆ

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่ [โฟกสัโดยแตะจอ] ใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี:้

ขณะกําลงัใชร้ะบบซมูดจิติอล

ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใช ้[โฟกสัโดยแตะจอ] กบัแอพพลเิคชัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก
เว็บไซต์

[140] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพนิง่

เปิดดภูาพทีบ่นัทกึไว ้

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพือ่เปลีย่นไปยังโหมดดภูาพ1. 

เลอืกภาพทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ มควบคมุ2. 

คาํแนะนํา

ผลติภณัฑจ์ะสรา้งไฟลฐ์านขอ้มลูภาพบนการด์หน่วยความจําเพือ่บนัทกึและแสดงภาพ
ภาพทีไ่มไ่ดบ้นัทกึในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ อาจแสดงไมถ่กูตอ้ง หากตอ้งการเปิดดภูาพที่
ถา่ยดว้ยอปุกรณ์อืน่ ใหบ้นัทกึภาพเหลา่นัน้ในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพโดยใช ้MENU → [ตัง้



คา่] → [กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

[141] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพนิง่

ขยายภาพทีกํ่าลังแสดง

เปิดภาพทีท่า่นตอ้งการขยาย จากนัน้เลือ่นกา้นปรับ W/T (ซมู) ไปทางดา้น T

ถา้ภาพใหญเ่กนิไป เลือ่นกา้นปรับ W/T (ซมู) ไปทางดา้น W เพือ่ปรับอตัราซมู

1. 

เลอืกสว่นทีต่อ้งการขยายโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2. 

กดปุ่ ม MENU หรอื  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุเพือ่ออกจากซมูภาพทีแ่สดง3. 

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถขยายภาพทีกํ่าลงัเปิดดไูดโ้ดยใช ้MENU

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถขยายภาพเคลือ่นไหวได ้

[142] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพนิง่

ทา่นสามารถเปิดดภูาพหลายภาพไดพ้รอ้มกนัในโหมดดภูาพ

เลือ่นกา้นปรับ W/T (ซมู) ไปทางดา้น W ขณะทีกํ่าลงัแสดงภาพอยู่
หากตอ้งการเปลีย่นภาพทีจ่ะแสดง
MENU → (เลน่) → [ดชันภีาพ] → การตัง้คา่ทีต่อ้งการ

1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

12 ภาพ (คา่ปกต)ิ/30 ภาพ



หากตอ้งการกลบัไปยงัการแสดงภาพเดยีว

เลอืกภาพทีต่อ้งการแลว้กด ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ

การแสดงภาพทีต่อ้งการอยา่งรวดเร็ว

เลอืกแถบทางดา้นซา้ยของหนา้จอดัชนภีาพโดยใชปุ้่ มควบคมุจากนัน้กดดา้นบน/ลา่ง ของปุ่ ม
ควบคมุ ขณะทีกํ่าลงัเลอืกแถบ ทา่นสามารถเปิดหนา้จอแสดงปฏทินิหรอืหนา้จอเลอืก
โฟลเดอรไ์ดโ้ดยกด  ทีต่รงกลาง นอกจากนีย้งัสามารถสลบัโหมดดภูาพไดโ้ดยเลอืกไอ
คอน

[143] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพนิง่

เปลีย่นการแสดงผลบนหนา้จอ

กดปุ่ ม DISP (การตัง้คา่แสดงผล)

ทกุครัง้ทีท่า่นกดปุ่ ม DISP การแสดงผลบนหนา้จอจะเปลีย่นตามลําดบัดงันี ้“แสดง
ขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ไมแ่สดงขอ้มลู → แสดงขอ้มลู”

การตัง้คา่ DISP (การตัง้คา่แสดงผล) จะนําไปใชก้บัการแสดงภาพอตัโนมตัิ

1. 

หมายเหตุ

ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงในสถานการณต์อ่ไปนี:้

ขณะแสดงภาพเคลือ่นไหว

ขณะเลือ่นภาพในการแสดงภาพแบบพาโนรามา

ขณะแสดงสไลดโ์ชว์

ขณะดภูาพตามโฟลเดอร ์(MP4)

ขณะดภูาพ AVCHD

ในมมุมอง XAVC S

[144] วธิใีชง้าน การดภูาพ การลบภาพ



ทา่นสามารถลบภาพทีแ่สดงอยูไ่ด ้

เปิดภาพทีต่อ้งการจะลบ1. 

กดปุ่ ม (ลบ)2. 

เลอืก [ลบ] โดยใชปุ้่ มควบคมุ จากนัน้กด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ3. 

[145] วธิใีชง้าน การดภูาพ การลบภาพ

ทา่นสามารถลบภาพทีเ่ลอืกไดห้ลายภาพ

MENU → (เลน่) → [ลบ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

หลายภาพ:

ลบภาพทีเ่ลอืก
(1) เลอืกภาพทีต่อ้งการลบ จากนัน้กด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ เครือ่งหมาย  จะ
แสดงอยูใ่นชอ่งกาเครือ่งหมาย ยกเลกิการเลอืกไดโ้ดยกด  อกีครัง้เพือ่ถอนเครือ่งหมาย

(2) หากตอ้งการลบภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน (1)

(3) MENU → [ตกลง] → กด  ทีต่รงกลาง

ท ัง้หมดในโฟลเดอรน์ี:้

ลบทกุภาพในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

ท ัง้หมดของวนัทีน่ ี:้

ลบทกุภาพในชว่งวนัทีท่ีเ่ลอืก

คาํแนะนํา



ทําการ [ฟอรแ์มต] เพือ่ลบภาพทัง้หมด รวมถงึภาพทีป้่องกนัไว ้

หมายเหตุ

รายการเมนูทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไป โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [โหมดดภูาพ]

[146] วธิใีชง้าน การดภูาพ การแสดงภาพเคลือ่นไหว

เปิดดภูาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพือ่เปลีย่นไปยังโหมดดภูาพ1. 

เลอืกภาพเคลือ่นไหวทีต่อ้งการเปิดโดยใชปุ้่ มควบคมุ2. 

หากตอ้งการดภูาพ กดทีต่รงกลาง 3. 

ฟงักช์ ัน่ทีใ่ชง้านไดข้ณะเลน่ภาพเคลือ่นไหว

ทา่นสามารถเลน่ภาพชา้ และปรับระดบัเสยีง ฯลฯ โดยกดปุ่ มลา่งของปุ่ มควบคมุ

: เลน่ภาพ
: หยดุเลน่ชัว่คราว

: กรอภาพไปขา้งหนา้
: กรอภาพยอ้นกลบัหลงั

: กรอภาพไปขา้งหนา้ชา้ๆ
: กรอภาพยอ้นกลบัหลงัชา้ๆ

: ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวถัดไป
: ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวกอ่นหนา้

: แสดงเฟรมถัดไป
: แสดงเฟรมกอ่นหนา้

: ปรับระดับเสยีง
: ปิดแผงการทํางาน

คาํแนะนํา

สามารถ "กรอภาพไปขา้งหนา้ชา้ๆ" "กรอภาพยอ้นกลบัหลังชา้ๆ" "แสดงเฟรมถัดไป" และ
"แสดงเฟรมกอ่นหนา้" ขณะหยดุชัว่คราวได ้



[147] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพพาโนรามา

ผลติภณัฑจ์ะเลือ่นภาพพาโนรามาจากตน้จนจบโดยอตัโนมัติ

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพือ่เปลีย่นไปยังโหมดดภูาพ1. 

เลอืกภาพพาโนรามาทีจ่ะแสดงโดยใชปุ้่ มควบคมุ2. 

กดทีต่รงกลาง  เพือ่แสดงภาพ

หากตอ้งการหยดุแสดงภาพไวช้ัว่คราว กดทีต่รงกลาง  อกีครัง้

หากตอ้งการกลบัไปยงัการแสดงภาพทัง้หมด กดปุ่ ม MENU

3. 

หมายเหตุ

ภาพพาโนรามาทีถ่า่ยดว้ยผลติภณัฑอ์ืน่อาจแสดงขนาดไมต่รงกบัขนาดจรงิ หรอือาจเลือ่น
ไมถ่กูตอ้ง

[148] วธิใีชง้าน การดภูาพ การพมิพภ์าพ

ทา่นสามารถระบลุว่งหนา้วา่ภาพนิง่ภาพใดในการด์หน่วยความจําทีท่า่นตอ้งการพมิพใ์นภาย
หลงั
ไอคอน  (สัง่พมิพ)์ จะปรากฏขึน้บนภาพทีร่ะบ ุDPOF ยอ่มาจาก “Digital Print

Order Format.”



MENU →  (เลน่) → [เลอืกพมิพ]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

หลายภาพ:

เลอืกภาพทีต่อ้งการสัง่พมิพ์
(1) เลอืกภาพและกด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ เครือ่งหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกา
เครือ่งหมาย ยกเลกิการเลอืกไดโ้ดยกด  แลว้ลบเครือ่งหมาย 

(2) หากตอ้งการพมิพภ์าพอืน่ ใหทํ้าซํา้ขัน้ตอนที ่(1)

(3) MENU → [ตกลง] →  ทีต่รงกลาง
ยกเลกิทกุภาพ:

ลา้งเครือ่งหมาย DPOF ทัง้หมด
ต ัง้คา่พมิพ:์

ทา่นสามารถตัง้วา่จะพมิพห์รอืไมพ่มิพว์นัทีบ่นภาพทีบ่นัทกึดว้ยเครือ่งหมาย DPOF

เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด] → [ตกลง] ใน [แทรกวนัที]่

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถเพิม่เครือ่งหมาย DPOF ในไฟลต์อ่ไปนี:้

ภาพเคลือ่นไหว

ภาพ RAW

[149] วธิใีชง้าน การดภูาพ การใชง้านฟังกช์ัน่ดภูาพ

ตัง้คา่โหมดดภูาพ (วธิแีสดงภาพ)

MENU →  (เลน่) → [โหมดดภูาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ดภูาพตามวนัที:่
แสดงภาพตามวนัที่

ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิง่):
แสดงภาพนิง่เทา่นัน้



ดโูฟลเดอร ์(MP4):

แสดงภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4 เทา่นัน้
ด ูAVCHD:

แสดงภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ AVCHD เทา่นัน้
ด ูXAVC S:

แสดงภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ XAVX S เทา่นัน้

[150] วธิใีชง้าน การดภูาพ การใชง้านฟังกช์ัน่ดภูาพ

เลอืกทศิทางเมือ่เปิดดภูาพนิง่ทีบั่นทกึไว ้

MENU →  (เลน่) → [หมนุการแสดงภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

แมนนวล (คา่เร ิม่ตน้):
ภาพจะแสดงตามขอ้มลูทศิทางการวางแนวภาพของภาพนัน้ ทา่นสามารถหมนุภาพโดยใช ้
ฟังกช์ัน่การหมนุ

ปิด:
แสดงภาพในแนวนอนเสมอ

[151] วธิใีชง้าน การดภูาพ การใชง้านฟังกช์ัน่ดภูาพ

เปิดภาพอยา่งตอ่เนือ่งโดยอตัโนมัติ

MENU → (เลน่) → [สไลดโ์ชว]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

เลอืก [ตกลง]2. 



รายละเอยีดรายการเมนู

เลน่ซํา้:
เลอืก [เปิด] ซึง่จะแสดงภาพวนซ้ําไปเรือ่ยๆ หรอื [ปิด] (การตัง้คา่เริม่ตน้) ซึง่ผลติภณัฑจ์ะออก
จากสไลดโ์ชวเ์มือ่แสดงภาพทัง้หมดครัง้เดยีว
เวลาแสดงภาพ:

เลอืกระยะเวลาแสดงภาพตัง้แต ่[1 วนิาท]ี, [3 วนิาท]ี (การตัง้คา่เริม่ตน้) [5 วนิาท]ี, [10 วนิาท]ี

หรอื [30 วนิาท]ี

หากตอ้งการออกจากสไลดโ์ชวใ์นระหวา่งการแสดงภาพ

กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากสไลดโ์ชว ์ทา่นไมส่ามารถหยดุสไลดโ์ชวไ์วช้ัว่คราวได ้

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเปิดสไลดโ์ชว ์เมือ่ตัง้ [โหมดดภูาพ] ไวท้ี ่[ดภูาพตามวนัที]่ หรอื [ดโูฟลเดอร์
(ภาพนิง่)] เทา่นัน้

[152] วธิใีชง้าน การดภูาพ การใชง้านฟังกช์ัน่ดภูาพ

หมนุภาพนิง่ทีบ่นัทกึไวใ้นทศิทางทวนเข็มนาฬกิา

MENU →  (เลน่) → [หมนุ]1. 

กด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ
ภาพจะหมนุทวนเข็มนาฬกิา ภาพจะหมนุเมือ่ทา่นกดทีต่รงกลาง  เมือ่ทา่นหมนุภาพ
หนึง่ครัง้ ภาพจะยังคงหมนุอยูแ่มเ้มือ่ปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้

2. 

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถหมนุภาพเคลือ่นไหวได ้
ทา่นอาจไมส่ามารถหมนุภาพทีถ่า่ยโดยผลติภณัฑอ์ืน่
ขณะดภูาพทีห่มนุบนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ภาพอาจแสดงในทศิทางเดมิ ทัง้นีข้ ึน้อยู่ก้บั
ซอฟตแ์วร์



[153] วธิใีชง้าน การดภูาพ การใชง้านฟังกช์ัน่ดภูาพ

ป้องกนัภาพทีถ่า่ยไว ้ไมใ่หถ้กูลบโดยบงัเอญิ เครือ่งหมาย  จะแสดงบนภาพทีม่กีาร
ป้องกนัไว ้

MENU → (เลน่) → [ป้องกนั] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

หลายภาพ:

ป้องกนัหรอืยกเลกิการป้องกนัภาพหลายภาพทีเ่ลอืกไว ้
(1) เลอืกภาพทีต่อ้งการป้องกนั จากนัน้กด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ เครือ่งหมาย  จะ
แสดงอยูใ่นชอ่งกาเครือ่งหมาย ยกเลกิการเลอืกไดโ้ดยกด  อกีครัง้เพือ่ถอนเครือ่งหมาย

(2) หากตอ้งการป้องกนัภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน (1)

(3) MENU → [ตกลง] → กด  ทีต่รงกลาง

ท ัง้หมดในโฟลเดอรน์ี:้

ป้องกนัทกุภาพในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

ท ัง้หมดของวนัทีน่ ี:้

ป้องกนัทกุภาพในชว่งวันทีท่ีเ่ลอืก

ยกเลกิท ัง้หมดในโฟลเดอรน์ี:้

ยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

ยกเลกิท ัง้หมดของวนัทีน่ ี:้

ยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดในชว่งวนัทีท่ีเ่ลอืก

หมายเหตุ

รายการเมนูทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไป โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [โหมดดภูาพ]

[154] วธิใีชง้าน การดภูาพ การใชง้านฟังกช์ัน่ดภูาพ



สง่ภาพนิง่ความละเอยีด 4K ไปยังทวีทีีเ่ชือ่มตอ่สาย HDMI ทีร่องรับ 4K

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ีแ้ละทวีี1. 

เสยีบสาย HDMI (แยกจําหน่าย) เขา้กบัขัว้ตอ่ไมโคร HDMI ของผลติภณัฑน์ีแ้ละชอ่ง
ตอ่ HDMI ของทวีี

2. 

เปิดโทรทัศนแ์ลว้เปลีย่นสญัญาณเขา้3. 

เปิดผลติภณัฑน์ี้4. 

เปิดดภูาพนิง่ จากนัน้กดทีด่า้นลา่งของปุ่ มควบคมุ
ภาพนิง่จะถกูสง่ออกมาดว้ยความละเอยีด 4K

ทา่นสามารถสง่ภาพนิง่ความละเอยีด 4K ไดโ้ดยเลอืก MENU → (เลน่) → [เลน่
ภาพนิง่แบบ 4K] → [ตกลง]

5. 

หมายเหตุ

เมนูนีใ้ชง้านไดก้บัทวีทีีร่องรับ 4K เทา่นัน้ ดรูายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการใชง้านของเครือ่ง
ทวีี



[155] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพบนจอทวีี

หากตอ้งการดภูาพทีเ่ก็บไวใ้นผลติภณัฑน์ีบ้นจอทวี ีทา่นจะตอ้งมสีาย HDMI (แยกจําหน่าย)

และทวี ีHD ทีม่ขีัว้ตอ่ HDMI

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ีแ้ละทวีี1. 

เสยีบสาย HDMI (แยกจําหน่าย) เขา้กบัขัว้ตอ่ไมโคร HDMI ของผลติภณัฑน์ีแ้ละชอ่ง
ตอ่ HDMI ของทวีี

2. 

เปิดโทรทัศนแ์ลว้เปลีย่นสญัญาณเขา้3. 

เปิดผลติภณัฑน์ี้
ภาพทีถ่า่ยดว้ยผลติภัณฑจ์ะปรากฏบนหนา้จอทวีี

4. 

คาํแนะนํา

ผลติภณัฑน์ีส้ามารถใชไ้ดก้บัมาตรฐาน PhotoTV HD หากทา่นเชือ่มตอ่อปุกรณ์ทีใ่ชไ้ดก้บั
Sony PhotoTV HD โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) ทวีจีะถกูตัง้คา่ใหค้ณุภาพของภาพ
เหมาะสําหรับดภูาพนิง่ และทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัโลกทัศนใ์หมข่องภาพถา่ยทีม่ี
คณุภาพสงูอยา่งน่าทึง่
PhotoTV HD ใหภ้าพทีม่รีายละเอยีดสงู และแสดงสแีละรายละเอยีดทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพ



ถา่ย
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านทีใ่หม้ากบัทวีี

หมายเหตุ

อยา่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบัอปุกรณ์อืน่โดยใชข้ัว้ตอ่สญัญาณออกของทัง้คู ่การกระทํา
ดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
อปุกรณ์บางชนดิอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเมือ่ตอ่เขา้กบัผลติภณัฑน์ี ้ตวัอยา่ง
เชน่ อาจไมส่ง่สญัญาณวดิโีอหรอืสญัญาณเสยีงออกมา
ใชส้าย HDMI ทีม่โีลโก ้HDMI หรอืสาย Sony ของแท ้
ใชส้าย HDMI ทีเ่ขา้กนัไดก้บัขัว้ตอ่ไมโคร HDMI ของผลติภณัฑแ์ละชอ่งตอ่ HDMI ของ
ทวีี

[156] วธิใีชง้าน การดภูาพ การดภูาพบนจอทวีี

เมือ่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัทวีทีีร่องรับระบบ “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยก
จําหน่าย) ทา่นจะสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ีด้ว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ีแ้ละทวีี1. 

เสยีบสาย HDMI (แยกจําหน่าย) เขา้กบัขัว้ตอ่ไมโคร HDMI ของผลติภณัฑแ์ละชอ่งตอ่
HDMI ของทวีี

2. 



เปิดโทรทัศนแ์ลว้เปลีย่นสญัญาณเขา้3. 

เปิดผลติภณัฑน์ี้4. 

MENU → (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ HDMI] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → [เปิด]5. 

กดปุ่ ม SYNC MENU บนรโีมทคอนโทรลของทวี ีแลว้เลอืกโหมดทีต่อ้งการ6. 

หมายเหตุ

ถา้ผลติภณัฑไ์มไ่ดอ้ยูใ่นโหมดดภูาพ ใหก้ดปุ่ ม (ดภูาพ)

เฉพาะทวีทีีร่องรับระบบ “BRAVIA” Sync เทา่นัน้ SYNC MENU ทีส่ามารถใชง้านได ้หาก
ตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านทีใ่หม้ากบัเครือ่งทวีี
หากผลติภณัฑทํ์างานไมต่รงตามทีต่อ้งการเพือ่ตอบสนองตอ่รโีมทคอนโทรลของทวี ีเมือ่
ผลติภณัฑเ์ชือ่มตอ่กบัทวีขีองผูผ้ลติรายอืน่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ HDMI ใหเ้ลอืก MENU →

(ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ HDMI] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → [ปิด]

[157] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ทา่นสามารถปรับความสวา่งของหนา้จอ

MENU → (ตัง้คา่) → [ความสวา่งหนา้จอ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

แมนนวล (คา่เร ิม่ตน้):

ปรับความสวา่งไดภ้ายในชว่ง –2 ถงึ +2

สภาพแสงแดดจา้:
ปรับความสวา่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะกบัการถา่ยภาพกลางแจง้

หมายเหตุ

การตัง้คา่ [สภาพแสงแดดจา้] สวา่งเกนิไปสําหรับการถา่ยภาพในรม่ ตัง้คา่ [ความสวา่งหนา้
จอ] ไปที ่[แมนนวล] สําหรับการถา่ยภาพในรม่



[158] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

การปรับระดบัเสยีง

MENU → (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ระดบัเสยีง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

ปรบัระดบัเสยีงในระหวา่งแสดงภาพเคลือ่นไหว

กดทีด่า้นลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะกําลงัเปิดดภูาพเคลือ่นไหวเพือ่แสดงแผงการทํางาน จาก
นัน้จงึปรับระดับเสยีง ทา่นสามารถปรับระดบัเสยีงในขณะทีกํ่าลงัฟังเสยีงจรงิได ้

[159] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เลอืกวา่จะใหผ้ลติภณัฑส์ง่เสยีงหรอืไม่

MENU →  (ตัง้คา่) → [สญัญาณเสยีง] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

เสยีงจะดงัขึน้เมือ่ปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เป็นตน้
ปิด:

ไมม่เีสยีง

[160] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ตัง้คา่วา่จะใชห้รอืไมใ่ชฟั้งกช์ัน่อพัโหลดเมือ่ใชก้ารด์ Eye-Fi (มจํีาหน่ายทั่วไป) รายการนีจ้ะ
ปรากฏเมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi เขา้ในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําของผลติภัณฑ์



MENU →  (ตัง้คา่) → [คา่อพัโหลดภาพ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

ตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi หรอืปลายทางของทา่นบนการด์ Eye-Fi

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืการใชง้านทีใ่หม้ากบัการด์ Eye-Fi

2. 

ใสก่ารด์ Eye-Fi ทีไ่ดต้ัง้คา่แลว้เขา้ในผลติภณัฑ ์แลว้ถา่ยภาพนิง่
ภาพจะถกูถา่ยโอนไปยังคอมพวิเตอรข์องทา่น ฯลฯ โดยอตัโนมัตผิา่นเครอืขา่ย Wi-Fi

3. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

เปิดใชง้านฟังกช์ัน่อพัโหลด
ปิด:

ปิดใชง้านฟังกช์ัน่อพัโหลด
การแสดงสถานะการสือ่สารบนหนา้จอ

: สแตนดบ์าย จะไมม่กีารสง่ภาพ
: การอพัโหลดอยูใ่นสถานะสแตนดบ์าย
: กําลงัเชือ่มตอ่
: กําลงัอพัโหลด
: ผดิพลาด

หมายเหตุ

การด์ Eye-Fi มวีางจําหน่ายในบางประเทศ/ภมูภิาคเทา่นัน้
หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด์ Eye-Fi โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายโดย
ตรง
สามารถใชก้ารด์ Eye-Fi ไดใ้นประเทศ/ภมูภิาคทีซ่ือ้การด์มาเทา่นัน้ ใชก้ารด์ Eye-Fi ตาม
ทีก่ฎหมายในประเทศ/ภมูภิาคทีท่า่นซือ้การด์มาไดกํ้าหนดไว ้
การด์ Eye-Fi มฟัีงกช์ัน่ LAN ไรส้ายในตวั หา้มเสยีบการด์ Eye-Fi ลงในผลติภณัฑใ์น
สถานทีท่ีห่า้มใชง้าน เชน่ บนเครือ่งบนิ เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi เขา้ในผลติภณัฑ ์ใหต้ัง้คา่
[คา่อพัโหลดภาพ] ไปที ่[ปิด] เมือ่ตัง้ฟังกช์ัน่อพัโหลดไปที ่[ปิด] ตวัแสดง  จะ
ปรากฏขึน้บนผลติภัณฑ์
โหมดประหยดัพลงังานจะไมทํ่างานขณะอพัโหลด
ถา้  (ผดิพลาด) แสดงขึน้ ใหถ้อดการด์หน่วยความจําออกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหม่
หรอืปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้เปิดใหม ่ถา้ตวัแสดงยังปรากฏขึน้อกี แสดงวา่การด์ Eye-Fi

อาจไดรั้บความเสยีหาย
การสือ่สารผา่น LAN ไรส้ายอาจไดรั้บอทิธพิลจากอปุกรณส์ือ่สารอืน่ๆ ถา้สถานะการสือ่สาร



ไมด่ ีใหข้ยับเขา้ใกลจ้ดุเชือ่มตอ่ใหม้ากขึน้
ผลติภณัฑน์ีไ้มร่องรับการด์ Eye-Fi “Endless Memory Mode” กอ่นใชก้ารด์ Eye-Fi

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ด “Endless Memory Mode” แลว้

[161] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เลอืกวา่จะแสดงหนา้จอแรกของเมนูทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม MENU หรอืไม่

MENU → (ตัง้คา่) → [เมนูแบบเรยีงตอ่กนั] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด:

แสดงหนา้จอแรกของเมนูทกุครัง้ (เมนูแบบเรยีงตอ่กนั)

ปิด:

ปิดใชง้านการแสดงเมนูแบบเรยีงตอ่กนั

[162] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะให ้[ลบ] หรอื [ยกเลกิ] เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้บนหนา้จอยนืยนัการลบ
หรอืไม่

MENU → (ตัง้คา่) → [หนา้ยนืยนัการลบ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เลอืก ลบ:

[ลบ] ถกูเลอืกใหเ้ป็นการตัง้คา่เริม่ตน้
เลอืก ยกเลกิ (คา่เร ิม่ตน้):

[ยกเลกิ] ถกูเลอืกใหเ้ป็นการตัง้คา่เริม่ตน้



[163] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ทา่นสามารถตัง้ระยะเวลาใหเ้ปลีย่นเป็นโหมดประหยดัพลังงานโดยอตัโนมัต ิหากตอ้งการกลบั
สูโ่หมดถา่ยภาพ ใหใ้ชง้านกลอ้ง เชน่ กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

MENU → (ตัง้คา่) → [เวลาเริม่ประหยัดพง.] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

30 นาท/ี5 นาท/ี2 นาท/ี1 นาท ี(คา่เร ิม่ตน้)/10 วนิาที

หมายเหตุ

ปิดผลติภณัฑเ์มือ่ไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน
ฟังกช์ัน่ประหยดัพลังงานจะไมทํ่างานขณะแสดงภาพสไลดโ์ชว ์หรอืขณะบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว หรอืเมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์

[164] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

แสดงภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ยผลติภณัฑบ์นทวีรีะบบ PAL/NTSC

MENU →  (ตัง้คา่) → [ตวัเลอืก PAL/NTSC] → [ตกลง]1. 

หมายเหตุ

ฟังกช์ัน่นีใ้ชไ้ดก้บัอปุกรณท์ีส่นับสนุนระบบ 1080 50i เทา่นัน้ ไมส่ามารถใชก้บัอปุกรณท์ี่
สนับสนุนระบบ 1080 60i อปุกรณท์ีส่นับสนุนระบบ 1080 50i มเีครือ่งหมาย “50i” ทีด่า้น
ลา่งของผลติภณัฑ์
ถา้ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําทีไ่ดฟ้อรแ์มทดว้ยระบบ PAL กอ่นหนา้นี ้ขอ้ความแจง้ให ้
ทา่นฟอรแ์มทการด์ใหมอ่กีครัง้จะปรากฏขึน้ หากบนัทกึภาพดว้ยระบบ NTSC ให ้
ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําใหมอ่กีครัง้หรอืใชก้ารด์หน่วยความจําอนัอืน่



เมือ่เลอืกโหมด NTSC ขอ้ความ“เลอืกใชง้านในระบบ NTSC” จะปรากฏขึน้บนหนา้จอเริม่
ตน้ทกุครัง้ทีท่า่นเปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์

[165] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ฟังกช์ัน่ [โหมดสาธติ] จะแสดงภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจําโดยอตัโนมัติ
(การสาธติ) เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลาหนึง่
โดยปกต ิการตัง้คา่จะอยูท่ี ่[ปิด]

MENU → (ตัง้คา่) → [โหมดสาธติ] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด:

ภาพเคลือ่นไหวสาธติจะเริม่เลน่เองอตัโนมัตถิา้ไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นเวลาประมาณหนึง่
นาท ีจะเลน่เฉพาะภาพเคลือ่นไหว AVCHD ทีป้่องกนัไวเ้ทา่นัน้
ตัง้คา่โหมดดภูาพไปที ่[ด ูAVCHD] และป้องกนัไฟลภ์าพเคลือ่นไหวทีม่วีนัทีแ่ละเวลาบนัทกึ
ทีเ่กา่ทีส่ดุ
ปิด (การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

ไมแ่สดงการสาธติ

หมายเหตุ

ทา่นสามารถตัง้คา่รายการนีไ้ดเ้มือ่กลอ้งรับไฟจากอะแดปเตอร ์AC รุน่ AC-PW20 (แยก
จําหน่าย) เทา่นัน้
แมเ้มือ่เลอืก [เปิด] ไว ้ผลติภัณฑจ์ะไมเ่ริม่การสาธติถา้ไมม่ไีฟลภ์าพเคลือ่นไหวในการด์
หน่วยความจํา
หากมกีารเลอืก [เปิด] ไว ้ผลติภณัฑจ์ะไมเ่ปลีย่นเป็นโหมดประหยัดพลงังาน

[166] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เมือ่ทา่นเชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครือ่งทวี ีHigh Definition (HD) ทีช่อ่งตอ่ HDMI ดว้ยสาย



HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นจะสามารถเลอืกความละเอยีด HDMI ทีใ่ชใ้นการสง่ภาพไปยงั
เครือ่งทวีี

MENU →  (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ HDMI] → [ความละเอยีด HDMI] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั ิ(การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

ผลติภณัฑจํ์าแนก HD TV และทําการตัง้ความละเอยีดของสญัญาณออกโดยอตัโนมตัิ
1080p:

สง่สญัญาณออกทีค่ณุภาพของภาพระดบั HD (1080p)

1080i:

สง่สญัญาณออกทีค่ณุภาพของภาพระดบั HD (1080i)

หมายเหตุ

หากภาพแสดงอยา่งไมถ่กูตอ้ง เมือ่ใชก้ารตัง้คา่ [อตัโนมัต]ิ ใหเ้ลอืกระหวา่ง [1080i] หรอื
[1080p] ขึน้อยูก่บัทวีทีีจ่ะเชือ่มตอ่

[167] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เมือ่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบัทวีทีีส่นับสนุน “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยก
จําหน่าย) ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ีโ้ดยการเล็งรโีมทคอนโทรลของทวีไีปทีท่วีี

MENU → (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ HDMI] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ีด้ว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี
ปิด:

ทา่นไมส่ามารถควบคมุการใชง้านผลติภัณฑน์ีด้ว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี

หมายเหตุ

[ควบคมุสําหรับ HDMI] สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัทวีทีีส่นับสนุน “BRAVIA” Sync เทา่นัน้



[168] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เลอืกวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงขอ้มลูการถา่ยภาพ เมือ่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัทวีดีว้ยสาย
HDMI (แยกจําหน่าย)

MENU →  (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ HDMI] → [แสดงขอ้มลู HDMI] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เปิด (คา่เร ิม่ตน้):

แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพของภาพทีเ่ปิดดู
ปิด:

ไมแ่สดงขอ้มลูการถา่ยภาพของภาพทีเ่ปิดดู

[169] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ USB ทีเ่หมาะสมกบัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครือ่ง หรอือปุกรณ ์USB ทีเ่ชือ่ม
ตอ่กบัผลติภณัฑน์ี้

MENU → (ตัง้คา่) → [เชือ่มตอ่ USB] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

อตัโนมตั ิ(การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

ทําการเชือ่มตอ่แบบ Mass Storage หรอื MTP โดยอตัโนมัต ิตามคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์
USB อืน่ๆ ทีจ่ะเชือ่มตอ่ คอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows 7 หรอื Windows 8 จะเชือ่มตอ่แบบ
MTP และฟังกช์ัน่เฉพาะตา่งๆ จะสามารถใชง้านได ้
Mass Storage:

ทําการเชือ่มตอ่ Mass Storage ระหวา่งผลติภณัฑน์ี ้คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ ์USB อืน่ๆ
MTP:

ทําการเชือ่มตอ่ MTP ระหวา่งผลติภณัฑน์ี ้คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ ์USB อืน่ๆ คอมพวิเตอร์



ทีใ่ช ้Windows 7 หรอื Windows 8 จะเชือ่มตอ่แบบ MTP และฟังกช์ัน่เฉพาะตา่งๆ จะ
สามารถใชง้านได ้
PC รโีมท:

ใช ้“Remote Camera Control” เพือ่ควบคมุผลติภัณฑน์ีจ้ากคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ฟังกช์ัน่
อยา่งเชน่ การถา่ยภาพและจัดเก็บภาพบนคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ

ถา้ Device Stage* ไมแ่สดงขึน้เมือ่ใช ้Windows 7 หรอื Windows 8 ใหต้ัง้คา่ [เชือ่มตอ่
USB] เป็น [อตัโนมัต]ิ

* Device Stage เป็นหนา้จอเมนูทีใ่ชจั้ดการอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ เชน่ กลอ้ง (ฟังกช์ัน่ของ
Windows 7 หรอื Windows 8)

[170] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เพิม่ระดับความเขา้กนัไดโ้ดยจํากดัฟังกช์ัน่ของการเชือ่มตอ่ USB

MENU → (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ USB LUN] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

หลายตวั (คา่เร ิม่ตน้):

โดยปกตเิลอืก [หลายตวั]
ตวัเดยีว:
ตัง้คา่ [ตัง้คา่ USB LUN] ไปที ่[ตวัเดยีว] เทา่นัน้ ถา้ทา่นทําการเชือ่มตอ่ไมไ่ด ้

[171] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

 

เลอืกภาษาทีต่อ้งการใชใ้นรายการเมนู คําเตอืน และขอ้ความตา่งๆ

MENU → (ตัง้คา่) → [ ภาษา] → ภาษาทีต่อ้งการ1. 



[172] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

 

ตัง้วันทีแ่ละเวลาอกีครัง้

MENU → (ตัง้คา่) → [ตัง้ วนัที/่เวลา] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ปรบัเวลาฤดรูอ้น:

เลอืกเวลาฤดรูอ้น [เปิด]/[ปิด]

วนัที/่เวลา:
ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
รปูแบบวนัที:่
เลอืกรปูแบบการแสดงวนัทีแ่ละเวลาได ้

[173] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ตัง้คา่พืน้ทีท่ีท่า่นกําลงัใชผ้ลติภณัฑอ์ยู่

MENU → (ตัง้คา่) → [ตัง้คา่ทอ้งที]่ → พืน้ทีท่ีต่อ้งการ1. 

[174] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ฟอรแ์มต (ลบขอ้มลู) การด์หน่วยความจํา เมือ่ทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบัผลติภณัฑน์ีเ้ป็น
ครัง้แรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์โดยใชผ้ลติภณัฑ ์เพือ่ประสทิธภิาพทีค่งทีข่องการด์หน่วย
ความจํากอ่นทําการถา่ยภาพ พงึระลกึวา่การฟอรแ์มตจะเป็นการลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์
หน่วยความจําอยา่งถาวร และไมส่ามารถกูก้ลบัคนืมาได ้บนัทกึขอ้มลูทีม่คีา่ลงในคอมพวิเตอร์



ฯลฯ

MENU → (ตัง้คา่) → [ฟอรแ์มต]1. 

หมายเหตุ

การฟอรแ์มตจะลบขอ้มลูทัง้หมดอยา่งถาวร รวมทัง้ภาพทีม่กีารป้องกนัดว้ย

[175] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

เลอืกวธิกํีาหนดหมายเลขไฟลใ์หก้บัภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว MP4 ทีบ่นัทกึไว ้

MENU → (ตัง้คา่) → [หมายเลขไฟล]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

ตอ่เนือ่ง (คา่เร ิม่ตน้):

แมเ้มือ่ทา่นเปลีย่นโฟลเดอรป์ลายทางการบนัทกึ หรอืเปลีย่นการด์หน่วยความจํา ผลติภณัฑ์
จะยังคงกําหนดหมายเลขใหไ้ฟลต์ามลําดบัตอ่ไป
(ถา้ในการด์หน่วยความจําใหมม่หีมายเลขไฟลม์ากกวา่ไฟลภ์าพลา่สดุ หมายเลขทีส่งูกวา่
หมายเลขสงูสดุหนึง่ หมายเลขจะถกูกําหนด)

เร ิม่ใหม:่

ผลติภณัฑร์เีซต็หมายเลขเมือ่บนัทกึไฟลใ์นโฟลเดอรใ์หมแ่ละกําหนดหมายเลขใหไ้ฟลโ์ดย
เริม่จาก “0001”

(ในกรณีทีโ่ฟลเดอรบ์นัทกึมไีฟลบ์รรจอุยู ่จะใชห้มายเลขถัดจากหมายเลขสงูสดุหนึง่หมาย
เลข)

[176] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่



ทา่นสามารถเปลีย่นโฟลเดอรใ์นการด์หน่วยความจําทีจ่ะบนัทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว
MP4 ไว ้

MENU → (ตัง้คา่) → [เลอืกโฟลเดอร ์REC] → โฟลเดอรท์ีต่อ้งการ1. 

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถเลอืกโฟลเดอรไ์ดเ้มือ่เลอืกการตัง้คา่ [รปูแบบวนัที]่

[177] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

สรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นการด์หน่วยความจําสําหรับบนัทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว MP4

โฟลเดอรใ์หมจ่ะถกูสรา้งดว้ยหมายเลขทีเ่พิม่ขึน้ทลีะ 1 จากหมายเลขสงูสดุทีใ่ชใ้นปัจจบุนั
ภาพจะถกูบนัทกึในโฟลเดอรท์ีส่รา้งขึน้ใหม ่โฟลเดอรข์องภาพนิง่และโฟลเดอรข์องภาพ
เคลือ่นไหว MP4 ทีม่หีมายเลขเดยีวกนัจะสรา้งขึน้พรอ้มกนั

MENU → (ตัง้คา่) → [แฟ้มภาพใหม]่1. 

หมายเหตุ

เมือ่ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําทีเ่คยใชก้บัอปุกรณ์อืน่ลงในผลติภัณฑน์ีแ้ลว้ทําการถา่ย
ภาพ โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึน้มาเองโดยอตัโนมัติ
โฟลเดอรห์นึง่บรรจภุาพไดส้งูสดุ 4,000 ภาพ เมือ่มภีาพเกนิจํานวนทีโ่ฟลเดอรบ์รรจไุด ้
โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึน้มาเองโดยอตัโนมตัิ

[178] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

ภาพนิง่ทีถ่า่ยถกูบนัทกึไวใ้นโฟลเดอรท์ีส่รา้งขึน้โดยอตัโนมัตภิายใตโ้ฟลเดอร ์DCIM บน
การด์หน่วยความจํา ทา่นสามารถเปลีย่นวธิกีารกําหนดชือ่โฟลเดอร์



MENU → (ตัง้คา่) → [ชือ่โฟลเดอร]์ → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู

รปูแบบปกต ิ(การต ัง้คา่เร ิม่ตน้):

รปูแบบชือ่โฟลเดอรเ์ป็นดงันี:้ หมายเลขโฟลเดอร ์+ MSDCF

ตวัอยา่งเชน่: 100MSDCF

รปูแบบวนัที:่
รปูแบบชือ่โฟลเดอรเ์ป็นดงันี:้ หมายเลขโฟลเดอร ์+ ปี (ตวัเลขสดุทา้ย)/ดด/วว
ตวัอยา่งเชน่: 10040405 (หมายเลขโฟลเดอร:์ 100, วนัที:่ 04/05/2014)

หมายเหตุ

รปูแบบโฟลเดอรภ์าพเคลือ่นไหว MP4 กําหนดไวด้งันี ้“หมายเลขโฟลเดอร ์+ ANV01”

[179] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

หากประมวลผลไฟลภ์าพบนเครือ่งคอมพวิเตอร ์อาจเกดิปัญหากบัไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ ในกรณี
ดงักลา่ว ภาพในการด์หน่วยความจําจะไมแ่สดงในผลติภณัฑน์ี ้หากเกดิปัญหานีข้ ึน้ใหซ้อ่ม
แซมไฟลโ์ดยใช ้[กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

MENU → (ตัง้คา่) → [กูฐ้านขอ้มลูภาพ] → [ตกลง]1. 

หมายเหตุ

ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์มาอยา่งเพยีงพอ ขณะซอ่มแซมภาพ หากแบตเตอรีม่พีลงังานตํา่ อาจ
ทําใหเ้กดิความเสยีหายแกข่อ้มลูได ้

[180] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

แสดงระยะเวลาทีบ่นัทกึไดข้องภาพเคลือ่นไหวและจํานวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดสํ้าหรับการด์



หน่วยความจําทีเ่สยีบ

MENU → (ตัง้คา่) → [แสดงขอ้มลูสือ่บนัทกึ]1. 

[181] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

แสดงรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี ้รวมถงึเลนส ์และอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

MENU → (ตัง้คา่) → [เวอรช์ัน่]1. 

[182] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

แสดงโลโกรั้บรองบางตวัสําหรับผลติภณัฑน์ี้

MENU → (ตัง้คา่) → [โลโกใ้บรับรอง]1. 

[183] วธิใีชง้าน การแกไ้ขการตัง้คา่ เมนูตัง้คา่

รเีซต็ผลติภัณฑใ์หก้ลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้ ถงึแมว้า่ทา่นจะทําการ [รเีซต็การตัง้คา่] ภาพทีบ่นัทกึไว ้
จะยังคงอยู่

MENU → (ตัง้คา่) → [รเีซต็การตัง้คา่] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

รายละเอยีดรายการเมนู



รเีซ็ตการต ัง้คา่กลอ้ง:
เริม่การตัง้คา่ถา่ยภาพหลกัเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้
ต ัง้คา่เร ิม่ตน้:

เริม่การตัง้คา่ทัง้หมดเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้

หมายเหตุ

ระวงัอยา่ถอดกอ้นแบตเตอรีอ่อกขณะรเีซต็
เมือ่ทา่นทําการ [ตัง้คา่เริม่ตน้] แอปพลเิคชนัทีด่าวนโ์หลดไวใ้นผลติภณัฑอ์าจถกูถอนการ
ตดิตัง้ โปรดตดิตัง้แอปพลเิคชนัเหลา่นีอ้กีครัง้เพือ่ใชง้าน
คา่ทีต่ัง้ไวด้ว้ย [ปรับ AF ละเอยีด] จะไมถ่กูรเีซต็เมือ่ทําการ [รเีซต็การตัง้คา่กลอ้ง] หรอื [ตัง้
คา่เริม่ตน้]

[184] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน

ในการใช ้[รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั] หรอื [สง่ไปยังสมารท์โฟน] ฯลฯ จะตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนั
PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟนของทา่นกอ่น

ดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile จากแอปพลเิคชนัสโตรข์อง
สมารท์โฟนของทา่น ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นม ีPlayMemories Mobile ตดิตัง้ไวอ้ยูแ่ลว้
ใหอ้พัเดตเป็นรุน่ลา่สดุ
ดรูายละเอยีดเกีย่วกบั PlayMemories Mobile ไดท้ีห่นา้สนับสนุน (http://www.sony.net

/pmm/)

[185] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน

เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟนของทา่น1. 

เลอืกชือ่รุน่ของผลติภณัฑน์ี ้(DIRECT-xxxx: xxxx)2. 



ใสร่หสัผา่นทีแ่สดงบนผลติภณัฑน์ี้

สมารท์โฟนเชือ่มตอ่กบัผลติภณัฑ์

3. 

[186] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน

เลอืกชือ่รุน่ของผลติภณัฑน์ี ้(DIRECT-xxxx: xxxx) บนหนา้จอตัง้คา่ Wi-Fi ของ
iPhone หรอื iPad ของทา่น

1. 



ใสร่หสัผา่นทีแ่สดงบนผลติภณัฑน์ี้

iPhone หรอื iPad เชือ่มตอ่กบัผลติภณัฑ์

2. 

ตรวจสอบวา่ iPhone หรอื iPad เชือ่มตอ่กบั SSID ทีแ่สดงในผลติภณัฑน์ีแ้ลว้3. 

กลบัไปทีห่นา้จอ “หนา้หลกั” แลว้เปิด PlayMemories Mobile4. 



[187] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน

ทา่นสามารถเรยีกใชแ้อปพลเิคชนัทีต่อ้งการจากเมนูแอปพลเิคชนัของผลติภณัฑน์ี ้โดยแตะ
สมารท์โฟน Android ทีม่ ีNFC กบัผลติภณัฑ ์ถา้แอปพลเิคชนัทีเ่รยีกใชม้คีณุสมบตัทิีทํ่างาน
กบัสมารท์โฟนได ้ผลติภณัฑแ์ละสมารท์โฟนจะเชือ่มตอ่กนัผา่น Wi-Fi หากตอ้งการใชฟั้ง
กช์ัน่นี ้ใหล้งทะเบยีนแอปพลเิคชนัทีต่อ้งการลว่งหนา้

MENU → (ไรส้าย) → [One-touch(NFC)] → แอปพลเิคชนัทีต่อ้งการ1. 

เปลีย่นโหมดผลติภณัฑน์ีเ้ป็นโหมดถา่ยภาพ จากนัน้แตะสมารท์โฟนทีม่ ีNFC กบั 

(เครือ่งหมาย N) บนผลติภณัฑน์าน 1-2 วนิาที

PlayMemories Mobile จะเริม่ขึน้บนสมารท์โฟน และแอปพลเิคชนัทีท่า่นไดล้ง
ทะเบยีนไวจ้ะเริม่บนผลติภณัฑน์ี้

2. 

หมายเหตุ

เมือ่ผลติภณัฑอ์ยูใ่นโหมดดภูาพ แอปพลเิคชนัทีล่งทะเบยีนไวจ้ะไมเ่ริม่ขึน้แมเ้มือ่แตะ
สมารท์โฟนเขา้กบัผลติภัณฑ์
เมือ่ทา่นเรยีกใชแ้อปพลเิคชนัดว้ย one touch แมว้า่แอปพลเิคชนันัน้จะไมทํ่างานกบั
สมารท์โฟน PlayMemories Mobile ก็จะเริม่ขึน้บนสมารท์โฟน ออกจาก PlayMemories

Mobile โดยไมดํ่าเนนิการใดๆ ถา้ทา่นไมอ่อกจาก PlayMemories Mobile สมารท์โฟนจะ
ยังคงอยูใ่นสถานะพรอ้มเชือ่มตอ่



[188] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การควบคมุผลติภณัฑน์ีด้ว้ยสมารท์โฟน

ทา่นสามารถใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรลสําหรับผลติภณัฑน์ี ้และถา่ยภาพนิง่/ภาพ
เคลือ่นไหว ภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยผา่นรโีมทคอนโทรลจะถกูสง่จากผลติภณัฑไ์ปยัง
สมารท์โฟน ตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของทา่น

MENU →  (โปรแกรม) → [รายการโปรแกรม] → [รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั]1. 

ถา้ผลติภัณฑพ์รอ้มสําหรับการเชือ่มตอ่ หนา้จอขอ้มลูจะปรากฏบนผลติภณัฑ ์เชือ่มตอ่
สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑโ์ดยใชข้อ้มลูนัน้

วธิตีัง้คา่การเชือ่มตอ่แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัสมารท์โฟน

2. 

ตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพบนหนา้จอสมารท์โฟน แลว้กดปุ่ มชตัเตอร ์(A) บน
สมารท์โฟนเพือ่ถา่ยภาพ

ใชปุ้่ ม (B) เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ อาท ิ[EV], [ตัง้เวลา] และ [ตรวจสอบรวีวิ]

3. 

หมายเหตุ

เมือ่ทา่นบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล จอภาพของ
ผลติภณัฑจ์ะมดืลง
ผลติภณัฑน์ีแ้บง่ปันขอ้มลูการเชือ่มตอ่สําหรับ [รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั] กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บ



อนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่ ถา้ตอ้งการเปลีย่นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่กบัผลติภัณฑ ์ให ้
รเีซต็ขอ้มลูการเชือ่มตอ่โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้MENU →  (ไรส้าย) → [รเีซต็
SSID/รหสัลบั] หลังจากรเีซต็ขอ้มลูการเชือ่มตอ่แลว้ ทา่นตอ้งลงทะเบยีนสมารท์โฟนอกี
ครัง้
ขัน้ตอนการใชง้านหรอืการแสดงบนหนา้จออาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการอพัเกรดเวอรช์ัน่ในอนาคต

[189] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การควบคมุผลติภณัฑน์ีด้ว้ยสมารท์โฟน

 

ทา่นสามารถเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน Android ทีม่ ีNFC ดว้ย one touch โดยไม่
ตอ้งทําการตัง้คา่ทียุ่ง่ยาก



เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ NFC ของสมารท์โฟน1. 

เปลีย่นโหมดผลติภณัฑน์ีเ้ป็นโหมดถา่ยภาพ

ฟังกช์ัน่ NFC ใชง้านไดเ้ฉพาะเมือ่  (เครือ่งหมาย N) แสดงขึน้บนหนา้จอเทา่นัน้

2. 

แตะผลติภณัฑเ์ขา้กบัสมารท์โฟน

สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑเ์ชือ่มตอ่กนั และ PlayMemories Mobile เริม่ตน้ขึน้บนสมารท์
โฟน

แตะสมารท์โฟนกบัผลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน 1-2 วนิาทขีึน้ไป จนกระทัง่
PlayMemories Mobile เริม่ขึน้

3. 

เกีย่วกบั “NFC”

NFC เป็นเทคโนโลยสีือ่สารไรส้ายระยะสัน้ระหวา่งอปุกรณห์ลากชนดิ เชน่ โทรศพัทม์อืถอื
หรอืบตัร IC ฯลฯ NFC ชว่ยใหก้ารสือ่สารขอ้มลูทําไดง้า่ยขึน้เพยีงแตะบนจดุแตะทีกํ่าหนด

NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยสีือ่สารไรส้าย
ระยะสัน้

หมายเหตุ

ถา้ทา่นทําการเชือ่มตอ่ไมไ่ด ้ใหทํ้าดงันี้

เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟน จากนัน้คอ่ยๆ ขยบัสมารท์โฟนไปทาง  (เครือ่ง
หมาย N) ของผลติภัณฑน์ี้

ถา้สมารท์โฟนอยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก

ถา้ผลติภณัฑอ์ยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก

ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ัน่ NFC บนสมารท์โฟนของทา่น

เมือ่ตัง้คา่ [โหมดเครือ่งบนิ] ไวท้ี ่[เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์



โฟน ตัง้คา่ [โหมดเครือ่งบนิ] ไปที ่[ปิด]

ถา้ผลติภณัฑน์ีแ้ละสมารท์โฟนเชือ่มตอ่กนัขณะทีผ่ลติภณัฑอ์ยูใ่นโหมดดภูาพ ภาพที่
แสดงจะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

[190] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟน

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพนิง่ไปยังสมารท์โฟนเพือ่เรยีกด ูตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนั
PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของทา่น

MENU →  (ไรส้าย) → [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] → คา่ทีต่อ้งการ1. 

ถา้ผลติภัณฑพ์รอ้มสําหรับการถา่ยโอน หนา้จอขอ้มลูจะปรากฏบนผลติภณัฑ ์เชือ่มตอ่
สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑโ์ดยใชข้อ้มลูนัน้

วธิกีารตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑแ์ตกตา่งกนัไปตามสมารท์
โฟนแตล่ะรุน่

2. 

รายละเอยีดรายการเมนู

เลอืกบนอปุกรณ์นี:้
เลอืกภาพบนผลติภัณฑท์ีจ่ะถา่ยโอนไปยังสมารท์โฟน
(1) เลอืกจาก [ภาพนี]้ [ทกุภาพในวนัทีน่ี]้ หรอื [หลายภาพ]

ตวัเลอืกทีป่รากฏบนหนา้จออาจแตกตา่งไปตามโหมดดภูาพทีเ่ลอืกในกลอ้ง

(2) ถา้เลอืก [หลายภาพ] สามารถเลอืกภาพทีต่อ้งการไดโ้ดยใช ้  บนปุ่ มควบคมุ จากนัน้
กด MENU → [ตกลง]
เลอืกบนสมารท์โฟน:

แสดงภาพทัง้หมดทีบ่นัทกึในการด์หน่วยความจําของผลติภณัฑบ์นสมารท์โฟน



หมายเหตุ

ทา่นสามารถเลอืกขนาดภาพทีจ่ะสง่ไปยังสมารท์โฟนจาก [ตน้ฉบบั], [2M] หรอื [VGA]

หากตอ้งการเปลีย่นขนาดภาพ โปรดทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

สําหรับสมารท์โฟน Android

ไปที ่PlayMemories Mobile และเปลีย่นขนาดภาพโดย [ตัง้คา่] → [ขนาดภาพคดัลอก]

สําหรับ iPhone/iPad

เลอืก PlayMemories Mobile ในเมนูตัง้คา่ และเปลีย่นขนาดภาพโดย [ขนาดภาพคดัลอก]

ภาพบางภาพอาจไมแ่สดงบนสมารท์โฟน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรปูแบบการบนัทกึ
ภาพ RAW จะถกูแปลงเป็นรปูแบบ JPEG เมือ่สง่ไปแลว้
ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ XAVC S หรอื AVCHD

ผลติภณัฑน์ีแ้บง่ปันขอ้มลูการเชือ่มตอ่สําหรับ [สง่ไปยังสมารท์โฟน] กบัอปุกรณท์ีไ่ดรั้บ
อนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่ ถา้ตอ้งการเปลีย่นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่กบัผลติภัณฑ ์ให ้
รเีซต็ขอ้มลูการเชือ่มตอ่โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้MENU → [ไรส้าย] → [รเีซต็
SSID/รหสัลบั] หลังจากรเีซต็ขอ้มลูการเชือ่มตอ่แลว้ ทา่นตอ้งลงทะเบยีนสมารท์โฟนอกี
ครัง้
เมือ่ตัง้คา่ [โหมดเครือ่งบนิ] ไวท้ี ่[เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์
โฟน ตัง้คา่ [โหมดเครือ่งบนิ] ไปที ่[ปิด]

[191] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟน

เพยีงแตะแคค่รัง้เดยีว ทา่นสามารถเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟน Android ทีม่ ีNFC

และสง่ภาพทีแ่สดงบนหนา้จอผลติภณัฑไ์ปยงัสมารท์โฟนไดโ้ดยตรง สําหรับภาพเคลือ่นไหว
ทา่นสามารถยา้ยเฉพาะภาพเคลือ่นไหว MP4 ทีบ่นัทกึโดยตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี่
[MP4] เทา่นัน้

เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ NFC ของสมารท์โฟน1. 

แสดงภาพเดยีวบนผลติภณัฑ์2. 

แตะสมารท์โฟนเขา้กบัผลติภณัฑ์3. 



ผลติภณัฑก์บัสมารท์โฟนจะเชือ่มตอ่กนั และ PlayMemories Mobile จะเริม่ขึน้โดย
อตัโนมตับินสมารท์โฟน จากนัน้ภาพทีแ่สดงจะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

กอ่นจะแตะสมารท์โฟน ใหย้กเลกิฟังกช์ัน่สลปีและการล็อคหนา้จอของสมารท์โฟน

ฟังกช์ัน่ NFC ใชง้านไดเ้ฉพาะเมือ่  (เครือ่งหมาย N) แสดงบนผลติภัณฑเ์ทา่นัน้

แตะสมารท์โฟนกบัผลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน 1-2 วนิาทขีึน้ไป จนกระทัง่
PlayMemories Mobile เริม่ขึน้

หากตอ้งการถา่ยโอนภาพตัง้แตส่องภาพขึน้ไป เลอืก MENU →  (ไรส้าย) →

[สง่ไปยงัสมารท์โฟน] เพือ่เลอืกภาพ หลงัจากหนา้จอเปิดการเชือ่มตอ่ปรากฏขึน้ ใช ้
NFC เพือ่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑก์บัสมารท์โฟน

เกีย่วกบั “NFC”

NFC เป็นเทคโนโลยสีือ่สารไรส้ายระยะสัน้ระหวา่งอปุกรณห์ลากชนดิ เชน่ โทรศพัทม์อืถอื
หรอืบตัร IC ฯลฯ NFC ชว่ยใหก้ารสือ่สารขอ้มลูทําไดง้า่ยขึน้เพยีงแตะบนจดุแตะทีกํ่าหนด

NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยสีือ่สารไรส้าย
ระยะสัน้

หมายเหตุ

ทา่นสามารถเลอืกขนาดภาพทีจ่ะสง่ไปยังสมารท์โฟนจาก [ตน้ฉบบั], [2M] หรอื [VGA]

หากตอ้งการเปลีย่นขนาดภาพ โปรดทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

สําหรับสมารท์โฟน Android

ไปที ่PlayMemories Mobile และเปลีย่นขนาดภาพโดย [ตัง้คา่] → [ขนาดภาพคดัลอก]

ภาพ RAW จะถกูแปลงเป็นรปูแบบ JPEG เมือ่สง่ไปแลว้
ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพดว้ยฟังกช์ัน่ NFC ถา้ดชันภีาพแสดงอยูบ่นผลติภณัฑ์
ถา้ทา่นทําการเชือ่มตอ่ไมไ่ด ้ใหทํ้าดงันี้



เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟน จากนัน้คอ่ยๆ ขยบัสมารท์โฟนไปทาง  (เครือ่ง
หมาย N) ของผลติภัณฑน์ี้

ถา้สมารท์โฟนอยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก

ถา้ผลติภณัฑอ์ยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก

ยนืยันวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ัน่ NFC บนสมารท์โฟนแลว้

เมือ่ตัง้ [โหมดเครือ่งบนิ] ไวท้ี ่[เปิด] ทา่นไมส่ามารถเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัสมารท์โฟน ตัง้
คา่ [โหมดเครือ่งบนิ] ไปที ่[ปิด]

ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ AVCHD

ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ XAVC S ได ้

[192] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การถา่ยโอนภาพไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพทีเ่ก็บไวใ้นผลติภณัฑไ์ปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัจดุ
เชือ่มตอ่ไรส้าย หรอืเราเตอรบ์รอดแบนดไ์รส้าย และทําการสํารองภาพไดง้า่ยๆ โดยใชก้าร
ดําเนนิการนี ้กอ่นเริม่การดําเนนิการนี ้ใหต้ดิตัง้ PlayMemories Home บนคอมพวิเตอรข์อง
ทา่นและบนัทกึจดุเชือ่มตอ่ลงในผลติภณัฑ์

เปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์1. 

MENU → (ไรส้าย) → [สง่ไปยังคอมพวิเตอร]์2. 

หมายเหตุ

ผลติภณัฑอ์าจจะปิดสวติชต์วัเองอตัโนมัตหิลงัจากจัดเก็บภาพลงเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่แอปพลเิคชนับนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น
ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพจากผลติภณัฑไ์ปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีงครัง้ละหนึง่เครือ่ง
เทา่นัน้
ถา้ทา่นตอ้งการถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ ใหเ้ชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บั
คอมพวิเตอรผ์า่นทาง USB แลว้ทําตามคําแนะนําใน PlayMemories Home

[193] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การถา่ยโอนภาพไปยงัทวีี



ทา่นสามารถดภูาพบนจอทวีทีีร่องรับเครอืขา่ยดว้ยการถา่ยโอนภาพจากผลติภณัฑโ์ดยไมต่อ้ง
เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัทวีดีว้ยสายเคเบลิ สําหรับทวีบีางรุน่ ทา่นอาจจะตอ้งดําเนนิการ
บางอยา่งกบัทวี ีหากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านทีใ่หม้ากบั
เครือ่งทวีี

MENU → (ไรส้าย) → [ดภูาพบนทวี]ี → อปุกรณท์ีต่อ้งการจะเชือ่มตอ่1. 

ถา้ตอ้งการดภูาพแบบสไลดโ์ชว ์ใหก้ด  ทีต่รงกลางปุ่ มควบคมุ

กดดา้นขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุเพือ่เปิดภาพถดัไป/กอ่นหนา้ดว้ยตวัเอง

ถา้ตอ้งการเปลีย่นอปุกรณท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ กดทีด่า้นลา่งของปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก [ชือ่
อปุกรณ]์

2. 

การต ัง้คา่สไลดโ์ชว์

ทา่นสามารถเปลีย่นการตัง้คา่สไลดโ์ชวโ์ดยกดทีด่า้นลา่งของปุ่ มควบคมุ
เปิดดภูาพทีเ่ลอืก:

เลอืกกลุม่ของภาพทีต่อ้งการเปิดดู
ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิง่):
เลอืกจาก [ทัง้หมด] และ [ทกุภาพในฟ.ด.]

ดภูาพตามวนัที:่
เลอืกจาก [ทัง้หมด] และ [ทกุภาพในวนัทีน่ี]้
เวลาแสดงภาพ:

เลอืกจาก [สัน้] และ [ยาว]
ลกูเลน่*:

เลอืกจาก [เปิด] และ [ปิด]

ขนาดภาพทีแ่สดง:



เลอืกจาก [HD] และ [4K]

*การตัง้คา่ใชไ้ดผ้ลกบัทวี ีBRAVIA ซึง่รองรับฟังกช์ัน่ตา่งๆ ไดเ้ทา่นัน้

หมายเหตุ

ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ัน่นีบ้นทวีทีีร่องรับ DLNA renderer

ทา่นสามารถดภูาพบนทวีทีีร่องรับ Wi-Fi Direct หรอืทวีทีีร่องรับเครอืขา่ย (รวมทัง้เคเบลิ
ทวี)ี
หากทา่นเชือ่มตอ่ทวีแีละผลติภณัฑน์ีโ้ดยไมใ่ช ้Wi-Fi Direct ทา่นจะตอ้งบนัทกึจดุเชือ่ม
ตอ่กอ่น
การแสดงภาพบนจอทวีอีาจใชเ้วลานาน
ไมส่ามารถแสดงภาพเคลือ่นไหวบนทวีผีา่นระบบ Wi-Fi ใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย)

[194] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ขณะทีท่า่นอยูบ่นเครือ่งบนิ หรอืทีอ่ืน่ๆ ทา่นสามารถปิดฟังกช์ัน่ Wi-Fi ทัง้หมดไดช้ัว่คราว

MENU → (ไรส้าย) → [โหมดเครือ่งบนิ] → คา่ทีต่อ้งการ
หากตัง้ [โหมดเครือ่งบนิ] ไวท้ี ่[เปิด] รปูเครือ่งบนิจะปรากฏบนหนา้จอ

1. 

[195] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

หากจดุเชือ่มตอ่มปีุ่ ม WPS ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชือ่มตอ่ลงในผลติภัณฑน์ีไ้ดง้า่ยๆ โดยกด
ปุ่ ม WPS

MENU → (ไรส้าย) → [กด WPS]1. 

กดปุ่ ม WPS บนจดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการบนัทกึ2. 



หมายเหตุ

[กด WPS] ทํางานเมือ่ตัง้คา่ความปลอดภยัของจดุเชือ่มตอ่ไปที ่WPA หรอื WPA2 หรอื
จดุเชือ่มตอ่รองรับการใชง้านปุ่ ม WPS เทา่นัน้ ถา้ตัง้คา่ความปลอดภยัไวท้ี ่WEP หรอืจดุ
เชือ่มตอ่ของทา่นไม ่รองรับวธิกีารกดปุ่ ม WPS ใหทํ้าการ [ตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่]

ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัฟังกช์ัน่และการตัง้คา่ทีใ่ชง้านไดข้องจดุเชือ่มตอ่จากคําแนะนําการ
ใชง้านของจดุเชือ่มตอ่ หรอืตดิตอ่ผูด้แูลระบบจดุเชือ่มตอ่
อาจไมส่ามารถทําการเชือ่มตอ่ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม เชน่ ชนดิวสัดขุองผนัง
หรอืหากมสี ิง่กดีขวาง หรอืสญัญาณไรส้ายระหวา่งผลติภณัฑแ์ละจดุเชือ่มตอ่มกํีาลังออ่น
เป็นตน้ ถา้เกดิเหตกุารณเ์ชน่นี ้ใหเ้ปลีย่นตําแหน่งผลติภัณฑไ์ปทีอ่ืน่ หรอืขยบัผลติภณัฑ์
เขา้ใกลจ้ดุเชือ่มตอ่ใหม้ากขึน้

[196] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชือ่มตอ่ไดด้ว้ยตนเอง กอ่นเริม่กระบวนการ ใหต้รวจสอบชือ่ SSID ของ
จดุเชือ่มตอ่ ระบบความปลอดภยั และรหสัผา่น อปุกรณ์บางประเภทอาจถกูตัง้รหสัผา่นไวล้ว่ง
หนา้แลว้ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านจดุเชือ่มตอ่ หรอืปรกึษาผูด้แูล
ระบบของจดุเชือ่มตอ่

MENU → (ไรส้าย) → [ตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่]1. 

เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการบนัทกึ

หากจดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการแสดงบนหนา้จอ: เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ
หากจดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการไมแ่สดงบนหนา้จอ: เลอืก [ตัง้คา่แมนนวล] แลว้ตัง้คา่จดุ
เชือ่มตอ่
*สําหรับวธิกีารใสข่อ้มลู โปรดดทูี ่“วธิใีชแ้ป้นพมิพ”์

2. 



หากทา่นเลอืก [ตัง้คา่แมนนวล] ใสช่ือ่ SSID ของจดุเชือ่มตอ่ แลว้เลอืกระบบความ
ปลอดภยั

ใสร่หสัผา่น แลว้เลอืก [ตกลง]

จดุเชือ่มตอ่ทีไ่มม่เีครือ่งหมาย  ไมจํ่าเป็นตอ้งใสร่หสัผา่น

3. 

เลอืก [ตกลง]4. 

วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

เมือ่จําเป็นตอ้งพมิพต์วัอกัษรดว้ยตวัเอง แป้นพมิพจ์ะแสดงขึน้บนหนา้จอ

ชอ่งใสข่อ้ความ ตวัอกัษรทีพ่มิพจ์ะแสดงขึน้บนหนา้จอ1. 

สลบัประเภทตวัอกัษร ทกุครัง้ทีก่ด  ทีอ่ยูต่รงกลางปุ่ มควบคมุ ประเภทตวัอกัษรจะ
สลบัระหวา่งตวัพยัญชนะ ตวัเลข และสญัลกัษณ์

2. 

แป้นพมิพ ์ทกุครัง้ทีท่า่นกดตรงกลาง  ตวัอกัษรทีป้่อนจะปรากฏขึน้

ตวัอยา่งเชน่: ถา้ตอ้งการใส ่“abd”

เลอืกปุ่ มสําหรับ “abc” แลว้กด  หนึง่ครัง้เพือ่แสดง “a” → เลอืก “ ”((5) ยา้ย
เคอรเ์ซอร)์ แลว้กด  → เลอืกปุ่ มสําหรับ “abc” แลว้กด  สองครัง้เพือ่แสดง “b”

→ เลอืกปุ่ มสําหรับ “def” แลว้กด  หนึง่ครัง้เพือ่แสดง “d”

3. 

สิน้สดุ สิน้สดุการใสต่วัอกัษร4. 

ยา้ยเคอรเ์ซอร ์ยา้ยเคอรเ์ซอรใ์นชอ่งใสข่อ้ความไปทางขวาหรอืซา้ย5. 



ลบ ลบตวัอกัษรทีอ่ยูห่นา้เคอรเ์ซอร์6. 

 สลับตวัอกัษรถัดไปเป็นตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่7. 

 เวน้วรรค8. 

ถา้ตอ้งการยกเลกิการป้อนขอ้ความ เลอืก [ยกเลกิ]

รายการต ัง้คา่อืน่ๆ

ทา่นอาจตอ้งการตัง้คา่รายการอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานะหรอืวธิตีัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ของ
ทา่น
WPS PIN:

แสดงรหสั PIN ทีใ่สใ่นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่
การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืกกอ่น:

เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด]

ต ัง้คา่ IP Address:

เลอืก [อตัโนมัต]ิ หรอื [แมนนวล]

IP Address:

หากทา่นใสท่ีอ่ยู ่IP ดว้ยตวัเอง ใหใ้สท่ีอ่ยูท่ีกํ่าหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวยเ์ร ิม่ตน้:

หากตัง้ [ตัง้คา่ IP Address] ไวท้ี ่[แมนนวล] ใสท่ีอ่ยู ่IP ใหต้รงกบัสภาวะการทํางานของเครอื
ขา่ยของทา่น

หมายเหตุ

หากตอ้งการใหค้วามสําคญักบัจดุเชือ่มตอ่ทีบ่นัทกึ ตัง้ [การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืกกอ่น] ไปที่
[เปิด]

[197] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ทา่นสามารถเปลีย่นชือ่อปุกรณ์ภายใต ้Wi-Fi Direct

MENU → (ไรส้าย) → [แกไ้ขชือ่อปุกรณ]์1. 

เลอืกชอ่งใสข่อ้ความ จากนัน้ใสช่ือ่อปุกรณ์ → [ตกลง]

สําหรับวธิกีารใสข่อ้มลู โปรดดทูี ่“วธิใีชแ้ป้นพมิพ”์

2. 



[198] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

แสดงหมายเลข MAC ของผลติภัณฑน์ี้

MENU → (ไรส้าย) → [แสดง MAC address]1. 

[199] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ผลติภณัฑน์ีแ้บง่ปันขอ้มลูการเชือ่มตอ่สําหรับ [สง่ไปยังสมารท์โฟน] และ [รโีมทอจัฉรยิะฝัง
ตวั] กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่ ถา้ตอ้งการเปลีย่นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ชือ่ม
ตอ่ ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชือ่มตอ่

MENU → (ไรส้าย) → [รเีซต็ SSID/รหัสลบั] → [ตกลง]1. 

หมายเหตุ

หากทา่นเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัสมารท์โฟนหลังจากรเีซต็ขอ้มลูการเชือ่มตอ่แลว้ ทา่น
ตอ้งลงทะเบยีนสมารท์โฟนอกีครัง้

[200] วธิใีชง้าน การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi การเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

รเีซต็การตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดใหก้ลบัสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้

MENU → (ไรส้าย) → [รเีซต็ตัง้คา่เครอืขา่ย] → [ตกลง]1. 



[201] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ PlayMemories Camera Apps

ทา่นสามารถเพิม่ฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการใหก้บัผลติภณัฑน์ีโ้ดยเชือ่มตอ่กบัเว็บไซตด์าวนโ์หลดแอ
ปพลเิคชนั  (PlayMemories Camera Apps) ทางอนิเทอรเ์น็ต ตวัอยา่งการทํางานที่
สามารถใชไ้ดม้ดีงันี:้

ทา่นสามารถใชเ้อฟเฟ็คตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพ
ทา่นสามารถสง่ภาพไปยงับรกิารเครอืขา่ยไดโ้ดยตรงจากผลติภณัฑ์
กด MENU → (โปรแกรม) → [แนะนํา] เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบับรกิารและประเทศและ
ภมูภิาคทีใ่ชง้านได ้

[202] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ PlayMemories Camera Apps

สามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มคอมพวิเตอรท์ีแ่นะนําสําหรับการดาวนโ์หลดแอ
ปพลเิคชนัและการเพิม่ฟังกช์ัน่ใหก้บัผลติภณัฑไ์ดท้ี ่URL ตอ่ไปนี้
“PlayMemories Camera Apps” เว็บไซต ์(www.sony.net/pmca/)

[203] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การตดิตัง้แอปพลเิคชนั

ทา่นสามารถเปิดบญัชบีรกิาร ซึง่จําเป็นสําหรับการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั

เขา้ไปทีเ่ว็บไซตด์าวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
http://www.sony.net/pmca/

1. 

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอและสมคัรรับบญัชบีรกิาร

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัทีต่อ้งการลงใน
ผลติภณัฑ์

2. 



[204] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การตดิตัง้แอปพลเิคชนั

ทา่นสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์

เขา้ไปทีเ่ว็บไซตด์าวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
http://www.sony.net/pmca/

1. 

เลอืกแอปพลเิคชนัทีต่อ้งการและดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัลงในผลติภณัฑต์ามคําแนะ
นําบนหนา้จอ

เชือ่มตอ่เครือ่งคอมพวิเตอรก์บัผลติภณัฑโ์ดยใชส้ายไมโคร USB (ใหม้าดว้ย) ตาม
คําแนะนําบนหนา้จอ

2. 

[205] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การตดิตัง้แอปพลเิคชนั

ทา่นสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัโดยใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi โดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

MENU → (โปรแกรม) → รายการโปรแกรม → (PlayMemories Camera

Apps) จากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
1. 



สมคัรรับบญัชบีรกิารลว่งหนา้

หมายเหตุ

ถา้ทีอ่ยู ่IP ของผลติภณัฑน์ีต้ัง้ไวท้ี ่[แมนนวล] ทา่นจะไมส่ามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
ได ้ตัง้คา่ [ตัง้คา่ IP Address] ไปที ่[อตัโนมัต]ิ

[206] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การเริม่แอปพลเิคชนั

เปิดแอปพลเิคชนัทีด่าวนโ์หลดมาจากเว็บไซตด์าวนโ์หลดแอปพลเิคชนั PlayMemories

Camera Apps

MENU → (โปรแกรม) → [รายการโปรแกรม] → แอปพลเิคชนัทีต่อ้งการเปิด1. 

คาํแนะนํา

วธิเีปิดแอปพลเิคชนัใหเ้ร็วขึน้

กําหนด [โปรแกรมทีด่าวนโ์หลด] และ [รายการโปรแกรม] ใหก้บัคยีแ์บบกําหนดเอง ทา่น
สามารถเปิดแอปพลเิคชนัหรอืแสดงรายชือ่แอปพลเิคชนั เพยีงแคก่ดคยีแ์บบกําหนดเองใน
ขณะทีห่นา้จอขอ้มลูถา่ยภาพแสดงขึน้

[207] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การจัดการแอปพลเิคชนั

ทา่นสามารถถอนการตดิตัง้แอปพลเิคชนัจากผลติภณัฑน์ี้

MENU → (โปรแกรม) → รายการโปรแกรม → [Application Management] →

[Manage and Remove]

1. 

เลอืกแอปพลเิคชนัทีจ่ะถอนการตดิตัง้2. 



เลอืก  เพือ่ถอนการตดิตัง้แอปพลเิคชนั3. 

แอปพลเิคชนัทีถ่อนการตดิตัง้แลว้สามารถตดิตัง้ใหมไ่ด ้ดรูายละเอยีดไดจ้ากเว็บไซตด์าวน์
โหลดแอปพลเิคชนั

[208] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การจัดการแอปพลเิคชนั

ทา่นสามารถเปลีย่นลําดบัการแสดงแอปพลเิคชนัทีเ่พิม่เขา้มาบนผลติภณัฑน์ี้

MENU → (โปรแกรม) → รายการโปรแกรม → [Application Management] →

[Sort]

1. 

เลอืกแอปพลเิคชนัทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นลําดบั2. 

เลอืกปลายทาง3. 

[209] วธิใีชง้าน การเพิม่แอปพลเิคชนัไปยงัผลติภณัฑ์ การจัดการแอปพลเิคชนั

ขอ้มลูบญัชสํีาหรับ “Sony Entertainment Network” ทีบ่นัทกึไวใ้นผลติภณัฑจ์ะแสดงขึน้

MENU → (โปรแกรม) → รายการโปรแกรม → [Application Management] →

[Display Account Information]

1. 

[210] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ สภาพแวดลอ้มเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีแ่นะนํา



สามารถตรวจสอบสภาพแวดลอ้มคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านไดก้บัซอฟตแ์วรจ์าก URL ตอ่ไปนี:้
www.sony.net/pcenv/

[211] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

ทา่นสามารถใช ้PlayMemories Home ทําสิง่ตอ่ไปนี:้

ทา่นสามารถนําเขา้ภาพทีถ่า่ยดว้ยผลติภณัฑน์ีไ้ปยงัคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถเปิดดภูาพทีนํ่าเขา้ไปยังคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถแชรภ์าพโดยใช ้PlayMemories Online

และสําหรับ Windows ทา่นสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี:้

ทา่นสามารถจัดระเบยีบภาพทีอ่ยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอรบ์นปฏทินิตามวนัทีถ่า่ยภาพเพือ่การ
เรยีกดู
ทา่นสามารถแกไ้ขและปรับแตง่ภาพ เชน่ ตดัขอบและเปลีย่นขนาด
ทา่นสามารถเขยีนแผน่ Blu-ray, แผน่ AVCHD หรอืแผน่วดิโีอ DVD จากภาพเคลือ่นไหว
AVCHD ทีนํ่าเขา้ไปยงัคอมพวิเตอร์
ทา่นไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกจ์ากภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ XAVC S แมว้า่จะสามารถนํา
เขา้คอมพวิเตอรไ์ดก้ต็าม
ทา่นสามารถสง่ภาพขึน้สูบ่รกิารบนเครอืขา่ย (ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต)

ดรูายละเอยีดอืน่ๆ ไดท้ีส่ว่น ชว่ยเหลอื ของ PlayMemories Home

จะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการใชง้าน PlayMemories Online หรอืบรกิารเครอืขา่ย
อืน่ๆ PlayMemories Online หรอืบรกิารเครอืขา่ยอืน่ๆ อาจใชง้านไมไ่ดใ้นบางประเทศ
หรอืภมูภิาค

[212] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นเขา้ไปที ่URL ขา้งลา่งนี ้แลว้
ตดิตัง้ PlayMemories Home

1. 



www.sony.net/pm/

ดําเนนิการตดิตัง้ตอ่ไปโดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ

เมือ่ตดิตัง้เสร็จแลว้ PlayMemories Home จะเริม่ตน้ขึน้

ถา้ไดต้ดิตัง้ PMB (Picture Motion Browser) ทีใ่หม้าพรอ้มผลติภัณฑท์ีซ่ ือ้กอ่นปี
2011 บนเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้ PMB จะถกูเขยีนทบัโดย PlayMemories Home

โปรดใช ้PlayMemories Home

เชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นดว้ยสายไมโคร USB ทีใ่หม้าดว้ย

อาจมฟัีงกช์ัน่ใหม่ๆ  เพิม่เขา้มาใน PlayMemories Home แมว้า่ PlayMemories

Home จะตดิตัง้อยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นอยูแ่ลว้ ใหเ้ชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บั
เครือ่งคอมพวิเตอรอ์กีครัง้

2. 

A: ตอ่เขา้กบัขัว้ตอ่ Multi/Micro USB

B: ไปยังชอ่งตอ่ USB ของคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ

เขา้สูร่ะบบในฐานะ Administrator (ผูด้แูลระบบ)

อาจจําเป็นตอ้งรสีตารท์เครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น เมือ่หนา้จอยนืยนัการรสีตารท์เครือ่ง
คอมพวิเตอรป์รากฏ ใหทํ้าการรสีตารท์เครือ่งโดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ
DirectX อาจจะถกูตดิตัง้ดว้ย ทัง้นีข้ ึน้กบัสภาพแวดลอ้มของเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น

คาํแนะนํา

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั PlayMemories Home โปรดดทูีว่ธิใีช ้PlayMemories

Home หรอืจากหนา้สนับสนุนของ PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp

/pmh-se/) (ภาษาองักฤษเทา่นัน้)



[213] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัซอฟตแ์วรสํ์าหรับคอมพวิเตอร ์Mac ไดท้ี ่URL ตอ่ไปนี:้
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

จําเป็นตอ้งม ี“Wireless Auto Import” ถา้ทา่นใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์Mac และตอ้งการนําเขา้
ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ดาวนโ์หลด “Wireless Auto Import” จาก URL

ดา้นบน และตดิตัง้ลงบนเครือ่งคอมพวิเตอร ์Mac ของทา่น หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่
เตมิ โปรดดทูี ่Help สําหรับ “Wireless Auto Import”

หมายเหตุ

ซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถใชง้านไดแ้ตกตา่งกนัในแตล่ะภมูภิาค

[214] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

ทา่นสามารถใช ้“Image Data Converter” ทําสิง่ตอ่ไปนี:้

ทา่นสามารถแกไ้ขภาพทีบ่นัทกึในรปูแบบ RAW ดว้ยฟังกช์ัน่แกไ้ขตา่งๆ เชน่ Tone Curve

และความคมชดั
ทา่นสามารถปรับภาพดว้ยสมดลุแสงสขีาว ระดบัแสง และ [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] ฯลฯ
ทา่นสามารถจัดเก็บภาพนิง่ทีแ่สดงและแกไ้ขบนเครือ่งคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถเลอืกวา่จะจัดเก็บภาพนิง่เป็นรปูแบบ RAW หรอืจัดเก็บไวใ้นไฟลร์ปูแบบทัว่
ไป
ทา่นสามารถแสดงและเปรยีบเทยีบภาพ RAW และภาพ JPEG ทีบ่นัทกึดว้ยผลติภัณฑน์ี้
ทา่นสามารถจัดอนัดบัภาพเป็นหา้ระดบั
ทา่นสามารถนําป้ายสมีาใช ้

[215] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์



ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก URL ตอ่ไปนี ้(ภาษาองักฤษเทา่นัน้)

http://www.sony.co.jp/ids-se/

1. 

หมายเหตุ

เขา้สูร่ะบบในฐานะ Administrator (ผูด้แูลระบบ)

[216] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

Windows:

[Start] → [All Programs] → [Image Data Converter] → [Help] → [Image Data

Converter Ver.4]

สําหรับ Windows 8 เปิด [Image Data Converter Ver.4], และเลอืก [Help] ในแถบเมนู
→ [Image Data Converter Guide]

Mac:

Finder → [Applications] → [Image Data Converter] → [Image Data Converter Ver.4]

และเลอืก [Help] ในแถบเมนู → [Image Data Converter Guide]

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชง้าน ทา่นสามารถดเูพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตส์นับสนุนของ
“Image Data Converter” (ภาษาองักฤษเทา่นัน้)

http://www.sony.co.jp/ids-se/

[217] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

เมือ่ใช ้“Remote Camera Control” ทา่นสามารถดําเนนิการดงัตอ่ไปนีบ้นเครือ่งคอมพวิเตอร์
ของทา่น

การเปลีย่นการตัง้คา่และการถา่ยภาพของผลติภณัฑน์ี้



บนัทกึภาพไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยตรง
ทําการตัง้ชว่งเวลาถา่ยภาพ

ใชฟั้งกช์ัน่เหลา่นีห้ลงัจากทีเ่ลอืก MENU →  (ตัง้คา่) → [เชือ่มตอ่ USB] → [PC

รโีมท] สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิใีช ้“Remote Camera Control” กรณุาดทูีส่ว่น Help

[218] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก URL ตอ่ไปนี:้
Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

[219] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การใชง้านซอฟตแ์วร์

Windows:

[Start] → [All Programs] → [Remote Camera Control] → [Remote Camera Control

Help]

สําหรับ Windows 8 ใหเ้ปิด [Remote Camera Control] และคลกิขวาทีแ่ถบชือ่เพือ่เลอืก
[Remote Camera Control Help]

Mac:

Finder → [Applications] → [Remote Camera Control], และเลอืก [Help] ในแถบเมนู →

[Remote Camera Control Help]

[220] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์



ใสแ่บตเตอรีท่ีช่ารจ์มาอยา่งเพยีงพอลงในผลติภณัฑ ์หรอืเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัเตา้รับ
ตดิผนังโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC AC-PW20 (แยกจําหน่าย)

1. 

เปิดผลติภณัฑแ์ละคอมพวิเตอร์2. 

เชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นดว้ยสายไมโคร USB (ทีใ่หม้า
ดว้ย) (A)

3. 

[221] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์

PlayMemories Home ชว่ยใหท้า่นนําเขา้ภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัฟังกช์ัน่
PlayMemories Home ไดท้ีส่ว่น ชว่ยเหลอื ของ PlayMemories Home

การนําเขา้ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ช ้PlayMemories Home (สาํหรบั
Windows)

เมือ่ AutoPlay Wizard ปรากฏขึน้หลงัทําการเชือ่มตอ่ USB ระหวา่งผลติภณัฑน์ีก้บัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์คลกิ [Open folder to view files] → [OK] → [DCIM] หรอื [MP_ROOT] จาก
นัน้คดัลอกภาพทีต่อ้งการไปยังคอมพวิเตอร์

ถา้ Device Stage ปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows 7 หรอื Windows 8 ใหด้บั
เบิล้คลกิ [Browse Files] → ไอคอนสือ่บนัทกึ → โฟลเดอรซ์ ึง่บรรจภุาพทีต่อ้งการนําเขา้

การนําเขา้ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ช ้PlayMemories Home (สาํหรบั
Mac)

เชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์Mac ของทา่น ดบัเบิล้คลกิไอคอนทีเ่พิง่ปรากฏ



ขึน้มาบนพืน้หนา้จอ → โฟลเดอรท์ีบ่รรจภุาพทีท่า่นตอ้งการนําเขา้ แลว้ลากไฟลภ์าพไปปลอ่ย
ทีไ่อคอนฮารด์ดสิก์

หมายเหตุ

สําหรับการดําเนนิการ เชน่ นําเขา้ภาพเคลือ่นไหว AVCHD ลงในคอมพวิเตอร ์ใช ้
PlayMemories Home

อยา่แกไ้ขหรอืปรับเปลีย่นไฟล/์โฟลเดอรภ์าพเคลือ่นไหว AVCHD จากคอมพวิเตอรท์ี่
เชือ่มตอ่อยู ่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวอาจเสยีหายหรอืเปิดเลน่ไมไ่ด ้อยา่ลบหรอืคดัลอกภาพ
เคลือ่นไหว AVCHD ในการด์หน่วยความจําจากคอมพวิเตอร ์Sony ไมรั่บผดิชอบตอ่ผลที่
เกดิจากการดําเนนิการดงักลา่วผา่นทางคอมพวิเตอร์

[222] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์

ตดัการเชือ่มตอ่ USB ระหวา่งผลติภณัฑน์ีก้บัคอมพวิเตอร์
ทําขัน้ตอน 1 และ 2 ดา้นลา่งกอ่นดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้

ถอดสายเชือ่มตอ่
ถอดการด์หน่วยความจํา
ปิดสวติชผ์ลติภัณฑ์

คลกิ  (Safely remove USB Mass Storage Device) บนแถบงาน1. 

คลกิขอ้ความทีป่รากฏขึน้2. 

หมายเหตุ

สําหรับคอมพวิเตอร ์Mac ลากแลว้ปลอ่ยไอคอนการด์หน่วยความจําหรอืไอคอนไดรฟ์ทีไ่อ
คอน “ถังขยะ” ผลติภณัฑถ์กูตดัการเชือ่มตอ่จากคอมพวิเตอร์
สําหรับคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows 7 และ Windows 8 ไอคอนถอดอาจไมแ่สดงขึน้ ใน
กรณีดงักลา่ว ทา่นสามารถขา้มขัน้ตอน 1 และ 2 ขา้งตน้

[223] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การสรา้งแผน่ดสิกภ์าพเคลือ่นไหว



คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD)

แผน่ Blu-ray ชว่ยใหส้ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีค่ณุภาพของภาพมคีวามละเอยีดสงู
(HD) ไดน้านกวา่แผน่ DVD

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) (แผน่บนัทกึ AVCHD)

สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามละเอยีดสงู (HD) ลงในสือ่ DVD เชน่ แผน่ DVD-R

และสรา้งแผน่ดสิกท์ีค่ณุภาพของภาพมคีวามละเอยีดสงู (HD)

ทา่นสามารถเลน่แผน่ดสิกท์ีค่ณุภาพของภาพมคีวามละเอยีดสงู (HD) ดว้ยอปุกรณ์เลน่
ขอ้มลูรปูแบบ AVCHD เชน่ เครือ่งเลน่ดสิก ์Blu-ray ของ Sony และ PlayStation®3

ทา่นไมส่ามารถเลน่แผน่ดสิกน์ีด้ว้ยเครือ่งเลน่ DVD ธรรมดาทั่วไป

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดมาตรฐาน (STD)

สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวความละเอยีดมาตรฐาน (STD) ทีแ่ปลงจากภาพเคลือ่นไหว
ความละเอยีดสงู (HD) ลงในสือ่ DVD เชน่ แผน่ DVD-R และสรา้งแผน่ดสิกท์ีค่ณุภาพของ
ภาพมคีวามละเอยีดมาตรฐาน (STD)

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถใชแ้ผน่ดสิก ์12 ซม. ชนดิตอ่ไปนีก้บั PlayMemories Home สําหรับแผน่
Blu-ray โปรดดทูี ่“การสรา้งแผน่ Blu-ray”

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: ไมส่ามารถเขยีนซ้ําได ้
DVD-RW/DVD+RW: เขยีนซ้ําได ้

อพัเดตซอฟตแ์วรร์ะบบ “PlayStation 3” ของทา่นใหเ้ป็นรุน่ลา่สดุเสมอ
“PlayStation 3” อาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ/ภมูภิาค

[224] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การสรา้งแผน่ดสิกภ์าพเคลือ่นไหว



ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดสิกจ์ากภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ AVCHD ทีบ่นัทกึดว้ยผลติภณัฑน์ี้
อปุกรณ์ทีส่ามารถแสดงไดอ้าจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัประเภทของแผน่ดสิก ์เลอืกวธิทีีเ่หมาะ
สมกบัเครือ่งเลน่แผน่ดสิกข์องทา่น
ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการสรา้งแผน่ดสิกโ์ดยใช ้PlayMemories Home ไดท้ีส่ว่น ชว่ยเหลอื
ของ PlayMemories Home (สําหรับ Windows เทา่นัน้)

สรา้งแผน่ดสิกท์ ีม่คีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD)

รปูแบบภาพเคลือ่นไหวทีเ่ขยีนได:้ PS, FX, FH

เครือ่งเลน่: อปุกรณ์เลน่แผน่ Blu-ray (เครือ่งเลน่ Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3 เป็น
ตน้)

สรา้งแผน่ดสิกท์ ีม่คีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) (แผน่บนัทกึ AVCHD)

รปูแบบภาพเคลือ่นไหวทีเ่ขยีนได:้ PS*, FX*, FH

เครือ่งเลน่: อปุกรณ์เลน่รปูแบบ AVCHD (เครือ่งเลน่ Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3

เป็นตน้)

สรา้งแผน่ดสิกท์ ีม่คีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดมาตรฐาน (STD)

รปูแบบภาพเคลือ่นไหวทีเ่ขยีนได:้ PS*, FX*, FH*

เครือ่งเลน่: เครือ่งเลน่ DVD ปกต ิ(เครือ่งเลน่ DVD, คอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเลน่แผน่ DVD

เป็นตน้)
*ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดสิกด์ว้ย PlayMemories Home โดยใชภ้าพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึในรปูแบบนีโ้ดยลด
ระดับคณุภาพของภาพลง

[225] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การสรา้งแผน่ดสิกภ์าพเคลือ่นไหว



ทา่นยังสามารถสรา้งแผน่ดสิก ์ดว้ยเครือ่งบนัทกึ Blu-ray ฯลฯ ชนดิของแผน่ดสิกท์ีส่ามารถ
สรา้งไดจ้ะแตกตา่งกนั ไปตามอปุกรณท์ีใ่ช ้

เครือ่งบนัทกึ Blu-ray:

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD)

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดมาตรฐาน (STD)

เครือ่งบนัทกึ HDD เป็นตน้:

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดมาตรฐาน (STD)

หมายเหตุ

เมือ่สรา้งแผน่ AVCHD โดยใช ้PlayMemories Home จากภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึโดย
ตัง้ [ ตัง้คา่การบนัทกึ] เป็น [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i

24M(FX)] หรอื [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] คณุภาพของภาพจะถกูแปลง ทําใหไ้ม่
สามารถสรา้งแผน่ดสิกโ์ดยทีภ่าพมคีณุภาพดัง้เดมิ การแปลงคณุภาพของภาพตอ้งใชเ้วลา
ใชแ้ผน่ Blu-ray หากตอ้งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยใหภ้าพมคีณุภาพดัง้เดมิ
ในการสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ย [60p 28M(PS)]/[50p

28M(PS)] ทา่นจะตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทีส่นับสนุนรปูแบบ AVCHD Ver. 2.0 แผน่ Blu-ray ที่
สรา้งขึน้สามารถเปิดดไูดเ้ฉพาะบนอปุกรณท์ีส่นับสนุนรปูแบบ AVCHD Ver. 2.0

ดรูายละเอยีดวธิสีรา้งแผน่ดสิก ์ในคูม่อืการใชง้านของอปุกรณ์ทีท่า่นใช ้

ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึโดยตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที ่[XAVC S] จะไมส่ามารถคดั
ลอกไปยังแผน่ดสิกไ์ด ้

[226] วธิใีชง้าน การดภูาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ การสรา้งแผน่ดสิกภ์าพเคลือ่นไหว



ทา่นสามารถสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลือ่นไหว AVCHD ทีนํ่าเขา้สูเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์
เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งสรา้งแผน่ Blu-ray ได ้สามารถใชแ้ผน่ BD-R (เขยีนซ้ําไมไ่ด)้ หรอื
BD-RE (เขยีนซ้ําได)้ ไมส่ามารถทําการบนัทกึแบบมลัตเิซสชัน่ ในการสรา้งแผน่ Blu-ray

ดว้ย PlayMemories Home อยา่ลมืตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์สรมิเฉพาะเพิม่เตมิดว้ย ดรูายละเอยีดที่
URL ตอ่ไปนี:้
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

ในการตดิตัง้ เครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นจะตอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ต ดรูายละเอยีดวธิี
การใชง้านในสว่น ชว่ยเหลอื ของ PlayMemories Home

หมายเหตุ

ในการเปิดดแูผน่ Blu-ray ทีส่รา้งโดยใชภ้าพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ย [60p

28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ทา่นจะตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทีส่นับสนุนรปูแบบ AVCHD Ver. 2.0

[227] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้ควรระวงั

ขอ้มลูอาจจะไดรั้บความเสยีหายในกรณีตอ่ไปนี ้อยา่ลมืสํารองขอ้มลูไวเ้พือ่เป็นการป้องกนั

เมือ่ถอดการด์หน่วยความจําหรอืปิดสวติชผ์ลติภณัฑข์ณะกําลังอา่นหรอืเขยีนขอ้มลู
เมือ่ใชก้ารด์หน่วยความจําในสถานทีท่ีม่ไีฟฟ้าสถติหรอืสญัญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ถา้ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําทีไ่มม่ไีฟลฐ์านขอ้มลูภาพลงในผลติภณัฑแ์ละเปิดสวติช์
ผลติภณัฑจ์ะสรา้งไฟลฐ์านขอ้มลูภาพขึน้มาโดยอตัโนมตัโิดยใชค้วามจบุางสว่นของการด์
หน่วยความจํา กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลานานและทา่นไมส่ามารถใชง้านผลติภณัฑไ์ดจ้นกวา่
กระบวนการนีจ้ะแลว้เสร็จ
ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดกบัไฟลฐ์านขอ้มลู ใหส้ง่ภาพทัง้หมดไปยังคอมพวิเตอรข์องทา่นโดยใช ้
PlayMemories Home จากนัน้ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําโดยใชผ้ลติภณัฑน์ี้



ในสถานทีซ่ ึง่รอ้น เย็น หรอืชืน้มาก
เชน่ ในรถทีจ่อดใตแ้สงแดด ตวักลอ้งอาจจะบดิเบีย้วจนเสยีรปูทรงเดมิ และทําใหเ้กดิความ
เสยีหายได ้
เก็บไวภ้ายใตแ้สงอาทติยห์รอืใกลเ้ครือ่งทําความรอ้น
กลอ้งอาจจะเปลีย่นสหีรอืบดิเบีย้วจนเสยีรปูทรงเดมิและทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกตไิด ้
ในสถานทีซ่ ึง่มแีรงสัน่สะเทอืนสงู
ใกลส้นามแมเ่หล็กความแรงสงู
ในสถานทีซ่ ึง่มทีรายหรอืฝุ่ นละอองมาก
ระมัดระวงัอยา่ใหท้รายหรอืฝุ่ นเล็ดลอดเขา้ไปในผลติภณัฑไ์ด ้เพราะน่ันอาจจะทําให ้
ผลติภณัฑทํ์างานผดิปกตแิละในบางกรณีอาจจะทําการซอ่มแซมไมไ่ด ้

ผลติภณัฑข์องทา่นออกแบบมาใหใ้ชง้านภายในชว่งอณุหภมูริะหวา่ง 0 °C และ 40 °C ไมแ่นะ
นําใหถ้า่ยภาพในสถานทีซ่ ึง่เย็นหรอืรอ้นมากกวา่ชว่งอณุหภมูนิี้

ถา้หากเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑโ์ดยตรงจากสถานทีเ่ย็นไปยังสถานทีอุ่น่ ความชืน้อาจจะกลัน่
ตวัเป็นหยดน้ําเกาะภายในหรอืภายนอกตวัผลติภณัฑ ์ความชืน้ทีก่ลัน่ตวัเป็นหยดน้ํานีอ้าจ
ทําใหผ้ลติภณัฑทํ์างานผดิปกตไิด ้
เพือ่ป้องกนัการกลั่นตวัของความชืน้เป็นหยดน้ําเมือ่ทา่นนําผลติภณัฑจ์ากสถานทีท่ีเ่ย็นไป
ยังสถานทีท่ีอุ่น่ทันท ีใหใ้สใ่นถงุพลาสตกิกอ่นและปิดผนกึไวไ้มใ่หอ้ากาศเขา้ไป รอ
ประมาณหนึง่ชัว่โมงจนกวา่อณุหภมูขิองผลติภณัฑจ์ะเทา่กบัอณุหภมูแิวดลอ้ม
ถา้หากความชืน้กลัน่ตวัเป็นหยดน้ําภายในผลติภณัฑ ์ใหปิ้ดสวติชแ์ลว้รอประมาณหนึง่
ชัว่โมงเพือ่ใหค้วามชืน้ระเหยออกไป ถา้หากทา่นพยายามถา่ยภาพขณะทีม่หียดน้ําอยูใ่น
เลนส ์ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยไดภ้าพทีช่ดัเจน

คูม่อืเลม่นีอ้ธบิายฟังกช์ัน่ของอปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 60i และอปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 50i

ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑน์ีเ้ป็นอปุกรณท์ีส่นับสนุน 1080 60i หรอือปุกรณ์ทีส่นับสนุน 1080 50i

ไดโ้ดยมองหาเครือ่งหมายตอ่ไปนีท้ีด่า้นลา่งของผลติภณัฑ์

อปุกรณ์ทีใ่ชไ้ดก้บัระบบ 1080 60i: 60i

อปุกรณ์ทีใ่ชไ้ดก้บัระบบ 1080 50i: 50i



ขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ ตัง้ [โหมดเครือ่งบนิ] ไปที ่[เปิด]

ผลติภณัฑน์ีส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล DCF (Design rule for Camera File system) ซึง่
กําหนดโดย JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries

Association)

ไมม่กีารรับประกนัการแสดงภาพทีบ่นัทกึดว้ยผลติภณัฑข์องทา่นบนอปุกรณ์อืน่ และการ
แสดงภาพทีบ่นัทกึหรอืแกไ้ขดว้ยอปุกรณ์อืน่บนผลติภณัฑข์องทา่น

ผลติภณัฑน์ีใ้ช ้MPEG-4 AVC/H.264 High Profile ในการบนัทกึรปูแบบ AVCHD ดว้ย
เหตนุี ้ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึในรปูแบบ AVCHD ดว้ยผลติภัณฑน์ีจ้งึไมส่ามารถเปิดเลน่
โดยอปุกรณ์ตอ่ไปนี้

อปุกรณ์อืน่ๆ ทีส่นับสนุนรปูแบบ AVCHD ซึง่ไมร่องรับ High Profile

อปุกรณ์ทีไ่มส่นับสนุนรปูแบบ AVCHD

ผลติภณัฑน์ีย้ังใช ้MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile ในการบนัทกึรปูแบบ MP4 ดว้ย
เหตนุี ้ใหด้ภูาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึในรปูแบบ MP4 ดว้ยผลติภัณฑน์ีบ้นอปุกรณท์ีส่นับสนุน
MPEG-4 AVC/H.264

สามารถเลน่แผน่ดสิกท์ีบ่นัทกึดว้ยคณุภาพของภาพระดบั HD (ความละเอยีดสงู) บน
อปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกบัรปูแบบ AVCHD ไดเ้ทา่นัน้
เครือ่งเลน่หรอืเครือ่งบนัทกึ DVD ไมส่ามารถเลน่แผน่ดสิกท์ีม่คีณุภาพของภาพระดบั HD

ได ้เนือ่งจากอปุกรณด์งักลา่วไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัรปูแบบ AVCHD นอกจากนี ้เครือ่ง
เลน่หรอืเครือ่งบนัทกึ DVD อาจไมส่ามารถดนัดสิกท์ีม่คีณุภาพของภาพระดบั HD ซึง่
บนัทกึในรปูแบบ AVCHD ออกมาได ้

จอภาพผลติดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามแมน่ยําสงูมากเพือ่ใหไ้ดพ้กิเซลทีใ่ชง้านไดม้ากกวา่
99.99 % อยา่งไรก็ด ีอาจมจีดุดําและ/หรอืจดุสวา่งเล็กๆ (สขีาว แดง น้ําเงนิ หรอืเขยีว) ที่
ปรากฏบนจอภาพอยา่งตอ่เนือ่ง จดุเหลา่นีเ้ป็นเรือ่งปกตใินกระบวนการผลติ และไมส่ง่ผล
กระทบตอ่คณุภาพของภาพแตอ่ยา่งใด
การปลอ่ยใหจ้อภาพหรอืเลนสถ์กูแสงแดดสอ่งถงึโดยตรงเป็นระยะเวลานาน อาจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายได ้ควรใชค้วามระมัดระวงัเมือ่วางผลติภัณฑไ์วใ้กลห้นา้ตา่งหรอืในทีก่ลาง
แจง้



อยา่กดจอภาพแรงๆ จออาจแสดงสผีดิเพีย้นและอาจทําใหทํ้างานผดิปกติ
อาจมเีงาภาพปรากฏบนจอภาพในสถานทีเ่ย็น ซึง่อาการเชน่นีไ้มไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางาน
ผดิปกติ
ถา้มหียดน้ําหรอืของเหลวอยา่งอืน่อยูบ่นจอภาพ ใหเ้ชด็ออกดว้ยผา้นุ่ม ถา้ปลอ่ยใหจ้อภาพ
เปียกนานๆ ผวิดา้นนอกของจอภาพอาจเปลีย่นแปลงหรอืเสือ่มสภาพได ้การทําเชน่นีอ้าจ
ทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
นอกจากนี ้จอภาพยังอาจมดืกวา่ปกตใินตอนแรก
ระวงัอยา่ใหเ้ลนสถ์กูกระแทกหรอืกดเลนสแ์รงๆ
อยา่ใชว้ตัถปุลายแหลมกบัหนา้จอสมัผัส การทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

อยา่ใหน้ิว้มอืของทา่นบงัแสงแฟลช
อยา่หิว้ผลติภณัฑโ์ดยจับทีแ่ฟลช หรอืออกแรงกดแฟลชมากเกนิไป
ถา้หากมน้ํีา ฝุ่ นละออง หรอืทราย เขา้ไปในแฟลชทีเ่ปิดอยู ่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
ได ้

เมือ่ตอ้งการกําจัดหรอืเลกิใชผ้ลติภณัฑน์ี ้โปรดดําเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่ปกป้องขอ้มลูสว่น
บคุคล

ทําการ [รเีซต็การตัง้คา่] เพือ่รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมด

[228] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้ควรระวงั

กลอ้งนีม้แีบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดอ้ยูภ่ายในกลอ้งเพือ่เก็บขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลา และการตัง้คา่
อืน่ๆ ไมว่า่จะเปิดหรอืปิดสวติชอ์ยู ่หรอืไดช้ารจ์หรอืไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรีก็่ตาม แบตเตอรีช่ารจ์
ไฟนีจ้ะถกูชารจ์อยูต่ลอดเวลาทีท่า่นใชง้านผลติภณัฑ ์อยา่งไรกต็าม หากทา่นใชง้าน
ผลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลาสัน้ๆ เทา่นัน้ แบตเตอรีจ่ะคอ่ยๆ คลายประจ ุถา้หากทา่นไมใ่ชง้าน
ผลติภณัฑเ์ลยเป็นเวลาประมาณ 2 เดอืน ประจแุบตเตอรีก็่จะหมดได ้ในกรณีนี ้ทา่นจะตอ้งทํา
การชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชง้านผลติภณัฑ ์อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ไดน้ี ้ทา่นก็ยังสามารถใชผ้ลติภณัฑไ์ดต้ราบเทา่ทีท่า่นไมไ่ดบ้นัทกึวนัทีแ่ละเวลา



ใสแ่บตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้เขา้ไปในผลติภัณฑ ์หรอืตอ่ผลติภัณฑเ์ขา้กบัเตา้รับตดิผนังดว้ยอะแด
ปเตอร ์AC (ใหม้าดว้ย) และปิดสวติชผ์ลติภณัฑท์ิง้ไว ้24 ชัว่โมงขึน้ไป

[229] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้ควรระวงั

ทําการชารจ์แบตเตอรี ่(ทีใ่หม้าดว้ย) กอ่นเริม่ใชง้านผลติภณัฑค์รัง้แรก
แบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ คลายประจทุลีะนอ้ย แมเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ชารจ์แบตเตอรีก่อ่น
ใชง้านผลติภณัฑใ์นแตล่ะครัง้เพือ่ทีท่า่นจะไดไ้มพ่ลาดโอกาสในการถา่ยภาพ
ทา่นสามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดถ้งึแมจ้ะยงัคลายประจไุมห่มด ทา่นสามารถใชง้านแบตเตอรี่
ทีม่ปีระจชุารจ์บางสว่นได ้
ถา้ไฟชารจ์กะพรบิและการชารจ์ถกูยกเลกิกลางคนั ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลบัเขา้
ไปใหม่
ขอแนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรีท่ีอ่ณุหภมูแิวดลอ้มระหวา่ง 10 °C ถงึ 30 °C อาจจะชารจ์
แบตเตอรีไ่ดไ้มเ่ต็มทีภ่ายใตอ้ณุหภมูนิอกเหนอืจากชว่งนี้
เมือ่ทา่นเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ
แบตเตอรีข่องแล็ปท็อปอาจลดลง อยา่ชารจ์ผลติภณัฑน์ีก้บัคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปนานเกนิ
ไป
อยา่เปิด/รสีตารท์คอมพวิเตอร ์ปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ืน่จากโหมดสลปี หรอืปิดคอมพวิเตอร์
ขณะทีผ่ลติภณัฑน์ีกํ้าลงัเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB การกระทําดงักลา่วอาจ
จะทําใหผ้ลติภณัฑน์ีเ้กดิความเสยีหายได ้ตดัการเชือ่มตอ่ผลติภัณฑจ์ากคอมพวิเตอรก์อ่น
ดําเนนิการตามขา้งตน้
เราไมรั่บประกนัการชารจ์กรณีทีท่า่นใชค้อมพวิเตอรท์ีป่ระกอบเองหรอืทีถ่กูดดัแปลง

เวลาในการชารจ์คอืประมาณ 310 นาท ีเมือ่ใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ทีใ่หม้าดว้ย) เวลาในการ
ชารจ์ขา้งตน้คอืเวลาสําหรับกรณีทีช่ารจ์แบตเตอรีซ่ ึง่ไมม่ปีระจเุลยทีอ่ณุหภมู ิ25°C การชารจ์
อาจใชเ้วลานานกวา่นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขหรอืสถานการณก์ารใชง้าน



ประสทิธภิาพของแบตเตอรีจ่ะลดลงในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูตํิา่ ดงันัน้ในทีเ่ย็น ระยะ
เวลาใชง้านของแบตเตอรีจ่ะสัน้ลง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีจ่ะใชง้านไดน้าน ขอแนะนําให ้
พกแบตเตอรีต่ดิตวัไวใ้นกระเป๋าทีช่ดิกบัรา่งกายของทา่นเพือ่ใหแ้บตเตอรีอุ่น่ และใส่
แบตเตอรีเ่ขา้ในผลติภณัฑท์นัทกีอ่นเริม่ถา่ยภาพ ระวังการลดัวงจรไฟฟ้า หากมวีตัถโุลหะ
เชน่ กญุแจ อยูใ่นกระเป๋าของทา่น
แบตเตอรีจ่ะหมดเร็วถา้หากทา่นใชง้านแฟลชหรอืซมูบอ่ยๆ
ขอแนะนําใหเ้ตรยีมแบตเตอรีสํ่ารองและทดลองถา่ยภาพกอ่นถา่ยภาพจรงิ
อยา่ใหแ้บตเตอรีเ่ปียกน้ํา แบตเตอรีไ่มก่นัน้ํา
อยา่วางแบตเตอรีไ่วใ้นสถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูสิงูมาก เชน่ ในรถยนตห์รอืถกูแสงแดดสอ่งถงึ
โดยตรง
ถา้ขัว้แบตเตอรีส่กปรก ทา่นอาจไมส่ามารถเปิดผลติภณัฑ ์หรอืแบตเตอรีอ่าจไมช่ารจ์อยา่ง
ถกูตอ้ง ในกรณีนี ้ใหทํ้าความสะอาดแบตเตอรีโ่ดยเชด็ฝุ่ นออกเบาๆ ดว้ยผา้นุ่ม หรอืกา้น
สําลี

ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรีป่รากฏบนหนา้จอ

 

A: แบตเตอรีส่งู
B: แบตเตอรีห่มด
ใชเ้วลาประมาณหนึง่นาทกีวา่ทีต่วัแสดงปรมิาณแบตเตอรีจ่ะปรากฏอยา่งถกูตอ้ง
ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรีอ่าจแสดงปรมิาณไมถ่กูตอ้งภายใตส้ภาพการใชง้านหรอืสภาวะ
แวดลอ้มบางอยา่ง
ถา้ปรมิาณแบตเตอรีไ่มป่รากฎขึน้บนหนา้จอ กดปุ่ ม DISP (การตัง้คา่แสดงผล) เพือ่แสดง
ปรมิาณแบตเตอรี่

เพือ่รักษาสภาพการทํางานของแบตเตอรี ่โปรดชารจ์แบตเตอรีแ่ลว้คลายประจแุบตเตอรีใ่น
ผลติภณัฑจ์นหมดอยา่งนอ้ยปีละครัง้กอ่นจัดเก็บ เก็บแบตเตอรีใ่นทีแ่หง้และเย็น
เพือ่ใชแ้บตเตอรีใ่หห้มดประจไุฟ เปิดผลติภณัฑท์ิง้ไวใ้นโหมดแสดงภาพสไลดโ์ชวจ์นกวา่
ผลติภณัฑจ์ะปิดทํางานดบั



เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหา เชน่ ขัว้สกปรกหรอืเกดิการลดัวงจร โปรดใสแ่บตเตอรีใ่นถงุ
พลาสตกิเพือ่ใหห้า่งจากวตัถโุลหะขณะพกพาหรอืจัดเก็บแบตเตอรี่

แบตเตอรีม่อีายกุารใชง้านทีจํ่ากดั ถา้ทา่นใชแ้บตเตอรีก่อ้นเดมิซ้ําๆ กนั หรอืใชแ้บตเตอรี่
กอ้นเดมิเป็นเวลานาน ความจขุองแบตเตอรีจ่ะคอ่ยๆ ลดลง ถา้ระยะเวลาทีเ่หลอือยูข่อง
แบตเตอรีล่ดสัน้ลงอยา่งมาก อาจถงึเวลาทีต่อ้งเปลีย่นไปใชแ้บตเตอรีก่อ้นใหม่
อายกุารใชง้านแบตเตอรีจ่ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวธิจัีดเก็บและสภาพการใชง้าน รวมทัง้
สภาพแวดลอ้มขณะใชแ้บตเตอรีด่ว้ย

[230] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้ควรระวงั

อะแดปเตอร ์AC ทีใ่หม้าดว้ย เป็นรุน่ทีใ่ชง้านกบัผลติภณัฑน์ีเ้ทา่นัน้ อยา่เชือ่มตอ่เขา้กบั
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ของแทข้อง Sony เทา่นัน้
ถา้หากไฟชารจ์ของผลติภณัฑก์ะพรบิขณะกําลงัชารจ์ ใหถ้อดแบตเตอรีท่ีกํ่าลงัชารจ์ออก
แลว้ใสแ่บตเตอรีก่อ้นเดมินัน้เขา้ไปในผลติภณัฑอ์ยา่งแน่นหนา ถา้หากไฟชารจ์กะพรบิอกี
ครัง้ อาจจะแสดงวา่แบตเตอรีเ่กดิขอ้ผดิพลาด หรอืทา่นไดใ้สแ่บตเตอรีช่นดิอืน่นอกเหนอื
จากชนดิทีร่ะบ ุตรวจสอบวา่แบตเตอรีเ่ป็นชนดิทีกํ่าหนดหรอืไม่
ถา้หากแบตเตอรีเ่ป็นชนดิทีร่ะบ ุใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก แลว้เปลีย่นเป็นกอ้นใหมห่รอืกอ้นอืน่
พรอ้มทัง้ตรวจสอบวา่แบตเตอรีท่ีเ่พิง่ใสเ่ขา้ไปนัน้ชารจ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่ถา้แบตเตอรี่
ทีเ่พิง่ใสเ่ขา้ไปชารจ์อยา่งถกูตอ้ง แสดงวา่แบตเตอรีก่อ้นทีใ่สก่อ่นหนา้นีอ้าจชํารดุ
ถา้หากไฟชารจ์กะพรบิถงึแมอ้ะแดปเตอร ์ACตอ่อยูก่บัผลติภณัฑแ์ละเตา้รับตดิผนัง แสดง
วา่การชารจ์ยตุชิัว่คราวและอยูใ่นสถานะเตรยีมพรอ้ม การชารจ์จะหยดุและเขา้สูส่ถานะ
เตรยีมพรอ้มโดยอตัโนมัตเิมือ่อณุหภมูอิยูน่อกเหนอืชว่งอณุหภมูใิชง้านทีแ่นะนํา เมือ่
อณุหภมูกิลบัคนืสูช่ว่งทีเ่หมาะสม การชารจ์จะดําเนนิตอ่ และไฟชารจ์จะตดิอกีครัง้ ขอแนะ
นําใหทํ้าการชารจ์แบตเตอรีท่ีอ่ณุหภมูแิวดลอ้ม 10°C ถงึ 30°C

[231] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้ควรระวงั



การระบปุระเภทการด์ในวธิใีชง้าน
Memory Stick PRO Duo

(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

การด์ SD

(การด์หน่วยความจํา SD/การด์หน่วยความจํา SDHC/การด์หน่วยความจํา SDXC)

สือ่บนัทกึ Memory Stick PRO Duo และการด์ SD ทีม่ขีนาดสงูสดุ 64 GB ไดรั้บการ
ทดสอบและพสิจูนแ์ลว้วา่ใชง้านไดก้บัผลติภณัฑน์ี้
ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว แนะนําใหใ้ชก้ารด์หน่วยความจําตอ่ไปนี:้

 (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))

 (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))

 (Memory Stick PRO-HG Duo)

การด์ SD Class 4 หรอืเร็วกวา่

ในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ XAVC S ใหใ้ชก้ารด์หน่วยความจําดงัตอ่ไปนี้

การด์หน่วยความจํา SDXC ทีม่คีวามจอุยา่งนอ้ย 64 GB (Class 10 หรอืเร็วกวา่)

การด์หน่วยความจํา SDXC ทีส่นับสนุน UHS-I ซึง่มคีวามจอุยา่งนอ้ย 64 GB

Memory Stick XC-HG Duo

ผลติภณัฑน์ีร้องรับการด์ SD ทีส่นับสนุน UHS-I

หมายเหตุ

เมือ่ทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบัผลติภัณฑน์ีเ้ป็นครัง้แรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์โดย
ใชผ้ลติภณัฑ ์เพือ่ประสทิธภิาพทีค่งทีข่องการด์หน่วยความจํากอ่นทําการถา่ยภาพ
พงึระลกึวา่การฟอรแ์มตจะเป็นการลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์หน่วยความจําอยา่งถาวร และ
ไมส่ามารถกูก้ลบัคนืมาได ้จัดเกบ็ขอ้มลูสําคญัไวก้อ่นในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
ถา้ทา่นถา่ยภาพและลบภาพซํ้าๆ กนัเป็นเวลานาน ขอ้มลูในไฟลใ์นการด์หน่วยความจําจะ
กระจัดกระจายและการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวอาจหยดุชะงักระหวา่งการถา่ยภาพ หากเกดิ
เหตกุารณเ์ชน่นี ้ใหจั้ดเก็บภาพของทา่นลงในเครือ่งคอมพวิเตอรห์รอืทีเ่ก็บขอ้มลูอืน่ๆ จาก
นัน้ใชคํ้าสัง่ [ฟอรแ์มต]

ไมรั่บประกนัวา่การด์หน่วยความจําทีฟ่อรแ์มตบนคอมพวิเตอรจ์ะสามารถใชก้บัผลติภณัฑน์ี้
ได ้



ความเร็วในการอา่น/เขยีนขอ้มลู แตกตา่งกนัไปตามการด์หน่วยความจําและอปุกรณท์ีใ่ช ้
ขอแนะนําใหสํ้ารองขอ้มลูทีสํ่าคญั เชน่ เก็บไวใ้นฮารด์ดสิกข์องคอมพวิเตอร์
อยา่ตดิฉลากบนการด์หน่วยความจําหรอืบนตวัแปลงการด์หน่วยความจํา
อยา่ใชม้อืหรอืวตัถโุลหะแตะบรเิวณหนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจํา
อยา่กระแทก บดิ หรอืทําการด์หน่วยความจําตก
อยา่ถอดประกอบหรอืดดัแปลงการด์หน่วยความจํา
อยา่ใหก้ารด์หน่วยความจําตกน้ํา
อยา่วางการด์หน่วยความจําในบรเิวณทีเ่ด็กเล็กเอือ้มถงึ เด็กอาจจะกลนืลงไปได ้
การด์หน่วยความจําอาจรอ้นหลงัจากใชง้านเป็นเวลานาน โปรดระมัดระวังในการจัดการกบั
การด์ดงักลา่ว
อยา่เสยีบการด์หน่วยความจําทีไ่มพ่อดกีบัชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา การกระทําดงั
กลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
อยา่ใชง้านหรอืเก็บการด์หน่วยความจําภายในสภาพตอ่ไปนี้

สถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถทีจ่อดกลางแดด

สถานทีซ่ ึง่แสงแดดสอ่งถงึโดยตรง

สถานทีช่ ืน้หรอืมสีารกดักรอ่น

ภาพทีบ่นัทกึบนสือ่ Memory Stick XC-HG Duo และการด์หน่วยความจํา SDXC ไม่
สามารถนําเขา้หรอืเลน่บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ AV ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกบั exFAT

เมือ่เชือ่มตอ่ดว้ยสายไมโคร USB ตรวจสอบวา่อปุกรณ์สามารถใชง้านรว่มกบั exFAT กอ่น
จะเชือ่มตอ่อปุกรณ์กบัผลติภณัฑ ์ถา้เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัอปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัไมไ่ด ้จะมี
ขอ้ความแจง้ใหฟ้อรแ์มตการด์ อยา่ฟอรแ์มตการด์ตามทีไ่ดรั้บแจง้ เพราะจะเป็นการลบ
ขอ้มลูทัง้หมดในการด์ (exFAT เป็นระบบไฟลท์ีใ่ชใ้นสือ่ Memory Stick XC-HG Duo

และการด์หน่วยความจํา SDXC)

ชนดิของสือ่บนัทกึ Memory Stick ทีใ่ชง้านไดก้บัผลติภณัฑน์ีม้ดีงันี ้อยา่งไรก็ตาม ไม่
รับประกนัวา่จะใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์กบัทกุฟังกช์ัน่ของ Memory Stick

Memory Stick PRO Duo: *1*2*3

Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2

Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Memory Stick นีม้ฟัีงกช์ัน่ MagicGate MagicGate เป็นเทคโนโลยทีีไ่ดรั้บการคุม้ครองลขิสทิธิท์ีใ่ช ้
เทคโนโลยกีารเขา้รหัสขอ้มลู ไมส่ามารถทําการบนัทกึ/เปิดดขูอ้มลูทีต่อ้งใชฟั้งกช์ัน่ MagicGate กบัผลติภณัฑน์ี้
*2สนับสนุนการรับสง่ขอ้มลูความเร็วสงูโดยการเชือ่มตอ่แบบขนาน
*3ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เฉพาะสือ่บนัทกึทีม่เีครือ่งหมาย Mark2 เทา่นัน้ทีส่ามารถใชไ้ด ้



ผลติภณัฑใ์ชง้านรว่มกบัสือ่บนัทกึ Memory Stick Micro (M2) ได ้M2 เป็นตวัยอ่ของสือ่
บนัทกึ Memory Stick Micro

ในการใชง้านสือ่บนัทกึ Memory Stick Micro กบัผลติภัณฑน์ี ้ดใูหแ้น่ใจวา่ไดใ้สส่ือ่บนัทกึ
Memory Stick Micro เขา้ไปในตวัแปลง M2 ทีม่ขีนาดเทา่กบั Duo แลว้ ถา้หากทา่นใส่
สือ่บนัทกึ Memory Stick Micro เขา้ไปในผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดใ้ชต้วัแปลง M2 ทีม่ขีนาด
เทา่กบั Duo ทา่นอาจจะไมส่ามารถเอาสือ่บนัทกึออกมาจากผลติภณัฑไ์ด ้
อยา่วางสือ่บนัทกึ Memory Stick Micro ในบรเิวณทีเ่ด็กเล็กเอือ้มถงึ เด็กอาจจะกลนืลงไป
ได ้

[232] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ การทําความสะอาดผลติภณัฑน์ี้

เชด็เลนสแ์ละแฟลชดว้ยผา้นุ่มเพือ่ลบรอยนิว้มอื ฝุ่ น ฯลฯ

อยา่ใชน้ํ้ายาทําความสะอาดทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยี ์เชน่ ทนิเนอรห์รอืเบนซนิ
เมือ่ทําความสะอาดผวิเลนส ์ใหเ้ชด็ฝุ่ นโดยใชล้กูยางทําความสะอาดทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป ใน
กรณีทีม่ฝีุ่ นตดิทีพ่ืน้ผวิ เชด็ฝุ่ นออกดว้ยผา้นุ่มหรอืกระดาษทชิชทูีช่บุน้ํายาทําความสะอาด
เลนสเ์ล็กนอ้ย เชด็วนเป็นรปูกน้หอยจากกึง่กลางออกดา้นนอก อยา่ฉีดสเปรยน้ํ์ายาทํา
ความสะอาดเลนสล์งทีผ่วิเลนสโ์ดยตรง

ทําความสะอาดผวิแฟลชกอ่นใชง้าน ความรอ้นจากแสงแฟลชอาจทําใหค้ราบบนผวิแฟลชเผา
ไหมเ้ป็นควนัขึน้มาได ้เชด็ผวิแฟลชดว้ยผา้นุ่มเพือ่ลบคราบหรอืฝุ่ น ฯลฯ

อยา่สมัผัสโดนสว่นของผลติภณัฑท์ีอ่ยูข่า้งในเมาทเ์ลนส ์เชน่ หนา้สมัผัสเลนส ์ใชล้กูยาง*เป่า
ทําความสะอาดฝุ่ นทีม่จํีาหน่ายทั่วไป ในการทําความสะอาดขา้งในเมาทเ์ลนส์
*อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นือ่งจากจะทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้



ทําความสะอาดผวิผลติภณัฑด์ว้ยผา้นุ่มชบุน้ําเล็กนอ้ย แลว้เชด็ผวิอกีครัง้ดว้ยผา้แหง้ เพือ่
ป้องกนัความเสยีหายตอ่ผวิขดัหรอืตวัผลติภณัฑ:์

อยา่ใหผ้ลติภัณฑส์มัผัสถกูสารเคมเีชน่ ทนิเนอร ์เบนซนิ แอลกอฮอล ์ผา้เชด็ชนดิใชแ้ลว้
ทิง้ ยาไลแ่มลง ครมีกนัแดด หรอื ยาฆา่แมลง
อยา่แตะผลติภณัฑด์ว้ยมอืของทา่นทีม่สีารขา้งตน้ตดิอยู่
อยา่ใหก้ลอ้งสมัผัสถกูยางหรอืพลาสตกิไวนลิเป็นเวลานาน

หากน้ํามันจากมอืหรอืครมีทามอืของทา่นยังคงตกคา้งอยูบ่นหนา้จอ สารเคลอืบผวิเดมินัน้
อาจหลดุออกไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย ใหเ้ชด็น้ํามันหรอืครมีทามอืออกทันที
หากทา่นใชก้ระดาษทชิชหูรอืวสัดอุืน่เชด็หนา้จอแรงๆ สารเคลอืบผวิอาจจะลอกออก
หากหนา้จอเริม่สกปรกจากรอยนิว้มอืหรอืฝุ่ น ใหเ้ชด็ฝุ่ นออกจากหนา้จอเบาๆ จากนัน้ทํา
ความสะอาดหนา้จอดว้ยผา้นุ่มหรอืวสัดอุืน่

[233] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ การทําความสะอาดผลติภณัฑน์ี้

ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งนีเ้พือ่ทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพ

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์1. 

ถอดเลนสอ์อก2. 

ทําความสะอาดกลอ้งโดยใชล้กูยางเป่าฝุ่ นทีอ่ยูบ่นและรอบๆ ผวิเซน็เซอรภ์าพ3. 

ใสเ่ลนส์4. 

หมายเหตุ

ลกูยางทําความสะอาด ไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มผลติภัณฑน์ี ้ใชล้กูยางทําความสะอาดทีม่ี
จําหน่ายทั่วไปในการทําความสะอาดกลอ้ง
อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นือ่งจากลกูยางแบบสเปรยอ์าจพน่หยดน้ํากระจายเขา้ในตวั



ผลติภณัฑ์
อยา่ใสป่ลายของลกูยางทําความสะอาดเขา้ไปในชอ่งถัดจากบรเิวณยดึเลนส ์เพือ่ทีป่ลาย
ลกูยางจะไดไ้มส่มัผัสกบัเซน็เซอรภ์าพ
ถอืกลอ้งควํา่หนา้ลงเล็กนอ้ยเพือ่ใหฝุ้่ นหลดุออกมา
อยา่ใหผ้ลติภัณฑถ์กูกระแทกขณะทําความสะอาด
ขณะทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพดว้ยลกูยางทําความสะอาด อยา่เป่าแรงเกนิไป ถา้เป่า
เซน็เซอรแ์รงเกนิไป ผลติภณัฑด์า้นในอาจไดรั้บความเสยีหาย
ถา้ฝุ่ นยังคงไมห่มดไปหลังทําความสะอาดตามทีแ่นะนําแลว้ ใหป้รกึษาศนูยบ์รกิาร

[234] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ จํานวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดแ้ละระยะเวลาบนัทกึไดข้อง
ภาพเคลือ่นไหว

จํานวนภาพนิง่อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการถา่ยภาพ และการด์หน่วยความจํา

[ ขนาดภาพ]: [L: 24M]

เมือ่ตัง้ [ อตัราสว่นภาพ] ไปที ่[3:2]*

ปกติ
2GB: 330 ภาพ
4GB: 660 ภาพ
8GB: 1340 ภาพ
16GB: 2700 ภาพ
32GB: 5400 ภาพ
64GB: 10500 ภาพ
ละเอยีด
2GB: 200 ภาพ
4GB: 410 ภาพ
8GB: 820 ภาพ
16GB: 1650 ภาพ
32GB: 3300 ภาพ
64GB: 6600 ภาพ
RAW & JPEG

2GB: 54 ภาพ
4GB: 105 ภาพ



8GB: 220 ภาพ
16GB: 440 ภาพ
32GB: 880 ภาพ
64GB: 1750 ภาพ
RAW

2GB: 74 ภาพ
4GB: 145 ภาพ
8GB: 300 ภาพ
16GB: 600 ภาพ
32GB: 1200 ภาพ
64GB: 2400 ภาพ
*เมือ่ตัง้ [ อตัราสว่นภาพ] ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอืจาก [3:2] ทา่นสามารถบนัทกึภาพไดม้ากกวา่ทีแ่สดงไว ้
ขา้งบน (ยกเวน้เมือ่ตัง้ [ คณุภาพ] ไวท้ี ่[RAW])

หมายเหตุ

แมเ้มือ่จํานวนภาพทีย่งัสามารถถา่ยไดเ้หลอืมากกวา่ 9,999 ภาพ ตวัเลขดชันทีีป่รากฎก็จะ
เป็น “9999”

เมือ่เปิดดภูาพทีถ่า่ยดว้ยผลติภณัฑอ์ืน่บนผลติภณัฑน์ี ้ภาพอาจจะไมป่รากฏเทา่ขนาดภาพ
จรงิ

[235] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ จํานวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดแ้ละระยะเวลาบนัทกึไดข้อง
ภาพเคลือ่นไหว

ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงเวลาการบนัทกึสงูสดุโดยประมาณซึง่สามารถบนัทกึบนการด์หน่วย
ความจําทีถ่กูฟอรแ์มทดว้ยผลติภณัฑน์ี ้จํานวนนีเ้ป็นระยะเวลารวมทัง้หมดของไฟลภ์าพ
เคลือ่นไหวทกุไฟลใ์นการด์หน่วยความจํา ระยะเวลาทีบ่นัทกึไดอ้าจจะเปลีย่นแปลงตาม
เงือ่นไขการถา่ยภาพ และการด์หน่วยความจํา
คา่เมือ่ตัง้ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี ่[XAVC S] และ [AVCHD] จะขึน้อยูก่บัการถา่ยภาพโดยตัง้
[บนัทกึวดิโีอสองทาง] ไวท้ี ่[ปิด]

(h (ชัว่โมง), m (นาท)ี)

[ รปูแบบไฟล]์:[XAVC S]



60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (เฉพาะรุน่ทีส่นบัสนนุ 1080 60i เทา่น ัน้)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[ รปูแบบไฟล]์:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m



4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

[ รปูแบบไฟล]์:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m



32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

สามารถบนัทกึภาพตอ่เนือ่งไดป้ระมาณ 29 นาท ีในการถา่ยแตล่ะครัง้ (ถกูจํากดัโดยขอ้
กําหนดจําเพาะของผลติภณัฑ)์ สําหรับภาพเคลือ่นไหวขนาด [MP4 12M] สามารถบนัทกึภาพ
ตอ่เนือ่งไดป้ระมาณ 20 นาท ี(ถกูจํากดัโดยขนาดไฟลท์ี ่2 GB)

หมายเหตุ

ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไดต้ามแตก่รณี เนือ่งจากผลติภณัฑน์ีม้รีะบบ
VBR (Variable Bit Rate (อตัราบติเปลีย่นแปลง)) ซึง่ปรับคณุภาพของภาพ ตาม
บรรยากาศถา่ยภาพโดยอตัโนมตัิ
เมือ่ทา่นถา่ยภาพวตัถเุคลือ่นไหวเร็ว ภาพจะชดัเจนขึน้แตร่ะยะเวลาบนัทกึจะสัน้ลงเนือ่ง
จากจําเป็นตอ้งใชห้น่วยความจําในการบนัทกึมากขึน้
ระยะเวลาทีบ่นัทกึไดย้งัเปลีย่นแปลงตามเงือ่นไขการถา่ยภาพ วตัถ ุหรอืการตัง้คา่
คณุภาพ/ขนาด ของภาพอกีดว้ย

หมายเหตเุกีย่วกบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง

ตอ้งใชกํ้าลงัไฟอยา่งมากในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่คีณุภาพสงูหรอืในการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งทีใ่ชเ้ซน็เซอรภ์าพ ดงันัน้ ถา้ทา่นถา่ยภาพตอ่ไป อณุหภมูภิายในกลอ้งจะเพิม่ขึน้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อณุหภมูขิองเซน็เซอรภ์าพ ในกรณีเหลา่นี ้กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมัติ
เนือ่งจากอณุหภมูทิีส่งูขึน้จะมผีลกบัคณุภาพของภาพ หรอือาจสง่ผลตอ่กลไกภายใน
ของกลอ้ง
ตอ่ไปนีค้อืระยะเวลาทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวไดเ้มือ่กลอ้งเริม่บนัทกึดว้ยการตัง้คา่
เริม่ตน้ของกลอ้งหลงัปิดสวติชก์ลอ้งแลว้สกัครู ่(คา่ตอ่ไปนีแ้สดงเวลาตอ่เนือ่งจากในขณะ
ทีก่ลอ้งเริม่บนัทกึจนกระท่ังกลอ้งหยดุทําการบนัทกึ)

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 20°C เวลาตอ่เนือ่งในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว: ประมาณ 29 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 30°C เวลาตอ่เนือ่งในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว: ประมาณ 29 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C เวลาตอ่เนือ่งในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว: ประมาณ 20 นาที
ระยะเวลาทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวไดแ้ตกตา่งไปตามอณุหภมู ิการตัง้คา่/รปูแบบ
การบนัทกึ หรอืสภาพของกลอ้งกอ่นทีท่า่นจะเริม่การบนัทกึ หากทา่นจัดองคป์ระกอบภาพ



ใหม ่หรอืถา่ยภาพนิง่บอ่ยๆ หลงัเปิดสวติชก์ลอ้ง อณุหภมูภิายในกลอ้งจะสงูขึน้และระยะ
เวลาทีส่ามารถบนัทกึไดจ้ะสัน้ลง
เมือ่ ปรากฏขึน้ ใหห้ยดุการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ถา้กลอ้งหยดุบนัทกึอนัเนือ่งมาจากอณุหภมู ิใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งทิง้ไวส้กัครู ่เริม่บนัทกึหลงั
จากอณุหภมูภิายในกลอ้งลดลงเต็มที่

[236] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ การใชง้านผลติภณัฑน์ีใ้นตา่งประเทศ

ทา่นสามารถใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ทีใ่หม้าดว้ย) ในประเทศหรอืทอ้งทีใ่ดๆ ทีแ่หลง่จา่ยไฟฟ้า
อยูใ่นชว่ง 100 V ถงึ 240 V AC และ 50 Hz/60 Hz

หมายเหตุ

หา้มใชต้วัแปลงความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์เนือ่งจากอาจสง่ผลใหก้ารทํางานผดิ
พลาดได ้

[237] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ การใชง้านผลติภณัฑน์ีใ้นตา่งประเทศ

ในการดภูาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยผลติภณัฑน์ีบ้นจอทวี ีผลติภณัฑแ์ละทวีจีะตอ้งใชร้ะบบของ
เครือ่งโทรทัศนเ์ป็นระบบเดยีวกนั ตรวจสอบระบบสขีองเครือ่งทวีขีองประเทศหรอืทอ้งที ่ที่
ทา่นใชง้านผลติภณัฑ์

ระบบ NTSC:

เกาหล,ี แคนาดา, โคลมัเบยี, จาเมกา, ชลิ,ี ซรูนิาเม, ญีปุ่่ น, ไตห้วัน, โบลเิวยี, เปร,ู
ฟิลปิปินส,์ เม็กซโิก, เวเนซเุอลา, สหรัฐอเมรกิา, หมูเ่กาะบาฮามาส, อเมรกิากลาง,
เอกวาดอร ์ฯลฯ
ระบบ PAL:

ออสเตรเลยี, ออสเตรยี, เบลเยยีม, จนี, โครเอเชยี, สาธารณรัฐเชก็, เดนมารก์, ฟินแลนด,์

เยอรมน,ี ฮอลแลนด,์ ฮอ่งกง, ฮงัการ,ี อนิโดนเีซยี, อติาล,ี คเูวต, มาเลเซยี, นวิซแีลนด์
,นอรเ์วย,์ โปแลนด,์ โปรตเุกส, โรมาเนยี, สงิคโปร,์ สาธารณรัฐสโลวัก, สเปน, สวเีดน,

สวติเซอรแ์ลนด,์ ไทย, ตรุก,ี สหราชอาณาจักร, เวยีดนาม และอืน่ๆ
ระบบ PAL-M:



บราซลิ
ระบบ PAL-N:

ปารากวัย, อารเ์จนตนิา, อรุกุวยั
ระบบ SECAM:

กรซี, เกยีนา, บลัแกเรยี, ฝร่ังเศส, โมนาโก, ยเูครน, รัสเซยี, อรัิก, อหิรา่น ฯลฯ

[238] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ

เมือ่ใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถตดิเลนสเ์อเมาท ์(แยกจําหน่าย)

เขา้กบัผลติภณัฑ์
ดรูายละเอยีดจากคําแนะนําการใชง้านทีใ่หม้ากบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

หมายเหตุ

ทา่นอาจไมส่ามารถใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทก์บัเลนสบ์างชนดิ ปรกึษาตวัแทนจําหน่าย
ของ Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก Sony เพือ่ขอทราบขอ้มลูเกีย่ว
กบัเลนสท์ีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้
ทา่นไมส่ามารถใชไ้ฟชว่ยโฟกสัเมือ่ใชเ้ลนส ์A-mount

เสยีงการทํางานของเลนสแ์ละผลติภณัฑอ์าจถกูบนัทกึดว้ยขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ทา่นสามารถปิดเสยีงไดโ้ดยเลอืก MENU → [ตัง้คา่กลอ้ง] → [การอดัเสยีง] → [ปิด]

ผลติภณัฑอ์าจใชเ้วลานานหรอือาจโฟกสัไดย้าก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ชห้รอืวตัถเุป้า
หมาย
แสงของแฟลชอาจถกูปิดกัน้โดยเลนสท์ีต่ดิตัง้

[239] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ



เมือ่ทา่นใช ้LA-EA1 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้านไดม้ดีงั
นี้

ออโตโ้ฟกสั:

มเีฉพาะในเลนส ์SAM/SSM เทา่นัน้*

ระบบ AF:

AF คอนทราสต์
เลอืก AF/MF:

สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใชส้วติชส์ัง่งานบนเลนส์
โหมดโฟกสั:

AF ครัง้เดยีว
*เมือ่ตดิเลนสเ์อเมาท ์ความเร็วของโฟกสัอตัโนมัตจิะชา้กวา่เมือ่ตดิเลนสอ์เีมาท ์(ชา้กวา่ประมาณ 2 ถงึ 7 วนิาที
(สําหรับการถา่ยภาพภายใตปั้จจัยแวดลอ้มในการทดสอบของ Sony) เวลาอาจแตกตา่งกนัไปตามเงือ่นไข เชน่
วัตถแุละความสวา่งขณะถา่ยภาพ)

เมือ่ใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์โฟกสัอตัโนมัตจิะไมทํ่างานในโหมดภาพเคลือ่นไหว
เมือ่ใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทใ์นโหมดภาพเคลือ่นไหว ใหป้รับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง

พืน้ทีโ่ฟกสัทีใ่ชไ้ด้
เมือ่ตดิ LA-EA1 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาทแ์ลว้ พืน้ทีโ่ฟกสัทีใ่ชไ้ดก้็คอืพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัที่
สามารถตัง้คา่ไดใ้นกลอ้งนี้

[240] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ

เมือ่ทา่นใช ้LA-EA2 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้านไดม้ดีงั
นี้

ออโตโ้ฟกสั:

ใชง้านได ้
ระบบ AF:

AF แบบตรวจจับเฟส ซึง่ควบคมุโดยเซน็เซอร ์AF เฉพาะทีอ่ยูภ่ายในอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์
เลอืก AF/MF:

เลนส ์SAM:

สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใชส้วติชส์ัง่งานบนเลนส์
เลนส ์SSM:



สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใชส้วติชส์ัง่งานบนเลนส ์เมือ่ตัง้คา่สวติชบ์นเลนสเ์ป็น AF ทา่นสามารถ
ใช ้MENU เพือ่เปลีย่นวธิโีฟกสั
เลนสอ์ืน่ๆ:
สามารถเปลีย่นโดยใช ้MENU

โหมดโฟกสั:

โหมดทีใ่ชง้านไดม้ดีงันี ้(AF ครัง้เดยีว/AF ตอ่เนือ่ง)

พืน้ทีโ่ฟกสัทีใ่ชไ้ด้
กวา้ง:
ผลติภณัฑจ์ะเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัจากทัง้ 15 พืน้ทีโ่ดยอตัโนมตัิ
กลางภาพ:

กลอ้งใชเ้ฉพาะบรเิวณโฟกสัทีอ่ยูต่รงกลางหนา้จอ
จดุทีป่รบัได:้

ทา่นสามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัจากทัง้ 15 พืน้ที ่โดยใชปุ้่ มควบคมุ

[241] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ

เมือ่ทา่นใช ้LA-EA3 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้านไดม้ดีงั
นี้

ออโตโ้ฟกสั:

มเีฉพาะในเลนส ์SAM/SSM เทา่นัน้*

ระบบ AF:

AF คอนทราสต์
เลอืก AF/MF:

สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใชส้วติชส์ัง่งานบนเลนส์
โหมดโฟกสั:

AF ครัง้เดยีว
*เมือ่ตดิเลนสเ์อเมาท ์ความเร็วของโฟกสัอตัโนมัตจิะชา้กวา่เมือ่ตดิเลนสอ์เีมาท ์(ชา้กวา่ประมาณ 2 ถงึ 7 วนิาที
(สําหรับการถา่ยภาพภายใตปั้จจัยแวดลอ้มในการทดสอบของ Sony) เวลาอาจแตกตา่งกนัไปตามปัจจัยแวดลอ้ม
เชน่ วตัถแุละความสวา่งขณะถา่ยภาพ)

เมือ่ใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์โฟกสัอตัโนมัตจิะไมทํ่างานในโหมดภาพเคลือ่นไหว
เมือ่ใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทใ์นโหมดภาพเคลือ่นไหว ใหป้รับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง



พืน้ทีโ่ฟกสัทีใ่ชไ้ด้
เมือ่ตดิ LA-EA3 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาทแ์ลว้ พืน้ทีโ่ฟกสัทีใ่ชไ้ดก้็คอืพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัที่
สามารถตัง้คา่ไดใ้นกลอ้งนี้

[242] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ

เมือ่ทา่นใช ้LA-EA4 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้านไดม้ดีงั
นี้

ออโตโ้ฟกสั:

ใชง้านได ้
ระบบ AF:

AF แบบตรวจจับเฟส ซึง่ควบคมุโดยเซน็เซอร ์AF เฉพาะทีอ่ยูภ่ายในอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์
เลอืก AF/MF:

เลนส ์SAM:

สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใชส้วติชส์ัง่งานบนเลนส์
เลนส ์SSM:

สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใชส้วติชส์ัง่งานบนเลนส ์เมือ่ตัง้คา่สวติชบ์นเลนสเ์ป็น AF ทา่นสามารถ
ใช ้MENU เพือ่เปลีย่นวธิโีฟกสั
เลนสอ์ืน่ๆ:
สามารถเปลีย่นโดยใช ้MENU

โหมดโฟกสั:

โหมดทีใ่ชง้านไดม้ดีงันี้
(AF ครัง้เดยีว/AF ตอ่เนือ่ง/AF อตัโนมตั)ิ

พืน้ทีโ่ฟกสัทีใ่ชไ้ด้
กวา้ง:
ผลติภณัฑจ์ะเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัจากทัง้ 15 พืน้ทีโ่ดยอตัโนมตัิ
กลางภาพ:

กลอ้งใชเ้ฉพาะบรเิวณโฟกสัทีอ่ยูต่รงกลางหนา้จอ
จดุทีป่รบัได:้

ทา่นสามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัจากทัง้ 15 พืน้ที ่โดยใชปุ้่ มควบคมุ



[243] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ

รปูแบบ AVCHD พัฒนาขึน้เพือ่กลอ้งวดิโีอดจิติอลความละเอยีดสงูเมือ่บนัทกึสญัญาณ HD

(High-Definition) ดว้ยเทคโนโลยบีบีอดัขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพสงู รปูแบบ MPEG-4

AVC/H.264 ใชสํ้าหรับบบีอดัขอ้มลูภาพ ขณะที ่Dolby Digital หรอืระบบ Linear PCM ใช ้
สําหรับบบีอดัขอ้มลูเสยีง
รปูแบบ MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบบีอดัขอ้มลูภาพไดม้ปีระสทิธภิาพสงูกวา่รปูแบบการ
บบีอดัขอ้มลูภาพแบบดัง้เดมิ

เนือ่งจากรปูแบบ AVCHD ใชเ้ทคโนโลยบีบีอดัขอ้มลู ภาพอาจไมส่มํา่เสมอในฉากทีห่นา้
จอ มมุภาพ หรอืความสวา่ง ฯลฯ เปลีย่นอยา่งรวดเร็ว แตน่ีไ่มใ่ชก่ารทํางานผดิปกติ

[244] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ ขอ้มลูอืน่ๆ

ผลติภณัฑน์ีม้กีารใชง้านซอฟตแ์วรต์ามขอ้ตกลงการใชง้านกบัเจา้ของซอฟตแ์วรนั์น้ๆ เรามี
หนา้ทีท่ีจ่ะแจง้ใหท้า่นทราบถงึสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ตามคําเรยีกรอ้งของเจา้ของลขิสทิธิ์
ซอฟตแ์วรเ์หลา่นี ้กรณุาอา่นหวัขอ้ตอ่ไปนี ้สทิธิก์ารใชง้าน (ภาษาองักฤษ) มบีนัทกึอยูใ่น
หน่วยความจําภายในของผลติภณัฑข์องทา่น ทําการเชือ่มตอ่แบบ Mass Storage ระหวา่ง
ผลติภณัฑก์บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่อา่นสทิธิก์ารใชง้านในโฟลเดอร ์“PMHOME” -

“LICENSE”

ผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใตใ้บอนุญาตใชส้ทิธบิตัร AVC สําหรับการใชง้านสว่นบคุคล
ของผูบ้รโิภคหรอืการใชง้านอืน่ๆ ทีไ่มม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนในการ
(i) เขา้รหสัวดิโีอตามมาตรฐาน AVC (“AVC VIDEO”)

และ/หรอื
(ii) ถอดรหสั AVC VIDEO ทีเ่ขา้รหสัโดยผูบ้รโิภคผา่นกจิกรรมสว่นบคุคลและ/หรอืไดรั้บจาก
ผูบ้รกิารขอ้มลูวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาตในการบรกิาร AVC VIDEO

ไมอ่นุญาตและไมส่ามารถตคีวามวา่อนุญาตใหใ้ชง้านในลักษณะอืน่ ขอดขูอ้มลูเพิม่เตมิได ้



จาก MPEG LA, L.L.C. ด ูHTTP://WWW.MPEGLA.COM

ซอฟตแ์วรท์ ีเ่ขา้ขา่ย GNU GPL/LGPL

ผลติภณัฑน์ีม้ซีอฟตแ์วรท์ีอ่ยูภ่ายใตเ้งือ่นไข GNU General Public License (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่
“GPL”) หรอื GNU Lesser General Public License (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “LGPL”) บรรจอุยู่
ซอฟตแ์วรเ์หลา่นีทํ้าใหท้า่นทราบวา่ ทา่นมสีทิธเิขา้ถงึ แกไ้ข และแจกจา่ยซํ้ารหสัตน้ทาง
สําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์หลา่นีภ้ายใตเ้งือ่นไขที ่GPL/LGPL กําหนด
รหสัตน้ฉบบัมแีจกจา่ยอยูบ่นเว็บ
ทา่นสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก URL ตอ่ไปนี้
http://www.sony.net/Products/Linux/

ขอใหท้า่นหลกีเลีย่งทีจ่ะตดิตอ่เราเกีย่วกบัเนือ้หาของรหสัตน้ฉบบั

สทิธิก์ารใชง้าน (ภาษาองักฤษ) มบีนัทกึอยูใ่นหน่วยความจําภายในของผลติภัณฑข์องทา่น
ทําการเชือ่มตอ่แบบ Mass Storage ระหวา่งผลติภณัฑก์บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่อา่นสทิธิ์
การใชง้านในโฟลเดอร ์“PMHOME” - “LICENSE”

[245] วธิใีชง้าน ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี้ เครือ่งหมายการคา้

เครือ่งหมายตอ่ไปนีเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony

Corporation

, , Memory Stick, , Memory Stick PRO,

, Memory Stick Duo,

, Memory Stick PRO Duo,

, Memory Stick PRO-HG Duo,

, Memory Stick XC-HG Duo,

, Memory Stick Micro, ,

MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, โลโก ้
PlayMemories Online, PlayMemories Home, โลโก ้PlayMemories Home,

PlayMemories Mobile, โลโก ้PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, โลโก ้PlayMemories Camera Apps

XAVC S และ  เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation

Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Blu-ray Disc Association



AVCHD Progressive และแบบอกัษร AVCHD Progressive เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ
Panasonic Corporation และ Sony Corporation

Dolby และสญัลกัษณ์ double-D เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Dolby Laboratories

HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC

Microsoft, Windows และ DirectX เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมาย
การคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิา และ/หรอื ประเทศอืน่ๆ
Mac และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.

iOS เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Cisco Systems Inc.

iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐ
อเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC

Android และ Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ Google Inc.

Wi-Fi และโลโก ้Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance

เครือ่งหมาย N เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ NFC

Forum, Inc. ในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ๆ

DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Digital Living Network

Alliance

“ ” และ “PlayStation” เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Computer

Entertainment Inc.

สนุกสนานกบั PlayStation 3 ของทา่นไดม้ากขึน้ดว้ยการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัสําหรับ
PlayStation 3 จาก PlayStation Store (ถา้ใชง้านได)้

โปรแกรมสําหรับ PlayStation 3 ตอ้งการบญัช ีPlayStation Network และการดาวน์
โหลดโปรแกรม เขา้ถงึไดใ้นพืน้ทีซ่ ึง่ม ีPlayStation Store

Eye-Fi เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Eye-Fi Inc



นอกจากนีช้ ือ่ระบบและผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นคูม่อืเลม่นี ้โดยทัว่ไปแลว้ เป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของผูพั้ฒนาหรอืผูผ้ลติทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ในคู่
มอืเลม่นีอ้าจไมไ่ดม้สีญัลกัษณ์ ™ หรอื ® กํากบัไวใ้นทกุที่

[246] การแกปั้ญหา ถา้หากทา่นพบปัญหา ถา้หากทา่นพบปัญหา

ถา้หากทา่นพบปัญหาเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ใหล้องวธิกีารแกไ้ขตอ่ไปนี้

ตรวจสอบรายการใตห้วัขอ้ “การแกไ้ขปัญหา” แลว้ตรวจสอบผลติภณัฑข์องทา่น1. 

ถอดแบตเตอรีอ่อก รอประมาณหนึง่นาท ีใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไปอกีครัง้ แลว้เปิดสวติช์
ผลติภณัฑ์

2. 

ตัง้คา่ทกุอยา่งใหมใ่หก้ลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้3. 

ปรกึษาตวัแทนจําหน่ายของทา่นหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตในพืน้ที ่ศกึษาราย
ละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ี ้และคําตอบของคําถามทีพ่บบอ่ยไดจ้ากเว็บไซต์
บรกิารลกูคา้ของเรา
http://www.sony.net/

4. 

[247] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

ตรวจสอบวา่ทศิทางของแบตเตอรีถ่กูตอ้ง แลว้ใสล่งไปจนกระทัง่กา้นแบตเตอรีล็่อคเขา้ที่

[248] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ



หลงัจากใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไปในกลอ้ง อาจตอ้งใชเ้วลาครูห่นึง่กอ่นทีผ่ลติภณัฑจ์ะเปิดตดิ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สก่อ้นแบตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง
แบตเตอรีจ่ะคลายประจตุวัเองถงึแมท้า่นจะไมไ่ดใ้ชง้าน โปรดชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชง้าน
ตรวจสอบวา่แบตเตอรีเ่ป็นรุน่ NP-FW50

[249] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

ผลติภณัฑอ์าจจะปิดสวติชเ์องโดยอตัโนมัตเิพือ่ป้องกนัความเสยีหาย ในกรณีนี ้ขอ้ความจะ
ปรากฏบนหนา้จอผลติภณัฑก์อ่นทีผ่ลติภณัฑจ์ะดบัไป

[250] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

เมือ่ใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน อณุหภมูขิองผลติภัณฑจ์ะสงูขึน้ ถา้ผลติภณัฑร์อ้นเกนิไป
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวอาจตดิขดัหรอือาจปิดเครือ่งอตัโนมัตเิพือ่ความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ์

[251] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

ปรากฎการณเ์ชน่นีอ้าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่ทา่นใชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่อีณุหภมูริอ้นหรอืเย็น
จัด
อาจมคีวามแตกตา่งระหวา่งตวัแสดงระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูก่บัระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่
จรงิ ใชป้ระจใุนแบตเตอรีใ่หห้มด แลว้ชารจ์แบตเตอรีเ่พือ่รเีซต็ตวัแสดงระดบัแบตเตอรีท่ี่
เหลอือยู ่ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรีอ่าจแสดงปรมิาณไมถ่กูตอ้งภายใตส้ภาพการใชง้าน
หรอืสภาวะแวดลอ้มบางอยา่ง
ความจขุองแบตเตอรีจ่ะลดลงตามเวลาและตามการใชง้านซํา้ๆ ถา้หากระยะเวลาทีใ่ชง้าน
ไดห้ลงัชารจ์จนเต็มของแบตเตอรีล่ดลงมากอยา่งเห็นไดช้ดั อาจแสดงวา่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้ง



เปลีย่นเป็นแบตเตอรีก่อ้นใหมแ่ลว้

[252] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

ตรวจสอบวา่แบตเตอรีเ่ป็นรุน่ NP-FW50

ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครัง้
แบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานานกวา่หนึง่ปีอาจเสือ่มสภาพได ้
อาการนีเ้กดิขึน้เมือ่ทา่นชารจ์กอ้นแบตเตอรีใ่นสถานทีร่อ้นหรอืเย็นจัด อณุหภมูทิีเ่หมาะสม
สําหรับชารจ์แบตเตอรีอ่ยูร่ะหวา่ง 10 °C ถงึ 30 °C

[253] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

ชารจ์แบตเตอรีโ่ดยทีก่ลอ้งปิดสวติชอ์ยู่

[254] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา กอ้นแบตเตอรีแ่ละกําลงัไฟ

หากแบตเตอรีไ่มช่ารจ์ไฟ (ไฟชารจ์ไมต่ดิ) แมว้า่ทา่นไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการชารจ์ที่
เหมาะสมแลว้ ใหต้รวจสอบวา่ปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้ จากนัน้ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใส่
แบตเตอรีก่อ้นเดมิกลบัเขา้ไปใหมใ่หแ้น่น หรอืถอดสาย USB ออกแลว้เสยีบใหม่

[255] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ทา่นกําลงัใชก้ารด์หน่วยความจําทีม่สีวติชป้์องกนัการเขยีน และมกีารกําหนดตําแหน่งของ



สวติชน์ีไ้วท้ี ่LOCK เลือ่นสวติชไ์ปทีตํ่าแหน่งบนัทกึ
ตรวจสอบปรมิาณความจทุีเ่หลอืของการด์หน่วยความจํา
ไมส่ามารถบนัทกึภาพระหวา่งทีกํ่าลงัชารจ์แฟลช
ใสเ่ลนสไ์มถ่กูวธิ ีใสเ่ลนสใ์หถ้กูตอ้ง
[ตัง้เวลา] เปิดอยู่

[256] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ฟังกช์ัน่ลดจดุรบกวนกําลงัประมวลผลภาพ ซึง่อาการเชน่นีไ้มไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิ
ปกติ
ทา่นกําลงัถา่ยภาพในโหมด RAW เนือ่งจากไฟลข์อ้มลู RAW มขีนาดใหญ ่การถา่ยภาพ
ในโหมด RAW อาจใชเ้วลานาน
ฟังกช์ัน่ [ออโต ้HDR] กําลังประมวลผลภาพ
ผลติภณัฑไ์มส่รา้งภาพ

[257] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

วัตถอุยูใ่กลเ้กนิไป ตรวจสอบระยะโฟกสัตํา่สดุของเลนส์
แสงโดยรอบไมเ่พยีงพอ
วัตถทุีกํ่าลงัถา่ยไมเ่หมาะสําหรับการโฟกสัอตัโนมัต ิถา่ยดว้ยโหมด [จดุทีป่รับได]้ หรอื
โหมดปรับโฟกสัเอง

[258] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ัน่ซมูขณะถา่ยภาพพาโนรามา
ทา่นสามารถใชร้ะบบซมูดว้ยเลนสใ์นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เทา่นัน้



เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ลัน่ชตัเตอรด์ว้ยรอยยิม้

[โหมดขบัเคลือ่น] ถกูตัง้ไวท้ี ่[ถา่ยภาพตนเอง]

[ คณุภาพ] ถกูตัง้ไวท้ี ่[RAW] หรอื [RAW & JPEG]

[259] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ยกแฟลชขึน้
ทา่นไมส่ามารถใชแ้ฟลชในสถานการณต์อ่ไปนี้

ขณะกําลงัใชโ้หมดบรรยากาศ [ป้องกนัภาพสัน่ไหว], [ทวิทศันก์ลางคนื] หรอื [กลางคนื ถอืดว้ย
มอื]

ขณะถา่ยภาพพาโนรามา

ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

[260] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

 

เศษละออง (ฝุ่ น เกสรดอกไม ้ฯลฯ) ในอากาศสะทอ้นแสงแฟลชและปรากฏในภาพ ซึง่
อาการเชน่นีไ้มไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

[261] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ระหวา่งทําการถา่ยภาพ วนัทีแ่ละเวลาจะไมป่รากฏ วันทีแ่ละเวลาจะปรากฏระหวา่งดภูาพ
เทา่นัน้

[262] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว



ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาใหถ้กูตอ้ง
พืน้ทีท่ีเ่ลอืกโดยใช ้[ตัง้คา่ทอ้งที]่ จะแตกตา่งจากพืน้ทีจ่รงิ เลอืกพืน้ทีต่ามจรงิ

[263] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

วัตถสุวา่งหรอืมดืเกนิกวา่ทีจ่ะถา่ยโดยใชค้า่รรัูบแสงและ/หรอืความเร็วชตัเตอรปั์จจบุนั ปรับ
ตัง้คา่ใหม่

[264] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ปรับ [สมดลุยแ์สงสขีาว]
ตัง้คา่ [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว ้ตัง้คา่ [เอฟเฟ็คของภาพ] ไปที ่[ปิด]

ลบการตัง้คา่ใหก้ลับคนืสูค่า่เริม่ตน้ดว้ย [รเีซต็การตัง้คา่]

[265] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

 

ผลติภณัฑพ์ยายามทําใหเ้ห็นภาพบนหนา้จอไดช้ดัเจนขึน้ โดยเพิม่ความสวา่งของหนา้จอ
เป็นการชัว่คราวภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีม่แีสงนอ้ย ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ภาพทีบ่นัทกึ

[266] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว



ตัง้คา่ [ลดตาแดง] ไปที ่[เปิด]

ถา่ยภาพวตัถโุดยใชแ้ฟลชทีร่ะยะใกลก้วา่ระยะใชง้านของแฟลช
เพิม่แสงสวา่งในหอ้ง แลว้ถา่ยภาพวตัถุ

[267] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ซึง่อาการเชน่นีไ้มไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกต ิจดุเหลา่นีจ้ะไมถ่กูบนัทกึลงในภาพ

[268] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

การด์หน่วยความจําเต็ม ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็น
แบตเตอรีม่กํีาลังออ่น ใสแ่บตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้

[269] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

 

เมือ่หนัเลนสไ์ปทางแหลง่ทีม่แีสงจา้ แสงไฟทีจ่า้เกนิจะเขา้สูเ่ลนสแ์ละภาพอาจออกมาเป็น
สขีาว (แสงแฟลร)์ หรอือาจมแีสงแปลกปลอม (แสงหลอน) ปรากฏอยูบ่นภาพ แตน่ีไ่มใ่ช่
การทํางานผดิปกติ
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ใหต้ดิเลนสฮ์ดูดว้ย
นอกจากนีย้ังควรจัดองคป์ระกอบภาพดว้ยเพือ่จะไดถ้า่ยภาพโดยทีไ่มย่อ้นแสง

[270] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว



ถา้ใชฟิ้ลเตอรห์รอืฮดู ใหถ้อดออกแลว้ลองถา่ยภาพอกีครัง้ ฟิลเตอรห์รอืฮดูบางสว่นอาจ
ปรากฏอยูใ่นภาพ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความหนาของฟิลเตอรแ์ละการตดิฮดูทีไ่มถ่กูตอ้ง
คณุสมบตัทิางดา้นออพตคิของเลนสบ์างอยา่งอาจทําใหข้อบนอกของภาพมดืเกนิไป (แสง
ไมพ่อ) ทา่นสามารถชดเชยปรากฏการณน์ีไ้ดด้ว้ย [ชดเชยแสงเงา]

[271] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ [SteadyShot] ไวท้ี ่[เปิด]

ภาพถกูถา่ยในทีม่ดืโดยไมใ่ชแ้ฟลช ทําใหก้ลอ้งสัน่ ขอแนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งหรอืเปิด
แฟลช [กลางคนื ถอืดว้ยมอื] และ [ป้องกนัภาพสัน่ไหว] ใน [เลอืกบรรยากาศ] ใชไ้ดผ้ลดี
เชน่กนัในการลดอาการเบลอ

[272] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

ถา้ทา่นไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลาหนึง่ ผลติภณัฑจ์ะเปลีย่นเขา้สูโ่หมดประหยดั
พลังงาน ผลติภณัฑจ์ะออกจากโหมดประหยัดพลงังานเมือ่ทา่นใชง้านผลติภณัฑ ์เชน่ กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

[273] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การถา่ยภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว

มกีารยงิแฟลชตอ่เนือ่งในระยะเวลาอนัสัน้ เมือ่ใชแ้ฟลชตอ่เนือ่งกนั กระบวนการชารจ์ประจุ
อกีครัง้อาจใชเ้วลานานกวา่ปกตเิพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หก้ลอ้งรอ้นมากเกนิไป

[274] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การดภูาพ



ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบการด์หน่วยความจําลงในผลติภณัฑจ์นสดุ
ชือ่โฟลเดอร/์ไฟล ์ถกูเปลีย่นดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น
ไมส่ามารถรับประกนัวา่ไฟลภ์าพจะสามารถเปิดดบูนหนา้จอผลติภัณฑข์องทา่นไดห้ากไฟล์
ภาพถกูประมวลผลโดยเครือ่งคอมพวิเตอรห์รอืเมือ่ไฟลภ์าพถกูบนัทกึโดยใชผ้ลติภณัฑร์ุน่
อืน่ทีน่อกเหนอืไปจากผลติภณัฑน์ี้
ผลติภณัฑทํ์างานในโหมด USB ตดัการเชือ่มตอ่ผลติภณัฑจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอร์
ใช ้PlayMemories Home เพือ่เปิดดภูาพทีเ่ก็บไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นบน
ผลติภณัฑน์ี้

[275] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การดภูาพ

การแสดงผลของหนา้จอถกูตัง้คา่ไวใ้หแ้สดงเฉพาะภาพถา่ยเทา่นัน้ กด DISP (การตัง้คา่
แสดงผล) บนปุ่ มควบคมุ เพือ่แสดงขอ้มลู

[276] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การดภูาพ

ยกเลกิการป้องกนั

[277] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การดภูาพ

เมือ่ลบภาพออกแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาได ้ขอแนะนําใหป้้องกนัภาพทีท่า่น
ไมต่อ้งการลบ



[278] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การดภูาพ

ทา่นไมส่ามารถกําหนดเครือ่งหมาย DPOF บนภาพ RAW

[279] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi

จดุเชือ่มตอ่ไรส้ายอาจไมป่รากฎบนหนา้จอของผลติภณัฑ ์เนือ่งมาจากสภาพของสญัญาณ
ไมด่ ีวางผลติภณัฑใ์กล ้ๆ  จดุเชือ่มตอ่ไรส้าย
จดุเชือ่มตอ่ไรส้ายอาจไมป่รากฎบนหนา้จอของผลติภณัฑ ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่จดุเชือ่ม
ตอ่ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านของจดุเชือ่มตอ่ไรส้าย

[280] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi

[กด WPS] อาจไมทํ่างาน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ ตรวจสอบ SSID และรหสั
ผา่นของจดุเชือ่มตอ่ไรส้ายแลว้ทําการ [ตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่]

[281] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi

เมือ่แบตเตอรีเ่หลอือยูน่อ้ย [สง่ไปยังคอมพวิเตอร]์ อาจถกูยกเลกิกลางคนั เปลีย่น
แบตเตอรีแ่ลว้ลองอกีครัง้

[282] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi



ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลือ่นไหว XAVC S ไปยังสมารท์โฟน
ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลือ่นไหว AVCHD ไปยังสมารท์โฟน ตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์

ไปที ่[MP4] เพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

[283] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi

เมือ่แบตเตอรีเ่หลอือยูน่อ้ย [รโีมทอจัฉรยิะฝังตวั] หรอื [สง่ไปยังสมารท์โฟน] อาจถกูยกเลกิ
กลางคนั เปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้ลองอกีครัง้

[284] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi

การสือ่สารขอ้มลูระหวา่งผลติภัณฑน์ีก้บัสมารท์โฟนอาจลม้เหลวอนัเนือ่งจากสภาพ
สญัญาณ วางผลติภณัฑน์ีใ้กล ้ๆ  กบัสมารท์โฟน

[285] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา Wi-Fi

จัดให ้ (เครือ่งหมาย N) บนสมารท์โฟนและ (เครือ่งหมาย N) บนผลติภัณฑอ์ยูใ่กล ้
กนัใหม้ากทีส่ดุ ถา้ไมม่กีารตอบสนอง ใหข้ยบัสมารท์โฟนเขา้ใกลห้รอืออกหา่งจาก
ผลติภณัฑน์ีส้กัเล็กนอ้ย รอ 10 วนิาทขีึน้ไป แลว้ลองแตะเครือ่งทัง้สองเขา้ดว้ยกนัอกีครัง้
[โหมดเครือ่งบนิ] ถกูตัง้ไวท้ี ่[เปิด] ตัง้คา่ [โหมดเครือ่งบนิ] ไปที ่[ปิด]



ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ัน่ NFC บนสมารท์โฟนของทา่น ดรูายละเอยีดไดจ้ากคําแนะนํา
การใชง้านของสมารท์โฟน
อยา่วางวัตถทุีเ่ป็นโลหะใกล ้ (เครือ่งหมาย N) ยกเวน้สมารท์โฟน
อยา่แตะสมารท์โฟนเกนิสองเครือ่งขึน้ไปกบัผลติภณัฑน์ีใ้นเวลาเดยีวกนั
ถา้มแีอปพลเิคชนัอืน่ทีใ่ช ้NFC กําลงัทํางานบนสมารท์โฟนของทา่น ใหปิ้ดแอปพลเิคชนั
นัน้

[286] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา คอมพวิเตอร์

ตัง้คา่ [เชือ่มตอ่ USB] ไปที ่[Mass Storage]

ใชส้ายไมโคร USB ทีใ่หม้าดว้ยในการเชือ่มตอ่อปุกรณ์
ปลดสาย USB ออก แลว้ตอ่ใหมอ่กีครัง้ใหแ้น่น
ปลดอปุกรณท์ัง้หมดยกเวน้ผลติภณัฑน์ี ้แป้นพมิพ ์และเมาสอ์อกจากขัว้ USB ของ
คอมพวิเตอร์
ตอ่ผลติภณัฑน์ีก้บัคอมพวิเตอรโ์ดยตรงโดยไมผ่า่นฮบั USB หรอือปุกรณ์อืน่

[287] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา คอมพวิเตอร์

เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบัคอมพวิเตอรข์องทา่นอยา่งถกูตอ้งดว้ยสาย USB

ในกรณีทีท่า่นถา่ยภาพโดยใชก้ารด์หน่วยความจําทีฟ่อรแ์มตดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ทา่น
อาจจะไมส่ามารถนําเขา้ภาพไปยังเครือ่งคอมพวิเตอร ์ใหถ้า่ยภาพโดยใชก้ารด์หน่วยความ
จําทีฟ่อรแ์มตโดยผลติภณัฑน์ี้

[288] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา คอมพวิเตอร์



ทา่นกําลงัเปิดดภูาพเคลือ่นไหวโดยตรงจากการด์หน่วยความจํา นําภาพเคลือ่นไหวเขา้สู่
เครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ย PlayMemories Home แลว้จงึเปิดดู

[289] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา คอมพวิเตอร์

ใช ้PlayMemories Home เพือ่คดัลอกภาพทีเ่กบ็ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรล์งในการด์
หน่วยความจําทีเ่สยีบอยูใ่นผลติภณัฑน์ีเ้พือ่เปิดดบูนผลติภณัฑน์ี้

[290] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การด์หน่วยความจํา

ขอ้มลูทัง้หมดในการด์หน่วยความจําถกูลบโดยการฟอรแ์มต และทา่นไมส่ามารถกูค้นื
ขอ้มลูกลบัมา

[291] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การพมิพภ์าพ

ภาพ RAW ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้หากตอ้งการพมิพภ์าพ RAW ใหแ้ปลงเป็นภาพ JPEG

กอ่นโดยใช ้“Image Data Converter”

[292] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การพมิพภ์าพ

เมือ่พมิพภ์าพทีบ่นัทกึในโหมด Adobe RGB ดว้ยเครือ่งพมิพ ์sRGB ทีใ่ชง้านไมไ่ดก้บั
Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) ภาพจะพมิพด์ว้ยความอิม่สตํีา่กวา่



[293] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การพมิพภ์าพ

ขอบของภาพไมว่า่จะเป็นขอบซา้ย ขวา บน หรอืลา่งอาจถกูตดัออก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเครือ่ง
พมิพข์องทา่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ทา่นพมิพภ์าพทีถ่า่ยโดยตัง้ [ อตัราสว่นภาพ]

เป็น [16:9] ขอบดา้นขา้งของภาพจะถกูตดัออก
เมือ่พมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพข์องทา่นเอง ใหย้กเลกิการตัง้คา่การตดัขอบหรอืไมม่กีรอบ
ของเครือ่งพมิพ ์สอบถามผูผ้ลติเครือ่งพมิพว์า่เครือ่งพมิพม์คีณุสมบตัเิหลา่นีห้รอืไม่
สําหรับกรณีทีพ่มิพภ์าพทีร่า้นพมิพภ์าพ ใหส้อบถามทางรา้นวา่สามารถพมิพภ์าพโดยไมต่ดั
ขอบทัง้สองดา้นไดห้รอืไม่

[294] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา การพมิพภ์าพ

หากตอ้งการพมิพภ์าพทีม่วีนัทีร่ะบไุว ้ใช ้[ตัง้คา่พมิพ]์ ใต ้[เลอืกพมิพ]์

ทา่นสามารถพมิพภ์าพทีร่ะบวุนัทีไ่ดถ้า้เครือ่งพมิพห์รอืซอฟตแ์วรส์ามารถรับขอ้มลู Exif

สําหรับความสามารถในการใชง้านรว่มกบัขอ้มลู Exif โปรดสอบถามจากบรษัิทผูผ้ลติเครือ่ง
พมิพห์รอืซอฟตแ์วร์
เมือ่ใช ้PlayMemories Home ทา่นจะสามารถพมิพภ์าพทีม่วีนัทีร่ะบไุวโ้ดยไมต่อ้งบนัทกึ
วันที่
ในกรณีทีพ่มิพภ์าพทีร่า้น คณุสามารถพมิพภ์าพทีม่วีนัทีไ่ดถ้า้คณุแจง้ใหท้างรา้นชว่ย
จัดการ

[295] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

ความชืน้ในอากาศกลัน่ตวัเป็นหยดน้ํา ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์วางทิง้ไวป้ระมาณหนึง่ชัว่โมง
กอ่นนํามาใชง้านอกี



[296] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

ซึง่อาการเชน่นีไ้มไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกต ิปิดผลติภณัฑแ์ละหยดุใชง้านครูห่นึง่

[297] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

ตัง้วันทีแ่ละเวลาใหมอ่กีครัง้
แบตเตอรีสํ่ารองแบบชารจ์ไดภ้ายในตวัผลติภณัฑค์ลายประจจุนหมดแลว้ ใสแ่บตเตอรีท่ี่
ชารจ์แลว้ ปิดสวติชผ์ลติภัณฑแ์ละวางทิง้ไว ้24 ชัว่โมงขึน้ไป

[298] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

 

นีเ่ป็นเพราะอตัราการบบีอดัและขนาดของภาพหลงัจากการบบีอดัเปลีย่นไป ตามแตล่ะ
ปัจจัยของภาพ เมือ่ทา่นทําการถา่ยภาพ JPEG

[299] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

ปิดสวติชผ์ลติภัณฑ ์ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครัง้ ถา้ผลติภณัฑร์อ้น ใหถ้อด
แบตเตอรีอ่อก แลว้รอใหเ้ย็นกอ่นทีจ่ะแกไ้ขดว้ยวธินีี้
ถา้ใช ้อะแดปเตอร ์AC รุน่ AC-PW20 (แยกจําหน่าย) ใหถ้อดสายไฟออก ตอ่สายไฟและ
เปิดสวติชผ์ลติภณัฑอ์กีครัง้ ถา้ผลติภณัฑย์งัคงเกดิขอ้ผดิพลาดเชน่เดมิบอ่ยครัง้ หรอืยงัไม่
ทํางานหลงัจากทีแ่กปั้ญหาดว้ยวธิเีหลา่นีแ้ลว้ ใหป้รกึษาตวัแทนจําหน่ายของ Sony หรอื



ศนูยบ์รกิารในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก Sony

[300] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

ถอดการด์หน่วยความจําออก แลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครัง้ หากปัญหายังคงอยูห่ลงัทําขัน้ตอน
นีแ้ลว้ ใหฟ้อรแ์มตการด์หน่วยความจํา

[301] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

หากทา่นใชแ้ผน่ฟิลม์ป้องกนัหนา้จอทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป หนา้จออาจไมทํ่างาน
หากทา่นแตะทีจ่ดุอืน่ซึง่ไมใ่ชจ่ดุทีท่า่นควรแตะ หนา้จออาจทํางานไมถ่กูตอ้ง
การสัง่งานบางอยา่งไมส่ามารถทําไดด้ว้ยหนา้จอสมัผัส ในกรณีนี ้ใหใ้ชปุ้่ มควบคมุและปุ่ ม
ตา่งๆ

[302] การแกปั้ญหา การแกไ้ขปัญหา อืน่ๆ

ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [ระบบสมัผัส] ไวท้ี ่[เปิด]

หนา้จอ MENU และโหมดเปิดดภูาพ ไมส่ามารถใชง้านไดด้ว้ยระบบสมัผัส
ฟังกช์ัน่ [ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] หรอืฟังกช์ัน่ [โฟกสัโดยแตะจอ] ถกูปิดใชง้านขณะกําลังใช ้
ระบบซมูดจิติอล ทา่นสามารถใช ้[ชตัเตอรแ์บบสมัผัส] หรอื [โฟกสัโดยแตะจอ] ภายในชว่ง
การซมูดว้ยเลนส์
หนา้จอสมัผัสของผลติภณัฑน์ีไ้มไ่วตอ่แรงกด ทา่นอาจไมส่ามารถใชง้านหนา้จอสมัผัสโดย
ใชเ้ล็บมอืหรอืปากกา
ถา้หากมหียดน้ําบนจอภาพ หรอืทา่นสมัผัสจอภาพดว้ยนิว้มอืทีเ่ปียก ทา่นอาจไมส่ามารถ
ใชง้านหนา้จอสมัผัสได ้ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์แลว้เชด็หยดน้ําออกจากจอภาพดว้ยผา้นุ่ม



[303] การแกปั้ญหา ขอ้ความ ขอ้ความ

ต ัง้คา่ทอ้งที/่วนัที/่เวลา

ตัง้คา่พืน้ที ่วนัทีแ่ละเวลา ถา้ทา่นไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน ใหช้ารจ์แบตเตอรี่
สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในตวักลอ้ง

ไมส่ามารถใชก้ารด์หนว่ยความจาํ ฟอรแ์มต?

การด์หน่วยความจําถกูฟอรแ์มตบนคอมพวิเตอรแ์ละรปูแบบของไฟลถ์กูแกไ้ข เลอืก
[ตกลง] จากนัน้ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา ทา่นสามารถใชก้ารด์หน่วยความจําอกีครัง้
อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูทัง้หมดกอ่นหนา้นีใ้นการด์หน่วยความจําจะถกูลบออก อาจจําเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาสกัครูจ่นกวา่ การฟอรแ์มตจะเสร็จสมบรูณ ์ถา้ขอ้ความนีย้งัคงปรากฏขึน้มาอกี โปรด
เปลีย่นการด์หน่วยความจํา

การด์หนว่ยความจําเสยีหาย

ทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
การฟอรแ์มตลม้เหลว ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําอกีครัง้

ไมส่ามารถอา่นการด์หนว่ยความจําได ้เสยีบการด์หนว่ยความจํา

ทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
การด์หน่วยความจําเสยีหาย
ขัว้สมัผัสของการด์หน่วยความจําสกปรก

การด์หนว่ยความจํานีไ้มส่ามารถ บนัทกึและเลน่ไดต้ามปกติ

ทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้

กาํลงัประมวลผล...

เมือ่ทําการลดสญัญาณรบกวน กลอ้งจะเริม่กระบวนการลดสญัญาณรบกวน ทา่นจะไม่
สามารถถา่ยภาพไดใ้นระหวา่งการลดสญัญาณรบกวนนี้

แสดงภาพไมไ่ด้

ภาพทีถ่กูบนัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ืน่หรอืภาพทีถ่กูดดัแปลงดว้ยคอมพวิเตอร ์อาจไมส่ามารถ
เปิดดไูด ้



กลอ้งไมรู่จ้กัเลนส ์ใสเ่ลนสใ์หถ้กูตอ้ง

ใสเ่ลนสไ์มถ่กูวธิ ีหรอืไมไ่ดใ้สเ่ลนสไ์ว ้ถา้มขีอ้ความปรากฏขึน้ขณะใสเ่ลนส ์โปรดถอดและ
ใสเ่ลนสเ์ขา้ไปใหมอ่กีครัง้ ถา้มขีอ้ความปรากฏขึน้มาบอ่ยครัง้ โปรดตรวจสอบหนา้สมัผัส
ของเลนสแ์ละผลติภณัฑว์า่สะอาดหรอืไม่
เมือ่ทา่นจะเชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบักลอ้งดดูาวหรอือปุกรณ์อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั โปรดตัง้
คา่ [ถา่ยโดยไมม่เีลนส]์ เป็น [อนุญาต]

ฟังกช์ัน่ SteadyShot ไมทํ่างาน ทา่นสามารถถา่ยภาพตอ่ไดแ้ตฟั่งกช์ัน่ SteadyShot จะ
ไมทํ่างาน ปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้เปิดใหม ่ถา้ไอคอนนีย้งัไมห่ายไป โปรดปรกึษาตวัแทน
จําหน่ายของ Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก Sony

เลนสเ์พาเวอรซ์มูแบบเลือ่นเก็บไดถ้กูเลือ่นเก็บ ปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ละปลดแบตเตอรีอ่อก
จากนัน้ใสแ่บตเตอรีก่ลับเขา้ไปใหม่

พมิพภ์าพไมไ่ด้

ทา่นพยายามกําหนดเครือ่งหมายภาพ RAW ดว้ยเครือ่งหมาย DPOF

กลอ้งรอ้นเกนิไป ปลอ่ยใหเ้ย็นลง

ผลติภณัฑร์อ้นเนือ่งจากถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์ปลอ่ยให ้
ผลติภณัฑเ์ย็น แลว้รอจนกระทั่งผลติภณัฑพ์รอ้มจะถา่ยภาพอกีครัง้

ทา่นไดบ้นัทกึภาพเป็นเวลานานจนอณุหภมูผิลติภณัฑเ์พิม่สงูขึน้ หยดุบนัทกึภาพจนกวา่
ผลติภณัฑจ์ะเย็น

บนัทกึดว้ยรปูแบบภาพเคลือ่นไหวนี ้ไมไ่ด้

ตัง้คา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที ่[MP4]

จํานวนภาพมมีากกวา่ทีร่ะบบจัดการวนัทีใ่นไฟลฐ์านขอ้มลูของผลติภณัฑจ์ะจัดการได ้

ไมส่ามารถบนัทกึไฟลฐ์านขอ้มลู นําเขา้ภาพทัง้หมดไปยงัคอมพวิเตอรแ์ลว้กูค้นืการด์
หน่วยความจํา

ไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย



มคีวามผดิปกตบิางอยา่งในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ เลอืก [ตัง้คา่] → [กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

ระบบเกดิขอ้ผดิพลาด
กลอ้งเกดิขอ้ผดิพลาด ปิดพาวเวอรแ์ละเปิดอกีคร ัง้

ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครัง้ ถา้ขอ้ความนีป้รากฏขึน้บอ่ยครัง้ โปรดปรกึษา
ตวัแทนจําหน่ายของ Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก Sony

ขยายภาพไมไ่ด้
หมนุภาพไมไ่ด้

ภาพทีบ่นัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ืน่ อาจไมส่ามารถทําการขยายหรอืหมนุภาพได ้

[304] การแกปั้ญหา สถานการณท์ีผ่ลติภณัฑน์ีทํ้างานไดย้ากลําบาก สถานการณท์ีผ่ลติภณัฑน์ีทํ้า
งานไดย้ากลําบาก

ผลติภณัฑอ์าจไมส่ามารถใชง้านคณุสมบตับิางอยา่งไดอ้ยา่งเต็มทีภ่ายใตส้ถานการณ์
บางอยา่ง
เมือ่ถา่ยภาพภายใตส้ถานการณ์ตอ่ไปนี ้ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืเปลีย่นโหมดถา่ย
ภาพ แลว้ถา่ยภาพอกีครัง้

สภาวะแสงนอ้ย

ถา่ยภาพพาโนรามา
AF ล็อคเป้าหมาย

สภาวะสวา่งมากเกนิไป

AF ล็อคเป้าหมาย

มคีวามสวา่งหลายระดบั

AF ล็อคเป้าหมาย

แสงไฟกะพรบิ

ถา่ยภาพพาโนรามา

วตัถอุยูใ่กลผ้ลติภัณฑม์ากเกนิไป



ถา่ยภาพพาโนรามา

วตัถทุีเ่คลือ่นไหวมากหรอืวตัถทุีเ่คลือ่นไหวรวดเร็วเกนิไป

อตัโนมตัพิเิศษ
ถา่ยภาพพาโนรามา
ออโต ้HDR

AF ล็อคเป้าหมาย

วตัถมุขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป

ถา่ยภาพพาโนรามา
AF ล็อคเป้าหมาย

ฉากทีม่คีอนทราสตน์อ้ย เชน่ ทอ้งฟ้าหรอืหาดทราย

ถา่ยภาพพาโนรามา
อตัโนมตัพิเิศษ

ฉากทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา เชน่ น้ําตก

ถา่ยภาพพาโนรามา
อตัโนมตัพิเิศษ


