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ILCE-5100

กลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนสได

คําแนะนําการใชงาน

E-mount

“คูมือชวยเหลือ” 
(คูมือใชงานทางเว็บ)
ดูคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่น
ตางๆ ของกลองไดจาก “คูมือชวยเหลือ”

http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
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กลองนี้มีคําแนะนําการใชงานบรรจุอยูภายใน

คําแนะนําในกลอง
กลองแสดงคําอธิบายสําหรับรายการ MENU และคาตางๆ ท่ีตั้งไว
1 กดปุม MENU
2 เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม (คําแนะนําในกลอง)

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลอง (“คูมือชวยเหลือ”)
“คูมอืชวยเหลือ” คือคูมือแบบออนไลน  ทานสามารถอาน 
“คูมอืชวยเหลือ” ในเครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนของทาน
ดูคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับฟงกช่ันตางๆ ของกลองไดจาก
คูมือนี้
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/

การดูคูมือ

 (คําแนะนําในกลอง)

MENU
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เคล็ดลับถายภาพ
กลองแสดงเคล็ดลับการถายภาพสําหรบัโหมดถายภาพท่ีเลือก
1 กดปุม (คําแนะนําในกลอง) ในโหมดถายภาพ
2 เลือกเคล็ดลับถายภาพที่ตองการ จากนั้นกด z บน ปุมควบคุม

เคล็ดลับถายภาพจะปรากฏขึ้น
• ทานสามารถเลื่อนหนาจอดวยการกด v/V และเปล่ียนเคล็ดลับถายภาพ
ดวยการกด b/B

เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความช้ืน  

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด 
ควรปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้อยางเครงครัด

[กอนแบตเตอร่ี
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม
หรือสารเคมีไหมได   โปรดทําความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี  

• อยาทําการแยกชิ้นสวน  
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อยางเชน 
ทบุดวยคอน, หลนหรือเหยียบบนแบตเตอรี่  

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุที่เปนโลหะเขามาสมัผัสกับสวนข้ัวโลหะของแบตเตอรี่  

คําเตือน

คําเตือน
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• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C อยางเชน บริเวณทีมี่แสงแดดสองถึงโดยตรง 
หรือในรถยนตทีจ่อดกลางแดด  

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ  
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนทีเ่สยีหายหรือมีรอยรั่ว  
• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจแบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่สามารถชารจ
กอนแบตเตอรี่ไดเทาน้ัน  

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก  
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ  
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือชนิดเทยีบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน  
• ทิง้กอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่ระบุไวในคูมือเทาน้ัน  

[อะแดปเตอร AC
ใชเตารับติดผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใชอะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับ
ติดผนังทนัทหีากเกิดความผิดปกติข้ึนขณะใชอุปกรณ 

สายไฟ (ถาหากใหมาดวย) ถูกออกแบบมาใหใชงานกับกลองน้ีเทาน้ัน ไมควรนําไปใชกับ
อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ  

[หมายเหตุ
เครื่องหมายรับรองสําหรับมาตรฐานทีก่ลองสนับสนุนสวนหน่ึงสามารถตรวจสอบไดจาก
หนาจอของกลอง
เลือก MENU t  (ตัง้คา) 5 t [โลโกใบรับรอง]
หากไมสามารถเปดดูการแสดงผลดังกลาวไดจากปญหาอยางเชน เกิดความผิดพลาดกับกลอง 
โปรดติดตอตวัแทนของ Sony หรือศูนยบริการทองถ่ินที่ไดรับการรับรองของ Sony

สําหรับลูกคาทีซ้ื่อกลองจากรานคาในญ่ีปุนที่ใหบริการแก
นักทองเที่ยว
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สารบัญ

– ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย
– สวนประกอบของกลอง
– การใสกอนแบตเตอร่ี
– การชารจกอนแบตเตอร่ี
– การติดตั้ง/ถอดเลนส
– เสยีบการดเมโมร่ี (แยกจําหนาย)
– ตั้งนาฬิกา

– การถายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

– การดภูาพ

– แนะนําฟงกช่ันอ่ืนๆ

– คุณสมบัติของ PlayMemories Home™

– การเพิ่มฟงกช่ันใหกับกลอง

– จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว
– หมายเหตุเกี่ยวกบัการใชกลอง
– ขอมูลจําเพาะ

การเตรียมกลอง ข้ันตอนท่ี 1 หนา 7

การใชงานขั้นพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 หนา 21

ฟงกชั่นดูภาพ ข้ันตอนท่ี 3 หนา 23

ฟงกชั่นบันทึกภาพ ข้ันตอนท่ี 4 หนา 24

นําภาพเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร หนา 33

การเพิ่มฟงกชั่นใหกับกลอง หนา 35

ขอมูลเพ่ิมเติม หนา 35
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คูมือเลมน้ีครอบคลุมกลองรุนตางๆ ท่ีมาพรอมกับเลนสประเภทตางๆ
ชื่อรุนจะแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใหมาดวย  รุนท่ีมีวางจําหนายจะแตกตางกันไป
ตามแตละประเทศ/ภูมิภาค

ช่ือรุน เลนส
ILCE-5100 ไมไดใหมาดวย
ILCE-5100L E16 – 50 mm
ILCE-5100Y E55 – 210 mm และ E16 – 50 mm
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ใหตรวจสอบชื่อรุนของกลองของทานกอน (หนา 6)  อุปกรณเสริมที่ใหมาดวย 
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับรุน
ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจํานวน

xใหมากับกลองทุกรุน
• กลอง (1)
• สายไฟ (1)* (ไมมีใหมาดวยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

* มีสายไฟหลายชนิดใหมากับกลอง
ของคุณ  ใหใชสายไฟท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได NP-FW50 
(1)

• สายไมโคร USB (1)

• อะแดปเตอร AC AC-UB10C/UB10D 
(1)

• สายสะพาย (1)

• คําแนะนําการใชงาน (หนังสือคูมือ
เลมนี้) (1)

• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) 
Guide
คูมือนี้อธิบายฟงกช่ันที่ตองมีการ
เช่ือมตอ Wi-Fi

xILCE-5100
• ฝาปดตัวกลอง (1) (ติดมากับตัวกลอง)

xILCE-5100L
• เลนสซูม E16 – 50 mm (1) (ติดไวกับ
กลอง)/ฝาปดหนาเลนส (1) (ติดไวกับ
เลนส)

xILCE-5100Y
• เลนสซูม E16 – 50 mm (1) (ติดไวกับ
กลอง)/ฝาปดหนาเลนส (1) (ติดไวกับ
เลนส)

• เลนสซูม E55 – 210 mm (1)/ฝาปด
หนาเลนส (1)/ฝาปดทายเลนส (1)/
เลนสฮูด (1)

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย
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เมื่อถอดเลนสออก

A ปุมชัตเตอร
B สวิตช ON/OFF (ไฟหลัก)
C ขอเก่ียวสายสะพาย
D  (เครื่องหมาย N)

• แตะเครื่องหมายนี้เมื่อเชือ่มตอกลอง
กับสมารทโฟนท่ีมีฟงกชัน่ NFC

• NFC (Near Field Communication) 
เปนมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
สื่อสารไรสายระยะสั้น

E กรณีถายภาพ: กาน W/T (ซูม)
กรณีดูภาพ: กาน (ดัชนี)/

(ซูมภาพที่แสดง)
F ไฟชวยโฟกัส/ไฟตั้งเวลา

G  เครื่องหมายแสดงตําแหนง
เซ็นเซอรภาพ

H แฟลช
I ไมโครโฟน1)

J เลนส
K ปุมปลดเลนส
L เมาท
M เซ็นเซอรภาพ2)

N หนาสัมผัสเลนส 2)

1) หามบังสวนน้ีในขณะทําการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

2) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง

สวนประกอบของกลอง
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A จอภาพ/แผงสัมผัส
• ทานสามารถปรับจอภาพใหมีมุม
ท่ีมองงายขึ้นและถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได

B ปุม  (เปดแฟลชขึ้น)
C ฝาปดขั้วตอ Multi/Micro USB
D ฝาปดชองใสการดหนวยความจํา/

ชองตอ
E ไฟแสดงสถานะการเขาถึง
F เซ็นเซอร Wi-Fi (ติดตั้งในตัว)
G ปุม MOVIE (ภาพเคล่ือนไหว)
H ปุม MENU
I ปุมควบคุม

J ปุม  (คําแนะนําในกลอง)/
(ลบ)

K ปุม  (ดูภาพ)
L ขั้วตอ Multi/Micro USB*

• สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได

M ไฟชารจ
N ชองเสียบการดเมโมรี่
O ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว
* สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ

เสริมท่ีใชรวมกันกับขั้วตอ Multi/
Micro USB ได โปรดเขาไปท่ีเว็บไซต 
Sony หรือปรึกษาตัวแทนจําหนาย 
Sony ของทาน หรือศูนยบริการ Sony 
ท่ีไดรับอนุญาตในพื้นท่ี
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A ฝาปดชองใสแบตเตอรี่
B กานปลดแบตเตอรี่
C ชองเสียบแบตเตอรี่
D ฝาปดแผนเช่ือมตอ

• ใชฝาน้ีเมื่อใชอะแดปเตอร AC 
AC-PW20 (แยกจําหนาย)  ใส
แผนเชื่อมตอในชองใสแบตเตอรี่ 
จากนั้นรอยสายผานฝาปดแผน
เชื่อมตอดังแสดงในภาพดานลาง

• ตรวจสอบวาสายไมถูกหนีบเมื่อ
ปดฝาปด

E ลําโพง

F ชองตอขาตั้งกลอง
• ใชขาต้ังท่ีสกรูสัน้กวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึดกลอง
อยางแนนหนา และอาจทําใหกลอง
เสียหายได
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xเลนส
ดูหนา45 เก่ียวกับขอมูลจําเพาะของ
เลนส

E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 
OSS (ใหมากับ ILCE-5100L/
ILCE-5100Y)

A แหวนซูม/วงแหวนปรับโฟกัส
B กานปรับซูม
C ดัชนีการยึด
D หนาสัมผัสเลนส 1)

1) หามสมัผัสสวนน้ีโดยตรง

E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS 
(ใหมากับ ILCE-5100Y)

A วงแหวนปรับโฟกัส
B แหวนซูม
C สเกลความยาวโฟกัส
D ดัชนีความยาวโฟกัส
E หนาสัมผัสเลนส 1)

F ดัชนีการยึด
1) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง
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การใสกอนแบตเตอรี่

1 เปดฝาปด

2 ใสกอนแบตเตอรี่
• ขณะกดกานปลดแบตเตอรี ่ใหใสกอนแบตเตอรี่ตามภาพ  ตรวจสอบใหแนใจ
วากานปลดแบตเตอรี่ล็อคเขาที่หลังใส

• การปดฝาครอบโดยที่ใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหกลองเสียหายได

กานปลดแบตเตอรี่
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การชารจกอนแบตเตอรี่

1 เชือ่มตอกลองเขากับอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) ดวยสาย Micro 
USB (ที่ใหมาดวย)

2 เสยีบอะแดปเตอร AC เขากับเตารับติดผนัง
ไฟชารจสวางเปนสีสม และการชารจเริ่มตน
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่
• ทานสามารถชารจกอนแบตเตอรี่ตอไดถึงแมจะชารจไปแคเพียงบางสวน
• เมือ่ไฟชารจกะพริบและการชารจยังไมเสร็จส้ิน ใหถอดกอนแบตเตอรี่ออก
แลวใสกลับเขาไปใหม

สายไฟ

สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สําหรับลูกคาในประเทศ/
ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:
การชารจผิดพลาดหรอืการชารจหยดุชั่วคราว
เนือ่งจากกลองไมอยูในชวงอุณหภมูิทีเ่หมาะสม
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• หากไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสียบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง แสดงวา
การชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา   เมื่ออุณหภูมิกลับคืนสู
ชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ  ขอแนะนําใหทําการชารจกอนแบตเตอรี่ท่ี
อณุหภูมิแวดลอม 10°C ถึง 30°C

• กอนแบตเตอรี่อาจจะไมไดรับการชารจอยางเต็มประสิทธิภาพ ถาหากสวนขั้วสมัผัสของ
แบตเตอร่ีสกปรก  ในกรณีน้ี ใหเชด็ฝุนออกเบาๆดวยผานุมหรือกานสําลี เพื่อทําความ
สะอาดสวนขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่

• เสียบอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) เขากับเตารับติดผนังท่ีใกลท่ีสดุ  หากเกิดการ
ทํางานผิดพลาดระหวางการใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับติดผนังทันที 
เพื่อหยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา

• เมื่อสิ้นสุดการชารจ ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับติดผนัง
• พงึใชเฉพาะกอนแบตเตอรี่ สายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) และอะแดปเตอร AC 

(ท่ีใหมาดวย) ของแทของ Sony เทาน้ัน
• จะไมมีการจายไฟระหวางการถายภาพ/เปดดูภาพ ถากลองเชื่อมตออยูกับเตารับติดผนัง
ดวยอะแดปเตอร AC ท่ีใหมาดวย  หากตองการจายไฟใหกลองระหวางการถายภาพ/
เปดดูภาพ ใหใชAC-PW20 อะแดปเตอร AC (แยกจําหนาย)

xเวลาในการชารจ (ชารจเต็ม)
ระยะเวลาชารจดวยอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) คือ ประมาณ 310 นาที

• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึ่งไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 
25°C  การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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xการชารจโดยเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขา
กับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสายไมโคร USB

• พงึระลึกในประเด็นตอไปนี้ ขณะชารจผาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร:
– ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะลดลง  หามชารจเปนเวลานานเกินไป

– อยา เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพวิเตอร หรือปลุกคอมพิวเตอรใหต่ืนจาก
โหมดหลับ ขณะท่ีมีการเชื่อมตอ USB ระหวางกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร  การทํา
เชนน้ีอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ  กอน เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือปลุกคอมพวิเตอรใหต่ืนจากโหมดหลบั ใหถอดกลองออกจากเครื่องคอมพวิเตอร
กอน

– ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพวิเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพวิเตอรท่ี
ถูกดัดแปลง

xอายุการใชงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกและ
เปดดูได

หมายเหตุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง) ประมาณ 200 นาที ประมาณ 400 ภาพ
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ัวไป ประมาณ 75 นาที —
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง ประมาณ 110 นาที —
การดูภาพ (ภาพนิ่ง) ประมาณ 340 นาที ประมาณ 6800 ภาพ

ตอเขากับ
ชองตอ USB
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• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม  จํานวนภาพ
อาจลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน

• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดสําหรับการถายภาพภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– ใช Memory Stick PRO DuoTM (Mark2) ของ Sony (แยกจําหนาย)
– เมื่อติดต้ังเลนส E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS
– ใชงานกอนแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C
– [ความสวางหนาจอ]: [แมนนวล] [±0]

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพน่ิง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ถูกต้ังไวท่ี [แสดงขอมูลท้ังหมด]
– [โหมดโฟกัส]: [AF อัตโนมัติ]
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที
– มีการสลับการซูมระหวางดาน W และ T
– ใชแฟลชหนึ่งคร้ังเมื่อถายภาพทุกสองภาพ
– เปดและปดสวิตชกลองหน่ึงคร้ังเมื่อถายภาพทุกสบิภาพ

• จํานวนนาทีท่ีบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดเปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพ
ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– [ ต้ังคาการบันทึก]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ัวไป: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการเร่ิม/หยุด
ถายภาพ การซูม การเปด/ปด ฯลฯ ซ้ําๆ กันหลายคร้ัง

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง: 
อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสูงสุด 
(29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง  ฟงกชัน่อื่นๆ เชน การซูม จะไม
ทํางาน

หมายเหตุ
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เล่ือนสวิตชไฟของกลองไปที่ OFF กอนติดตั้งหรอืถอดเลนส

• ขณะติดต้ังเลนส โปรดอยากดปุมปลดเลนส
• อยาใชความรุนแรงเมื่อติดเลนส
• ตองมอีะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย) หากตองการใชเลนส A-mount 

(แยกจําหนาย)    ดูรายละเอยีดจากคูมอืการใชงานท่ีใหมาพรอมกบัอะแดปเตอรแปลงเมาท
• เมื่อใชเลนสท่ีมีชองตอขาต้ังกลอง ใหติดชองตอท่ีอยูดานเลนสเขากับขาตั้งกลองเพื่อ
รักษาสมดุล

การติดตั้ง/ถอดเลนส

1 หากมีฝาปดหรอืฝาบรรจุภัณฑตดิอยู ใหถอดออกจากกลองหรอื
เลนส
• ใหเปล่ียนเลนสอยางรวดเร็วในที่ท่ีไมมีฝุน เพ่ือปองกันไมใหฝุนหรือส่ิง
สกปรกเขาในตัวกลอง

2 ติดเลนสโดยใหเครื่องหมายตวัชีส้ีขาวบนเลนสตรงกับเครื่องหมาย
บนกลอง
• ถือกลองคว่ําลงเพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะในกลองอีก

3 ขณะที่ดันเลนสเบาๆ เขาหากลอง ใหหมุนเลนสตามเขม็นาฬิกา
จนกวาจะไดยินเสียงคลิกเขาในตําแหนงลอ็ค
• ตองใสเลนสตรงๆ

หมายเหตุ
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xการถอดเลนส

• หากสิ่งสกปรกหรือฝุนเขาไปในตัวกลองขณะที่ทานกําลังเปลี่ยนเลนสและติดอยูท่ี
พืน้ผิวเซน็เซอรภาพ (สวนท่ีแปลงแสงสวางเปนสัญญาณดิจิตอล) อาจทําใหมีจุดดําๆ 
ปรากฏบนภาพ ท้ังน้ีขึ้นกับสภาพแวดลอมการถายภาพ  กลองสัน่เล็กนอยเมื่อปดสวิตช 
เน่ืองจากฟงกชั่นปองกันฝุนทํางาน เพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะติดกับเซนเซอรภาพ  
อยางไรก็ตาม ใหติดหรือถอดเลนสอยางรวดเร็ว ไกลจากสถานที่ซึ่งมีฝุนละออง

• หากมีวัตถุแปลกปลอมติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ ใหใชลกูยางเปาออก
• อยาวางตัวกลองท่ีถอดเลนสออกท้ิงไว
• เมื่อทานตองการใชฝาปดตัวกลองหรือฝาปดทายเลนส โปรดซื้อ ALC-B1EM (ฝาปด
ตัวกลอง) หรือ ALC-R1EM (ฝาปดทายเลนส) (แยกจําหนาย)

• เมื่อทานใชเลนสเพาเวอรซูม ใหเลื่อนสวิตชกลองไปท่ี OFF และยืนยันวาเลนสถูก
เลื่อนเก็บแลวกอนท่ีจะเปลี่ยนเลนส  หากเลนสยังไมไดเลื่อนเก็บ อยาใชกําลังฝน
กดเลนส

• เมื่อเสียบกลองกับขาตั้งกลอง ระมัดระวังอยาสัมผัสแหวนซูม/วงแหวนปรับโฟกัส
โดยบังเอญิ

1 กดปุมปลดเลนสจนสุดและหมุนเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

หมายเหตุ

ปุมปลดเลนส
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xการดเมโมรี่ทีส่ามารถใชได

• ในคูมือเลมน้ี ผลิตภัณฑในตารางเรียกรวมกันดังน้ี:
A: Memory Stick PRO Duo
B: การด SD

เสียบการดเมโมรี่ (แยกจําหนาย)

1 เปดฝาปดการดหนวยความจํา/ชองตอ

2 ใสการดเมโมรี ่(แยกจําหนาย)
• ใหใสการดเมโมรี่จนคลิกเขาที่โดยหันมุมบากของการดตามทิศทางที่แสดง
ในรูป

3 ปดฝาปดการดหนวยความจํา/ชองตอ

การดเมโมรี่ สําหรับภาพนิ่ง สําหรับภาพเคลื่อนไหว

A
Memory Stick XC-HG Duo™

Memory Stick PRO Duo  (Mark2 เทาน้ัน)
Memory Stick PRO-HG Duo™

B
การดเมโมร่ี SD  (Class 4 หรือเร็วกวา)
การดเมโมร่ี SDHC  (Class 4 หรือเร็วกวา)
การดเมโมร่ี SDXC  (Class 4 หรือเร็วกวา)

ตรวจสอบวามุมท่ีมีรอยบาก
หันไปทางดานที่ถูกตอง
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• ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ XAVC S ใหใชการดหนวยความจําดังตอไปนี้:
– การดหนวยความจํา SDXC (64 GB ขึ้นไป และ Class 10 หรือเร็วกวา)
– การดหนวยความจํา SDXC (64 GB ขึ้นไป และสนับสนุน UHS-I)
– Memory Stick XC-HG Duo

• กลองรุนน้ีรองรับการด SD ท่ีสนับสนุน UHS-I

xการถอดการดเมโมรี่/กอนแบตเตอรี่
การดเมโมรี่: ดันการดเมโมรี่เขาไปหนึ่งครั้งเพ่ือถอดการดเมโมรี่ออก
กอนแบตเตอรี่: เล่ือนกานปลดแบตเตอรี่  ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน

• หามถอดการดเมโมร่ี/กอนแบตเตอรี่ขณะท่ีไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 9) สวางอยู    
เพราะอาจทําใหขอมูลในการดเมโมร่ีเสียหาย

หมายเหตุ

ตั้งนาฬิกา

1 เลื่อนสวติช ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที ่ON
การตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก
• อาจใชเวลาสักครูกวาที่กลองจะเปดและใชงานได

2 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอแลว จากนัน้กด z บนปุม
ควบคุม

ปุมควบคุม

ON/OFF (ไฟหลัก)

เลือกรายการ: v/V/b/B/ /
ตั้งคา: z
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การถายภาพน่ิง

3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกตําแหนงทางภูมิศาสตรที่
ตองการ จากนั้นกด z

4 ตั้งคา [ปรับเวลาฤดูรอน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวนัที่] แลวกด 
z

• เมือ่ตั้ง [วันที่/เวลา] เวลาเที่ยงคืนคือ 12:00 AM และเที่ยงวันคือ 12:00 PM

5 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] แลว จากนัน้กด z

การถายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

1 กดปุมชตัเตอรลงครึง่หนึ่งเพือ่ปรบัโฟกัส
เมื่อปรับโฟกัสภาพได เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง z หรือ  จะติด

2 กดปุมชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ

ปุมชัตเตอร

MOVIE

กาน W/T (ซูม)

W: ซูมออก
T: ซูมเขา
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ถายภาพเคลื่อนไหว

• สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองไดเปนระยะเวลาสูงสุดประมาณ 29 นาทีตอคร้ัง 
ท่ีการต้ังคาปกติของกลองและเมื่ออณุหภูมิแวดลอมอยูท่ีประมาณ 25°C (ระยะเวลาที่
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดแตกตางไปตามอุณหภูมิแวดลอม การต้ังคา/รูปแบบ
การบันทึก หรือเงื่อนไขการใชงานของกลองกอนท่ีจะเร่ิมการบันทึก (หนา 37))  เมื่อ
สิน้สุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ทานสามารถเริ่มบันทึกใหมไดโดยกดปุม MOVIE 
อกีคร้ัง  การบันทึกอาจยุติลงเพื่อรักษากลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอณุหภูมิของกลองหรือ
แบตเตอร่ี

• อยาดึงแฟลชขึ้นมาเอง  อาจทําใหเกิดความเสยีหายได
• ขณะใชฟงกชั่นซูมเพือ่บันทึกภาพเคลื่อนไหว เสยีงการทํางานของกลองจะถูกบันทึกดวย   
นอกจากนี้อาจจะมีการบันทึกเสียงการทํางานของปุม MOVIE เมื่อบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวเสร็จสิ้นอีกดวย

1 กดปุม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มบันทึก
• ใชกานปรับ W/T (ซูม) เพ่ือเปล่ียนอัตราซูม

2 กดปุม MOVIE อีกครัง้เพือ่หยดุบันทึก

หมายเหตุ
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xการเลือกภาพกอนหนา/ถัดไป
เลือกภาพโดยกด B (ถัดไป)/b (กอนหนา) บนปุมควบคุม หรือหมุนปุมควบคุม  กด 
z ตรงกลางปุมควบคุมเพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว

xการลบภาพ
1 กดปุม (ลบ)
2 เลือก [ลบ] ดวย v บนปุมควบคุม จากนั้นกด z

xการกลับไปสูการถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การดูภาพ

1 กดปุม  (ดูภาพ)

 (ลบ)

ปุมควบคุม

 (ดูภาพ)

W: ซูมออก
T: ซูมเขา

เลือกภาพถาย:
B (ถัดไป)/b (กอนหนา) หรือหมุน
ปุมควบคมุ

ตั้งคา: z
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สามารถใชงานฟงกช่ันอ่ืนไดดวยการใชปุมควบคุม ปุม MENU เปนตน  

xปุมควบคุม
DISP (เนื้อหาการแสดง): สําหรับเปล่ียนการแสดงผลบนหนาจอ
ISO (ISO): ใหทานตั้งคาความไวแสงตามระดับความสวาง

 (ชดเชยแสง): ใหทานชดเชยระดับแสงและความสวางของภาพทั้งภาพ
 (สรางสรรคภาพถาย): สําหรับใชงานกลองโดยสัญชาตญาณและถายภาพ

สรางสรรคไดอยางงายดาย
 (โหมดขบัเคล่ือน): สําหรับสลับวิธีการถายภาพตางๆ เชน การถายภาพเดี่ยว 

การถายภาพตอเนื่อง หรอืการถายภาพครอม
z (โหมดถายภาพ): ใหทานเปล่ียนโหมดถายภาพ

xการถายภาพโดยใชระบบสัมผัส
กลองนี้มีหนาจอสัมผัส  เมือ่สัมผัสวัตถุบนจอภาพ ทานสามารถถายภาพนิ่ง 
(ชัตเตอรแบบสัมผัส) หรือจัดใหวัตถุอยูในโฟกัสได (โฟกัสโดยแตะจอ)  
ทานยังสามารถ
ใชฟงกช่ัน [ชัตเตอรแบบสัมผัส] รวมกับการถายภาพ [ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง] ไดดวย
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบและคณุสมบัติท่ีสามารถใชกับหนาจอสัมผัสได 
โปรดดูท่ี “คูมือชวยเหลือ”

แนะนําฟงกชั่นอืน่ๆ

ปุมควบคุม

MENU

หนาจอสัมผัส
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xรายการในเมนู
 (ตั้งคากลอง)

โหมดถายภาพ เลือกโหมดถายภาพ 
 ขนาดภาพ เลือกขนาดของภาพนิ่ง
 อัตราสวนภาพ เลือกอัตราสวนของภาพนิ่ง
 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพน่ิง

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนาดของภาพพาโนรามา
พาโนรามา: ทิศทาง ต้ังคาทิศทางการถายภาพสําหรับภาพพาโนรามา

 รูปแบบไฟล เลือกรูปแบบไฟลของภาพเคลื่อนไหว
 ต้ังคาการบันทึก เลือกขนาดของภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึก

บนัทึกวิดีโอสองทาง
ต้ังวาจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพ
เคลือ่นไหว MP4 หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD และภาพ
เคลือ่นไหว MP4 พรอมกันหรือไม

โหมดขับเคล่ือน ต้ังคาโหมดขับเคลื่อน เชน การถายภาพตอเน่ือง
โหมดแฟลช ต้ังคาแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช ปรับความเขมแสงแฟลช
ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใชแฟลช
โหมดโฟกัส เลือกวิธกีารโฟกัส
บริเวณปรับโฟกัส เลือกพื้นท่ีโฟกัส

 ไฟชวย AF ต้ังคาไฟชวยโฟกัส ซึ่งใชเพือ่โฟกัสวัตถุในสภาพแสงมืด
โดยรอบ

 ความเร็วขับ AF สลับความเร็วในการโฟกัสขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติใน
โหมดภาพเคลื่อนไหว

 ชวงเวลา AF ติดตาม ต้ังระยะเวลาสําหรับ AF ติดตามในโหมดภาพเคลื่อนไหว
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ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ
ISO ต้ังคาความไวแสง

โหมดวัดแสง เลือกโหมดวัดแสงซึง่กําหนดสวนของวัตถุท่ีใชวัดเพือ่
นํามาคํานวณระดับแสง

สมดุลยแสงสีขาว ปรับโทนสีของภาพ
DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอัตโนมัติ
สรางสรรคภาพถาย เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ

เอฟเฟคของภาพ เลือกฟลเตอรเอฟเฟคท่ีตองการเพื่อใหภาพนาประทับใจ
และเปนศิลปะย่ิงขึ้น

ขยายโฟกัส ขยายภาพกอนถายเพื่อใหสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของจุดโฟกัสได

 NR ท่ี ISO สูง ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพท่ี
คาความไวแสงสงู

AF ล็อคเปาหมายกลาง ต้ังคาฟงกชัน่ใหติดตามวัตถุและยังคงโฟกัสตอไปขณะ
กดปุมกลางในหนาจอถายภาพ

รอยยิ้ม/คนหาใบหนา
เลือกเพือ่คนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ  ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ
รอยย้ิม

 ลูกเลนปรับผิวนวล ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค

 จัดเฟรมอัตโนมัติ

วิเคราะหฉากเมือ่จับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถุ
ท่ีติดตามโดยฟงกชัน่ AF ลอ็คเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบ
และบันทึกภาพอกีภาพท่ีมอีงคประกอบภาพที่นาประทับใจ
มากขึน้โดยอตัโนมัติ

เลือกบรรยากาศ เลือกการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหตรงกับเงื่อนไข
บรรยากาศถายภาพตางๆ
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 (ตั้งคา กําหนดเอง)

ภาพเคลื่อนไหว เลือกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกับวัตถุหรือลูกเลน
ของทาน

SteadyShot
ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว    
ลดการเบลอจากอาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถือกลอง
ไวในมือทานเอง

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสีท่ีผลิตซ้ําได

 ชัตเตอรชาอัตโนมัติ ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชัตเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติ

การอดัเสียง เลือกวาตองการใหบันทึกเสยีงหรือไม เมื่อถายภาพ
เคลือ่นไหว

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสยีงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เคล็ดลับถายภาพ แสดงรายการเคล็ดลับถายภาพ

ลายทาง แสดงแถบสเีพื่อปรับความสวาง
 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง

เวลาในการขยายโฟกัส ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ

เสนตาราง ต้ังคาการแสดงเสนตารางที่ทําใหสามารถกําหนดแนว
เคาโครงท่ีเปนโครงสรางได

 แสดงตัวกําหนด ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายบนจอภาพขณะ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว

 ต้ังคาตัวกําหนด ต้ังคาเคร่ืองหมายท่ีแสดงบนจอภาพขณะบันทึกภาพ
เคลือ่นไหว

แสดงภาพอัตโนมัติ ต้ังคาแสดงภาพอัตโนมัติเพือ่แสดงภาพที่ถายไดหลังการ
ถายภาพ
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ปุม DISP ต้ังคาโหมดแสดงบนหนาจอ LCD ท่ีสามารถเลือกไดโดย
กด DISP บนปุมควบคุม

ระดับจุดสูงสุด เนนกรอบของชวงท่ีอยูในโฟกัสดวยสีท่ีระบุเมื่อปรับ
โฟกัสดวยตัวเอง

สีสูงสุด ต้ังคาสท่ีีใชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสุด

แนะนําต้ังคาระดับแสง ต้ังคาแถบแนะนําเพื่อใหแสดงขณะที่ทานเปลี่ยนการต้ังคา
ระดับแสงในหนาจอถายภาพ

แสดง Live View ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงการตั้งคา เชน การชดเชยแสง
ในหนาจอแสดงผล

แสดงพื้นท่ี AF ตอเน่ือง ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงพื้นท่ีโฟกัสในโหมด 
[AF ตอเน่ือง]

 AF ลวงหนา ต้ังวาจะทําหรือไมทําการโฟกัสอตัโนมัติกอนกดปุม
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ต้ังคาซูม ต้ังวาจะใชหรือไมใช ซูมภาพคมชัด และ ซมูดิจิตอล 
ขณะทําการซูม

ถายโดยไมมีเลนส ต้ังคาใหปลอยหรือไมปลอยชัดเตอรเมื่อไมติดเลนส

AEL ดวยปุมชัตเตอร ต้ังวาจะใหทํา AEL หรือไมทําเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง

 ต้ังคาแตะถายภาพ ต้ังคาฟงกชัน่ท่ีจะใชงานเมื่อสมัผัสจอภาพในโหมด
ถายภาพ

ต้ังเวลาถายภาพตัวเอง ต้ังคาใหมีหรือไมมีการหนวง 3 วินาทีอัตโนมัติ เมื่อเอียง
จอภาพขึ้นประมาณ 180 องศา

ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ
เมื่อมีการต้ังคาโหมดถายภาพเปน [อัตโนมัติพเิศษ] และ
กลองจดจําฉากที่จะถายดวยภาพหลายๆ ภาพ การต้ังคาน้ี
จะกําหนดวาใหแสดงภาพและบันทึกโดยอตัโนมัติหรือไม

ต้ังคาชดเชยแสง ต้ังวาใหนําคาชดเชยระดับแสงไปใชกับการชดเชยแสง
แฟลชหรือไม
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 (ไรสาย)

การบนัทึกใบหนา บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลท่ีจะกําหนดใหอยูในโฟกัส

ปรับ AF ละเอียด
ปรับตําแหนงออโตโฟกัสอยางละเอียด 
เมื่อใชงานอะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2 หรือ LA-
EA4 (แยกจําหนาย)

ชดเชยเลนส เลือกชนิดของการชดเชยเลนส
ต้ังคาคยีแบบกําหนดเอง กําหนดฟงกชั่นท่ีตองการใหกับปุม
ปุม MOVIE ต้ังวาจะใหเปดใชงานปุม MOVIE ตลอดเวลาหรือไม

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพื่อไปแสดงบนสมารทโฟน

สงไปยังคอมพิวเตอร สํารองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอ
กับเครือขาย

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได

One-touch(NFC)
กําหนดแอปพลิเคชันให One-touch (NFC)   ทานสามารถ
เรียกใชแอปพลิเคชันเมื่อถายภาพโดยแตะสมารทโฟนท่ีมี 
NFC เขากับกลอง

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอุปกรณน้ีไมใหทําการสื่อสารไรสาย

กด WPS ทานสามารถบันทึกจุดเชือ่มตอลงในกลองไดงายๆ โดย
กดปุม WPS

ต้ังคาจุดเช่ือมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชือ่มตอไดดวยตนเอง
แกไขช่ืออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชือ่อุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ
แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง
รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซ็ต SSID และรหัสผานของการเชือ่มตอสมารทโฟน
รีเซ็ตต้ังคาเครือขาย รีเซ็ตการตั้งคาเครือขายท้ังหมด
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 (โปรแกรม)

 (เลน)

 (ตั้งคา)

รายการโปรแกรม แสดงรายการแอปพลิเคชัน   ทานสามารถเลือก
แอปพลิเคชนัท่ีตองการใชงานได

แนะนํา แสดงคําแนะนําในการใชงานแอปพลิเคชัน

ลบ ลบภาพ
โหมดดูภาพ ต้ังวิธีการจัดกลุมภาพเพือ่เปดดู
ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน
หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก
สไลดโชว แสดงสไลดโชว
หมุน หมุนภาพ

 ขยาย ขยายภาพท่ีแสดง

เลนภาพน่ิงแบบ 4K สงภาพนิ่งความละเอยีด 4K ไปยังทีวีท่ีรองรับ 4K ผาน
การเชื่อมตอดวยสาย HDMI

ปองกัน ปองกันภาพ
เลือกพิมพ เพิ่มเคร่ืองหมายคําสัง่พิมพใหกับภาพนิ่ง

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของจอภาพ
ต้ังคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสยีงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

สัญญาณเสียง ต้ังวาจะเปด/ปดเสียงการทํางานเมื่อภาพอยูในโฟกัส
หรือเมื่อการต้ังเวลาเร่ิมทํางาน

คาอัพโหลดภาพ ต้ังคาฟงกชัน่อพัโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi



TH

31

เมนูแบบเรียงตอกัน ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ี
กดปุม MENU

หนายืนยันการลบ ต้ังวาจะให ลบ หรือ ยกเลิก ไวลวงหนาในหนาจอยืนยัน
การลบ

เวลาเริ่มประหยัดพง. ต้ังระยะเวลาใหเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ

ตัวเลือก PAL/NTSC
(เฉพาะรุนท่ีสนับสนุน 
1080 50i เทานั้น)

เมื่อเปลี่ยนรูปแบบทีวีของอุปกรณ จะทําใหสามารถ
ถายภาพเคลือ่นไหวในรูปแบบอื่นได

ระบบสัมผัส ต้ังคาวาจะใชหรือไมใชงานกลองเมื่อใชหนาจอสัมผัส
โหมดสาธิต ต้ังคาการแสดงภาพเคลื่อนไหวสาธิตเปนเปดหรือปด
ต้ังคา HDMI กําหนดการตั้งคา HDMI
เช่ือมตอ USB ต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ USB

ต้ังคา USB LUN เพิ่มระดับความเขากันไดโดยจํากัดฟงกชั่นของการ
เชื่อมตอ USB

 ภาษา เลือกภาษา
ต้ัง วันท่ี/เวลา ต้ังคาวันท่ีและเวลา และปรับเวลาฤดูรอน
ต้ังคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน
ฟอรแมต ฟอรแมตการดเมโมร่ี

หมายเลขไฟล ต้ังคาวิธีการท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว

เลือกโฟลเดอร REC เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพือ่เก็บภาพนิ่งและภาพ
เคลือ่นไหว (MP4)

แฟมภาพใหม สรางโฟลเดอรใหมสําหรับเก็บภาพนิ่งและภาพ
เคลือ่นไหว (MP4)
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* เฉพาะรุนในตางประเทศเทาน้ัน

ช่ือโฟลเดอร กําหนดชื่อโฟลเดอรใหกับภาพนิ่ง

กูฐานขอมูลภาพ กูไฟลฐานขอมูลภาพและเปดใชงานการบันทึกและ
การแสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลืออยูและ
จํานวนภาพนิ่งท่ีสามารถบันทึกไดบนการดเมโมร่ี

เวอรช่ัน แสดงเวอรชัน่ของซอฟตแวรกลอง
โลโกใบรับรอง* สามารถแสดงการรับรองบนกลอง
รีเซ็ตการต้ังคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน
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ซอฟตแวร PlayMemories Home ใหทานสามารถนําเขาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน  ตองมี PlayMemories Home ในการนําเขาภาพ
เคล่ือนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอรของทาน

• ทานสามารถดาวนโหลด Image Data Converter (ซอฟตแวรสําหรับแกไขภาพ 
RAW) หรือ Remote Camera Control ฯลฯ โดยทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  เช่ือมตอ
กลองกับคอมพิวเตอร t เปด PlayMemories Home t คลิก [Notifications]

• จะตองเชือ่มตออินเทอรเน็ตในการติดต้ัง PlayMemories Home
• จะตองเชือ่มตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอื่นๆ 

PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอื่นๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค

• ใช URL ตอไปนี้สําหรับแอปพลิเคชนัของ Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

คุณสมบัติของ PlayMemories Home™

หมายเหตุ

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อัพโหลดภาพ
ขึ้นไปยังบริการ
เครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคล่ือนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังนี้

เปดดูภาพที่นําเขา
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• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึง่ใหมาพรอมรุนท่ีออก
วางจําหนายกอนป 2011 บนเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home จะ
เขียนทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง  ใช PlayMemories Home ซึ่งเปนซอฟตแวร
รุนถัดมาของ PMB

xระบบทีต่องการ
ทานสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับระบบที่ตองการสําหรับซอฟตแวรไดท่ี URL 
ตอไปนี้:
www.sony.net/pcenv/

xการติดต้ัง PlayMemories Home บนเครื่องคอมพิวเตอร

1 ใชอนิเทอรเนต็เบราวเซอรบนเครือ่งคอมพวิเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี ้จากนัน้ตดิตัง้ PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
• ดูรายละเอียดเก่ียวกับ PlayMemories Home ในหนาสนับสนุนของ 

PlayMemories Home ตอไปนี้ (ภาษาอังกฤษเทานั้น):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

• เมื่อส้ินสุดการติดตั้ง PlayMemories Home จะเปดทํางาน

2 เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพวิเตอรของทานดวยสายไมโคร 
USB (ที่ใหมาดวย)
• ฟงกช่ันใหมอาจติดตั้งอยูใน PlayMemories Home  เช่ือมตอกลองเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรของทานแมเมือ่ไดติดตั้ง PlayMemories Home ไวอยูแลว
บนคอมพิวเตอรของทาน
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• อยาถอดสายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) ออกจากกลองขณะที่หนาจอการทํางานหรือ
หนาจอการเขาถึงยังแสดงอยู  การทําเชนน้ันอาจทําใหขอมูลไดรับความเสียหาย

• หากตองการตัดการเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร คลิก  บนถาดงาน แลวคลิก [Eject 
PMHOME]

ทานสามารถเพิ่มฟงกช่ันที่ตองการใหกับกลองของทานโดยเชื่อมตอกับเว็บไซต
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  (PlayMemories Camera Apps™) ทางอินเทอรเน็ต
http://www.sony.net/pmca/
• หลังติดตั้งแอปพลิเคชัน ทานสามารถเรียกใชแอปพลิเคชันโดยแตะสมารทโฟน 

Android ท่ีมี NFC เขากับเครื่องหมาย N บนกลอง โดยใชฟงกช่ัน [One-touch(NFC)]

จํานวนภาพนิ่งและเวลาที่บันทึกไดอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการถายภาพ
และการดเมโมรี่

xภาพนิ่ง
[  ขนาดภาพ]: L: 24M
เม่ือตั้ง [  อัตราสวนภาพ] ไปท่ี [3:2]*

* เมื่อต้ัง [  อัตราสวนภาพ] ไวเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก [3:2] ทานสามารถบันทึก
ภาพไดมากกวาท่ีแสดงไวขางบน  (ยกเวนเมื่อต้ัง [  คุณภาพ] ไวท่ี [RAW])

หมายเหตุ

การเพ่ิมฟงกชั่นใหกับกลอง 

จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว

ความจุ
คุณภาพ 2 GB

ปกติ 330 ภาพ
ละเอยีด 200 ภาพ
RAW & JPEG 54 ภาพ
RAW 74 ภาพ
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xภาพเคล่ือนไหว
ตารางดานลางนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใชการดหนวยความจํา
ท่ีฟอรแมตดวยกลองนี้  ระยะเวลาบันทึกสําหรับภาพเคล่ือนไหว XAVC S และ 
AVCHD คือระยะเวลาบันทึกเมื่อถายภาพโดยตั้งคา [บันทึกวิดีโอสองทาง] ไปที่ [ปด]
(h (ชั่วโมง), m (นาที)) 

* เฉพาะรุนท่ีสนับสนุน 1080 60i เทาน้ัน
• สามารถบันทึกภาพตอเน่ืองไดประมาณ 29 นาที (ขีดจํากัดของขอกําหนดจําเพาะของ
ผลิตภัณฑ)  ระยะเวลาบันทึกภาพตอเน่ืองสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4 
(12M) คือ 20 นาทีโดยประมาณ (ถูกจํากัดโดยขนาดไฟลท่ี 2 GB)

• ระยะเวลาที่บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 
(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได) ซึ่งปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ  เมื่อทาน
ถายภาพวัตถุเคลือ่นไหวเร็ว ภาพจะชดัเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจาก
จําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น
ระยะเวลาที่บันทึกไดยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา 
คุณภาพ/ขนาด ของภาพอกีดวย

ความจุ
ต้ังคาการบนัทึก 2 GB 64 GB

60p 50M/50p 50M — 2 h 35 m
30p 50M/25p 50M — 2 h 35 m
24p 50M* — 2 h 35 m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m 6 h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m 8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9 m 5 h 5 m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m 6 h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m 8 h
1440×1080 12M 20 m 11 h
VGA 3M 1 h 10 m 40 h
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• ตองใชกําลังไฟอยางมากในการบันทึกภาพเคลื อนไหวที มีคุณภาพสูงหรือในการถายภาพ
ตอเน่ืองท่ีใชเซ็นเซอรภาพ  ดังน้ัน ถาคุณถายภาพตอไป อุณหภูมิภายในกลองจะเพิม่ขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงอุณหภูมิของเซ็นเซอรภาพ  ในกรณีเหลาน้ี กลองจะปดโดยอัตโนมัติ
เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสงูขึ้นจะมีผลกับคุณภาพของภาพ หรืออาจสงผลตอกลไกภายใน
ของกลอง

• ตอไปนี้คือระยะเวลาท่ีสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดเมื่อกลองเร่ิมบันทึกดวยการ
ต้ังคาเร่ิมตนของกลองหลังปดสวิตชกลองแลวสักครู  (คาตอไปนี้แสดงเวลาตอเน่ือง
จากในขณะที่กลองเร่ิมบันทึกจนกระทั่งกลองหยุดทําการบันทึก)

• ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดแตกตางไปตามอุณหภูมิ การต้ังคา/รูปแบบ
การบันทึก หรือสภาพของกลองกอนท่ีทานจะเริ่มการบันทึก  หากทานจัดองคประกอบ
ภาพใหม หรือถายภาพนิ่งบอยๆ หลังเปดสวิตชกลอง อุณหภูมิภายในกลองจะสูงขึ้น
และระยะเวลาที่สามารถบันทึกไดจะสั้นลง

• เมื่อ  ปรากฏขึ้น ใหหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ถากลองหยุดบันทึกอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ใหปดสวิตชกลองท้ิงไวสักครู  เร่ิมบันทึก
หลังจากอุณหภูมิภายในกลองลดลงเต็มท่ี

หมายเหตุเก่ียวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง

อุณหภูมิแวดลอม เวลาตอเน่ืองในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
20°C ประมาณ 29 นาที
30°C ประมาณ 29 นาที
40°C ประมาณ 20 นาที



3

TH

8

ฟงกช่ันท่ีใหมากบักลองน้ี
• คูมือเลมน้ีอธิบายอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i และอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i  
ตรวจสอบวากลองของทานเปนอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i หรืออุปกรณท่ีสนับสนุน 
1080 50i ไดโดยมองหาเครื่องหมายตอไปนี้ท่ีดานลางของกลอง  
อปุกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i: 60i 
อปุกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i: 50i

• กลองน้ีสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ 1080 60p หรือ 50p  กลองน้ีบันทึกดวย
โหมดโปรเกรสซฟี ซึง่แตกตางจากโหมดบันทึกมาตรฐานที่ใชกันมาแบบอินเทอรเลส  
โหมดนี้มีความละเอยีดสูงกวา และใหภาพท่ีเคลื่อนไหวตอเน่ือง และสมจริงมากกวา

เกี่ยวกับการใชงานและการดูแล
หลีกเลี่ยงการใชงานอยางรุนแรง การถอดประกอบ การดัดแปลง การกระแทก หรือการ
กระทบ เชน การทุบ การทําหลน หรือการเหยียบบนผลิตภัณฑ  ใหระมัดระวังเลนส
เปนพเิศษ

หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึก/การแสดงภาพ
• กอนท่ีทานจะเริ่มบันทึกภาพ ใหลองบันทึกภาพตัวอยางกอนเพื่อใหมั่นใจวากลองจะ
ทํางานไดอยางถูกตอง

• กลองน้ีไมใชกลองแบบปองกันฝุน กันละอองน้ํา หรือกันนํ้า  
• อยามองจองดวงอาทิตยหรือแสงแดดจัดผานเลนสท่ีถอดออก  เพราะอาจทําใหตาเสีย
แบบไมสามารถรักษาได  หรืออาจทําใหเลนสทํางานผิดปกติ

• ถามีการกลั่นตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา ใหเชด็ออกกอนจะใชกลอง
• อยาเขยาหรือกระแทกตัวกลอง  อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติและทานจะไมสามารถ
บันทึกภาพได  ย่ิงไปกวาน้ัน สื่อท่ีบันทึกอาจไมสามารถใชงานได หรือขอมูลภาพอาจ
เสียหาย

หมายเหตุเก่ียวกับการใชกลอง
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อยาใชงานหรือเก็บกลองในสถานท่ีตอไปน้ี
• ในสถานที่ท่ีรอน เย็น หรือชื้นมาก
ในสถานที่ เชน ในรถยนตท่ีจอดไวกลางแสงแดด ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนรูปซึ่งทําให
การทํางานผิดปกติได

• อยูใตแสงแดดโดยตรงหรือใกลเคร่ืองทําความรอน
ตัวกลองอาจจะเปลีย่นสีหรือเปลี่ยนรูปซึ่งทําใหการทํางานผิดปกติได

• ในสถานที่ซึง่มแีรงสัน่สะเทือนสงู
• ใกลสถานท่ีซึ่งมีคลื่นวิทยุแรงสูง แผรังสี หรือพลังงานแมเหล็กรุนแรง
ในสถานที่ดังกลาว กลองอาจไมสามารถบันทึกหรือแสดงภาพไดอยางถูกตอง

• ในท่ีซึ่งมีทรายหรือฝุนละออง
ระมัดระวังอยาใหทรายหรือฝุนละอองเขาไปในตัวกลองได  ซึง่อาจจะทําใหกลอง
ทํางานผิดปกติและในบางกรณีอาจจะทําการซอมแซมไมได

เกี่ยวกบักริปของกลอง
กริปมาพรอมกับการเคลือบพเิศษ  กริปอาจเปลี่ยนสีไดหากถูกับผา หนัง หรือสิ่งอื่นๆ 
ท่ีมีสเีขม

การเก็บรักษา
ใสฝาปดหนาเลนสเมื่อไมใชงานกลอง

หมายเหตุเกีย่วกับหนาจอและเลนส
• จอภาพผลติดวยเทคโนโลยีท่ีมีความแมนยําสูงมาก และสามารถใชงานไดมากกวา 

99.99% พกิเซล  อยางไรก็ตาม อาจจะมีจุดดํา และ/หรือจุดสวาง (ขาว แดง นํ้าเงิน 
หรือเขียว) ปรากฏบนจอภาพ  จุดเหลาน้ีเปนผลปกติของกระบวนการผลิต 
และไมมผีลตอการบันทึก

• อยาออกแรงกดลงบนจอภาพ  จออาจแสดงสผิีดเพี้ยนและอาจทําใหทํางานผิดปกติ
• อยาใชวัตถุปลายแหลมกับหนาจอสมัผัส  อาจทําใหเกิดความเสียหายได
• ขณะเลนสกําลังทํางาน ระวังอยาใหน้ิวมือสัมผัสถูกเลนส

เกี่ยวกบัแมเหล็ก
มีแมเหล็กติดอยูท่ีดานหลังของจอภาพและในบริเวณรอบๆ แฟลช  อยาใสวัตถุท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากสนามแมเหล็ก เชน แผนฟลอปปดิสกหรือบัตรเครดิต บนจอภาพ
หรือตัวกลอง
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สําหรับการใชเลนสและอุปกรณเสริม
ขอแนะนําใหใชเลนส/อุปกรณเสริมของ Sony ท่ีไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของกลองน้ี
การใชผลิตภัณฑของผูผลิตรายอื่นอาจทําใหกลองทํางานไมเต็มความสามารถ หรืออาจ
เกิดอุบัติเหตุและกลองทํางานผิดปกติ

หมายเหตุเกีย่วกับแฟลช
• อยาหิ้วกลองโดยจับท่ีแฟลช หรือออกแรงกดแฟลชมากเกินไป
• ถาหากมีนํ้า ฝุนละออง หรือทราย เขาไปในแฟลชที่เปดอยู อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายได

• ระวังอยาใหน้ิวของทานขวางอยูขณะกดแฟลชลง

เกี่ยวกับอุณหภูมิของกลอง
กลองของทานและแบตเตอรี่อาจรอนจากการใชงานตอเน่ืองเปนเวลานาน แตไมได
แสดงวากลองทํางานผิดปกติ

เกี่ยวกับการปองกันความรอนสูงเกิน
ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติเพือ่
ปองกนัตัวเอง ท้ังน้ีขึ้นกับอุณหภูมิของกลองและแบตเตอรี่  
จะมีขอความปรากฏบนจอภาพกอนกลองปดสวิตช หรือกอนท่ีทานจะไมสามารถบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป  ในกรณีน้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวาอุณหภูมิของ
กลองและแบตเตอรี่จะลดลง  หากทานเปดใชงานโดยไมรอใหกลองและแบตเตอรี่
เย็นลงกอน กลองอาจจะปดสวิตชเองอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ หรือทานอาจไมสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวได

เกี่ยวกับการชารจแบตเตอรี่
หากทานชารจแบตเตอรี่ท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ทานอาจไมสามารถชารจจนถึง
ความจุท่ีเหมาะสมได
อาการนี้เปนคุณลักษณะของแบตเตอรี่  ใหชารจแบตเตอรี่อีกคร้ัง

คําเตือนเกีย่วกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน ภาพยนตร เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์  การทํา
การบันทึกสิ่งท่ีมีลิขสทิธิ์เหลาน้ีโดยไมไดรับอนุญาต อาจจะเปนการกระทําท่ีขัดกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์
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ไมรับประกันกรณีท่ีเน้ือหาเสียหายหรือการบันทึกลมเหลว
Sony ไมอาจใหการรับประกันไดกรณีท่ีการบันทึกลมเหลวหรือเน้ือหาท่ีบันทึกไดรับ
ความเสยีหายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการที่กลองหรือสือ่บันทึกทํางานผิดปกติ ฯลฯ

การทําความสะอาดผิวตัวกลอง
ทําความสะอาดผิวตัวกลองดวยผานุมท่ีทําใหชื้นเล็กนอยดวยนํ้า   แลวเช็ดผิวอีกคร้ังดวย
ผาแหง  เพื่อปองกันความเสียหายตอผิวขัดหรือตัวผลิตภัณฑ:
– อยาใหกลองสัมผัสถูกสารเคมี เชน ทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอล ผาเชด็ชนิดใชแลวท้ิง 
ยาไลแมลง ครีมกันแดด หรือยาฆาแมลง

การบํารุงรักษาจอภาพ
• แฮนดครีมหรือครีมทาผิวท่ีติดบนจอภาพอาจทําใหสารเคลือบหลุดออก  ถามีสาร
เหลาน้ีติดบนจอภาพ ใหเช็ดออกทันที

• การเช็ดแรงๆ ดวยกระดาษทิชชูหรือวัสดุอื่นอาจทําความเสียหายแกสารเคลือบ
• ถารอยน้ิวมือหรือสิ่งสกปรกติดบนจอภาพ แนะนําใหเช็ดสิ่งสกปรกออกเบาๆ จากนั้น
ใชผานุมเชด็จอภาพใหสะอาด

หมายเหตุเกีย่วกับระบบ LAN ไรสาย
เราไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ตอความเสียหายท่ีเกิดจากการเขาถึงหรือการเขาใชงาน
ปลายทางที่โหลดมาบนกลองโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจากการสูญหายหรือ
ลักขโมย
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กลองถายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกลอง: กลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยน

เลนสได
เลนส: เลนส Sony E-mount

[เซ็นเซอรภาพ]
เซน็เซอรภาพ: เซน็เซอรภาพ CMOS 

รูปแบบ APS-C (23.5 มม. × 15.6 มม.)
จํานวนพิกเซลท้ังหมดของเซน็เซอรภาพ: 

ประมาณ 24 700 000 พิกเซล
จํานวนพิกเซลท่ีใชงานของกลอง: 

ประมาณ 24 300 000 พิกเซล

[ระบบออโตโฟกัส]
ระบบ: ระบบคนหาเฟส/ระบบคนหา

คอนทราสต
ชวงความไวแสง: EV-1 ถึง EV20 

(เทียบเทา ISO 100 ดวยเลนส F2.0)

[การควบคุมการเปดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: วัดแสง 1 200 เซกเมนต 

ดวยเซน็เซอรภาพ
ชวงการวัดแสง: EV-1 ถึง EV20 (เทียบเทา 

ISO 100 ดวยเลนส F2.0)

ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่
แนะนํา): 
ภาพน่ิง: AUTO, ISO 100 – 
ISO 25 600
ภาพเคลื่อนไหว: AUTO, เทียบเทา 
ISO 100 – ISO 12 800

การชดเชยแสง: ±3.0 EV (1/3 EV ระดับ)

[ชัตเตอร]
ประเภท: ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เคลื่อนท่ีใน
แนวต้ังแบบระนาบโฟกัส

ชวงความเร็ว: 
ภาพน่ิง: 1/4 000 วินาที ถึง 30 วินาที, 
BULB 
ภาพเคลื่อนไหว: 1/4 000 วินาที ถึง 
1/4 วินาที (ขั้นละ 1/3 EV), 
อุปกรณท่ีสนับสนุนระบบ 1080 60i 
สูงสดุ 1/60 วินาทีในโหมด AUTO 
(สูงถึง 1/30 วินาทีในโหมด 
[ชัตเตอรชาอตัโนมัติ]) 
อุปกรณท่ีใชไดกับระบบ 1080 50i 
สูงสดุ 1/50 วินาทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/25 วินาทีในโหมด 
[ชัตเตอรชาอตัโนมัติ])

ความเร็วซงิคแฟลช: 1/160 วินาที

[ส่ือท่ีใชบันทึก]
Memory Stick PRO Duo, การด SD

ขอมูลจําเพาะ
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[จอภาพ]
จอ LCD: มุมกวาง, 7.5 ซม. (ชนิด 3.0) 

แบบ TFT หนาจอสมัผัส
จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 921 600 จุด

[ขั้วตอสัญญาณเขา/ออก]
ขั้วตอ Multi/Micro USB*: 

Hi-Speed USB (USB 2.0)
* สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 

Micro USB ได
HDMI: ชองตอจ๋ิว HDMI ชนิด D

[พลังงาน]
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอร่ีแบบชารจใหม

ได NP-FW50

[การใชกําลังไฟ (ระหวางถายภาพ)]
เมื่อใชเลนส E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 

OSS * 
ประมาณ 2.3 W 
* ใหมากบั ILCE-5100L/ILCE-5100Y

[อ่ืนๆ]
Exif Print: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
DPOF: สนับสนุน
ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA) 

(โดยประมาณ): 
109.6 มม. × 62.8 มม. × 35.7 มม. 
(กวาง/สงู/หนา)

นํ้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) 
(โดยประมาณ): 
283 กรัม (รวมแบตเตอรี่และ Memory 
Stick PRO Duo) 
224 กรัม (ตัวกลองเทาน้ัน)

อณุหภูมิใชงาน: 0 °C ถึง 40 °C
รูปแบบไฟล: 

ภาพน่ิง: ตามมาตรฐาน JPEG (DCF 
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF 
Baseline), RAW (รูปแบบ Sony 
ARW 2.3)
ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ XAVC S):
สอดคลองกับรูปแบบ MPEG-4 AVC/
H.264 XAVC S ver.1.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)
ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ AVCHD): 
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0 
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: Dolby Digital 2ch 
Dolby Digital Stereo Creator
• ผลิตโดยไดรับการอนุญาตจาก 

Dolby Laboratories  
ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ MP4): 
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: MPEG-4 AAC-LC 2ch
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[แฟลช]
หมายเลขไกดของแฟลช: 4 (เปนเมตรที่ 

ISO 100)
เวลาการยิงแฟลชซ้ํา: ประมาณ 3 วินาที
การครอบคลุมแสงแฟลช: ครอบคลุม

เลนส 16 มม. (ความยาวโฟกัสซึ่ง
เลนสระบุ)

การชดเชยแสงแฟลช: ±2.0 EV (1/3 EV 
ระดับ)

[LAN ไรสาย]
รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 b/g/n
แถบความถี่: 2.4 GHz
โพรโตคอลความปลอดภัยท่ีรองรับ: 

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
วิธีการกําหนดคา: WPS (Wi-Fi Protected 

Setup)/ดวยตัวเอง
วิธีการเขาถึง: โหมดโครงสรางพื้นฐาน
NFC: ตามมาตรฐาน NFC Forum Type 3 

Tag 

อะแดปเตอร AC AC-UB10C/
UB10D
กําลังไฟฟาท่ีตองการ: AC 100 V ถึง 

240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
แรงดันไฟฟาขาออก: DC 5 V, 0.5 A

แบตเตอร่ีแบบชารจใหมได 
NP-FW50
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธยีม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสงูสดุ: DC 8.4 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 7.2 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 8.4 V
ปริมาณกระแสสูงสดุ: 1.02 A
ความจุ: โดยท่ัวไป 7.7 Wh (1 080 mAh) 

ตํ่าสุด 7.3 Wh (1 020 mAh)
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เลนส

1) เพาเวอรซูม
2) คาความยาวโฟกัสและมุมของภาพท่ีเทียบเทากับกลอง 35 มม. เปนไปตามกลองดิจิตอล

ท่ีมีเซน็เซอรภาพขนาด APS-C
3) โฟกัสตํ่าสุด คือ ระยะใกลสุดจากเซน็เซอรภาพไปยังวัตถุ
แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ความยาวโฟกัส
มุมภาพของกลองน้ีแคบกวามุมภาพของกลองขนาด 35 มม.  ทานสามารถดูคาเทียบเทา
โดยประมาณของความยาวโฟกัสของกลองขนาด 35 มม. และถายภาพดวยมุมภาพเดียวกัน 
โดยเพิม่ความยาวโฟกัสเลนสของทานคร่ึงหน่ึง
ตัวอยางเชน เมื่อใชเลนส 50 มม. ทานจะไดคาเทียบเทาโดยประมาณของเลนสท่ี 75 มม. 
ของกลองขนาด 35 มม.

เลนส เลนสซูม 
E16 – 50 mm1)

เลนสซูม 
E55 – 210 mm

กลองถายภาพ ILCE-5100L/
ILCE-5100Y ILCE-5100Y

คาความยาวโฟกัสท่ีเทียบเทากับกลอง 
35 มม.2) (มม.)

24 – 75 82.5 – 315

กลุม/ชิ้นสวนเลนส 8 – 9 9 – 13
มุมของภาพ2) 83° – 32° 28.2° – 7.8°

โฟกัสตํ่าสดุ3) (ม.) 0.25 – 0.3 1.0
อัตราขยายสูงสุด (×) 0.215 0.225
รูรับแสงต่ําสดุ f/22 – f/36 f/22 – f/32
เสนผานศูนยกลางฟลเตอร (มม.) 40.5 49
ขนาด (เสนผานศูนยกลาง × ความสูงสงูสดุ) 
(ประมาณ มม.)

64.7 × 29.9 63.8 × 108

นํ้าหนัก (ประมาณ กรัม) 116 345
SteadyShot ใชงานได ใชงานได
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เคร่ืองหมายการคา
• Memory Stick และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• XAVC S และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• “AVCHD Progressive” และแบบ
ตัวอักษรโลโก “AVCHD Progressive” 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Panasonic 
Corporation และ Sony Corporation

• Dolby และสญัลักษณ double-D เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories

• คําวา HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface 
และโลโก HDMI เปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจด
ทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Cisco 
Systems, Inc.

• iPhone และ iPad เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคา
ของ SD-3C, LLC

• Android และ Google Play เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.

• Wi-Fi, โลโก Wi-Fi, Wi-Fi 
PROTECTED SET-UP เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Wi-Fi Alliance

• เคร่ืองหมาย N เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ
ในประเทศอื่นๆ

• DLNA และ DLNA CERTIFIED เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Digital Living 
Network Alliance

• Facebook และโลโก “f” เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Facebook, Inc.

• YouTube และโลโก YouTube เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Google Inc.

• Eye-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
Eye-Fi, Inc.
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• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถงึในคูมือเลมน้ี โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพัฒนาหรือ
ผูผลิตระบบและผลิตภัณฑน้ัน  
อยางไรก็ตาม ในคูมือเลมน้ีอาจไมไดใช
สญัลักษณ ™ หรือ ® ในทุกท่ี
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