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คําแนะนําการใชงาน
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กลองนี้มีคําแนะนําการใชงานบรรจุอยูภายใน

คําแนะนําในกลอง
กลองแสดงคําอธิบายสําหรับรายการ MENU และคาตางๆ ท่ีตั้งไว
1 กดปุม MENU หรือปุม Fn (ฟงกช่ัน)
2 เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม C2

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลอง (“คูมือชวยเหลือ”)
“คูมอืชวยเหลือ” คือคูมือแบบออนไลน  ดูคําแนะนําโดยละเอียด
เก่ียวกับฟงกช่ันตางๆ ของกลองไดจากคูมือนี้
1 เปดหนาขอมูลสนับสนุน Sony

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 เลือกประเทศหรือทองถ่ินของทาน
3 คนหาช่ือรุนของกลองในหนาสนับสนุน

• ตรวจสอบชื่อรุนไดท่ีดานลางของกลองของทาน

การดูคูมือ

C2

MENU
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เคล็ดลับถายภาพ
กลองแสดงเคล็ดลับการถายภาพสําหรบัโหมดถายภาพท่ีเลือก
1 กดปุม C2 ในโหมดถายภาพ
2 เลือกเคล็ดลับถายภาพที่ตองการ จากนั้นกด z บน ปุมควบคุม

เคล็ดลับถายภาพจะปรากฏขึ้น
• ทานสามารถเลื่อนหนาจอดวยการกด v/V และเปล่ียนเคล็ดลับถายภาพดวย
การกด b/B
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เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความช้ืน

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสีย่งตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด ควร
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้อยางเครงครัด

[กอนแบตเตอรี่
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตใุหเกิดไฟไหม
หรือสารเคมีไหมได  โปรดทําความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี

• อยาทําการแยกชิ้นสวน
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อยางเชน ทุบ
ดวยคอน, หลนหรือเหยียบบนแบตเตอรี่

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะเขามาสัมผัสกับสวนข้ัวโลหะของแบตเตอรี่
• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C อยางเชน บริเวณทีมี่แสงแดดสองถึงโดยตรง หรือ
ในรถยนตทีจ่อดกลางแดด

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนทีเ่สยีหายหรือมีรอยรั่ว
• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจแบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่สามารถชารจกอน
แบตเตอรี่ไดเทาน้ัน

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือชนิดเทยีบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน
• ทิง้กอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่ระบุไวในคูมือเทาน้ัน

คําเตือน

คําเตือน
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[อะแดปเตอร AC
ใชเตารับตดิผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใชอะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC ออกจาก
เตารับติดผนังทันทีหากเกิดความผิดปกติข้ึนขณะใชอุปกรณ 

สายไฟ (ถาหากใหมาดวย) ถูกออกแบบมาใหใชงานกับกลองน้ีเทาน้ัน ไมควรนําไป
ใชกับอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ

[หมายเหตุ
เครื่องหมายรับรองสําหรับมาตรฐานที่กลองสนับสนุนสวนหน่ึงสามารถตรวจสอบไดจาก
หนาจอของกลอง
เลือก MENU t  (ตั้งคา) 6 t [โลโกใบรับรอง]
หากไมสามารถเปดดูการแสดงผลดังกลาวไดจากปญหาอยางเชนเกิดความผิดพลาดกับกลอง 
โปรดตดิตอตัวแทนของ Sony หรือศูนยบริการทองถ่ินทีไ่ดรับการรับรองของ Sony

สําหรับลูกคาที่ซ้ือกลองจากรานคาในญ่ีปุนที่ใหบริการแก
นักทองเที่ยว
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สารบัญ

– ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย
– สวนประกอบของกลอง
– การใสกอนแบตเตอร่ี
– การชารจกอนแบตเตอร่ี
– เสียบการดเมโมร่ี (แยกจําหนาย)
– การติดตั้ง/ถอดเลนส
– ตั้งนาฬกิา

– การถายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

– การดูภาพ

– แนะนําฟงกช่ันอ่ืนๆ

– คุณสมบัติของ PlayMemories Home™

– การเพิ่มฟงกช่ันใหกบักลอง

– จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว
– หมายเหตุเกี่ยวกับการใชกลอง
– ขอมูลจําเพาะ

การเตรียมกลอง ข้ันตอนท่ี 1 หนา 8

การใชงานขั้นพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 หนา 26

ฟงกชั่นดูภาพ ข้ันตอนท่ี 3 หนา 27

ฟงกชั่นบันทึกภาพ ข้ันตอนท่ี 4 หนา 28

นําภาพเขาสูเครือ่งคอมพิวเตอร หนา 38

การเพิ่มฟงกชั่นใหกับกลอง หนา 40

ขอมูลเพ่ิมเติม หนา 41
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คูมือเลมน้ีครอบคลุมกลองรุนตางๆ ท่ีมาพรอมกับเลนสประเภทตางๆ
ชื่อรุนจะแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใหมาดวย  รุนท่ีมีวางจําหนายจะแตกตางกันไป
ตามแตละประเทศ/ภูมิภาค

ช่ือรุน เลนส

ILCE-6000 ไมไดใหมาดวย

ILCE-6000L E16 – 50 mm

ILCE-6000Y E55 – 210 mm และ E16 – 50 mm
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ใหตรวจสอบชื่อรุนของกลองของทานกอน (หนา 7)  อุปกรณเสริมที่ใหมาดวย 
แตกตางกันไปขึน้อยูกับรุน
ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจํานวน

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

* มีสายไฟหลายชนิดใหมากับกลอง
ของคุณ  ใหใชสายไฟท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50 (1)

• สาย Micro USB (1)

• อะแดปเตอร AC 
AC-UB10C/UB10D (1)

• สายสะพาย (1)

• ถวยยางรองตา (1)

• คําแนะนําการใชงาน 
(หนังสือคูมอืเลมนี้) (1)

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

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย
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xILCE-6000
• ฝาปดตัวกลอง (1) (ติดมากับตัวกลอง)

xILCE-6000L
• เลนสซูม E16 – 50 mm (1) 

(ติดไวกับกลอง)/ฝาปดหนาเลนส (1) 
(ติดไวกับเลนส)

xILCE-6000Y
• เลนสซูม E16 – 50 mm (1) 

(ติดไวกับกลอง)/ฝาปดหนาเลนส (1) 
(ติดไวกับเลนส)

• เลนสซูม E55 – 210 mm (1)/
ฝาปดหนาเลนส (1)/
ฝาปดทายเลนส (1)/เลนสฮูด (1)
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เมื่อถอดเลนสออก

A ปุมชัตเตอร
B ปุม C1 (กําหนดเอง 1)
C เซ็นเซอรระยะไกล
D สวิตช ON/OFF (ไฟหลัก)
E ไฟตั้งเวลา/ไฟชวยโฟกัส
F ปุมปลดเลนส
G ไมโครโฟน1)

H เลนส
I เมาท
J เซ็นเซอรภาพ2)

K หนาสัมผัสเลนส 2)

1) หามบังสวนน้ีในขณะทําการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

2) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง

สวนประกอบของกลอง
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A แทนเสียบ Multi interface1)

B  เครื่องหมายแสดงตําแหนง
เซ็นเซอรภาพ

C ขอเก่ียวสายสะพาย
D เซ็นเซอร Wi-Fi (ฝงใน)
E แฟลช

• กดปุม  (เปดแฟลชขึ้น) เพื่อใช
แฟลช  แฟลชจะไมเปดขึ้นโดย
อัตโนมัติ

• เมื่อไมไดใชงานแฟลช ใหกดแฟลช
กลับเขาไปในตัวกลอง

F ปุมหมนุปรับโหมด
(อัตโนมตัิอัจฉริยะ)/

(อัตโนมัติพิเศษ)/
(โปรแกรมอัตโนมัต)/
(กําหนดคารูรับแสง)/
(กําหนดชัตเตอรสปด)/

(ปรับระดับแสงเอง)/
(ใชคาบันทึก)/
(ภาพเคล่ือนไหว)/

(ถายภาพพาโนรามา)/
(เลือกบรรยากาศ)

G ปุมหมุน
H ไฟชารจ
I ขั้วตอ Multi/Micro USB1)

• รองรับอุปกรณท่ีใชรวมกับ Micro 
USB ได

J ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว
1) สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ

เสริมท่ีใชรวมกันไดกับ แทนเสียบ 
Multi Interface และ ขั้วตอ Multi/
Micro USB กรุณาเขาไปท่ีเว็บไซต 
Sony หรือสอบถามจากตัวแทน
จําหนาย Sony หรือศูนยบริการใน
ทองถิ่นท่ีไดรับอนุญาตจาก Sony  
ทานยังสามารถใชอปุกรณเสริมท่ี
เขากันไดกับ แทนเสียบอุปกรณเสริม  
ไมรับประกันการทํางานรวมกับ
อปุกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น
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K เซ็นเซอรตา
L ชองมองภาพ
M ถวยยางรองตา

• ไมไดติดอยูกับตัวกลองมาจาก
โรงงาน  ขอแนะนําใหทานติด
ถวยยางรองตา เมื่อต้ังใจจะใช
ชองมองภาพ

การติด/ถอดถวยยางรองตา

• ถอดถวยยางรองตาออกเมื่อทาน
เสียบอุปกรณเสริม (แยกจําหนาย) 
เขากับแทนเสยีบ Multi Interface

N หนาจอ LCD
• ทานสามารถปรับหนาจอใหมีมุม
ท่ีมองงายขึ้นและถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได

O ปุมปรับไดออปเตอร
• ปรับป  ุ มปรับไดออปเตอรใหเหมาะสม
กบัสายตาจนกวาการแสดงผล
จะปรากฏชดัเจนในชองมองภาพ 
หากหมนุปุมปรับไดออปเตอรไม
สะดวก ใหถอดถวยยางรองตาออก
แลวคอยปรับท่ีปุม

P ปุม  (เปดแฟลชขึ้น)
Q ปุม MENU
R กรณีถายภาพ: ปุม AEL

กรณีดูภาพ: ซูมภาพที่แสดง
S ปุม MOVIE (ภาพเคล่ือนไหว)
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T กรณีถายภาพ:
ปุม Fn (ฟงกช่ัน)
กรณีดูภาพ:
ปุม  (สงไปยังสมารทโฟน)
• ทานสามารถแสดงหนาจอสําหรับ 

[สงไปยังสมารทโฟน] ไดโดยกด
ปุม (สงไปยังสมารทโฟน)

U ปุมควบคุม
V ปุม C2 (กําหนดเอง 2)/ปุม (ลบ)
W ปุม  (ดูภาพ)

A  (เครื่องหมาย N)
• แตะเครื่องหมายนี้เมื่อเชื่อมตอกลอง
กับสมารทโฟนท่ีมีฟงกชั่น NFC

• NFC (Near Field Communication) 
เปนมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
สื่อสารไรสายระยะสั้น

B ฝาปดแผนเช่ือมตอ
• ใชฝาน้ีเมื่อใชอะแดปเตอร AC 

AC-PW20 (แยกจําหนาย)  ใส
แผนเชื่อมตอในชองใสแบตเตอรี่ 
จากนั้นรอยสายผานฝาปดแผน
เชือ่มตอดังแสดงในภาพดานลาง

• ตรวจสอบวาสายไมถูกหนีบเมื่อ
ปดฝาปด

C ชองตอขาตั้งกลอง
• ใชขาต้ังท่ีสกรูสั้นกวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึดกลอง
อยางแนนหนา และอาจทําใหกลอง
เสยีหายได

D ลําโพง
E ไฟแสดงสถานะการเขาถึง
F ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การดเมโมรี่
G ชองเสียบการดเมโมรี่
H ชองเสียบแบตเตอรี่
I กานปลดแบตเตอรี่
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xเลนส
ดูหนา51 เก่ียวกับขอมูลจําเพาะของ
เลนส

E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 
OSS (ใหมากับ ILCE-6000L/
ILCE-6000Y)

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

1) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง

E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS 
(ใหมากับ ILCE-6000Y)

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

F ดัชนีการยึด

1) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง
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การใสกอนแบตเตอรี่

1 เปดฝาปด

2 ใสกอนแบตเตอรี่
• ขณะกดกานปลดแบตเตอรี่ ใหใสกอนแบตเตอรี่ตามภาพ  ตรวจสอบใหแนใจ
วากานปลดแบตเตอรี่ล็อคเขาที่หลังใส

• การปดฝาครอบโดยที่ใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหกลองเสียหายได

กานปลดแบตเตอรี่
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การชารจกอนแบตเตอรี่

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

2 เสียบอะแดปเตอร AC เขากับเตารับตดิผนัง
ไฟชารจสวางเปนสีสม และการชารจเริ่มตน
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่
• ทานสามารถชารจกอนแบตเตอรี่ตอไดถึงแมจะชารจไปแคเพียงบางสวน
• เมื่อไฟชารจกะพริบและการชารจยังไมเสร็จส้ิน ใหถอดกอนแบตเตอรีอ่อก
แลวใสกลับเขาไปใหม

สายไฟ

สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

สําหรับลูกคาในประเทศ/
ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:
การชารจผิดพลาดหรือการชารจหยุด
ช่ัวคราวเนื่องจากกลองไมอยูในชวงอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสม
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• หากไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสียบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง แสดงวา
การชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา    เมื่ออุณหภูมิกลับคืนสู
ชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ  ขอแนะนําใหทําการชารจกอนแบตเตอรี่ท่ี
อุณหภูมิแวดลอม 10°C ถึง 30°C

• กอนแบตเตอรี่อาจจะไมไดรับการชารจอยางเต็มประสิทธิภาพ ถาหากสวนขั้วสัมผัสของ
แบตเตอรี่สกปรก  ในกรณีน้ี ใหเช็ดฝุนออกเบาๆดวยผานุมหรือกานสําลี เพื่อทํา
ความสะอาดสวนขั้วสมัผัสของแบตเตอรี่

• เสยีบอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) เขากับเตารับติดผนังท่ีใกลท่ีสดุ  หากเกิดการ
ทํางานผิดพลาดระหวางการใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับติดผนังทันที 
เพือ่หยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา

• เมื่อสิน้สดุการชารจ ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับติดผนัง
• ใชแบตเตอรี่ สาย Micro USB (ท่ีใหมาดวย) และ อะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) Sony 
ท่ีเปนของแทเทาน้ัน

• จะไมมีการจายไฟระหวางการถายภาพ/เปดดูภาพ ถากลองเชือ่มตออยูกับเตารับติดผนัง
ดวยอะแดปเตอร AC ท่ีใหมาดวย  หากตองการจายไฟใหกลองระหวางการถายภาพ/
เปดดูภาพ ใหใชอะแดปเตอร AC AC-PW20 (แยกจําหนาย)

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

• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึ่งไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 
25°C  การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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xการชารจโดยเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย Micro USB

• พงึระลึกในประเด็นตอไปนี้ ขณะชารจผานเคร่ืองคอมพิวเตอร:
– ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอร่ีของคอมพิวเตอรจะลดลง  หามชารจเปนเวลานานเกินไป

– อยา เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพวิเตอร หรือปลุกคอมพวิเตอรใหต่ืนจาก
โหมด หลับ ขณะท่ีมีการเชือ่มตอ USB ระหวางกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร  การทํา
เชนน้ีอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ  กอน เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือปลุกคอมพวิเตอรใหต่ืนจากโหมดหลับ ใหถอดกลองออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
กอน

– ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพวิเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
ถูกดัดแปลง

หมายเหตุ

ตอเขากับชอง
ตอ USB
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xอายุการใชงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกและ
เปดดูได

• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม  จํานวนภาพ
อาจลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน

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

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพนิ่ง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้: 
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ถูกต้ังไวท่ี [แสดงขอมูลท้ังหมด]
– [โหมดโฟกัส]: [AF อัตโนมัติ]
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที
– ใชแฟลชหน่ึงคร้ังเมื่อถายภาพทุกสองภาพ
– เปดและปดสวิตชกลองหน่ึงคร้ังเมื่อถายภาพทุกสบิภาพ

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง) หนาจอ ประมาณ 180 นาที ประมาณ 360 ภาพ

ชองมองภาพ ประมาณ 155 นาที ประมาณ 310 ภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ท่ัวไป

หนาจอ ประมาณ 60 นาที —

ชองมองภาพ ประมาณ 60 นาที —

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ตอเน่ือง

หนาจอ ประมาณ 90 นาที —

ชองมองภาพ ประมาณ 90 นาที —

การดูภาพ (ภาพนิ่ง) ประมาณ 275 นาที ประมาณ 5500 ภาพ

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

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ
ไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสูงสดุ (29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง   
ฟงกชั่นอื่นๆ เชน การซูม จะไมทํางาน
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xการดเมโมรี่ทีส่ามารถใชได

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

เสียบการดเมโมรี่ (แยกจําหนาย)

1 เปดฝา (หนา 15)

2 ใสการดเมโมรี ่(แยกจําหนาย)
• ใหใสการดเมโมรี่จนคลิกเขาที่โดยหันมุมบากของการดตามทิศทาง
ท่ีแสดงในรูป

3 ปดฝา

การดเมโมรี่ สําหรับภาพนิ่ง สําหรับภาพเคล่ือนไหว

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)

ตองแนใจวาหันมุมบาก
ถูกดาน
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xการถอดการดเมโมรี่/กอนแบตเตอรี่
การดเมโมรี่: ดันการดเมโมรี่เขาไปหนึ่งครั้งเพ่ือถอดการดเมโมรี่ออก
กอนแบตเตอรี่: เล่ือนกานปลดแบตเตอรี่  ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน

• หามถอดการดเมโมร่ี/กอนแบตเตอรี่ขณะท่ีไฟแสดงสถานะการเขาถึง(หนา 13)สวางอยู   
เพราะอาจทําใหขอมูลในการดเมโมร่ีเสียหาย

หมายเหตุ
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เล่ือนสวิตชไฟของกลองไปที่ OFF กอนติดตั้งหรอืถอดเลนส

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

(แยกจําหนาย)   ดูรายละเอียดจากคูมือการใชงานท่ีใหมาพรอมกับอะแดปเตอร
แปลงเมาท

• เมื่อใชเลนสท่ีมีชองตอขาต้ังกลอง ใหติดชองตอท่ีอยูดานเลนสเขากับขาตั้งกลอง
เพือ่รักษาสมดุล

การติดตั้ง/ถอดเลนส

1 หากมีฝาปดหรอืฝาบรรจุภัณฑตดิอยู ใหถอดออกจากกลองหรอื
เลนส
• ใหเปล่ียนเลนสอยางรวดเร็วในที่ท่ีไมมีฝุน เพ่ือปองกันไมใหฝุนหรือ
ส่ิงสกปรกเขาในตัวกลอง

2 ติดเลนสโดยใหเครื่องหมายตวัชีส้ีขาวบนเลนสตรงกับเครื่องหมาย
บนกลอง
• ถือกลองคว่ําลงเพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะในกลองอีก

3 ขณะที่ดันเลนสเบาๆ เขาหากลอง ใหหมุนเลนสตามเขม็นาฬิกา
จนกวาจะไดยินเสียงคลิกเขาในตําแหนงลอ็ค
• ตองใสเลนสตรงๆ

หมายเหตุ
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xการถอดเลนส

• หากสิ งสกปรกหรือฝุ นเขาไปในตัวกลองขณะที ทานกําลังเปลี ยนเลนสและติดอยู ที พ ืนผิว
เซ็นเซอรภาพ (สวนท่ีแปลงแสงสวางเปนสัญญาณดิจิตอล) อาจทําใหมีจุดดําๆ ปรากฏ
บนภาพ ท้ังน้ีขึ้นกับสภาพแวดลอมการถายภาพ  กลองสั่นเล็กนอยเมื่อปดสวิตช 
เน่ืองจากฟงกชั่นปองกันฝุนทํางาน เพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะติดกับเซนเซอรภาพ  
อยางไรก็ตาม ใหติดหรือถอดเลนสอยางรวดเร็ว ไกลจากสถานที่ซึ่งมีฝุนละออง

• หากมีวัตถุแปลกปลอมติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ ใหใชลกูยางเปาออก
• อยาวางตัวกลองท่ีถอดเลนสออกท้ิงไว
• เมื่อทานตองการใชฝาปดตัวกลองหรือฝาปดทายเลนส โปรดซื้อ ALC-B1EM 

(ฝาปดตัวกลอง) หรือ ALC-R1EM (ฝาปดทายเลนส) (แยกจําหนาย)
• เมื่อทานใชเลนสเพาเวอรซูม ใหเลื่อนสวิตชกลองไปท่ี OFF และยืนยันวาเลนสถูกเลื่อน
เก็บแลวกอนท่ีจะเปลี่ยนเลนส  หากเลนสยังไมไดเลื่อนเก็บ อยาใชกําลังฝนกดเลนส

• เมื่อเสียบกลองกับขาตั้งกลอง ระมัดระวังอยาสัมผัสแหวนซูม/วงแหวนปรับโฟกัส
โดยบังเอญิ

1 กดปุมปลดเลนสจนสุดและหมุนเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

หมายเหตุ

ปุมปลดเลนส
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ตั้งนาฬิกา

1 เลื่อนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ ON
การตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก
• อาจใชเวลาสักครูกวาที่กลองจะเปดและใชงานได

2 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอแลว จากนัน้กด z บน
ปุมควบคุม

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

ปุมควบคุม

ON/OFF (ไฟหลัก)

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

ถายภาพเคลื่อนไหว

• อยาดึงแฟลชขึ้นมาเอง  อาจทําใหเกิดความเสยีหายได
• ขณะใชฟงกชั่นซูมเพือ่บันทึกภาพเคลื่อนไหว เสยีงการทํางานของกลองจะถูกบันทึกดวย   
นอกจากนี้อาจจะมีการบันทึกเสียงการทํางานของปุม MOVIE เมื่อบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวเสร็จสิ้นอีกดวย

• สําหรับระยะเวลาถายภาพตอเน่ืองสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู 
“จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว” (หนา 41)  เมื่อสิน้สดุ
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ทานสามารถเริ่มบันทึกใหมไดโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง  
การบันทึกอาจจะหยุดเพื่อรักษากลองท้ังน้ีขึ้นกับอณุหภูมิโดยรอบ

การถายภาพนิ่ง/ภาพเคล่ือนไหว

1 กดปุมชตัเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส
เมื่อปรับโฟกัสภาพได เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง z หรือ  จะติด

2 กดปุมชตัเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

1 กดปุม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มบันทึก
• เมื่อใชเลนซท่ีมีกานปรับซูม: เล่ือนกานปรับซูม
เมื่อใชเลนซท่ีมีแหวนซูม: หมุนแหวนซูม

2 กดปุม MOVIE อีกครัง้เพือ่หยดุบันทึก

หมายเหตุ

ปุมชัตเตอร

MOVIE
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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)
เลือกภาพถาย:

B (ถัดไป)/b (กอนหนา) หรือหมุน
ปุมควบคุม

ตั้งคา: z

: ซูมเขา
ปรับ: หมนุปุมควบคุม
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xปุมควบคุม
DISP (เนื้อหาการแสดง): สําหรับเปล่ียนการแสดงผลบนหนาจอ
ISO (ISO): ใหทานตั้งคาความไวแสงตามระดับความสวาง

 (ดัชนีภาพ): ใหทานดูภาพหลายภาพในหนาจอแสดงภาพเดี่ยวไดในเวลาเดียวกัน
 (สรางสรรคภาพถาย): สําหรับใชงานกลองโดยสัญชาตญาณและถายภาพ

สรางสรรคไดอยางงายดาย
 (ชดเชยแสง): ใหทานชดเชยระดับแสงและความสวางของภาพทั้งภาพ

 (โหมดขบัเคล่ือน): สําหรับสลับวิธีการถายภาพตางๆ เชน การถายภาพเดี่ยว 
การถายภาพตอเนื่อง หรอืการถายภาพครอม
z (ปกติ): [AF ล็อคเปาหมาย] จะถูกกําหนดใหปุมนี้ในการตั้งคาเริ่มตน

xปุม Fn (ฟงกชั่น)
สําหรับบันทึก 12 ฟงกช่ันและเรียกใชฟงกช่ันเหลานั้นระหวางการถายภาพ
1 กดปุม Fn (ฟงกช่ัน)
2 เลือกฟงกช่ันที่ตองการโดยกด v/V/b/B บนปุมควบคุม
3 เลือกคาที่ตองการตั้งโดยหมุนปุมควบคุม

xปุมหมุน
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับโหมดถายภาพแตละโหมดไดทันที
โดยหมุนปุมหมนุ

แนะนําฟงกชั่นอืน่ๆ

ปุมควบคุม

MENU
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xรายการในเมนู
 (ตั้งคากลอง)

 ขนาดภาพ เลือกขนาดของภาพนิ่ง

 อัตราสวนภาพ เลือกอัตราสวนของภาพนิ่ง

 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพน่ิง

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนาดของภาพพาโนรามา

พาโนรามา: ทิศทาง ต้ังคาทิศทางการถายภาพสําหรับภาพพาโนรามา

 รูปแบบไฟล เลือกรูปแบบไฟลของภาพเคลื่อนไหว

 ต้ังคาการบันทึก เลือกขนาดของภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึก

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

ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ

ขัน้ระดับแสง
เลือกระดับการเพิ่มของความเร็วชตัเตอร คารูรับแสง 
และระดับแสง

ISO ต้ังคาความไวแสง
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โหมดวัดแสง
เลือกโหมดวัดแสงซึง่กําหนดสวนของวัตถุท่ีใชวัดเพือ่
นํามาคํานวณระดับแสง

สมดุลยแสงสีขาว ปรับโทนสีของภาพ

DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

สรางสรรคภาพถาย เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ

เอฟเฟคของภาพ
เลือกฟลเตอรเอฟเฟคท่ีตองการเพื่อใหภาพนาประทับใจ
และเปนศิลปะย่ิงขึ้น

ซูม ต้ังคาอตัราซูมสําหรับ ซมูภาพคมชัด และ ซูมดิจิตอล

ขยายโฟกัส
ขยายภาพกอนถายเพื่อใหสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของจุดโฟกัสได

 NR ท่ีชัตเตอรชา
ต้ังการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับภาพท่ีถายดวย
ความเร็วชัตเตอร 1 วินาทีหรือนานกวา

 NR ท่ี ISO สูง
ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพ
ท่ีคาความไวแสงสูง

AF ล็อคเปาหมาย ต้ังคาฟงกชัน่ใหติดตามวัตถุและโฟกัสตอเน่ือง

รอยยิ้ม/คนหาใบหนา
เลือกเพือ่คนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ  ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ
รอยย้ิม

 ลูกเลนปรับผิวนวล ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค

 จัดเฟรมอัตโนมัติ

วิเคราะหฉากเมื่อจับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถุ
ท่ีติดตามโดยฟงกชัน่ AF ลอ็คเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบ
และบันทึกภาพอีกภาพท่ีมีองคประกอบภาพที่นา
ประทับใจมากขึ้นโดยอัตโนมัติ

เลือกบรรยากาศ
เลือกการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหตรงกับเงื่อนไข
บรรยากาศถายภาพตางๆ
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 (ตั้งคา กําหนดเอง)

ภาพเคลื่อนไหว
เลือกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกับวัตถุหรือลูกเลนของ
ทาน

SteadyShot
ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว   
ลดการเบลอจากอาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถือกลอง
ไวในมือทานเอง

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสีท่ีผลิตซ้ําได

 ชัตเตอรชาอัตโนมัติ
ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชัตเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว

การอดัเสียง
เลือกวาตองการใหบันทึกเสยีงหรือไม เมื่อถายภาพ
เคลือ่นไหว

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสยีงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เคล็ดลับถายภาพ แสดงรายการเคล็ดลับถายภาพ

ใชคาบนัทึก ถายภาพดวยการต้ังคาท่ีบันทึกไว

บนัทึกการตั้งคา บันทึกโหมดหรือการต้ังคากลองท่ีตองการ

ลายทาง แสดงแถบสเีพื่อปรับความสวาง

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง

เวลาในการขยายโฟกัส ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ

เสนตาราง
ต้ังคาการแสดงเสนตารางที่ทําใหสามารถกําหนดแนว
เคาโครงท่ีเปนโครงสรางได

แสดงภาพอัตโนมัติ
ต้ังคาแสดงภาพอัตโนมัติเพือ่แสดงภาพที่ถายไดหลังการ
ถายภาพ



3

TH

2

ปุม DISP
ต้ังคาโหมดแสดงบนหนาจอ LCD ท่ีสามารถเลือกได
โดยกด 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

 Eye-Start AF
ต้ังวาจะใชหรือไมใชโฟกัสอัตโนมัติเมื่อมองผานชอง
มองภาพ กรณีท่ีติดอะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2/
LA-EA4 (แยกจําหนาย)

FINDER/MONITOR กําหนดวิธีการเพือ่สลับระหวางชองมองภาพกับจอ LCD

ถายโดยไมมีเลนส ต้ังคาใหปลอยหรือไมปลอยชัดเตอรเมื่อไมติดเลนส

 AF ดวยชัตเตอร
ต้ังวาจะใหทํา AF หรือไมทําเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง   ซึง่จะมีประโยชนกรณีท่ีตองการปรับโฟกัส
และระดับแสงแยกกัน

 AEL ดวยปุมชัตเตอร
ต้ังวาจะใหทํา AEL หรือไมทําเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง
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มานชัตเตอรหนาอิเล็กฯ
ต้ังวาใหใชฟงกชัน่มานชัตเตอรอเิล็กทรอนิกสชุดแรก
หรือไม

ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ
เมื่อมีการต้ังคาโหมดถายภาพเปน [อัตโนมัติพเิศษ] และ
กลองจดจําฉากท่ีจะถายดวยภาพหลายๆ ภาพ การต้ังคาน้ี
จะกําหนดวาใหแสดงภาพและบันทึกโดยอัตโนมติัหรือไม

ต้ังคาชดเชยแสง
ต้ังวาใหนําคาชดเชยระดับแสงไปใชกับการชดเชยแสง
แฟลชหรือไม

ลําดับถายครอม
ต้ังลําดับการถายภาพสําหรับครอมแสงและครอมสมดุล
แสงสขีาว

การบนัทึกใบหนา บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลท่ีจะกําหนดใหอยูในโฟกัส

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

ชดเชยเลนส เลือกชนิดของการชดเชยเลนส

ต้ังคาเมนูฟงกช่ัน กําหนดฟงกชั่นท่ีแสดงเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)

ต้ังคาคยีแบบกําหนดเอง กําหนดฟงกชั่นท่ีตองการใหกับปุม

ต้ังคาปุมหมุน/วงลอ
ต้ังคาฟงกชั่นของปุมหมุนและปุมควบคุม เมื่อต้ังโหมด
รับแสงไวท่ี M  ทานสามารถปรับความเร็วชัตเตอรหรือ
รูรับแสงดวยการต้ังคาน้ี

ชดเชย Ev หมุน/วงลอ ปรับการชดเชยแสงดวยปุมหมุนหรือปุมควบคุม

ปุม MOVIE ต้ังวาจะใหเปดใชงานปุม MOVIE ตลอดเวลาหรือไม

ล็อคปุมหมุน/วงลอ
ต้ังวาจะปดหรือไมปดใชงานปุมหมุนและปุมควบคุมไว
ชั่วคราวโดยใชปุม Fn ขณะถายภาพ  ทานสามารถเปด/
ปดใชงานปุมหมุนและปุมควบคุมไดโดยกดปุม Fn คางไว
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 (ไรสาย)

 (โปรแกรม)

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพือ่ไปแสดงบนสมารทโฟน

สงไปยังคอมพิวเตอร
สํารองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอ
กับเครือขาย

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได

One-touch(NFC)
กําหนดแอปพลิเคชันให One-touch (NFC)  ทาน
สามารถเรียกใชแอปพลิเคชันเมื่อถายภาพโดยแตะ
สมารทโฟนท่ีมี NFC เขากับกลอง

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอปุกรณน้ีไมใหทําการสือ่สารไรสาย

กด WPS
ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอลงในกลองไดงายๆ โดย
กดปุม WPS

ต้ังคาจุดเช่ือมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอไดดวยตนเอง

แกไขช่ืออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ

แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง

รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซต็ SSID และรหัสผานของการเชือ่มตอสมารทโฟน

รีเซ็ตต้ังคาเครือขาย รีเซต็การตั้งคาเครือขายท้ังหมด

รายการโปรแกรม
แสดงรายการแอปพลิเคชัน  ทานสามารถเลอืก
แอปพลิเคชนัท่ีตองการใชงานได

แนะนํา แสดงคําแนะนําในการใชงานแอปพลิเคชัน
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 (เลน)

 (ตั้งคา)

ลบ ลบภาพ

โหมดดูภาพ ต้ังวิธกีารจัดกลุมภาพเพื่อเปดดู

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน

หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก

สไลดโชว แสดงสไลดโชว

หมุน หมุนภาพ

 ขยาย ขยายภาพท่ีแสดง

เลนภาพนิ่งแบบ 4K
สงภาพนิ่งความละเอียด 4K ไปยังทีวีท่ีรองรับ 4K ผาน
การเชือ่มตอดวยสาย HDMI

ปองกัน ปองกันภาพ

เลือกพิมพ เพิ่มเคร่ืองหมายคําสัง่พมิพใหกับภาพน่ิง

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของหนาจอ

ความสวางชองมองภาพ
เมื่อใชชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส กลองจะปรับความ
สวางของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ

อณุหภูมิสีชองมองภาพ ต้ังอุณหภูมิสขีองชองมองภาพ

ต้ังคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสียงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

สัญญาณเสียง
ต้ังวาจะเปด/ปดเสียงการทํางานเมื่อภาพอยูในโฟกัสหรือ
เมื่อการต้ังเวลาเร่ิมทํางาน

คาอัพโหลดภาพ ต้ังคาฟงกชั่นอัพโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi
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เมนูแบบเรียงตอกัน
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ี
กดปุม MENU

คูมือปุมหมุนปรับโหมด
เปดหรือปดคําแนะนําปุมหมุนปรับโหมด (คําอธิบายของ
แตละโหมดถายภาพ)

หนายืนยันการลบ
ต้ังวาจะให ลบ หรือ ยกเลิก ไวลวงหนาในหนาจอยืนยัน
การลบ

เวลาเริ่มประหยัดพง.
ต้ังระยะเวลาใหเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ

ตัวเลือก PAL/NTSC*
เมื่อเปลี่ยนรูปแบบทีวีของอปุกรณ จะทําใหสามารถ
ถายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอืน่ได

ทําความสะอาด
เร่ิมโหมดทําความสะอาดเพื่อทําความสะอาดเซน็เซอร
ภาพ

โหมดสาธิต ต้ังคาการแสดงภาพเคลื่อนไหวสาธิตเปนเปดหรือปด

รีโมทควบคุม ต้ังวาจะใชหรือไมใชรีโมทคอนโทรลอินฟาเรด

ความละเอียด HDMI
ต้ังคาความละเอียดเมื่อเชื่อมตอกลองเขากับโทรทัศน 
HDMI

ควบคุมสําหรับ HDMI สั่งงานกลองจากทีวีท่ีรองรับ BRAVIA™ Sync

แสดงขอมูล HDMI
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงขอมูลไปยังทีวีขณะเชือ่มตอ
กับทีวีท่ีสนับสนุน HDMI

เช่ือมตอ USB ต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ USB

ต้ังคา USB LUN
เพิ่มระดับความเขากันไดโดยจํากัดฟงกชั่นของการ
เชื่อมตอ USB

 ภาษา เลือกภาษา

ต้ัง วันท่ี/เวลา ต้ังคาวันท่ีและเวลา และปรับเวลาฤดูรอน

ต้ังคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน

ฟอรแมต ฟอรแมตการดเมโมร่ี
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* เฉพาะรุนท่ีสนับสนุน 1080 50i เทาน้ัน
ถาเปลี่ยนตัวเลือกน้ี ทานจะตองฟอรแมตการดเมโมร่ีใหมีคาท่ีเขากันไดกับ
ระบบ PAL หรือ NTSC ตามลําดับ  นอกจากนี้โปรดสงัเกตดวยวาภาพเคลื่อนไหว
ท่ีบันทึกดวยระบบ NTSC อาจไมสามารถเปดดูไดบนทีวีระบบ PAL

**เฉพาะรุนในตางประเทศเทาน้ัน

หมายเลขไฟล
ต้ังคาวิธีการท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว

เลือกโฟลเดอร REC เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพือ่เก็บภาพ

แฟมภาพใหม
สรางโฟลเดอรใหมสําหรับเก็บภาพนิ่งและภาพ
เคลือ่นไหว (MP4)

ช่ือโฟลเดอร กําหนดชือ่โฟลเดอรใหกับภาพน่ิง

กูฐานขอมูลภาพ
กูไฟลฐานขอมูลภาพและเปดใชงานการบันทึกและ
การแสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก
แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลอือยูและ
จํานวนภาพนิ่งท่ีสามารถบันทึกไดบนการดเมโมร่ี

เวอรช่ัน แสดงเวอรชัน่ของซอฟตแวรกลอง

โลโกใบรับรอง** สามารถแสดงการรับรองบนกลอง

รีเซ็ตการต้ังคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน
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ซอฟตแวร PlayMemories Home ใหทานสามารถนําเขาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน  ตองใช PlayMemories Home ขณะนําเขาภาพ
เคล่ือนไหว AVCHD ไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

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

• จะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในการติดต้ัง PlayMemories Home
• จะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอืน่ๆ 

PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอื่นๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค

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

คุณสมบัติของ PlayMemories Home™

หมายเหตุ

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อัพโหลดภาพขึ้นไป
ยังบริการเครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคล่ือนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังนี้

เปดดูภาพที่นําเขา
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• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึ่งใหมาพรอมรุนท่ี
ออกวางจําหนายกอนป 2011 บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home 
จะเขียนทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง  ใช PlayMemories Home ซึง่เปน
ซอฟตแวรรุนถัดมาของ PMB

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

xการติดต้ัง PlayMemories Home บนเครื่องคอมพิวเตอร

1 ใชอนิเทอรเนต็เบราวเซอรบนเครือ่งคอมพวิเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี ้จากนั้นติดตัง้ PlayMemories Home

www.sony.net/pm/

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

• เมือ่ส้ินสุดการติดตั้ง PlayMemories Home จะเปดทํางาน

2 เชือ่มตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทานดวยสาย Micro 
USB (ที่ใหมาดวย)
• ฟงกช่ันใหมอาจติดตั้งอยูใน PlayMemories Home  เช่ือมตอกลองเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรของทานแมเมื่อไดติดตั้ง PlayMemories Home ไวอยูแลว
บนคอมพิวเตอรของทาน
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• อยาถอดสาย Micro USB (ท่ีใหมาดวย) ออกจากกลองขณะที่หนาจอการทํางานหรือ
หนาจอการเขาถึงยังแสดงอยู  การทําเชนน้ันอาจทําใหขอมูลไดรับความเสียหาย

• หากตองการตัดการเชือ่มตอกลองกับคอมพวิเตอร คลกิ  บนถาดงาน แลวคลกิ 
(ไอคอนถอด)  สําหรับ Windows Vista คลิก  บนถาดงาน

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

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

• ฟงกชั่นดาวนโหลดแอปพลิเคชันอาจใชงานไมไดในบางประเทศและภูมิภาค  
ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชันขางตน

หมายเหตุ

การเพ่ิมฟงกชั่นใหกับกลอง 

หมายเหตุ
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จํานวนภาพนิ่งและเวลาที่บันทึกไดอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการถายภาพ
และการดเมโมรี่

xภาพนิ่ง
[  ขนาดภาพ]: [L: 24M]

เม่ือตั้ง [  อัตราสวนภาพ] ไปท่ี [3:2]*

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

จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว

ความจุ
คุณภาพ 2 GB

ปกติ 330 ภาพ

ละเอยีด 200 ภาพ

RAW & JPEG 54 ภาพ

RAW 74 ภาพ
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xภาพเคล่ือนไหว
ตารางขางลางแสดงระยะเวลาบันทึกสูงสุดโดยประมาณ  ตัวเลขเหลานี้เปนเวลารวม
ของทุกไฟลภาพเคล่ือนไหว  สามารถบันทึกภาพตอเนื่องไดประมาณ 29 นาที 
(ขีดจํากัดของขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ)  ระยะเวลาบันทึกภาพตอเนื่องสูงสุด
ของภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4 (12M) คอื 20 นาทีโดยประมาณ (ถูกจํากัดโดย
ขนาดไฟลท่ี 2 GB)

(h (ชั่วโมง), m (นาที)) 

• ระยะเวลาที่บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 
(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได) ซึ่งปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ  
เมื่อทานถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสั้นลง
เน่ืองจากจําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น  ระยะเวลาที่บันทึกได
ยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา คุณภาพ/ขนาด ของภาพ
อกีดวย

ความจุ
ต้ังคาการบนัทึก 2 GB

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m

60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9 m

24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m

24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m

1440×1080 12M 20 m

VGA 3M 1 h 10 m
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ฟงกช่ันท่ีใหมากับกลองน้ี
• คูมือเลมน้ีอธบิายอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i และอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i  
ตรวจสอบวากลองของทานเปนอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i หรืออุปกรณท่ีสนับสนุน 
1080 50i ไดโดยมองหาเครื่องหมายตอไปนี้ท่ีดานลางของกลอง  
อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i: 60i 
อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i: 50i

• กลองน้ีสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ 1080 60p หรือ 50p  กลองน้ีบันทึกดวย
โหมดโปรเกรสซีฟ ซึ่งแตกตางจากโหมดบันทึกมาตรฐานที่ใชกันมาแบบอนิเทอรเลส  
โหมดนี้มีความละเอียดสูงกวา และใหภาพท่ีเคลื่อนไหวตอเน่ือง และสมจริงมากกวา

เกี่ยวกบัการใชงานและการดูแล
หลีกเลี่ยงการใชงานอยางรุนแรง การถอดประกอบ การดัดแปลง การกระแทก หรือการ
กระทบ เชน การทุบ การทําหลน หรือการเหยียบบนผลิตภัณฑ  ใหระมัดระวังเลนส
เปนพิเศษ

หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึก/การแสดงภาพ
• กอนท่ีทานจะเริ่มบันทึกภาพ ใหลองบันทึกภาพตัวอยางกอนเพื่อใหมั่นใจวากลองจะ
ทํางานไดอยางถกูตอง

• กลองน้ีไมใชกลองแบบปองกันฝุน กันละอองน้ํา หรือกันนํ้า  
• อยามองจองดวงอาทิตยหรือแสงแดดจัดผานเลนสท่ีถอดออก  เพราะอาจทําใหตาเสยี
แบบไมสามารถรักษาได  หรืออาจทําใหเลนสทํางานผิดปกติ

• ถามีการกลัน่ตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา ใหเช็ดออกกอนจะใชกลอง
• อยาเขยาหรือกระแทกตัวกลอง  อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติและทานจะไมสามารถ
บันทึกภาพได  ย่ิงไปกวาน้ัน สือ่ท่ีบันทึกอาจไมสามารถใชงานได หรือขอมูลภาพอาจ
เสยีหาย

หมายเหตุเก่ียวกับการใชกลอง
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อยาใชงานหรือเก็บกลองในสถานท่ีตอไปน้ี
• ในสถานที่ท่ีรอน เย็น หรือชื้นมาก
ในสถานที่ เชน ในรถยนตท่ีจอดไวกลางแสงแดด ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนรูปซึ่งทําให
การทํางานผิดปกติได

• อยูใตแสงแดดโดยตรงหรือใกลเคร่ืองทําความรอน
ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปซึ่งทําใหการทํางานผิดปกติได

• ในสถานที่ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนสูง
• ใกลสถานท่ีซึ่งมีคลื่นวิทยุแรงสงู แผรังสี หรือพลังงานแมเหล็กรุนแรง
ในสถานที่ดังกลาว กลองอาจไมสามารถบันทึกหรือแสดงภาพไดอยางถูกตอง

• ในท่ีซึง่มีทรายหรือฝุนละออง
ระมัดระวังอยาใหทรายหรือฝุนละอองเขาไปในตัวกลองได  ซึง่อาจจะทําใหกลอง
ทํางานผิดปกติและในบางกรณีอาจจะทําการซอมแซมไมได

การเก็บรักษา
ใสฝาปดหนาเลนสเมื่อไมใชงานกลอง

หมายเหตุเกีย่วกับหนาจอ ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส และเลนส
• หนาจอและชองมองภาพอเิล็กทรอนิกสผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีมีความแมนยําสูงมาก 
ทําใหไดจํานวนพิกเซลท่ีทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพกวา 99.99%  อยางไรก็ตาม 
อาจจะมีจุดดํา และ/หรือจุดสวาง (ขาว แดง นํ้าเงิน หรือเขียว) ปรากฏบนหนาจอและ
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส  จุดเหลาน้ีเปนผลปกติของกระบวนการผลิต และไมมีผล
ตอการบันทึก

• ขณะเลนสกําลงัทํางาน ระวังอยาใหน้ิวมือสัมผัสถูกเลนส

เกี่ยวกับแมเหล็ก
ท่ีบริเวณรอบๆ แฟลชมีแมเหล็กติดอยู  อยาวางวัตถุท่ีอาจไดรับผลกระทบจากสนาม
แมเหล็ก เชน แผนฟลอปปดิสกหรือบัตรเครดิต บนหนาจอหรือตัวกลอง

สําหรับการใชเลนสและอุปกรณเสริม
ขอแนะนําใหใชเลนส/อุปกรณเสริมของ Sony ท่ีไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของกลองน้ี
การใชผลิตภัณฑของผูผลิตรายอื่นอาจทําใหกลองทํางานไมเต็มความสามารถ หรืออาจ
เกิดอุบัติเหตุและกลองทํางานผิดปกติ
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หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพดวยชองมองภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานอาจมีอาการตางๆ เชน ตาลา เหน่ือยลา การเมาเหตุ
เดินทาง หรือคลื่นไส  ขอแนะนําใหหยุดพักเปนชวงๆ ขณะท่ีถายภาพดวยชองมองภาพ
ชวงเวลาหรือความถี่ในการหยุดพักอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล ฉะนั้นขอแนะนําให
ทานตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจของตัวเอง  ในกรณีท่ีทานรูสึกไมสบายตัว ใหหยุดใช
ชองมองภาพจนกวาอาการของทานจะดีขึ้น และไปพบแพทยหากจําเปน

หมายเหตุเกีย่วกับแฟลช
• อยาหิ้วกลองโดยจับท่ีแฟลช หรือออกแรงกดแฟลชมากเกินไป
• ถาหากมีนํ้า ฝุนละออง หรือทราย เขาไปในแฟลชที่เปดอยู อาจจะกอใหเกิดความ
เสยีหายได

• ระวังอยาใหน้ิวของทานขวางอยูขณะกดแฟลชลง

เกี่ยวกบัอุณหภูมิของกลอง
กลองของทานและแบตเตอรี่อาจรอนจากการใชงานตอเน่ืองเปนเวลานาน แตไมไดแสดง
วากลองทํางานผิดปกติ

เกี่ยวกบัการปองกนัความรอนสูงเกนิ
ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อปองกันตัวเอง ท้ังน้ีขึ้นกับอุณหภูมิของกลองและแบตเตอรี่  
จะมีขอความปรากฏบนหนาจอกอนกลองปดสวิตช หรือกอนท่ีทานจะไมสามารถบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป  ในกรณีน้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวาอณุหภูมิของ
กลองและแบตเตอรี่จะลดลง  หากทานเปดใชงานโดยไมรอใหกลองและแบตเตอรี่เย็นลง
กอน กลองอาจจะปดสวิตชเองอกีคร้ังโดยอตัโนมัติ หรือทานอาจไมสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวได

เกี่ยวกบัการชารจแบตเตอรี่
หากทานชารจแบตเตอรี่ท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ทานอาจไมสามารถชารจจนถึง
ความจุท่ีเหมาะสมได
อาการนี้เปนคุณลักษณะของแบตเตอรี่  ใหชารจแบตเตอรี่อีกคร้ัง
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คําเตือนเกีย่วกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน ภาพยนตร เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์  การทํา
การบันทึกสิ่งท่ีมีลิขสทิธิ์เหลาน้ีโดยไมไดรับอนุญาต อาจจะเปนการกระทําท่ีขัดกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์

ไมรับประกันกรณีท่ีเน้ือหาเสียหายหรือการบันทึกลมเหลว
Sony ไมอาจใหการรับประกันไดกรณีท่ีการบันทึกลมเหลวหรือเน้ือหาท่ีบันทึกไดรับ
ความเสียหายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการที่กลองหรือสื่อบันทึกทํางานผิดปกติ ฯลฯ

การทําความสะอาดผิวตัวกลอง
ทําความสะอาดผิวตัวกลองดวยผานุมท่ีทําใหชื้นเล็กนอยดวยนํ้า แลวเช็ดผิวอีกคร้ังดวย
ผาแหง  เพื่อปองกันความเสยีหายตอผิวขัดหรือตัวผลิตภัณฑ:
– อยาใหกลองสัมผัสถูกสารเคมี เชน ทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอล ผาเช็ดชนิดใชแลวท้ิง 
ยาไลแมลง ครีมกันแดด หรือยาฆาแมลง

การบํารุงรักษาหนาจอ
• แฮนดครีมหรือครีมทาผิวท่ีติดบนหนาจออาจทําใหสารเคลือบหลุดออก  ถามีครีมติด
บนหนาจอ ใหเชด็ออกทันที

• การเชด็แรงๆ ดวยกระดาษทิชชูหรือวัสดุอื่นอาจทําความเสียหายแกสารเคลือบ
• ถารอยน้ิวมือหรือสิง่สกปรกติดบนหนาจอ แนะนําใหเช็ดสิ่งสกปรกออกเบาๆ จากนั้น
ใชผานุมเช็ดหนาจอใหสะอาด

หมายเหตุเกีย่วกับระบบ LAN ไรสาย
เราไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นตอความเสียหายท่ีเกิดจากการเขาถึงหรือการเขาใชงาน
ปลายทางที่โหลดมาบนกลองโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจากการสญูหายหรือ
ลักขโมย
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กลองถายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกลอง: กลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยน

เลนสได
เลนส: เลนส E-mount

[เซ็นเซอรภาพ]
เซ็นเซอรภาพ: เซ็นเซอรภาพ CMOS 

รูปแบบ APS-C (23.5 มม. × 
15.6 มม.)

จํานวนพกิเซลท้ังหมดของเซ็นเซอรภาพ: 
ประมาณ 24 700 000 พกิเซล

จํานวนพกิเซลท่ีใชงานของกลอง: 
ประมาณ 24 300 000 พกิเซล

[ระบบปองกันฝุน]
ระบบ: การเคลือบผิวเพื่อปองกันประจุบน

ออปติคัลฟลเตอรและกลไกปองกัน
ฝุนละอองดวยการสัน่สะเทือน
อัลตราโซนิก

[ระบบออโตโฟกัส]
ระบบ: ระบบคนหาเฟส/ระบบคนหา

คอนทราสต
ชวงความไวแสง: EV0 ถึง EV20 

(เทียบเทา ISO 100 ดวยเลนส F2.8)

[การควบคุมการเปดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: วัดแสง 1 200 เซกเมนต 

ดวยเซ็นเซอรภาพ
ชวงการวัดแสง: EV0 ถึง EV20 (เทียบเทา 

ISO 100 ดวยเลนส F2.8)
ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่

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

การชดเชยแสง: ±5.0 EV (สลับไดระหวาง
ขั้นละ 1/3 และ 1/2 EV)

ขอมูลจําเพาะ
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[ชัตเตอร]
ประเภท: ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เคลื่อนท่ีในแนวตั้ง
แบบระนาบโฟกัส

ชวงความเร็ว: 
ภาพนิ่ง: 1/4 000 วินาที ถึง 30 วินาที, 
BULB 
ภาพเคลื่อนไหว: 1/4 000 วินาที ถึง 
1/4 วินาที (ขั้นละ 1/3 EV), 
อุปกรณท่ีสนับสนุนระบบ 1080 60i 
สูงสุด 1/60 วินาทีในโหมด AUTO 
(สงูถึง 1/30 วินาทีในโหมด 
[ชัตเตอรชาอัตโนมัติ]) 
อุปกรณท่ีสนับสนุนระบบ 1080 50i 
สูงสุด 1/50 วินาทีในโหมด AUTO 
(สงูถึง 1/25 วินาทีในโหมด 
[ชัตเตอรชาอัตโนมัติ])

ความเร็วซิงคแฟลช: 1/160 วินาที

[ส่ือท่ีใชบันทึก]
Memory Stick PRO Duo, การด SD

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

ขับเคลื่อนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 921 600 จุด

[ชองมองภาพ]
ประเภท: ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก
จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 1 440 000 จุด
การครอบคลุมเฟรม: 100%
กําลังขยาย: 

ประมาณ 1.07 × 
ประมาณ 0.70 × 
(เทียบเทากับกลองขนาด 35 มม.) 
ดวยีเลนส 50 มม. ท่ีระยะอนันต 
–1 ม.–1 (ไดออปเตอร)

ระยะมองภาพ: ประมาณ 23 มม. 
จากเลนสตา 21.4 มม. 
จากกรอบเลนสตาท่ี –1 ม.–1

การปรับไดออปเตอร: 
–4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1

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

การสื่อสาร USB
HDMI: ชองตอจ๋ิว HDMI ชนิด D

* สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได

[พลังงาน]
ชนิดแบตเตอรี่: 

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50
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[อัตราการส้ินเปลืองพลังงาน]
เมื่อใชเลนส E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 

OSS * 
เมื่อใชชองมองภาพ: ประมาณ 2.8 W
เมื่อใชจอ LCD: ประมาณ 2.4 W
* ใหมากับ ILCE-6000L/

ILCE-6000Y

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

(โดยประมาณ):
120.0 มม. × 66.9 มม. × 45.1 มม. 
(กวาง/สงู/หนา)

นํ้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) 
(โดยประมาณ): 
344 กรัม (รวมแบตเตอรี่และ Memory 
Stick PRO Duo) 
285 กรัม (ตัวกลองเทาน้ัน)

อุณหภูมิใชงาน: 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 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

การสือ่สาร USB: Hi-Speed USB 
(USB 2.0)

[แฟลช]
หมายเลขไกดของแฟลช: 6 (เปนเมตรที่ 

ISO 100)
เวลาการยิงแฟลชซ้ํา: ประมาณ 4 วินาที
การครอบคลุมแสงแฟลช: 

ครอบคลุมเลนส 16 มม. 
(ความยาวโฟกัสซึ่งเลนสระบุ)

การชดเชยแสงแฟลช: ±3.0 EV 
(สลับไดระหวางขั้นละ 1/3 และ 
1/2 EV)
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[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
อุณหภูมิใชงาน: 0 °C ถึง 40 °C 
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C 
ขนาด (โดยประมาณ): 

50 มม. × 22 มม. × 54 มม. 
(กวาง/สูง/หนา)

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสูงสุด: DC 8.4 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 7.2 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 8.4 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.02 A
ความจุ: โดยท่ัวไป 7.7 Wh (1 080 mAh) 

ตํ่าสดุ 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

เลนส
เลนสซูม 
E16 – 50 mm1)

เลนสซูม 
E55 – 210 mm

กลองถายภาพ
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y

ILCE-6000Y

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 × 
ความสูงสูงสุด) (ประมาณ มม.)

64.7 × 29.9 63.8 × 108

นํ้าหนัก (ประมาณ กรัม) 116 345

SteadyShot ใชงานได ใชงานได
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ความยาวโฟกัส
มุมภาพของกลองนี้แคบกวามุมภาพของ
กลองขนาด 35 มม.  
ทานสามารถดูคาเทียบเทาโดยประมาณ
ของความยาวโฟกัสของกลองขนาด 
35 มม. และถายภาพดวยมุมภาพเดียวกัน 
โดยเพ่ิมความยาวโฟกัสเลนสของทาน
ครึ่งหนึ่ง
ตัวอยางเชน เมือ่ใชเลนส 50 มม. 
ทานจะไดคาเทียบเทาโดยประมาณของ
เลนสท่ี 75 มม. ของกลองขนาด 
35 มม.

เคร่ืองหมายการคา
• Memory Stick และ  
เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• “AVCHD Progressive” และแบบอักษร 
“AVCHD Progressive” 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Panasonic 
Corporation และ Sony Corporation

• Dolby และสัญลักษณ double-D 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories

• คําวา HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface และ
โลโก HDMI เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
HDMI Licensing LLC ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอืน่ๆ

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอื่นๆ

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Cisco 
Systems, Inc.

• iPhone และ iPad เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
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• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคา
ของ SD-3C, LLC

• Android, Google Play เปนเคร่ืองหมาย
การคาของ Google Inc.

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

• เคร่ืองหมาย N เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรัฐ
อเมริกาและในประเทศอื่นๆ

• 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.

• นอกจากนี้ ชือ่ระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถึงในคูมือเลมน้ี โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพฒันาหรือ
ผูผลิตระบบและผลติภัณฑน้ัน  
อยางไรก็ตาม ในคูมือเลมน้ีอาจไมไดใช
สัญลักษณ ™ หรือ ® ในทุกท่ี
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