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ใส่แบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย)/การ์ดหน่วยความจ�า  
(แยกจ�าหน่าย) ลงในกล้อง

เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี/่การด์หน่วยความจ�า และใส่ก้อนแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจ�า
ลงในกล้อง  จากนั้น ปิดฝาปิด 

การ์ดหน่วยความจ�า ก้อนแบตเตอรี่

ก้านล็อค
ตรวจสอบว่ามุมที่มีรอยบากหันไป
ทางด้านที่ถูกต้อง 

ก้อนแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้อนแบตเตอรีห่ันหน้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องและใส่โดยที่ยังกดก้านล็อค
แบตเตอรีอ่ยู่ 

การ์ดหน่วยความจ�า
ใส่การด์หน่วยความจ�าโดยหันมุมบากของการด์ตามทิศทางที่แสดงในรูป 

กล้องนี้ใช้งานรว่มกันได้กับการด์หน่วยความจ�า SD หรอื Memory Stick  ส�าหรบัรายละเอียด
เกี่ยวกับการด์หน่วยความจ�าที่ใช้ได้ โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”

เมื่อท่านใช้การด์หน่วยความจ�ากับกล้องนี้เป็นครัง้แรก ให้ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจ�าโดยใช้
กล้อง เพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงของการด์หน่วยความจ�า 

หมายเหตุ

• การฟอรแ์มตเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้และการตั้งค่าที่บันทึกไว้ 
(ตั้งแต่ M1 ถึง M4)  เมื่อข้อมูลนี้ถูกลบแล้วจะไม่สามารถเรยีกคืนมาได้  บันทึกข้อมูลที่มีค่า 
ลงในคอมพิวเตอร ์ฯลฯ ก่อนที่จะฟอรแ์มต 

การชาร์จก้อนแบตเตอรี่

1 ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ 
หากกล้องเปิดอยู่ แบตเตอรีจ่ะไม่ชารจ์  

2 เชื่อมต่อกล้องที่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่กับ
อะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) โดยใช้
สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) แล้วต่อ
อะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเตา้รบัตดิผนงั 
ไฟชารจ์จะสว่างขึ้นเมื่อการชารจ์เริม่ต้น  เมื่อไฟชารจ์
ดับ การชารจ์เสรจ็สมบูรณ์ 

ไฟชาร์จ

การใส่เลนส์

ดัชนีการยึด

1 ถอดฝาปิดตัวกล้องออกจากกล้อง และถอดฝาปิดท้ายเลนส์ออก
จากท้ายเลนส์ 

2 เมาท์เลนส์โดยให้เครื่องหมายดัชนีสีขาว (ดัชนีการยึด) ทั้งสองบน
เลนส์และกล้องอยู่ในแนวเดียวกัน 

3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหากล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ ตามลูกศร
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าในต�าแหน่งล็อค 

การตั้งค่าภาษาและนาฬิกา

สวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)

ปุ่ มควบคุม

เลือกรายการ : //// /
ยืนยัน : ปุ่มตรงกลาง

1 กดสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)ไปที่ “ON” เพื่อเปิดกล้อง 

2 เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ มควบคุม 

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว จากนั้นกดที่
ตรงกลางปุ่ ม 

4 เลือกต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรงกลางของ
ปุ่ มเลือก 

5 ตั้งค่า [ปรับเวลาฤดูร้อน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวันที่] จากนั้น
เลือก [ตกลง] แล้วกดตรงกลาง 
หากท่านต้องการก�าหนดค่าวันที่/เวลา หรอืการตั้งค่าท้องที่ใหม่ในภายหลัง ให้เลือก MENU 
  (ตั้งค่า)  [ตั้ง วันที่/เวลา] หรอื [ตั้งค่าท้องที่] 

ถ่ายภาพ
การถ่ายภาพนิ่ง

1 เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการโดย
หมุนปุ่ มหมุนปรับโหมด 

ปุ่ มชัตเตอร์
ปุ่ มหมุนปรับโหมด

ปุ่ ม  (เปิดแฟลชขึ้น)

2 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
ปรับโฟกัส 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุด 

การเปลี่ยนมุมจอภาพ
ท่านสามารถเปลี่ยนมุมจอภาพเพื่อถ่ายภาพจากต�าแหน่งใดก็ได้ 
(A) ต�าแหน่งสูง (ถือกล้องสูง)
(B) ต�าแหน่งต�่า (ถือกล้องต�่า)
(C) ต�าแหน่งเซลฟ่ี (หันจอเข้าหาตัวท่านเพื่อถ่ายภาพเซลฟ่ี)

(A) (B) (C)

การใช้แฟลช
กดปุ่ม  (เปิดแฟลชขึ้น) เพื่อยกแฟลชขึ้น  ดันแฟลชกลับเข้าต�าแหน่งเดิมหลังจากใช้งาน  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนของแฟลชโผล่ขึ้นมา 

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

1 กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อ
เริ่มบันทึก 
สามารถเริม่บันทึกภาพเคลื่อนไหวจากโหมดถ่ายภาพ
ใดก็ได้ในการตั้งค่าเริม่ต้น 

ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)

2 กดปุ่ ม MOVIE อกีครัง้เพือ่หยดุบนัทกึ 

กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้

คู่มือเริม่ต้นใช้งาน
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มองหาข้อมูลที่มีประโยชน์ เช่น ประเด็นส�าคัญ 
เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เว็บไซต์นี้จะแนะน�าฟังก์ชั่นที่สะดวก วิธีการใช้งาน และตัวอย่างการตั้งค่า 
โปรดดูที่เว็บไซต์เมื่อคุณตั้งค่ากล้องของคุณ 

https://www.sony.net/tutorial/ilc/
บทช่วยสอน

คู่มือนี้อธิบายการเตรยีมการที่จ�าเป็นส�าหรบัเริม่การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้  
การใช้งานขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ส�าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”  
(คู่มือใช้งานทางเว็บ) 

เกี่ยวกับคู่มือส�าหรับกล้องนี้

http://rd1.sony.net/help/ilc/1810/h_zz/
“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)

ILCE-6400 คู่มือช่วยเหลือ

การเตรียม
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

ตัวเลขในเครือ่งหมายวงเล็บแสดงถึงจ�านวนชิ้น 
• กล้อง (1)
• สายไฟ (1)* (ให้มาด้วยในบางประเทศ/

ภูมิภาค)
* มสีายไฟหลายชนดิใหม้ากบัอปุกรณข์องคุณ   

ให้ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ  โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการ
ใช้งาน”

• แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ NP-FW50 (1)
• สายไมโคร USB (1)
• อะแดปเตอร์ AC (1)

ประเภทของอะแดปเตอร ์AC อาจแตกต่างกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค 

• สายสะพาย (1)
• ถ้วยยางรองตา (1)
• ฝาปิดตัวกล้อง (1)*

* ส�าหรบั ILCE-6400/ILCE-6400M เท่านั้น
• ฝาแท่นเสียบ (1) (ติดอยู่บนตัวกล้อง)
• คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (หนังสือคู่มือเล่มนี้) (1)
• คู่มืออ้างอิง (1)
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หมายเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ว่าได้ใช้ LAN ไรส้ายที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะเข้าโปรแกรมโดย 

ผิดกฎหมาย การเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอันตราย หรอืปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ 
• สิ่งส�าคัญคือจะต้องตั้งค่าความปลอดภัยเมื่อใช้ LAN ไรส้าย 
• หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย หรอืเนื่องจากเหตุการณ์ที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ LAN ไรส้าย Sony ไม่รบัผิดชอบต่อความสูญเสียหรอืความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

วิธีปิดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi ฯลฯ) ไว้ชั่วคราว
ขณะที่ท่านอยู่บนเครือ่งบิน หรอืที่อื่นๆ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นเครอืข่ายไรส้ายทั้งหมดได้ชั่วคราวโดยใช้ 
[โหมดเครือ่งบิน] 

สายไฟ
ส�าหรบัลูกค้าในสหราชอาณาจักร ไอรแ์ลนด์ มอลตา ไซปรสั และซาอุดิอาระเบีย
ใช้สายไฟ (A)  เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สายไฟ (B) ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในประเทศ/ภูมิภาคข้างต้น 
และจึงไม่ควรใช้ที่นั่น 
ส�าหรบัลูกค้าในประเทศ EU/ภูมิภาคอื่น 
ใช้สายไฟ (B) 

(A) (B)

ข้อมูลจ�าเพาะ

กล้องถ่ายภาพ
Model No. WW715296
อัตราก�าลังไฟเข้า: 7.2 V , 2.4 W
อุณหภูมิใช้งาน: 

0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: 

–20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ): 

120 × 66.9 × 59.7 มม.
120 × 66.9 × 49.9 มม.
(จากขอบด้านหน้าของเลนส์ถึงจอภาพ)

น�้าหนัก (โดยประมาณ): 
403 กรมั (รวมแบตเตอรี,่  
การด์หน่วยความจ�า SD)

อะแดปเตอร์ AC 
AC-UUD12/AC-UUE12
อัตราก�าลังไฟเข้า: 

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0.2 A
อัตราก�าลังไฟออก: 5 V , 1.5 A

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 
NP-FW50
แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด: 7.2 V 

แบบและข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เครื่องหมายการค้า
• XAVC S และ  เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation 
• AVCHD และแบบตัวอักษรโลโก้ AVCHD เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ  

Sony Corporation  
• iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ 

ประเทศอื่นๆ  
• Android และ Google Play เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC 
• Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียน

ของ Wi-Fi Alliance  
• QR Code เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Denso Wave Inc. 
• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครือ่งหมายการค้าหรอื

เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรอืผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น  อย่างไรก็ตาม ในคู่มือนี้อาจ
ไม่ได้ใช้เครือ่งหมาย ™ หรอื ® 

การดูภาพ
1 กดปุ่ ม  (ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนเป็น

โหมดดูภาพ 

ปุ่ ม  (ดูภาพ)

ปุ่ มควบคุม

2 เลือกภาพด้วยปุ่ มควบคุม 
ท่านสามารถเลื่อนไปที่ภาพก่อนหน้า/ภาพถัดไปได้
โดยการกดที่ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม 
หากต้องการเปิดดูภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่มตรงกลาง
ของปุ่มควบคุม 

การถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟน
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพไปยังสมารท์โฟนได้โดยการเชื่อมต่อกล้องและสมารท์โฟนผ่าน Wi-Fi

1 : ติดตั้ง PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน 
หากต้องการเชื่อมต่อกล้องและสมารท์โฟนของท่าน จะต้องใช้ PlayMemories Mobile 
ติดตั้ง PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของท่านไว้ล่วงหน้า 
ถ้าในสมารท์โฟนของท่านมี PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็นรุน่
ล่าสุด 

https://www.sony.net/pmm/

2 เชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช้ QR Code (ส�าหรับ
ครั้งแรกเท่านั้น) 

 : MENU   (เครือข่าย)  [ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน]  
[ส่งไปยังสมาร์ทโฟน]  [เลือกบนอุปกรณ์นี้]  ภาพที่จะ 
ถ่ายโอน 
หากท่านต้องการเลือกภาพบนสมารท์โฟน ให้เลือก [เลือกบนสมารท์โฟน] 

 : เปิด PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน และ
เลือก [สแกน QR Code ของกล้อง] 

 : สแกน QR Code ที่ปรากฏบน
กล้องโดยใช้สมาร์ทโฟนของท่าน 

ท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้เฉพาะกรณีที่ใช้ iPhone หรอื iPad 

 ติดตั้งโปรไฟล์โดยท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ iPhone หรือ
หน้าจอ iPad 

 บนหน้าจอ “Home” ของ iPhone หรือ iPad ให้เลือก  
[การตั้งค่า]  [Wi-Fi] 

 เลือก SSID ที่ปรากฏบนกล้อง 
หลังจากครัง้แรก ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องและสมารท์โฟนได้เพียงแค่เลือก SSID 

3 ภาพจะถูกถ่ายโอน 

ก�าลังถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนของท่าน (หลังจาก 
ครั้งแรก)

1 : ท�าตามขั้นตอนที่ 2- ในส่วน “การถ่ายโอนภาพไปยัง
สมาร์ทโฟน”

2 : เปิด PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน 
ภาพจะถูกถ่ายโอน 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อสมารท์โฟน โปรดดูที่เว็บไซต์สนับสนุนต่อไปนี้:
https://www.sony.net/dics/pmm1801/

• ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออื่น ๆ หรอืวิธีใช้สมารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล
ส�าหรบัใช้งานกล้อง โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”

• ไม่รบัประกันว่าฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่แนะน�าในคู่มือนี้จะสามารถท�างานกับสมารท์โฟนหรอื
แท็บเล็ตทุกชนิดได้ 

• ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องนี้จะใช้งานไม่ได้ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไรส้าย
สาธารณะ 

การจัดการและการแก้ไขภาพบน
คอมพิวเตอร์

PlayMemories Home
PlayMemories Home ให้ท่านสามารถน�าเข้าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร ์
เพื่อดูหรอืใช้งานได้  ท่านต้องติดตั้ง PlayMemories Home เพื่อน�าเข้าภาพเคลื่อนไหว XAVC S 
หรอืภาพเคลื่อนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร ์

Imaging Edge
Imaging Edge เป็นชุดซอฟต์แวรท์ี่มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพระยะไกลจากเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์และการปรบัหรอืสรา้งภาพจากไฟล์ RAW ที่บันทึกด้วยกล้อง 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้ 
https://www.sony.net/disoft/

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรดดูที่ “ข้อควรระวัง” ใน “คู่มือช่วยเหลือ” เช่นเดียวกัน 

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์
• กล้องนี้ออกแบบมาให้ทนต่อฝุ่นและความชื้น แต่ไม่กันน�้าหรอืกันฝุ่น 
• เช็ดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าของแฟลช  สิ่งสกปรกบนผิวหน้าของแฟลชอาจกลายเป็นควันหรอืคราบ 

ไหม้เกรยีมได้เนื่องจากความรอ้นจากแสงที่ฉายออกมา  หากมีสิ่งสกปรก/ฝุ่น ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม 
• อย่าปล่อยให้เลนส์หรอืช่องมองภาพได้รบัแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงจ้า เช่น แสงแดด  เนื่องจากฟังก์ชั่นการ

รวมแสงของเลนส ์การท�าเชน่นัน้อาจสง่ผลใหเ้กดิควนั ไฟหรอืการท�างานผดิปกตภิายในตวักลอ้งหรอืเลนสไ์ด ้ 
หากต้องวางกล้องทิ้งไว้โดยมีแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง เช่น แสงแดด ส่องถึง ให้ใส่ฝาปิดเลนส์ไว้ 

• เมื่อต้องถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพให้มากพอ  มิฉะนั้น แสงแดดอาจเข้าสู่
จุดโฟกัสภายในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรอืไฟได้  แม้เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพเพียงเล็กน้อย  
ก็ยังอาจส่งผลให้เกิดควันหรอืไฟได้ 

• อย่าให้เลนส์สัมผัสกับล�าแสงโดยตรง เช่น แสงเลเซอร ์ เนื่องจากอาจท�าให้เซ็นเซอรภ์าพได้รบัความเสียหาย
และเป็นเหตุให้กล้องท�างานผิดปกติได้ 

• อย่ามองไปที่แสงแดดหรอืแหล่งก�าเนิดแสงจ้าผ่านเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก  เพราะอาจท�าให้ดวงตาได้รบั
ความเสียหายโดยไม่สามารถรกัษาได้หรอืเกิดความผิดปกติได้ 

• เก็บกล้อง อุปกรณ์เสรมิต่างๆ ที่ให้มาด้วย หรอืการด์หน่วยความจ�าให้พ้นจากมือเด็ก  เด็กอาจจะกลืนลงไป
ได้  หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์โดยทันที 

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
• จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�าสูงมาก ท�าให้ได้จ�านวนพิกเซล 

ที่ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกว่า 99.99%  อย่างไรก็ดี อาจมีจุดเล็ก ๆ สีด�าและ/หรอืจุดสีสว่าง (สีขาว 
สีแดง สีน�้าเงิน หรอืสีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้เป็น
ข้อบกพรอ่งในกระบวนการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่บันทึกแต่อย่างใด 

• ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า เมารถ-เรอื หรอืคลื่นไส้   
ขอแนะน�าให้หยุดพักเป็นช่วง ๆ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 

• หากจอภาพหรอืช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รบัความเสียหาย ให้หยุดใช้กล้องโดยทันที  ชิ้นส่วนที่เสียหาย
อาจเป็นอันตรายต่อมือ ใบหน้า ฯลฯ ของคุณ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง
ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องอาจสลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับหน้าจอมืดในจอภาพหรอืช่อง 
มองภาพ  ในสถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจออย่างต่อเนื่อง อาจท�าให้มีอาการไม่สบาย เช่น ความรูส้ึก 
เจ็บป่วย เกิดขึ้นได้  หากมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง และหากจ�าเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกเป็นเวลานานหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K
• ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่าจรอ้นขึ้นเมื่อใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ 
• ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็นเวลานานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่านจะไม่รูส้ึกว่ากล้องรอ้น  

แต่ก็อาจท�าให้เกิดแผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความรอ้นต�่า เช่น รอยแดง หรอืพุพอง ได้  ควรใส่ใจกับ
สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นพิเศษ และใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 
 - เมื่อใช้กล้องในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูง
 - เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี หรอืผิวหนังมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ
 - เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

เลนส์/อุปกรณ์เสริมของ Sony
การใช้อุปกรณ์นี้รว่มกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้อง และเป็นเหตุให้เกิด 
อุบัติเหตุหรอืการท�างานผิดปกติ 

ค�าเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร ์เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์  การท�าการบันทึกสิ่งที่มี
ลิขสิทธิ์เหล่านี้โดยไม่ได้รบัอนุญาต อาจจะเป็นการกระท�าที่ขัดกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการระบุต�าแหน่ง
หากท่านอัพโหลดและแชรภ์าพซึ่งติดแท็กการระบุต�าแหน่ง อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม 
โดยไม่ได้ตั้งใจ  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกได้รบัข้อมูลการระบุต�าแหน่งของท่าน ให้ตั้งค่า  
[  ตั้งค่าเชื่อมต�าแหน่ง] เป็น [ปิด] ก่อนถ่ายภาพ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการก�าจัดทิ้งหรือการน�ากล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ
ก่อนก�าจัดทิ้งหรอืน�ากล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ โปรดด�าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
• เลือก [รเีซ็ตการตั้งค่า]  [ตั้งค่าเริม่ต้น] 

หมายเหตุเกี่ยวกับการก�าจัดทิ้งหรือการน�าการ์ดหน่วยความจ�าไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ
การใช้งาน [ฟอรแ์มต] หรอื [ลบ] ในกล้องหรอืคอมพิวเตอรอ์าจจะไม่สามารถลบข้อมูลจากการด์หน่วยความจ�า 
ให้หมดโดยสิ้นเชิงได้  ก่อนน�าการด์หน่วยความจ�าไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ ขอแนะน�าว่าควรลบข้อมูลให้หมดโดย 
สิ้นเชิงโดยใช้ซอฟต์แวรล์บข้อมูล  เมื่อก�าจัดทิ้งการด์หน่วยความจ�า ขอแนะน�าให้ใช้วิธีท�าลายทางกายภาพ 
กับการด์หน่วยความจ�านั้น 

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN ไร้สาย
กรณีที่กล้องของท่านสูญหายหรอืถูกขโมย Sony จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญหายหรอืเสียหายที่เกิด
จากการเข้าถึงหรอืใช้งานจุดเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้ในกล้องโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และค�าตอบของค�าถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์บรกิารลูกค้า
ของเรา 


