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กล้องดิจิตอลชนิด 
เปลี่ยนเลนส์ได้

http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/

“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)
ดูค�ำแนะน�ำโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นต่ำงๆ 
ของกล้องได้จำก “คู่มือช่วยเหลือ” 

ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน

E-mount
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คําแนะนําการใช้งาน
(คู่มือนี้) คําแนะนําในก�้อง

คู่มือนี้จะแนะน�ำฟังก์ชั่นพื้นฐำน
ให้บำงฟังก์ชั่น
ส�ำหรบัค�ำแนะน�ำเพื่อกำรใช้งำนทันที 
โปรดดู “คู่มือเริม่ต้นใช้งำน” (หน้ำ 18) 
“คู่มือเริม่ต้นใช้งำน” จะแนะน�ำขั้นตอน
เบื้องต้นให้ ตั้งแต่ทำ่นเปิดบรรจุภัณฑ์
จวบจนถึงขณะลั่นชัตเตอรเ์มื่อถ่ำย
ภำพแรก

[ค�ำแนะน�ำในก�้อง] จะแสดง
ค�ำอธิบำยรำยกำรเมนูตำ่งๆ ใน
จอภำพของก�้อง
ท่ำนสำมำรถดึงข้อมูลได้อยำ่งรวดเรว็ 
ในระหว่ำงถ่ำยภำพ
เมื่อต้องกำรใช้งำนฟังก์ชั่น 
[ค�ำแนะน�ำในกล้อง] ทำ่นต้องท�ำกำร 
ตั้งคำ่บำงรำยกำรไว้ล่วงหน้ำ โปรดด ู
รำยละเอียดเพิ่มเติมจำก 
“ค�ำแนะน�ำในกล้อง” ใน คู่มือช่วยเหลือ

สิ่งน่าสนใจใน 
คู่มือช่วยเห�ือ!

“คู่มือช่วยเหลือ” เป็นคู่มือแบบออนไลน์ที่สำมำรถอ่ำนเนื้อหำจำก
คอมพิวเตอรห์รอืสมำรท์โฟนได้ ใช้อ้ำงอิงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
รำยกำรเมนู กำรใช้งำนขั้นสูงและข้อมูลล่ำสุดส�ำหรบักล้องนี้

สแกน
ที่นี่

http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/

ILCE-6500 คู่มือช่วยเหลือ

ภำษำไทย
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คําเตือน
เพื่อ�ดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้า
ดูด อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูก
ความชื้น

คําเตือน

ก้อนแบตเตอรี่
กำรใช้งำนก้อนแบตเตอรีอ่ย่ำงไม่ถูกวิธี 
อำจท�ำให้ก้อนแบตเตอรีไ่หม้ เป็นสำเหตุ
ให้เกิดไฟไหม้หรอืสำรเคมีไหม้ได้   โปรด
ท�ำควำมเข้ำใจข้อควรระวังต่อไปนี้  

 • อยำ่ท�ำกำรแยกชิ้นส่วน
 • อยำ่ท�ำให้ลัดวงจรและระวังอย่ำให้ก้อน
แบตเตอรีโ่ดนแรงกระแทกหรอืแรงอัด 
อยำ่งเช่น ทุบด้วยค้อน, หล่นหรอืเหยียบ
บนแบตเตอรี ่ 
 • อยำ่ท�ำให้ลัดวงจรและอย่ำให้วัตถุที่เป็น
โลหะเขำ้มำสัมผัสกับส่วนขั้วโลหะของ
แบตเตอรี ่ 
 • อยำ่เก็บในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C  
อย่ำงเช่น บรเิวณที่มีแสงแดดส่องถึง
โดยตรง หรอืในรถยนต์ที่จอดกลำงแดด  
 • อยำ่เผำหรอืทิ้งแบตเตอรีล่งในกองไฟ  
 • อยำ่ใช้แบตเตอรีล่ิเธียมอิออนที่เสียหำย
หรอืมีรอยรัว่  
 • ชำรจ์ก้อนแบตเตอรีด่้วยเครือ่งชำรจ์
แบตเตอรีแ่ท้ของ Sony หรอือุปกรณ์ที่
สำมำรถชำรจ์ก้อนแบตเตอรีไ่ด้เท่ำนั้น  
 • เก็บก้อนแบตเตอรีใ่ห้ห่ำงจำกมือเด็ก  
 • รกัษำก้อนแบตเตอรีใ่ห้แห้งอยู่เสมอ  
 • เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรีช่นิดเดียวกัน หรอื
ชนิดเทียบเท่ำที่แนะน�ำโดย Sony เท่ำนั้น  
 • ทิ้งก้อนแบตเตอรีใ่ช้แล้วตำมค�ำแนะน�ำที่
ระบุไว้ในคู่มือเท่ำนั้น  
 • ไม่วำงผลิตภัณฑ์ไว้ในบรเิวณที่มีอุณหภูมิต�่ำ
กวำ่ -20 °C หรอืมีควำมดันต�่ำกว่ำ 11.6 kPa

ใช้เต้ำรบัติดผนังที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อใช้
อะแดปเตอร ์AC/เครือ่งชำรจ์แบตเตอรี ่
หำกมีกำรท�ำงำนผิดพลำดใด ๆ เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดปลัก๊
ออกจำกเต้ำรบัติดผนังทันที เพื่อหยุดกำร
เชื่อมต่อกับแหล่งจำ่ยไฟฟ้ำ
หำกท่ำนใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟชำรจ์ โปรด
ทรำบว่ำผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดกำรเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำแม้เมื่อไฟชำรจ์ดับลง

สำยไฟ (ถ้ำหำกให้มำด้วย) ถูกออกแบบมำ
ให้ใช้งำนกับอุปกรณ์นี้เท่ำนั้น ไม่ควรน�ำ 
ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ

สายไฟ
ส�ำหรบัลูกค้ำในสหรำชอำณำจักร 
ไอรแ์ลนด์ มอลตำ ไซปรสั และ
ซำอุดิอำระเบีย
ใช้สำยไฟ (A)   เพื่อเหตุผลด้ำนควำม
ปลอดภัย สำยไฟ (B) ไม่มีจุดประสงค์เพื่อ
ใช้ในประเทศ/ภูมิภำคขำ้งต้น และจึงไม่
ควรใช้ที่นั่น

ส�ำหรบัลูกค้ำในประเทศ EU/ภูมิภำคอื่น
ใช้สำยไฟ (B)

(A) (B)
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หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานก�้อง
ของท่าน
นอกจำกเนื้อหำในส่วนนี้ ท่ำนยังสำมำรถ 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมจำก “ข้อควรระวัง” 
ใน คู่มือช่วยเหลือ (หนำ้ 2) ได้เช่นกัน

ภาษาบนหน้าจอ
ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำที่จะให้แสดงบน
หนำ้จอโดยใช้เมนู (หนำ้ 39) ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ

 • เมื่อฟอรแ์มทกำรด์หน่วยควำมจ�ำแล้ว 
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในกำรด์หน่วย
ควำมจ�ำจะถูกลบทิ้งและไม่สำมำรถเรยีก
คืนมำได้   ก่อนที่จะฟอรแ์มท ให้คัดลอก
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์อื่น  
 • ก่อนที่ท่ำนจะเริม่บันทึกภำพ ให้ลอง
บันทึกภำพตัวอย่ำงก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ำ
กล้องจะท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง  

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
ผ�ิตภัณฑ์

 • กล้องนี้ออกแบบมำให้กันฝุ่นและกัน
ควำมชื้น แต่ไม่กันน�้ำหรอืละอองน�้ำ
 • เก็บกล้อง อุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ ที่ให้มำ
ด้วย หรอืกำรด์หน่วยควำมจ�ำให้พ้นจำก
มือเด็ก เด็กอำจจะกลืนลงไปได้ หำกมี
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น ให้ไปพบ
แพทย์โดยทันที

ไม่มีการชดเชยใดๆ ต่อความ
เสียหายของข้อมู�หรือความ 
ผิดพ�าดในการบันทึกภาพ
Sony ไม่อำจรบัประกันได้ในกรณีที่เกิด
ควำมล้มเหลวในกำรบันทึก หรอืเกิดกำร
สูญเสียหรอืเสียหำยต่อภำพที่บันทึกหรอื
ข้อมูลเสียง เนื่องจำกกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของกล้องหรอืสื่อบันทึก ฯลฯ ทั้งนี้เรำขอ
แนะน�ำให้ส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญเก็บไว้

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ ช่อง
มองภาพอิเ�็กทรอนิกส์ เ�นส์ 
แ�ะเซ็นเซอร์ภาพ

 • จอภำพและช่องมองภำพอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีควำมแม่นย�ำสูง
มำก ท�ำให้ได้จ�ำนวนพิกเซลที่ท�ำงำนได้ 
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพกว่ำ 99.99% 
อย่ำงไรก็ดี อำจมีจุดเล็กๆ สีด�ำและ/หรอื
จุดสีสวำ่ง (สีขำว สีแดง สีน�้ำเงิน หรอื 
สีเขียว) ปรำกฏในจอภำพ และช่องมอง
ภำพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลำ จุด
เหล่ำนี้เป็นเรือ่งปกติในกระบวนกำรผลิต 
และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพของภำพ
แต่อย่ำงใด
 • อยำ่ถือกล้องโดยจับที่จอภำพ
 • เมื่อใช้เลนส์เพำเวอรซ์ูม ต้องใช้ควำม
ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้นิ้วหรอืวัตถุ 
อื่นใดเขำ้ไปติดในเลนส์



C:\CX79700\4690671411_TH\4690671411ILCE6500AP2\01TH-ILCE6500AP2\010BEF.indd
2016/10/03 15:05

ILCE-6500
4-690-671-41(1)

TH

5

 • อย่ำให้เลนส์หรอืช่องมองภำพได้รบัแสง
จำกแหล่งก�ำเนิดแสงจ้ำ เช่น แสงแดด 
เนื่องจำกฟังก์ชั่นกำรรวมแสงของเลนส์ 
กำรท�ำเช่นนั้นอำจส่งผลให้เกิดควัน ไฟ
หรอืกำรท�ำงำนผิดปกติภำยในตัวกล้อง
หรอืเลนส์ได้ หำกต้องวำงกล้องทิ้งไว้โดย
มีแสงจำกแหล่งก�ำเนิดแสง เช่น แสงแดด 
ส่องถึง ให้ใส่ฝำปิดเลนส์ไว้
 • เมื่อต้องถ่ำยภำพย้อนแสง พยำยำมให้
ดวงอำทิตย์อยู่ห่ำงจำกมุมภำพให้มำก
พอ มิฉะนั้น แสงแดดอำจเข้ำสู่จุดโฟกัส
ภำยในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรอื
ไฟได้ แม้เมื่อดวงอำทิตย์อยู่ห่ำงจำก 
มุมภำพเพียงเล็กน้อย ก็ยังอำจส่งผลให้
เกิดควันหรอืไฟได้
 • อย่ำให้เลนส์สัมผัสกับล�ำแสงโดยตรง 
เช่น แสงเลเซอร ์เนื่องจำกอำจท�ำให้
เซ็นเซอรภ์ำพได้รบัควำมเสียหำยและ
เป็นเหตุให้กล้องท�ำงำนผิดปกติได้
 • อย่ำมองไปที่แสงแดดหรอืแหล่งก�ำเนิด
แสงจ้ำผ่ำนเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก 
เพรำะอำจท�ำให้ดวงตำได้รบัควำม 
เสียหำยโดยไม่สำมำรถรกัษำได้หรอื 
เกิดควำมผิดปกติได้  
 • อย่ำใช้กล้องในสถำนที่ซึ่งมีคลื่นวิทยุแรง
หรอืมีกำรปล่อยรงัสี   กำรบันทึกและกำร
แสดงภำพอำจท�ำงำนไม่ถูกต้อง
 • อำจมีเงำภำพปรำกฏบนหน้ำจอใน 
สถำนที่เย็น   ซึ่งอำกำรเช่นนี้ไม่ได้ 
แสดงว่ำกล้องท�ำงำนผิดปกติ
 • ภำพที่บันทึกไว้อำจแตกต่ำงจำกภำพที่ 
ดูจำกจอก่อนกำรบันทึก  

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เ�นส์
แ�ะอุปกรณ์เสริม
ขอแนะน�ำให้ใช้เลนส์/อุปกรณ์เสรมิของ 
Sony ที่ได้รบักำรออกแบบให้เหมำะสมกับ
คุณลักษณะของกล้องนี้   กำรใช้กล้องนี้
รว่มกับผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตรำยอื่นอำจ 
ส่งผลต่อประสิทธิภำพของกล้อง และเป็น
เหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรอืกำรท�ำงำนผิดปกติ   
Sony ไม่รบัผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรอืกำร
ท�ำงำนผิดปกติดังกล่ำว

หมายเหตุเกี่ยวกับ 
แท่นเสียบ Multi Interface

 • เมื่อติดตั้งหรอืถอดอุปกรณ์เสรมิต่ำง ๆ 
เช่น แฟลชภำยนอก เข้ำกับ 
แท่นเสียบ Multi Interface ต้องปิดกำร
จำ่ยไฟให้เป็น OFF ก่อน เมื่อติดอุปกรณ์
เสรมิ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำอุปกรณ์
เสรมินั้นยึดแน่นกับกล้องดีแล้ว
 • ห้ำมใช้แท่นเสียบ Multi Interface กับ
แฟลชที่มีจ�ำหน่ำยทั่วไปซึ่งใช้แรงดัน
ไฟฟ้ำ 250 V ขึ้นไป หรอืมีขั้วสลับกับ
กล้อง กำรท�ำเช่นนี้อำจท�ำให้เกิดควำม
เสียหำยได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ด้วยช่องมองภาพ

 • ภำพอำจผิดเพี้ยนเล็กน้อยใกล้กับมุม 
ของช่องมองภำพ   ซึ่งอำกำรเช่นนี้ไม่ได้ 
แสดงว่ำกล้องท�ำงำนผิดปกติ หำก
ต้องกำรดูองค์ประกอบทั้งหมดพรอ้ม
ด้วยรำยละเอียดทั้งหมดของภำพ ท่ำน
สำมำรถดูจำกจอภำพได้เช่นกัน
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 • หำกท่ำนกวำดกล้องขณะก�ำลังมองผ่ำน
ช่องมองภำพ หรอืขยับดวงตำไปรอบๆ 
ภำพในช่องมองภำพอำจผิดเพี้ยนหรอื
สีของภำพอำจเปลี่ยน   นี่เป็นลักษณะ
เฉพำะของเลนส์หรอือุปกรณ์แสดงผล 
ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติ   เมื่อท่ำนถ่ำย
ภำพ ขอแนะน�ำให้มองที่บรเิวณตรงกลำง
ของช่องมองภำพ  
 • ขณะถ่ำยภำพโดยใช้ช่องมองภำพ  
ท่ำนอำจมีอำกำรต่ำงๆ เช่น ตำล้ำ 
เหนื่อยล้ำ กำรเมำเหตุเดินทำง หรอื
คลื่นไส้   ขอแนะน�ำให้หยุดพักเป็นช่วงๆ 
ขณะที่ถ่ำยภำพด้วยช่องมองภำพ  
ในกรณีที่ท่ำนรูส้ึกไม่สบำยตัว ให้หยุดใช้
ช่องมองภำพจนกว่ำอำกำรของท่ำนจะดี
ขึ้น และไปพบแพทย์หำกจ�ำเป็น  

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
ในระหว่ำงกำรถ่ำยภำพต่อเนื่อง กล้อง 
อำจสลับระหว่ำงหน้ำจอถำ่ยภำพกับ 
หน้ำจอมืดในจอภำพหรอืช่องมองภำพ ใน
สถำนกำรณ์นี้ หำกมองภำพหน้ำจออยำ่ง
ต่อเนื่อง อำจท�ำให้มีอำกำรไม่สบำย เช่น 
ควำมรูสึ้กเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้ หำกมีอำกำร
ไม่สบำยเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง และหำก
จ�ำเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก
เป็นเว�านานหรือการบันทึก
ภาพเค�ื่อนไหว 4K

 • ทำ่นอำจไมส่ำมำรถบนัทกึภำพเคลือ่นไหว 
หรอืกลอ้งอำจจะปิดสวติช์เองโดย
อตัโนมตัเิพ่ือป้องกนัตวัเอง ทัง้นีข้ึ้นกบั
อณุหภูมขิองกล้องและแบตเตอรี ่  จะมี
ขอ้ควำมปรำกฏบนหนำ้จอกอ่นกลอ้ง
ปิดสวิตช ์หรอืก่อนทีท่ำ่นจะไมส่ำมำรถ
บนัทกึภำพเคล่ือนไหวไดอ้กีต่อไป   ใน
กรณนีี ้ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งและรอจนกว่ำ
อณุหภูมขิองกล้องและแบตเตอรีจ่ะลดลง   
ถำ้หำกทำ่นเปิดสวติชโ์ดยไมร่อให้กลอ้ง
และแบตเตอรีเ่ยน็ลงอยำ่งพอเพียง กลอ้ง
อำจจะปิดสวติชอ์กีครัง้หรอืทำ่นอำจจะไม่
สำมำรถถำ่ยภำพเคลื่อนไหวได้  
 • ภำยใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูง อุณหภูมิ
ของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเรว็  
 • เมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น 
คุณภำพของภำพอำจด้อยลง   ขอแนะน�ำ
ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลง
ก่อนที่จะถ่ำยภำพต่อไป  
 • ผิวกล้องอำจรอ้นขึ้น   ซึ่งอำกำรเช่นนี้ 
ไม่ได้แสดงว่ำกล้องท�ำงำนผิดปกติ
 • ถำ้ผิวหนังของท่ำนสัมผัสกล้องเป็นเวลำ
นำนขณะที่มีกำรใช้งำนกล้อง แม้ว่ำท่ำน
จะไม่รูส้ึกวำ่กล้องรอ้น แต่ก็อำจท�ำให้เกิด
แผลไหม้เนื่องจำกอุณหภูมิควำมรอ้นต�่ำ 
เช่น รอยแดง หรอืพุพอง ได้ 
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ควรใส่ใจกับสถำนกำรณ์ต่อไปนี้เป็น
พิเศษ และใช้ขำตั้งกล้อง ฯลฯ
 – เมื่อใช้กล้องในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูง
 – เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือด
ไม่ดี หรอืผิวหนังมีควำมไวต่อสิ่งต่ำง ๆ
 – เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่ำ 
[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

 • โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในระหว่ำงกำรถ่ำย
ภำพเคลื่อนไหว 4K ระยะเวลำบันทึก
อำจลดลงในสภำวะที่มีอุณหภูมิต�่ำ 
ท�ำให้แบตเตอรีอุ่่นขึ้น หรอืเปลี่ยนเป็น
แบตเตอรีก่้อนใหม่  

หมายเหตุเกี่ยวกับการเ�่นภาพ
เค�ื่อนไหวบนอุปกรณ์อื่น
อำจไม่สำมำรถเล่นภำพเคลื่อนไหวที่บันทึก
ด้วยกล้องนี้ได้ถูกต้องบนอุปกรณ์อื่น   และ
อำจไม่สำมำรถเล่นภำพเคลื่อนไหวที่บันทึก
ด้วยอุปกรณ์อื่นได้ถูกต้องบนกล้องนี้  

คําเตือนเกี่ยวกับ�ิขสิทธิ์
รำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร ์เทปบันทึก
ภำพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อำจจะมีลิขสิทธิ์   
กำรท�ำกำรบันทึกสิ่งที่มีลิขสิทธิ์เหลำ่นี้โดย
ไม่ได้รบัอนุญำต อำจจะเป็นกำรกระท�ำที่
ขัดกับกฎหมำยลิขสิทธิ์  

ราย�ะเอียดของข้อมู�ที่อธิบาย
ไว้ในคู่มือเ�่มนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภำพและข้อมูล
จ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์ที่กล่ำวถึงต้องเป็น 
ไปตำมเงื่อนไขต่อไปนี้ เว้นแต่จะอธิบำย
ไว้ในคู่มือเล่มนี้ ที่อุณหภูมิโดยรอบปกติ
ที่ 25 ºC และใช้แบตเตอรีท่ี่ชำรจ์เต็มจน
กระทั่งไฟชำรจ์ดับ

วิธีปิดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย 
(ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC แ�ะ  
Bluetooth ฯ�ฯ) ไว้ชั่วคราว
ขณะที่ท่ำนอยู่บนเครือ่งบิน หรอืที่อื่นๆ 
ท่ำนสำมำรถปิดฟังก์ชั่นเครอืข่ำยไรส้ำย
ทั้งหมดได้ชั่วครำว  
เลือกปุ่ม MENU   (ไรส้ำย)  
[โหมดเครือ่งบิน]  [เปิด]
หำกตั้งคำ่ [โหมดเครือ่งบิน] ไว้ที่ [เปิด]  
รูป  (เครือ่งบิน) จะปรำกฏในหน้ำจอ

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN 
ไร้สาย
กรณีที่กล้องของท่ำนสูญหำยหรอืถูกขโมย 
Sony จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อกำร
สูญหำยหรอืเสียหำยที่เกิดจำกกำรเข้ำถึง
หรอืใช้งำนจุดเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้ใน
กล้องโดยไม่ได้รบัอนุญำต

หมายเหตเุก่ียวกบัความป�อดภยั
เมือ่ใชผ้�ิตภณัฑ ์LAN ไรส้าย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ว่ำได้ใช้ LAN 
ไรส้ำยที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเจำะ
เขำ้โปรแกรมโดยผิดกฎหมำย กำรเข้ำถึง
โดยบุคคลภำยนอกที่เป็นอันตรำย หรอื
ปัญหำดำ้นควำมปลอดภัยอื่นๆ  
 • สิ่งส�ำคัญคือจะต้องตั้งค่ำควำมปลอดภัย
เมื่อใช้ LAN ไรส้ำย  
 • หำกเกิดปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย
เนื่องจำกไม่มีมำตรกำรป้องกันควำม
ปลอดภัย หรอืเนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ LAN ไรส้ำย Sony ไม่
รบัผิดชอบต่อควำมสูญเสียหรอืควำม
เสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น
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การตรวจสอบก�้องแ�ะรายการที่ 
ให้มาด้วย
ตัวเลขในเครือ่งหมำยวงเล็บแสดงถึง
จ�ำนวนชิ้น  

 • ก�้อง (1)

 • สำยไฟ (1)* (ให้มำด้วยในบำง
ประเทศ/ภูมิภำค)

* มีสำยไฟหลำยชนิดให้มำกับกล้อง
ของคุณ ให้ใช้สำยไฟที่เหมำะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภำคของคุณ   ดูหน้ำ 3

 • แบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้ 
NP-FW50 (1)

 • สำยไมโคร USB (1)

 • อะแดปเตอร์ AC (1)

 • สำยสะพำย (1)

 • ถ้วยยำงรองตำ (1)

 • ฝำปิดตัวก�้อง (1) (ติดมำกับ 
ตัวก�้อง)

 • ฝำแท่นเสียบ (1) (ติดมำกับ 
ตัวก�้อง)

 • ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน (หนังสือคู่มือ
เ�่มนี้) (1)

 • Wi-Fi Connection/One-touch 
(NFC) Guide (1)
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ส่วนประกอบของก�้อง

เมื่อถอดเ�นส์ออก

 ปุ่ มชัตเตอร์

 เซ็นเซอร์ระยะไก�

 เสำอำกำศ Wi-Fi (ติดตั้งในตัว)

 สวิตช์ ON/OFF (ไฟห�ัก)

 ไฟระบบตั้งเว�ำ/ไฟ AF มำก่อน

 ปุ่ มป�ดเ�นส์

 ไมโครโฟน*

 เมำท์

 เซ็นเซอร์ภำพ**

 หน้ำสัมผัสเ�นส์**

* อย่ำให้มีสิ่งใดปกคลุมชิ้นส่วนนี้ขณะที่
ก�ำลังบันทึกภำพเคลื่อนไหว กำรท�ำ 
เช่นนั้นอำจท�ำให้เกิดสัญญำณรบกวน
หรอืเสียงเบำลง  

** อย่ำสัมผัสชิ้นส่วนนี้โดยตรง
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 แท่นเสียบ Multi Interface*
อุปกรณ์เสรมิบำงอันอำจใส่ได้ไม่
สุด และอำจยื่นพ้นออกมำทำงด้ำน
หลังของแท่นเสียบ Multi interface 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสำมำรถเสียบ
อุปกรณ์เสรมิมำจนสุดด้ำนหน้ำของ
แท่นเสียบ แสดงว่ำกำรเชื่อมต่อ
เสรจ็สมบูรณ์

  เครื่องหมำยแสดงต�ำแหน่ง
เซ็นเซอร์ภำพ
เซ็นเซอรภ์ำพเป็นเซ็นเซอรท์ี่
แปลงแสงเป็นสัญญำณไฟฟ้ำ 
เครือ่งหมำย  บ่งบอกถึง
ต�ำแหน่งของเซ็นเซอรภ์ำพ เมื่อทำ่น
วัดระยะห่ำงที่แน่นอนจำกกล้องถึง
วัตถุ ให้อำ้งอิงกับต�ำแหน่งของเส้น
แนวนอน ระยะระหว่ำงผิวสัมผัส
ของเลนส์กับเซ็นเซอรภ์ำพอยู่ที่
ประมำณ 18 มม.

ถ้ำวัตถุอยู่ใกล้กว่ำระยะถ่ำยภำพ
ที่ต�่ำที่สุดของเลนส์ จะไม่สำมำรถ
ยืนยันโฟกัสได้ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำมีระยะห่ำงระหว่ำงวัตถุกับกล้อง
อย่ำงเพียงพอ

 ขอเกี่ยวสำยสะพำย
รอ้ยปลำยสำยคล้องทั้งสองด้ำน 
เข้ำกับกล้อง
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 ��ำโพง

 แฟ�ช
 • กดปุ่ม  (เปิดแฟลชขึ้น) เพื่อ 
ใช้งำนแฟลช แฟลชไม่ยกตัวขึ้น
โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อไม่ได้ใช้งำนแฟลช ให้กด
แฟลชกลับเข้ำไปในตัวกล้อง

 ปุ่ ม C2 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 2)

 ปุ่ ม C1 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 1)

 ปุ่ มหมุนปรับโหมด
 (โหมดอัตโนมัติ)/

 (โปรแกรมอัตโนมัต)/
 (ก�ำหนดค่ำรูรบัแสง)/
 (ก�ำหนดชัตเตอรส์ปีด)/
 (ปรบัระดับแสงเอง)/

1/2 (ใช้ค่ำบันทึก)/
 (ภำพเคลื่อน/ส.ค.โมชั่น)/
 (ถ่ำยภำพพำโนรำมำ)/
 (เลือกบรรยำกำศ)

 ปุ่ มหมุน
ท่ำนสำมำรถปรบักำรตั้งคำ่ตำ่งๆ 
ส�ำหรบัโหมดถำ่ยภำพแต่ละโหมด
ได้อยำ่งรวดเรว็

 ขั้วต่อ Multi/Micro USB*
ขั้วต่อนี้สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่
ใช้งำนรว่มกับไมโคร USB ได้

 ไฟชำร์จ

 ช่องต่อจิ๋ว HDMI

 ช่องต่อ  (ไมโครโฟน)
เมื่อต่อไมโครโฟนภำยนอก 
ไมโครโฟนในตัวจะปิดโดยอัตโนมัติ 
หำกไมโครโฟนภำยนอกเป็นแบบ
ต่อโดยใช้ไฟเลี้ยง ไมโครโฟนจะได้
รบัไฟเลี้ยงจำกกล้อง

* ส�ำหรบัรำยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
เสรมิที่สำมำรถใช้รว่มกับแท่นเสียบ 
Multi Interface และ  
ขั้วต่อ Multi/Micro USB ได้ โปรดดูที่
เว็บไซต์ Sony หรอืขอค�ำแนะน�ำจำก
ตัวแทนจ�ำหน่ำย Sony หรอืศูนย์บรกิำร 
Sony ที่ได้รบัอนุญำตในพื้นที่
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 เซ็นเซอร์ตำ

 ช่องมองภำพ

 ถ้วยยำงรองตำ
ไม่ได้ติดอยู่กับตัวกล้องมำจำก
โรงงำน แนะน�ำให้ท่ำนติด ถ้วยยำง
รองตำ เมื่อตั้งใจจะใช้ช่องมองภำพ

การติด/ถอดถ้วยยางรองตา
ใส่ถ้วยยำงรองตำเขำ้ในรอ่งบนช่อง
มองภำพแล้วเลื่อนให้เข้ำที่

หำกต้องกำรถอดถ้วยยำงรองตำ ให้
จับทำงด้ำนซำ้ยและขวำพรอ้มกัน
และยกขึ้น

 • ถอดถ้วยยำงรองตำออกเมื่อเสียบ
อุปกรณ์เสรมิ (แยกจ�ำหน่ำย)  
เขำ้กับแท่นเสียบ Multi Interface

 จอภำพ (ส�ำหรับกำรใช้งำนแบบ
สัมผัส: หน้ำจอสัมผัส/แผงสัมผัส)
ท่ำนสำมำรถปรบัจอภำพให้ได้ 
มุมมองที่เหมำะสมและถำ่ยภำพ
จำกต�ำแหน่งใดก็ได้ 

ท่ำนอำจไม่สำมำรถปรบัมุมจอภำพ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของขำตั้งกล้อง 
ที่ใช้ ในกรณีดังกลำ่ว ให้คลำย 
สกรูขำตั้งกล้องเล็กน้อยเพื่อปรบั
มุมจอภำพ

 ปุ่ มปรับไดออปเตอร์
ปรบัปุ่มปรบัไดออปเตอรใ์ห้ 
เหมำะสมกับสำยตำจนกว่ำกำร
แสดงผลจะปรำกฏชัดเจนใน 
ช่องมองภำพ หำกหมุนปุ่มปรบั 
ไดออปเตอรไ์ม่สะดวก ให้ถอด 
ถ้วยยำงรองตำออกก่อนหมุนปุ่มนั้น
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 ปุ่ ม  (เปิดแฟ�ชขึ้น)

 ปุ่ ม MENU

 ก้ำนเ�ื่อน AF/MF/AEL

 ส�ำหรับถ่ำยภำพ: ปุ่ ม AF/MF/ 
ปุ่ ม AEL
ส�ำหรับดูภำพ: ปุ่ ม  (ขยำย)

 ปุ่ ม MOVIE (ภำพเค�ื่อนไหว)

 ส�ำหรับถ่ำยภำพ: ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น)
ส�ำหรับดูภำพ: ปุ่ ม 

 (ส่งไปยังสมำร์ทโฟน)
ท่ำนสำมำรถแสดงหน้ำจอส�ำหรบั 
[ส่งไปยังสมำรท์โฟน] ได้เมื่อกด
ปุ่มนี้

 ปุ่ มควบคุม

 ปุ่ มตรงก�ำง

 ส�ำหรับถ่ำยภำพ: ปุ่ ม C3 (ปุ่ ม
ก�ำหนดเอง 3)
ส�ำหรับดูภำพ: ปุ่ ม  (�บ)

 ปุ่ ม  (ดูภำพ) 

  (เครื่องหมำย N) 
เครือ่งหมำยนี้แสดงจุดสัมผัส
ส�ำหรบัเชื่อมต่อกล้องและสมำรท์
โฟนที่มี NFC

 • NFC (Near Field 
Communication) คือมำตรฐำน
สำกลของเทคโนโลยีส่ือสำรไรส้ำย
ระยะสั้น
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 ฝำปิดแผ่นเชื่อมต่อ
ใช้อุปกรณ์นี้เมื่อใช้อะแดปเตอร ์AC 
รุน่ AC-PW20 (แยกจ�ำหน่ำย) ใส่
แผงต่อเขำ้ในช่องใส่แบตเตอรี ่ 
จำกนั้นสอดสำยไฟผ่ำนฝำปิด 
แผ่นเชื่อมต่อตำมที่แสดงในภำพ
ด้ำนล่ำง

ตรวจสอบว่ำสำยไม่ถูกหนีบเมื่อ
ปิดฝำปิด

 ช่องต่อขำตั้งก�้อง
ใช้ขำตั้งกล้องที่มีสกรูยำวไม่เกิน  
5.5 มม. มิฉะนั้น ทำ่นจะไม่สำมำรถ
ยึดกล้องได้อย่ำงแน่นหนำ และอำจ
เกิดควำมเสียหำยกับกล้องได้

 ไฟแสดงสถำนะกำรเข้ำถึง

 ฝำปิดช่องใส่แบตเตอรี่/ 
กำร์ดหน่วยควำมจ�ำ

 ช่องเสียบกำร์ดหน่วยควำมจ�ำ

 ก้ำน�็อคแบตเตอรี่

 ช่องเสียบแบตเตอรี่
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การใช้งานปุ่ มควบคุม

 • ท่ำนสำมำรถเลือกรำยกำรกำรตั้งคำ่ได้โดยกำรหมุนหรอืกดด้ำนบน/ล่ำง/ซ้ำย/
ขวำ ของปุ่มควบคุม กำรเลือกของท่ำนจะถูกก�ำหนดเมื่อท่ำนกดตรงกลำงปุ่ม
ควบคุม

 • กำรตั้งค่ำเริม่ต้นส�ำหรบัดำ้นบน/ล่ำง/ซ้ำย/ขวำ และตรงกลำงปุ่มควบคุมจะเป็น
ดังนี้ 
ด้ำนบน: DISP (กำรตั้งคำ่กำรแสดงผล)  
ด้ำนล่ำง: ชดเชยแสง/ดัชนีภำพ (  / )  
ด้ำนซำ้ย: โหมดขับเคลื่อน ( )  
ดำ้นขวำ: ISO  
ตรงกลำง: AF ตำมตำ  
นอกจำกนี้ ท่ำนยังสำมำรถก�ำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องกำรให้กับดำ้นล่ำง/ซำ้ย/ขวำ 
หรอืตรงกลำงของปุ่มควบคุมได้อีกด้วย

 • ในระหว่ำงที่ดูภำพ ทำ่นสำมำรถเรยีกดูภำพถัดไป/ภำพก่อนหนำ้ได้โดยกำรกด
ด้ำนขวำ/ซ้ำย ของปุ่มควบคุมหรอืกำรหมุนปุ่มควมคุม



ILCE-6500
4-690-671-41(1)

C:\CX79700\4690671411_TH\4690671411ILCE6500AP2\01TH-ILCE6500AP2\020PRE.indd
2016/10/03 15:05

TH

16

การใช้ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น)

ท่ำนสำมำรถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) และเรยีกใช้ในขณะ
ถ่ำยภำพได้ ทำ่นสำมำรถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ได้สูงสุด 
12 ฟังก์ชัน

1 กดปุ่ ม DISP ซํ้าห�าย ๆ ครั้ง 
เพื่อให้แสดงโหมดหน้าจอที่
ไม่ใช่ [สําหรับช่องมองภาพ] 
จากนั้นกดปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น)

Fn

2 เ�ือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการโดยกดด้านบน/�่าง/ซ้าย/
ขวา ของปุ่ มควบคุม

3 เ�ือกการตั้งค่าที่ต้องการโดย
หมุนปุ่ มควบคุม แ�้วกดที่
ตรงก�างปุ่ มควบคุม
 • บำงฟังก์ชั่นสำมำรถปรบัละเอียดได้ 
โดยใช้ปุ่มหมุน

เมือ่ตอ้งการปรับการตัง้คา่จากหนา้จอตัง้คา่โดยเฉพาะ
เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องกำรในขั้นที่ 2 จำกนั้นกดที่
ตรงกลำงของปุ่มควบคุม หน้ำจอตั้งค่ำเฉพำะ
ส�ำหรบัฟังก์ชั่นจะปรำกฏขึ้น ท�ำกำรปรบักำร
ตั้งคำ่ตำมค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน
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การใช้ก้านเ�่ือน AF/MF/AEL

ท่ำนสำมำรถสลับฟังก์ชั่นของปุ่ม AF/MF/AEL 
ไปเป็น AF/MF หรอื AEL ได้โดยกำรเปลี่ยน
ต�ำแหน่งของก้ำนเลื่อน AF/MF/AEL 

เมื่อท่ำนหมุนก้ำนเลื่อน AF/MF/AEL ไปที่
ต�ำแหน่ง AF/MF และกดปุ่ม โหมดโฟกัสจะ
เปลี่ยนไปมำระหว่ำงอัตโนมัติกับแมนนวล
ชั่วครำว (ควบคุม AF/MF) เมื่อท่ำนหมุน 
กำ้นเลื่อน AF/MF/AEL ไปที่ต�ำแหน่ง AEL 
และกดปุ่ม ระดับแสงจะถูกล็อค (ล็อค AE)

ก้ำนเ�ื่อน AF/MF/AEL

ปุ่ ม AF/MF/ 
ปุ่ ม AEL
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คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ขั้นที่ 1: ใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจํา�งในก�้อง

ดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด์หน่วยควำมจ�ำที่สำมำรถใช้กับกล้องนี้ได้ในหนำ้ 42

1 เปิดฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี่/
การ์ดหน่วยความจํา

2 ใส่ก้อนแบตเตอรี่โดยที่
ยังกดก้าน�็อคด้วยป�าย
แบตเตอรี่ จนกว่าแบตเตอรี่
จะ�็อคเข้าที่

ก้ำน�็อค

3 ใส่การ์ดหน่วยความจํา
 • ให้ใส่กำรด์หน่วยควำมจ�ำจนคลิก
เข้ำที่โดยหันมุมบำกของกำรด์ตำม
ทิศทำงที่แสดงในรูป มิฉะนั้น อำจ
ท�ำให้กำรท�ำงำนผิดปกติได้

4 ปิดฝาปิด
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คําแนะนํา

 • เมื่อท่ำนใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำกับกล้องนี้เป็นครัง้แรก ขอแนะน�ำให้ฟอรแ์มตกำรด์ใน
กล้อง เพื่อให้กำรด์หน่วยควำมจ�ำมีประสิทธิภำพที่คงที่มำกยิ่งขึ้น (หน้ำ 39)

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไฟแสดงสถำนะกำร
เขำ้ถึง (หน้ำ 14) ไม่ติดสว่ำงอยู่ และปิด
สวิตช์กล้องแล้ว จำกนั้น ดันก้ำนล็อคขึ้น
แล้วน�ำแบตเตอรีอ่อกมำ ระวังอยำ่ท�ำ
แบตเตอรีห่ล่น

ก้ำน�็อค

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจํา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไฟแสดงสถำนะกำร
เขำ้ถึง (หน้ำ 14) ไม่ติดสว่ำง จำกนั้นดัน
กำรด์หน่วยควำมจ�ำเขำ้ในช่องเสียบกำรด์
หนึ่งครัง้เพื่อน�ำกำรด์ออก
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ขัน้ที ่2: ชารจ์แบตเตอรีข่ณะทีแ่บตเตอรีย่งัอยูใ่นก�อ้ง

1 ปิดสวิตช์ผ�ิตภัณฑ์

2 เชื่อมต่อก�้องกับ
แบตเตอรี่ที่ใส่เข้าใน 
อะแดปเตอร์ AC  
(ที่ให้มาด้วย) โดยใช้ 
สายไมโคร USB  
(ที่ให้มาด้วย) แ�้วต่อ
อะแดปเตอร์ AC เข้ากับ
เต้ารับติดผนัง

ไฟชาร์จบนก�้อง (สีส้ม)
ติดสว่ำง: ก�ำลังชำรจ์
ดับ: ชำรจ์เสรจ็แล้ว
กะพรบิ: กำรชำรจ์เกิดข้อผิดพลำดหรอืกำรชำรจ์หยุดชั่วครำว เนื่องจำกกล้องไม่
อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมำะสม

 • เวลำในกำรชำรจ์ (ชำรจ์เต็ม): ประมำณ 150 นำที (เมื่อชำรจ์แบตเตอรีท่ี่ไม่มี
ประจุเหลือในที่ที่อุณหภูมิ 25°C)

 • กรณีที่ใช้แบตเตอรีท่ี่เพิ่งซื้อมำใหม่หรอืแบตเตอรีท่ี่ไม่ได้ใช้งำนเป็นเวลำนำน 
ไฟชำรจ์อำจกะพรบิถี่ๆ ขณะก�ำลังชำรจ์แบตเตอรี ่หำกเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ขึ้น 
ให้ถอดแบตเตอรีห่รอืถอดสำย USB ออกจำกกล้อง และใส่กลับเข้ำไปใหม่เพื่อ
ชำรจ์อีกครัง้

 • ต้องใช้แบตเตอรี ่Sony สำยไมโคร USB (ที่ให้มำด้วย) และอะแดปเตอร ์AC 
(ที่ให้มำด้วย) ของแท้เท่ำนั้น
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ขั้นที่ 3: ใส่เ�นส์

1 ถอดฝาปิดตวัก�้องออกจาก
ก�้อง แ�ะถอดฝาปิดท้าย
เ�นส์ออกจากท้ายเ�นส์  
 • เมื่อเปลี่ยนเลนส์ ให้เปลี่ยนเลนส์
อย่ำงรวดเรว็ในบรเิวณซึ่งปรำศจำก
ฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรอื
สิ่งสกปรกเข้ำไปภำยในตัวกล้อง

ฝำปิดทำ้ยเ�นส์

ฝำปิดตัวก�้อง

2 เมาท์เ�นส์โดยให้
เครื่องหมายดัชนีสีขาว 
(ดัชนีเมาท์) ทั้งสองบน
เ�นส์แ�ะก�้องอยู่ในแนว
เดียวกัน
 • ถือกล้องโดยให้เลนส์คว�่ำลงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรอืสิ่ง
สกปรกเข้ำไปในตัวกล้อง

3 ขณะที่ดันเ�นส์เบาๆ เข้าหา
ก�้อง ให้หมุนเ�นส์ช้าๆ 
ตาม�ูกศรจนกว่าจะได้ยิน
เสียงค�ิกเข้าในตําแหน่ง
�็อค
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หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำใส่เลนส์เข้ำไปตรงๆ และอย่ำใช้ควำมรุนแรงขณะใส่เลนส์
 • อยำ่กดปุ่มปลดเลนส์ขณะก�ำลังติดเลนส์
 • ต้องใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมำท์ (แยกจ�ำหน่ำย) เมื่อใช้เลนส์ A-mount (แยกจ�ำหน่ำย) ดู
รำยละเอียดจำกคู่มือกำรใช้งำนที่ให้มำพรอ้มกับอะแดปเตอรแ์ปลงเมำท์  
 • เมื่อถือกล้องที่ใส่เลนส์แล้ว ให้จับกล้องและเลนส์อย่ำงมันคง
 • อยำ่จับส่วนของเลนส์ที่ยื่นออกมำเพื่อซูมหรอืปรบัโฟกัส

เมื่อต้องการถอดเ�นส์
กดปุ่มปลดเลนส์ค้ำงไว้และหมุนเลนส์ไป
ในทิศทำงของลูกศรจนหมุนต่อไม่ได้

ปุ่ มป�ดเ�นส์
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ขั้นที่ 4: ตั้งภาษาแ�ะนาฬิกา

1 หมุนสวิตช์ ON/OFF (ไฟ
ห�ัก) ไปที่ “ON” เพื่อเปิด
ก�้อง

สวิตช์ ON/OFF 
(ไฟห�ัก)

2 เ�ือกภาษาที่ต้องการ  
จากนั้นกดที่ตรงก�างปุ่ ม
ควบคุม

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เ�ือก [ตก�ง] แ�้ว  
จากนั้นกดที่ตรงก�างปุ่ ม

4 เ�ือกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรง
ก�างของปุ่ มเ�ือก

5 เ�ือกรายการที่ตั้งค่าโดยใช้ด้านบน/�่าง ของปุ่ มควบคุม 
หรือหมุนปุ่ มควบคุม แ�้วกดที่ตรงก�างปุ่ ม 

6 เ�ือกรายการที่ต้องการโดยกดด้านบน/�่าง/ซ้าย/ขวา 
ของปุ่ มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงก�างปุ่ ม

7 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 5 แ�ะ 6 เพื่อตั้งค่ารายการอื่น จากนั้น
เ�ือก [ตก�ง] แ�้วกดตรงก�างของปุ่ มเ�ือก
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คําแนะนํา

 • หำกต้องกำรตั้งวันที่และเวลำในภำยหลัง ท่ำนสำมำรถยกเลิกขั้นตอนกำรตั้งค่ำวันที่และ
เวลำได้โดยกดปุ่ม MENU ในกรณีนี้ หน้ำจอตั้งค่ำส�ำหรบัวันที่และเวลำจะปรำกฏขึ้น 
อีกครัง้ เมื่อเปิดกล้องในครัง้ต่อไป
 • เมื่อต้องกำรรเีซ็ตกำรตั้งค่ำวันที่และเวลำ ให้ใช้ MENU (หน้ำ 39)

หมายเหตุ

 • กล้องไม่มีฟังก์ชั่นใส่วันที่ลงในภำพ ท่ำนสำมำรถใส่วันที่ลงบนภำพถ่ำย จำกนั้นบันทึก
และสั่งพิมพ์ได้โดยใช้ PlayMemories Home (ส�ำหรบั Windows เท่ำนั้น)

ขั้นที่ 5: ถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ

1 เ�่ือนปุ่ มหมุนปรับโหมดเพื่อตั้งให้เป็น 

2 มองเข้าไปในช่องมองภาพ แ�ะถือก�้องไว้

3 ปรับขนาดของวัตถุโดยหมุนแหวนซูมของเ�นส์ เมื่อใส่
เ�นส์ซูมไว้

4 กดปุ่ มชัตเตอร์�งครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
 • เมื่อปรบัโฟกัสภำพได้ ตัวแสดง (เช่น ) จะติดสวำ่ง

5 กดปุ่ มชัตเตอร์�งจนสุด
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การถ่ายภาพเค�่ือนไหว
กดปุ่ม MOVIE เพื่อเริม่/หยุดกำรบันทึก

การแสดงภาพ
กดปุ่ม  (แสดงภำพ) เพื่อแสดงภำพ  ท่ำนสำมำรถเลือกภำพที่ต้องกำรได้โดยใช้ 
ปุ่มควบคุม

การ�บภาพที่แสดง
กดปุ่ม  (ลบ) ระหว่ำงแสดงภำพ เพื่อลบภำพนั้น  เลือก [ลบ] โดยใช้ปุ่มควบคุมบน
หน้ำจอยืนยัน จำกนั้นกดที่ตรงกลำงปุ่มควบคุมเพื่อลบภำพ

เมื่อต้องการถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพต่างๆ
ปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดเป็นโหมดที่ต้องกำรตำมวัตถุหรอืฟังก์ชั่นที่ต้องกำรใช้งำน
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การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi / One-touch 
(NFC) / Bluetooth
ท่ำนสำมำรถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC One-touch และ Bluetooth 
ของกล้อง

 • กำรจัดเก็บภำพลงในคอมพิวเตอร ์
 • กำรถำ่ยโอนภำพจำกกล้องไปยังสมำรท์โฟน
 • กำรใช้สมำรท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรลของกล้อง
 • กำรดูภำพนิ่งในจอทีวี
 • กำรบันทึกข้อมูลกำรระบุต�ำแหน่งจำกสมำรท์โฟนไปยังภำพถ่ำย

ส�ำหรบัรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ” (หน้ำ 2) หรอืดูเอกสำรแนบ 
“Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide”

PlayMemories Mobile

ต้องใช้ PlayMemories Mobile ในกำรเชื่อมต่อกล้องกับสมำรท์โฟน ถ้ำใน 
สมำรท์โฟนของท่ำนมี PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็น 
รุน่ล่ำสุด
โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับ PlayMemories Mobile ได้ที่หนำ้สนับสนุน 
(http://www.sony.net/pmm/)

การบันทึกข้อมู�การระบุตําแหน่งให้กับภาพที่ถ่าย

เมื่อใช้ PlayMemories Mobile ท่ำนสำมำรถทรำบข้อมูลของสถำนที่ได้จำก 
สมำรท์โฟนที่เชื่อมต่อ (ผ่ำนกำรรบัส่งสัญญำณ Bluetooth) และบันทึกข้อมูล 
ดังกล่ำวให้กับภำพที่ถ่ำย
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คําแนะนําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ /  
PlayMemories Camera Apps
เรำมีซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรต์่อไปนี้และ PlayMemories Camera Apps ที่จะช่วย
เพิ่มลูกเล่นสนุก ๆ ให้กับภำพถ่ำย/ภำพเคลื่อนไหวของทำ่น 

ลองใช้งำนซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์โดยกำรเข้ำ URL รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งต่อไปนี้ 
ผ่ำนทำงเบรำว์เซอรอ์ินเทอรเ์น็ตของท่ำน จำกนั้นดำวน์โหลดซอฟต์แวรต์ำม 
ค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอ หำกท่ำนได้ติดตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไว้แล้วใน
คอมพิวเตอร ์โปรดอัพเดตโปรแกรมนั้นให้เป็นรุน่ล่ำสุดก่อนใช้งำน

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

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

สำมำรถตรวจสอบสภำพแวดลอ้มทีใ่ช้งำนไดก้บัซอฟตแ์วรต์ำมทีแ่นะน�ำไดจ้ำก URL ตอ่ไปนี้
http://www.sony.net/pcenv/

PlayMemories Home

PlayMemories Home ให้ท่ำนสำมำรถน�ำเขำ้ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวไปยัง
คอมพิวเตอร ์เพื่อดูหรอืใช้งำนได้
ท่ำนต้องติดตั้ง PlayMemories Home เพื่อน�ำเขำ้ภำพเคลื่อนไหว XAVC S หรอื 
ภำพเคลื่อนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร์
ท่ำนสำมำรถเข้ำสู่เว็บไซต์ดำวน์โหลดโดยตรงได้จำก URL ต่อไปนี้

http://www.sony.net/pm/

 • ท่ำนสำมำรถเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ไปยัง PlayMemories Home เมื่อเชื่อมต่อกล้อง 
กับคอมพิวเตอรข์องท่ำน   ดังนั้น ขอแนะน�ำให้เชื่อมต่อกล้องเขำ้กับเครือ่ง
คอมพิวเตอรข์องท่ำน แม้ว่ำได้ติดตั้ง PlayMemories Home ไว้แล้วใน
คอมพิวเตอรข์องท่ำนก็ตำม
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Image Data Converter

ท่ำนสำมำรถสรำ้งและแก้ไขภำพ RAW โดยใช้ฟังก์ชั่นกำรปรบัตำ่งๆ เช่น Tone 
Curve และควำมคมชัด

Remote Camera Control

เมื่อใช้ Remote Camera Control ท่ำนก็สำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำคำ่กล้องหรอืลั่น
ชัตเตอรจ์ำกคอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่อผ่ำนสำย USB ได้
เมื่อใช้ Remote Camera Control ก่อนอื่นให้เลือก MENU   (ตั้งค่ำ)  
[เชื่อมต่อ USB]  [PC รโีมท] จำกนั้นเชื่อมต่อกล้องเขำ้กับคอมพิวเตอรโ์ดยใช้สำย 
USB

PlayMemories Camera Apps

ท่ำนสำมำรถเพิ่มฟังก์ชั่นที่ต้องกำรให้กับกล้องได้โดยกำรต่อเข้ำกับเว็บไซต ์
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน  (PlayMemories Camera Apps) ผำ่นทำง
คอมพิวเตอรข์องท่ำนหรอืฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้อง 

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

 • หลังจำกติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว ท่ำนสำมำรถเรยีกใช้แอปพลิเคชันได้โดยกำรน�ำ
สมำรท์โฟนที่มี NFC ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติกำร Android ไปแตะที่เครือ่งหมำย  ที่
กล้อง โดยใช้ฟังก์ชั่น [One-touch(NFC)]
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รายการ MENU
โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำร MENU แต่ละรำยกำรได้จำก คู่มือช่วยเหลือ

 (ตั้งค่าก�้อง1)

คุณภาพ/ขนาดภาพ

 คุณภาพ ตั้งค่ำคุณภำพของภำพส�ำหรบัภำพนิ่ง   
([RAW] / [ละเอียด] เป็นต้น)

 ขนาดภาพ เลือกขนำดของภำพนิ่ง  
(L / M / S)

 อัตราส่วนภาพ เลือกอัตรำส่วนของภำพนิ่ง  

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนำดของภำพพำโนรำมำ  
พาโนรามา: ทิศทาง ตั้งค่ำทิศทำงกำรถ่ำยภำพส�ำหรบัภำพพำโนรำมำ  

 NR ที่ชัตเตอร์ช้า ตั้งกำรประมวลผลลดจุดรบกวนส�ำหรบัภำพที่ถ่ำยด้วย
ควำมเรว็ชัตเตอร ์1 วินำทีหรอืนำนกว่ำ  

 NR ที่ ISO สูง ตั้งค่ำกำรประมวลผลลดจุดรบกวนส�ำหรบักำรถ่ำยภำพที่คำ่
ควำมไวแสงสูง  

 ขอบเขตสี เปลี่ยนขอบเขตสี (ช่วงสีที่ผลิตซ�้ำได้)

ชดเชยเ�นส์ เลือกชนิดของกำรชดเชยเลนส์
โหมดถ่ายภาพ/ขับเค�ื่อน
โหมดอัตโนมัติ ทำ่นสำมำรถถ่ำยภำพโดยเลือก อัตโนมัติอัจฉรยิะ หรอื 

อัตโนมัติอัจฉรยิะพิเศษ  
เ�ือกบรรยากาศ เลือกกำรตั้งค่ำที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ ให้ตรงกับเงื่อนไข

บรรยำกำศถ่ำยภำพตำ่งๆ  
([บุคคล] / [กีฬำ] เป็นต้น)

ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ เมื่อมีกำรตั้งคำ่โหมดถ่ำยภำพเป็น [อัตโนมัติพิเศษ] และ
กล้องจดจ�ำฉำกที่จะถ่ำยด้วยภำพหลำยๆ ภำพ กำรตั้งค่ำนี้
จะก�ำหนดว่ำให้แสดงภำพและบันทึกโดยอัตโนมัติหรอืไม่  

โหมดขับเค�ื่อน ตั้งค่ำโหมดขับเคลื่อน เช่น กำรถ่ำยภำพต่อเนื่อง  
([ตั้งเวลำ] / [ครอ่มต่อเนื่อง] เป็นต้น)

แท็บสีแดง
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ตั้งค่าถ่ายคร่อม ตั้งค่ำกำรถำ่ยภำพด้วยระบบตั้งเวลำในโหมดถำ่ยภำพครอ่ม 
ล�ำดับกำรถ่ำยภำพส�ำหรบัครอ่มแสง และครอ่มสมดุลแสง
สีขำว

/  ใช้ค่าบันทึก เรยีกใช้กำรตั้งค่ำที่บันทึกไว้ล่วงหน้ำใน  
[ /  บันทึกตั้งค่ำ]

/  บันทึกตั้งค่า บันทึกโหมดและกำรตั้งค่ำกล้องที่ต้องกำร
AF
โหมดโฟกัส เลือกโหมดโฟกัส  

([AF ครัง้เดียว] / [AF ต่อเนื่อง] เป็นต้น)
�ําดับค�สําคั�ใน AF-S ตั้งค่ำระยะเวลำที่ลั่นชัตเตอรเ์มื่อตั้งค่ำ [โหมดโฟกัส] ไป

ที่ [AF ครัง้เดียว], [DMF] หรอื [AF อัตโนมัติ] ส�ำหรบัวัตถุ
ที่อยู่นิ่ง

�ําดับค�สําคั�ใน AF-C ตั้งคำ่ระยะเวลำที่ลั่นชัตเตอรเ์มื่อตั้งค่ำ [โหมดโฟกัส] ไปที่ 
[AF ต่อเนื่อง] หรอื [AF อัตโนมัติ] ส�ำหรบัวัตถุที่เคลื่อนไหว

บริเวณปรับโฟกัส เลือกพื้นที่โฟกัส   
([กวำ้ง] / [จุดที่ปรบัได้] เป็นต้น)

 ไฟช่วย AF ตั้งค่ำไฟ AF ซึ่งใช้เพื่อช่วยโฟกัสวัตถุในสภำพแสงมืด

AF �็อคเป้าหมายก�าง ตั้งค่ำฟังก์ชั่นให้ติดตำมวัตถุและยังคงโฟกัสต่อไปขณะกด
ตรงกลำงปุ่มควบคุมในหน้ำจอถ่ำยภำพ

 ระบบ AF ตั้งวิธีกำรโฟกัสอัตโนมัติเมื่อติดอะแดปเตอรแ์ปลงเมำท์ 
LA-EA1/LA-EA3 (แยกจ�ำหน่ำย)

 AF ด้วยชัตเตอร์ ตั้งค่ำว่ำจะท�ำหรอืไม่ท�ำกำรโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่ม
ชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง ซึ่งจะมีประโยชน์กรณีที่ต้องกำรปรบั
โฟกัสและระดับแสงแยกกัน  

 AF �่วงหน้า ตั้งว่ำจะท�ำหรอืไม่ท�ำกำรโฟกัสอัตโนมัติก่อนกดปุ่มชัตเตอร์
ลงครึง่หนึ่ง  

 Eye-Start AF ตั้งว่ำจะใช้หรอืไม่ใช้โฟกัสอัตโนมัติเมื่อมองผ่ำนช่องมอง
ภำพ กรณีที่ติดอะแดปเตอรแ์ปลงเมำท์ LA-EA2/LA-EA4 
(แยกจ�ำหน่ำย) เอำไว้

ออโต้เค�ียร์บริเวณ AF ตั้งค่ำว่ำควรแสดงพื้นที่โฟกัสตลอดเวลำหรอืไม่ หรอืให้หำย
ไปโดยอัตโนมัติในทันทีหลังจำกโฟกัสได้แล้ว

แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง ตั้งว่ำจะแสดงหรอืไม่แสดงพื้นที่โฟกัสในโหมด [AF ต่อเนื่อง]  
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ปรับ AF �ะเอียด ปรบัต�ำแหน่งโฟกัสอัตโนมัติอย่ำงละเอียดเมื่อใช้ 
อะแดปเตอรแ์ปลงเมำท์ LA-EA2 หรอื LA-EA4 (แยกจ�ำหนำ่ย)

ระดับแสง
ชดเชยแสง ชดเชยควำมสว่ำงส�ำหรบัภำพทั้งภำพ  
ISO ตั้งคำ่ควำมไวแสง ISO

([ISO AUTO] เป็นต้น)
ค�ร�ช�ต� ISO AUTO ตั้งค่ำควำมเรว็ชัตเตอรช์้ำสุด ซึ่งควำมไวแสง ISO จะเริม่

เปลี่ยนในโหมด [ISO AUTO]
โหมดวัดแสง เลือกวิธีวัดควำมสว่ำง  

([หลำยจุด] / [จุดเดียว] เป็นต้น)
จุดปรับจุดวัดแสง ตั้งคำ่ว่ำจะให้จุดกำรวัดแสงเฉพำะจุดท�ำงำนไปพรอ้ม

กับพื้นที่โฟกัสหรอืไม่ เมื่อตั้งค่ำ [บรเิวณปรบัโฟกัส] ไว้ที่ 
[จุดที่ปรบัได้] หรอื [จุดที่ปรบัได้แบบขยำย]

ขั้นระดับแสง เลือกระดับกำรเพิ่มของควำมเรว็ชัตเตอร ์ค่ำรูรบัแสง และ
กำรชดเชยแสง

 AEL ด้วยปุ่ มชัตเตอร์ ตั้งค่ำว่ำจะล็อคระดับแสงหรอืไม่ เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์ง 
ครึง่หนึ่ง ซึ่งจะมีประโยชน์กรณีที่ต้องกำรปรบัโฟกัสและ
ระดับแสงแยกกัน  

ปรับมาตรฐานแสง ปรบัมำตรฐำนให้ค่ำระดับแสงที่ถูกต้องส�ำหรบัโหมดวัดแสง
แต่ละโหมด

แฟ�ช
โหมดแฟ�ช ตั้งค่ำแฟลช  
ชดเชยแสงแฟ�ช ปรบัควำมเข้มแสงแฟลช  
ตั้งค่าชดเชยแสง ตั้งว่ำให้น�ำค่ำชดเชยระดับแสงไปใช้กับกำรชดเชยแสง

แฟลชหรอืไม่  
�ดตาแดง ลดกำรเกิดตำแดงเมื่อใช้แฟลช  
สี/WB/การประมว�ผ�ภาพ
สมด�ุย์แสงสีขาว แก้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภำพแสงโดยรอบเพื่อถ่ำยภำพวัตถุ

ที่มีสีค่อนข้ำงขำวในโทนสีขำว
([อัตโนมัติ] / [แสงแดดกลำงวัน] เป็นต้น)
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�ําดับค�สําคั�ใน AWB เลือกโทนสีที่จะเน้น เมื่อถ่ำยภำพในสภำพที่มีแสงสวำ่ง 
เช่น แสงหลอดไส้ ในกรณีที่ตั้งค่ำ [สมดุลย์แสงสีขำว] ไว้ที่ 
[อัตโนมัติ]

DRO/ออโต้ HDR วิเครำะห์คอนทรำสต์ของแสงและแสงเงำระหว่ำงวัตถุกับ 
พื้นหลัง โดยแบ่งภำพออกเป็นพื้นที่เล็ก ๆ หลำย ๆ ส่วน 
แล้วสรำ้งภำพที่มีควำมสว่ำงและกำรไล่แสงเงำอย่ำง 
เหมำะสม

สร้างสรรค์ภาพถ่าย เลือกกำรประมวลผลภำพที่ต้องกำร  
ท่ำนยังสำมำรถปรบัคอนทรำสต์ ควำมอิ่มสี และควำม 
คมชัดได้ด้วย  
([สดใส] / [บุคคล] เป็นต้น)

เอฟเฟ็คของภาพ ถ่ำยภำพให้มีเอกลักษณ์ที่แสดงรำยละเอียดตำมเอฟเฟกต์
ภำพที่เลือก
([กล้องทอย] / [สีเดียวโทนเข้ม] เป็นต้น)

โปรไฟ�์ภาพ เปลี่ยนกำรตั้งค่ำ เช่น สีและโทนสี เมื่อบันทึกภำพ
* ฟังก์ชั่นนี้เหมำะส�ำหรบัผู้ถ่ำยภำพเคลื่อนไหวที่มีควำม

ช�ำนำญ

 �ูกเ�่นปรับผิวนว� ตั้งค่ำลูกเล่นผิวนวลและระดับเอฟเฟ็ค  

ช่วยปรับโฟกัส
ขยายโฟกัส ขยำยภำพก่อนถ่ำยเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบจุดโฟกัสได้  
เว�าในการขยายโฟกัส ตั้งค่ำระยะเวลำที่จะแสดงภำพในรูปแบบที่ขยำยใหญ่  

 AF ในขยายโฟกัส ตั้งค่ำว่ำจะโฟกัสอัตโนมัติหรอืไม่เมื่อก�ำลังแสดงภำพที่ขยำย   
ขณะที่ก�ำลังแสดงภำพที่ขยำย ทำ่นสำมำรถโฟกัสภำยใน
พื้นที่ซึ่งเล็กกว่ำจุดที่ปรบัได้  

 MF Assist แสดงภำพขยำยเมื่อโฟกัสด้วยตัวเอง  

ระดับจุดสูงสุด เน้นกรอบของพื้นที่ซึ่งอยู่ในโฟกัสด้วยสีที่ระบุ เมื่อปรบั
โฟกัสด้วยตัวเอง

สีสูงสุด ตั้งคำ่สีที่ใช้ส�ำหรบัฟังก์ชั่นจุดสูงสุด  
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หาใบหน้า/สนับสนุนถ่ายภาพ
รอยยิ้ม/ค้นหาใบหน้า เลือกเพื่อค้นหำภำพใบหน้ำและปรบักำรตั้งคำ่ตำ่งๆ โดย

อัตโนมัติ   ตั้งค่ำให้ชัตเตอรท์�ำงำนอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ
รอยยิ้ม  
([ปิด] / [เปิด (บันทึกใบหน้ำ)] / [เปิด] / 
[ลั่นชัตเตอรด์้วยยิ้ม])

การบันทึกใบหน้า บันทึกหรอืเปลี่ยนบุคคลที่จะเน้นให้เป็นจุดส�ำคัญของภำพ 
เมื่อท�ำกำรโฟกัส

 จัดเฟรมอัตโนมัติ วิเครำะห์ฉำกเมื่อจับภำพใบหน้ำ ภำพระยะใกล้ หรอืวัตถุที่
ติดตำมโดยฟังก์ชั่น AF ล็อคเป้ำหมำย พรอ้มทั้งตัดขอบและ
บันทึกภำพอีกภำพที่มีองค์ประกอบภำพที่น่ำประทับใจมำก
ขึ้นโดยอัตโนมัติ  

 (ตั้งค่าก�้อง2)

ภาพเค�ื่อนไหว
ภาพเค�ื่อน/ส�ค�โมชั่น ตั้งค่ำโหมดรบัแสง เมื่อถ่ำยภำพเคลื่อนไหว หรอืภำพ

เคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น

 รูปแบบไฟ�์ เลือกรูปแบบของไฟล์ภำพเคลื่อนไหว
([XAVC S 4K] / [AVCHD] เป็นต้น)

 ตั้งค่าการบันทึก เลือกอัตรำบิตและอัตรำเฟรมส�ำหรบัใช้กับขนำดของ
ภำพเคลื่อนไหว

 ตั้งค่าสโ�แ�ะควิก เปลี่ยนกำรตั้งค่ำในกำรถ่ำยภำพเคลื่อนไหวแบบ 
สโลว์โมชั่นและควิกโมชั่น

บันทึกวิดีโอสองทาง ตั้งว่ำจะบันทึกภำพเคลื่อนไหว XAVC S และภำพ
เคลื่อนไหว MP4 หรอืภำพเคลื่อนไหว AVCHD และ
ภำพเคลื่อนไหว MP4 พรอ้มกันหรอืไม่

 ความเร็วขับ AF สลับควำมเรว็ในกำรโฟกัสขณะที่ใช้โฟกัสอัตโนมัติใน
โหมดภำพเคลื่อนไหว  

 ความไว AF ติดตาม ตั้งค่ำควำมไวในกำรติดตำม AF ให้โหมดภำพ
เคลื่อนไหว

แท็บสีม่วง
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 ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ตั้งค่ำฟังก์ชั่นที่ปรบัควำมเรว็ชัตเตอรต์ำมควำมสว่ำง 
ของสภำพแวดล้อมโดยอัตโนมัติในโหมดภำพ
เคลื่อนไหว  

การอัดเสียง เลือกว่ำต้องกำรให้บันทึกเสียงหรอืไม่ เมื่อถ่ำยภำพ
เคลื่อนไหว  

ระดับเสียงบันทึก ปรบัระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภำพเคลื่อนไหว  
แสดงระดับเสียง ตั้งค่ำว่ำต้องกำรแสดงระดับเสียงหรอืไม่
�ดเสียง�มรบกวน ลดเสียงลมรบกวนระหว่ำงกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว  

 แสดงตัวกําหนด ตั้งค่ำว่ำจะแสดงหรอืไม่แสดงเครือ่งหมำยบนจอภำพ
ขณะบันทึกภำพเคลื่อนไหว

 ตั้งค่าตัวกําหนด ตั้งค่ำเครือ่งหมำยที่จะให้แสดงบนจอภำพขณะบันทึก
ภำพเคลื่อนไหว

ชัตเตอร์/SteadyShot

 ถ่ายภาพไร้เสียง ถ่ำยภำพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์

ม่านชัตเตอร์หน้าอิเ�็กฯ ตั้งว่ำให้ใช้ฟังก์ชั่นมำ่นชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ชุดแรก
หรอืไม่  

ถ่ายโดยไม่มีเ�นส์ ตั้งค่ำว่ำจะให้ลั่นชัตเตอรห์รอืไม่ เมื่อไม่ได้ใส่เลนส์ไว้
ถ่ายโดยไม่มีการ์ด ตั้งว่ำจะให้ลั่นชัตเตอรห์รอืไม่เมื่อไม่ได้ใส่กำรด์ 

หน่วยควำมจ�ำ
SteadyShot ตั้งค่ำว่ำจะเปิดใช้งำน SteadyShot ในกำรถ่ำยภำพ

หรอืไม่
ตั้งค่า SteadyShot ก�ำหนดกำรตั้งค่ำ SteadyShot
ซูม
ซูม ตั้งค่ำอัตรำซูมส�ำหรบัฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจำกกำร

ซูมด้วยเลนส์
ตั้งค่าซูม ตั้งว่ำจะใช้หรอืไม่ใช้ ซูมภำพคมชัด และ ซูมดิจิตอล 

ขณะท�ำกำรซูม  
หมุนวงแหวนซูม ก�ำหนดกำรซูมเข้ำ/ซูมออกให้ทิศทำงกำรหมุนของ

เลนส์ซูม   ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับเลนส์เพำเวอรซ์ูมที่ใช้งำน
รว่มกับฟังก์ชั่นนี้ได้เท่ำนั้น  
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แสดง/แสดงภาพอัตโนมัติ
ปุ่ ม DISP ก�ำหนดประเภทข้อมูลที่จะแสดงบนจอภำพหรอืใน 

ช่องมองภำพ เมื่อกดปุ่ม DISP
FINDER/MONITOR ตั้งค่ำวิธีกำรสลับกำรแสดงผลระหว่ำงช่องมองภำพ

อิเล็กทรอนิกส์กับจอภำพ

เฟรมเรทของช่�ม�ภ� ตั้งค่ำอัตรำเฟรมส�ำหรบัช่องมองภำพเมื่อถำ่ยภำพนิ่ง  

�ายทาง แสดงแถบสีเพื่อปรบัควำมสว่ำง  
เส้นตาราง แสดงเส้นตำรำงเพื่อปรบัองค์ประกอบภำพ
แนะนําตั้งค่าระดับแสง ตั้งค่ำแถบแนะน�ำที่แสดงเมื่อเปลี่ยนกำรตั้งคำ่ระดับ

แสงในหน้ำจอถ่ำยภำพ  
แสดง Live View ตั้งว่ำจะแสดงหรอืไม่แสดงกำรตั้งคำ่ เช่น กำรชดเชย

แสงในหน้ำจอแสดงผล  
แสดงภาพอัตโนมัติ ตั้งค่ำแสดงภำพอัตโนมัติเพื่อแสดงภำพที่ถ่ำยได้หลัง

กำรถ่ำยภำพ  
ใช้งานกําหนดเอง
คีย์กําหนดเอง(ถ่าย) ก�ำหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่มต่ำงๆ เพื่อช่วยให้สำมำรถใช้งำน

กล้องได้เรว็ขึ้น โดยกำรกดปุ่มเหล่ำนี้ในขณะถ่ำยภำพ
คีย์กําหนดเอง(เ�่น) ก�ำหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่ม เพื่อช่วยให้สำมำรถใช้งำนกล้อง

ได้เรว็ขึ้น โดยกำรกดปุ่มเหล่ำนี้ในขณะแสดงภำพ
ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น ก�ำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องกำรให้แสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม Fn 

(ฟังก์ชั่น)
ตั้งค่าปุ่ มหมุน/วง�้อ ตั้งค่ำฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมเมื่อตั้งค่ำ 

โหมดรบัแสงไว้ที่ M ทำ่นสำมำรถปรบัควำมเรว็
ชัตเตอรห์รอืค่ำรูรบัแสงด้วยกำรตั้งค่ำนี้  

ชดเชย Ev หมุน/วง�้อ ปรบักำรชดเชยแสงด้วยปุ่มหมุนหรอืปุ่มควบคุม   
ปุ่ ม MOVIE เปิดหรอืปิดใช้งำนปุ่ม MOVIE
�็อคปุ่ มหมุน/วง�้อ ตั้งว่ำจะปิดหรอืไม่ปิดใช้งำนปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมไว้

ชั่วครำวโดยใช้ปุ่ม Fn ขณะถ่ำยภำพ ท่ำนสำมำรถปิด
ใช้งำน/เปิดใช้งำนปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมได้โดยกด
ปุ่ม Fn คำ้งไว้

ส�ั�าณเสียง เลือกว่ำจะให้ส่งเสียงบีปหรอืไม่ ระหวำ่งกำรโฟกัส
อัตโนมัติหรอืกำรท�ำงำนของระบบตั้งเวลำถ่ำยภำพ
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 (ไร้สาย)

ส่งไปยังสมาร์ทโฟน ถ่ำยโอนภำพเพื่อไปแสดงบนสมำรท์โฟน  
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ ส�ำรองภำพโดยถ่ำยโอนภำพไปยังคอมพิวเตอรท์ี่ 

เชื่อมต่อกับเครอืข่ำย  
ดูภาพบนทีวี ให้ท่ำนสำมำรถดูภำพผ่ำนจอทีวีที่รองรบัระบบ 

เครอืข่ำย
One-touch(NFC) ก�ำหนดแอปพลิเคชันให้ One-touch (NFC)   ท่ำน

สำมำรถเรยีกใช้แอปพลิเคชันเมื่อถ่ำยภำพโดยแตะ
สมำรท์โฟนที่มี NFC เข้ำกับกล้อง  

โหมดเครื่องบิน ปิดใช้งำนกำรสื่อสำรไรส้ำยจำกอุปกรณ์ เช่น ฟังก์ชั่น 
Wi-Fi, NFC และ Bluetooth

ตั้งค่า Wi-Fi ให้ท่ำนสำมำรถบันทึกจุดเชื่อมต่อของท่ำน และ 
ตรวจสอบหรอืเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรเชื่อมต่อ Wi-Fi

ตั้งค่า Bluetooth ควบคุมกำรตั้งค่ำในกำรเชื่อมต่อกล้องกับสมำรท์โฟน
ผำ่นกำรเชื่อมต่อ Bluetooth

 ตั้งค่าเชื่อมตําแหน่ง รบัข้อมูลกำรระบุต�ำแหน่งจำกสมำรท์โฟนที่จับคู่และ
บันทึกข้อมูลนั้นลงในภำพที่ถ่ำย

แก้ไขชื่ออุปกรณ์ เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ภำยใต้ Wi-Fi Direct ฯลฯ
รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย รเีซ็ตกำรตั้งค่ำเครอืข่ำยทั้งหมด

 (โปรแกรม)

รายการโปรแกรม แสดงรำยกำรแอปพลิเคชัน   ท่ำนสำมำรถเลือก 
แอปพลิเคชันที่ต้องกำรใช้งำนได้  

แนะนํา แสดงค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน  

แท็บสีเขียว

แท็บสีเขียวอ่อน
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 (เ�่น)

�บ ลบภำพ  
โหมดดูภาพ แสดงภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวจำกวันที่หรอื

โฟลเดอรท์ี่ระบุไว้  
ดัชนีภาพ แสดงหลำยภำพในขณะเดียวกัน  
หมุนการแสดงภาพ ตัง้คำ่แนวกำรแสดงภำพส�ำหรบัภำพถำ่ยใหเ้ป็นแนวตัง้
สไ�ด์โชว์ แสดงสไลด์โชว์
หมุน หมุนภำพ  

 ขยาย ขยำยภำพที่แสดง  

ป้องกัน ป้องกันภำพที่ถ่ำยไว้ ไม่ให้ถูกลบโดยบังเอิญ
เ�ือกพิมพ์ ระบุล่วงหน้ำวำ่ภำพนิ่งภำพใดในกำรด์หน่วยควำมจ�ำ

ที่ต้องกำรพิมพ์ในภำยหลัง
บันทึกภาพนิ่ง เก็บภำพบรรยำกำศที่เลือกในภำพเคลื่อนไหวเพื่อ 

จัดเก็บเป็นภำพนิ่ง

 (ตั้งค่า)

ความสว่างหน้าจอ ปรบัควำมสว่ำงของหน้ำจอ
ความสว่างช่องมองภาพ ตั้งค่ำควำมสว่ำงของช่องมองภำพอิเล็กทรอนิกส์  
อุณหภูมิสีช่องมองภาพ ตั้งอุณหภูมิสีของช่องมองภำพ  

ช่วยแสดง Gamma แปลงภำพ S-Log เป็นภำพที่มีคอนทรำสต์เทียบเทำ่ 
กับกำรตั้งคำ่แกมมำ่ปกติ เมื่อกล้องแสดงภำพดังกล่ำว 
เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบ

ตั้งค่าระดับเสียง ตั้งค่ำระดับเสียงเพื่อดูภำพเคลื่อนไหว  
ค่าอัพโห�ดภาพ ตัง้คำ่ฟังกช์ัน่อพัโหลดของกลอ้ง เมือ่ใชง้ำนกำรด์ Eye-Fi 

ที่มีจ�ำหน่ำยโดยทั่วไป
เมนูแบบเรียงต่อกัน ตั้งว่ำจะแสดงหรอืไม่แสดงเมนูแบบเรยีงต่อกันทุกครัง้

ที่กดปุ่ม MENU  

แท็บสีฟ้ำ

แท็บสีเห�ือง
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คู่มือปุ่ มหมุนปรับโหมด เปิดหรอืปิดค�ำแนะน�ำปุ่มหมุนปรบัโหมด (ค�ำอธิบำย
ของแต่ละโหมดถำ่ยภำพ)  

หน้ายืนยันการ�บ ตั้งค่ำว่ำจะให้เลือก [ลบ] หรอื [ยกเลิก] ไว้ล่วงหน้ำใน
หน้ำจอยืนยันกำรลบ

คุณภาพการแสดงผ� ตั้งคุณภำพกำรแสดงผล  
เว�าเริ่มประหยัดพง� ตั้งระยะเวลำให้เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงำน

โดยอัตโนมัติ  
อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ ตั้งคำ่อุณหภูมิของกล้องที่จะท�ำให้กล้องปิดสวิตช์เอง

โดยอัตโนมัติในขณะถ่ำยภำพ ขณะถ่ำยภำพในโหมด
มือถือ ให้ตั้งค่ำไปที่ [ปกติ]

ตัวเ�ือก NTSC/PAL*1 เปลี่ยนรูปแบบทีวีของอุปกรณ์ เพื่อให้สำมำรถถ่ำย
ภำพเป็นรูปแบบภำพเคลื่อนไหวต่ำงๆ

ทําความสะอาด เริม่โหมดท�ำควำมสะอำดเพื่อท�ำควำมสะอำดเซ็นเซอร์
ภำพ  

ระบบสัมผัส ตั้งค่ำว่ำจะเปิดใช้งำนกำรท�ำงำนแบบสัมผัสของ
จอภำพหรอืไม่

แผ่นสัมผัส (แนวตั้ง) ตั้งค่ำว่ำจะสั่งงำนกล้องผ่ำนแผงสัมผัสหรอืไม่ เมื่อใช้
ช่องมองภำพในแนวตั้ง

ตั้งค่าบริเวณแผ่นสัมผัส ตั้งคำ่พื้นที่ส�ำหรบัใช้งำนแผงสัมผัสเมื่อจะท�ำกำรถ่ำย
ภำพผ่ำนช่องมองภำพ 

โหมดสาธิต ตั้งค่ำกำรแสดงภำพเคลื่อนไหวสำธิตเป็นเปิดหรอืปิด
ตั้งค่า TC/UB ตั้งค่ำไทม์โค้ด (TC) และยูสเซอรบ์ิต (UB)

* ฟังก์ชั่นนี้เหมำะส�ำหรบัผู้ถ่ำยภำพเคลื่อนไหวที่มี
ควำมช�ำนำญ

รีโมทควบคุม ตั้งว่ำจะใช้หรอืไม่ใช้รโีมทคอนโทรลอินฟำเรด  
ตั้งค่า HDMI ตั้งค่ำ HDMI

 เ�ือกส�ออก 4K ตั้งค่ำวิธีกำรบันทึกและส่งออกภำพเคลื่อนไหว 4K 
ผำ่น HDMI เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครือ่งบันทึก/ 
เครือ่งเล่นภำยนอกที่รองรบั 4K

เชื่อมต่อ USB ตั้งค่ำวิธีกำรเชื่อมต่อ USB  
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ตั้งค่า USB LUN เพิ่มระดับควำมเข้ำกันได้โดยจ�ำกัดฟังก์ชั่นของกำร
เชื่อมต่อ USB   ตั้งไว้ที่ [หลำยตัว] ในสภำวะปกติ 
และที่ [ตัวเดียว] เฉพำะเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์หรอื AV คอมโพเน้นท์ไม่ได้เท่ำนั้น  

เครื่องชาร์จ USB ตั้งค่ำว่ำจะให้มีกำรจ่ำยไฟผำ่นกำรเชื่อมต่อ USB  
หรอืไม่ เมื่อต่อกล้องเข้ำกับคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์ 
USB ด้วยสำยไมโคร USB หำกท่ำนใช้อะแดปเตอร ์AC 
ที่ให้มำด้วย จะมีกำรจ่ำยพลังงำนโดยไม่ค�ำนึงว่ำจะตั้ง
คำ่นี้เป็นเปิดหรอืปิด  

ตั้งค่า PC รีโมท ควบคุมกำรตั้งค่ำกำรถำ่ยภำพระยะไกลผ่ำน PC

 ภาษา เลือกภำษำ  

ตั้ง วันที่/เว�า ตั้งวันที่ เวลำและปรบัเวลำฤดูรอ้น
ตั้งค่าท้องที่ ตั้งค่ำต�ำแหน่งกำรใช้งำน  
ข้อมู��ิขสิทธิ์ ตั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ส�ำหรบัภำพนิ่ง
ฟอร์แมต ฟอรแ์มตกำรด์หน่วยควำมจ�ำ
หมายเ�ขไฟ�์ ตั้งค่ำวิธีที่ใช้ในกำรก�ำหนดหมำยเลขไฟล์
ตั้งค่าชื่อไฟ�์ เปลี่ยนอักขระ 3 ตัวแรกของชื่อไฟล์ส�ำหรบัภำพนิ่ง
เ�ือกโฟ�เดอร์ REC เปลี่ยนโฟลเดอรท์ี่เลือกไว้ส�ำหรบัเก็บภำพนิ่งและภำพ

เคลื่อนไหว (MP4)
แฟ้มภาพใหม่ สรำ้งโฟลเดอรใ์หม่ส�ำหรบัเก็บภำพนิ่งและภำพ

เคลื่อนไหว (MP4)
ชื่อโฟ�เดอร์ ตั้งค่ำรูปแบบโฟลเดอรส์�ำหรบัภำพนิ่ง  
กู้ฐานข้อมู�ภาพ กู้ไฟล์ฐำนข้อมูลภำพและเปิดใช้งำนกำรบันทึกและ

กำรแสดงภำพ  
แสดงข้อม�ูสื่อบันทึก แสดงเวลำที่ใช้บันทึกภำพเคลื่อนไหวที่เหลืออยู่และ

จ�ำนวนภำพนิ่งที่สำมำรถบันทึกได้บนกำรด์หน่วย
ควำมจ�ำ

เวอร์ชั่น แสดงเวอรช์ั่นของซอฟต์แวรก์ล้อง  
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โ�โก้ใบรับรอง*2 แสดงข้อมูลใบรบัรองส�ำหรบักล้อง (แสดงเฉพำะโลโก้
ใบรบัรองบำงโลโก้เท่ำนั้น)

รีเซ็ตการตั้งค่า เรยีกกำรตั้งค่ำต่ำงๆ กลับคืนสู่ค่ำเริม่ต้น   เลือก 
[ตั้งค่ำเริม่ต้น] เพื่อเปลี่ยนกำรตั้งค่ำทั้งหมดกลับสู่ 
ค่ำเริม่ต้น  

*1 หำกเปลี่ยนรำยกำรนี้ ทำ่นจะต้องฟอรแ์มตกำรด์หน่วยควำมจ�ำให้สำมำรถใช้งำนรว่มกับ
ระบบ PAL หรอื NTSC ได้  นอกจำกนี้ โปรดทรำบว่ำภำพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยระบบ 
NTSC อำจไม่สำมำรถเปิดดูผ่ำนทีวีระบบ PAL ได้

*2 รุน่ส�ำหรบัต่ำงประเทศเท่ำนั้น
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ข้อม�ูจําเพาะ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่แ�ะจํานวนภาพที่บันทึกได้

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถ่ายภาพ 
(ภาพนิ่ง)

โหมดหน้าจอ — ประมำณ 350
โหมดช่องมองภาพ — ประมำณ 310

การถ่ายภาพจริง 
(ภาพเค�ื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมำณ 70 นำที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมำณ 65 นำที  —

การถ่ายภาพต่อ
เนื่อง 
(ภาพเค�ื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมำณ 105 นำที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมำณ 105 นำที  —

 • อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีแ่ละจ�ำนวนภำพที่สำมำรถบันทึกได้ขำ้งต้นเป็นค่ำโดย
ประมำณส�ำหรบักรณีที่ชำรจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม  อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีแ่ละ
จ�ำนวนภำพอำจลดลงตำมเงื่อนไขกำรใช้งำน

 • อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีแ่ละจ�ำนวนภำพที่สำมำรถบันทึกได้เป็นกำรประมำณค่ำ
จำกกำรถ่ำยภำพภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 – ใช้งำนแบตเตอรีใ่นอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C
 – ใช้เลนส์ E PZ 16 - 50mm F3.5 - 5.6 OSS (แยกจ�ำหน่ำย)
 – ใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ Sony SDXC ที่มี UHS Speed Class 3 ( ) (แยกจ�ำหน่ำย)
 – [ควำมสว่ำงช่องมองภำพ]: [แมนนวล] [±0]
 – [ควำมสว่ำงหน้ำจอ]: [แมนนวล] [±0]
 – [คุณภำพกำรแสดงผล]: [ปกติ]

 • จ�ำนวน “ถ่ำยภำพ (ภำพนิ่ง)” เป็นไปตำมมำตรฐำน CIPA ส�ำหรบักำรถ่ำยภำพ 
ภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

 – DISP: [แสดงข้อมูลทั้งหมด]
 – [โหมดโฟกัส]: [AF อัตโนมัติ]
 – ถำ่ยหนึ่งภำพทุกๆ 30 วินำที
 – แฟลชติดหนึ่งครัง้เมื่อถ่ำยภำพทุกสองภำพ
 – เปิดและปิดสวิตช์กล้องหนึ่งครัง้เมื่อถ่ำยภำพทุกสิบครัง้
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 • จ�ำนวนนำทีที่บันทึกภำพเคลื่อนไหวได้เป็นไปตำมมำตรฐำน CIPA ส�ำหรบักำร 
ถำ่ยภำพภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 – คุณภำพของภำพถ่ำยจะตั้งไว้ที่ XAVC S HD 60p 50M /50p 50M
 – กำรถ่ำยภำพจรงิ (ภำพเคลื่อนไหว): อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับกำร 
ถ่ำยภำพ กำรซูม กำรอยู่ในสถำนะพรอ้มถ่ำยภำพ กำรเปิด/ปิด ฯลฯ ซ�้ำๆ กัน
หลำยครัง้

 – กำรถ่ำยภำพต่อเนื่อง (ภำพเคลื่อนไหว): อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับ 
กำรถ่ำยภำพไม่หยุดจนกระทั่งครบจ�ำนวนสูงสุด (29 นำที) แล้วถ่ำยต่อโดยกด
ปุ่ม MOVIE (ภำพเคลื่อนไหว) อีกครัง้  ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น กำรซูม จะไม่ท�ำงำน  

การ์ดหน่วยความจําที่สามารถใช้ได้

ท่ำนสำมำรถใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำประเภทต่อไปนี้กับกล้องนี้ เครือ่งหมำย  จะ 
บ่งชี้ว่ำกำรด์หน่วยควำมจ�ำเหล่ำนี้สำมำรถใช้ถำ่ยภำพนิ่งหรอืภำพเคลื่อนไหวได้
เมื่อใช้ Memory Stick Micro หรอืกำรด์หน่วยควำมจ�ำ microSD กับกล้องนี้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ใช้ตัวแปลงที่เหมำะสมแล้ว

การ์ดหน่วยความจํา
สําหรับ 
ภาพนิ่ง

สําหรับภาพเค�ื่อนไหว

MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO Duo 



(Mark2 
เท่ำนั้น)



(Mark2 
เท่ำนั้น)

—

Memory Stick PRO-HG Duo    *1

Memory Stick Micro (M2) 



(Mark2 
เท่ำนั้น)



(Mark2 
เท่ำนั้น)

—

การ์ดหน่วยความจํา SD  *2 *2 —
การ์ดหน่วยความจํา SDHC  *2 *2 *3

การ์ดหน่วยความจํา SDXC  *2 *2 *3

การ์ดหน่วยความจํา microSD  *2 *2 —
การ์ดหน่วยความจํา  
microSDHC

 *2 *2 *3



C:\CX79700\4690671411_TH\4690671411ILCE6500AP2\01TH-ILCE6500AP2\120OTH.indd
2016/10/03 15:05

ILCE-6500
4-690-671-41(1)

TH

43

การ์ดหน่วยความจํา
สําหรับ 
ภาพนิ่ง

สําหรับภาพเค�ื่อนไหว

MP4 AVCHD XAVC S
การ์ดหน่วยความจํา  
microSDXC

 *2 *2 *3

*1 ไม่สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวขนำดตั้งแต่ 100 Mbps ขึ้นไปได้
*2 SD Speed Class 4 ( ) หรอืเรว็กว่ำ หรอื UHS Speed Class 1 ( ) หรอื 

เรว็กวำ่
*3 SD Speed Class 10 ( ) หรอื UHS Speed Class 1 ( ) หรอืเรว็กว่ำ

เมื่อบันทึกด้วยขนำด 100 Mbps ขึ้นไป จะต้องใช้ UHS Speed Class 3 ( )

หมายเหตุ

 • เมื่อใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ SDHC ในกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว XAVC S เป็นเวลำนำนๆ 
ภำพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะแบ่งออกเป็นไฟล์ขนำด 4 GB ทำ่นสำมำรถจัดกำรไฟล์ที่ 
แบ่งให้เป็นไฟล์เดียวได้โดยน�ำเข้ำไฟล์เหล่ำนั้นลงในคอมพิวเตอรโ์ดยใช้  
PlayMemories Home

จํานวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่ำนใส่กำรด์หน่วยควำมจ�ำเขำ้ไปในกล้องและเลื่อนสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)  
ไปที่ “ON”, จ�ำนวนภำพที่สำมำรถบันทึกได้ (ถำ้ทำ่นถ่ำยภำพต่อเนื่องโดยใช้กำรตั้งคำ่
ปัจจุบัน) จะปรำกฏบนหน้ำจอ

หมายเหตุ

 • หำก “0” (จ�ำนวนภำพที่บันทึกได้) กะพรบิเป็นสีส้ม แสดงว่ำกำรด์หน่วยควำมจ�ำนั้นเต็ม 
เปลี่ยนกำรด์หน่วยควำมจ�ำเป็นอันใหม่ หรอืลบภำพออกจำกกำรด์หน่วยควำมจ�ำปัจจุบัน
 • หำก “NO CARD” กะพรบิเป็นสีส้ม แสดงว่ำไม่ได้ใส่กำรด์หน่วยควำมจ�ำ ใส่กำรด์ 
หน่วยควำมจ�ำ
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จาํนวนภาพทีส่ามารถบนัทกึไดใ้นการด์หนว่ยความจาํ
ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงจ�ำนวนภำพโดยประมำณที่สำมำรถบันทึกได้ในกำรด์ 
หน่วยควำมจ�ำที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้   ค่ำถูกก�ำหนดโดยใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ 
มำตรฐำนของ Sony ส�ำหรบักำรทดสอบ   คำ่อำจแตกตำ่งกันขึ้นอยู่กับ 
สภำพแวดล้อมในกำรถ่ำยภำพและประเภทของกำรด์หน่วยควำมจ�ำที่ใช้  
[ ขนาดภาพ]: [L: 24M]
[ อัตราส่วนภาพ]: [3:2]*

(หน่วย: ภำพ)
คุณภาพ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

ปกติ 1300 2700 5400 10500
�ะเอียด 820 1650 3300 6600
�ะเอียดมาก 405 810 1600 3250
RAW & JPEG 215 435 880 1750
RAW 295 600 1200 2400

* เมื่อตั้งค่ำ [ อัตรำส่วนภำพ] เป็นอย่ำงอื่นที่ไม่ใช่ [3:2] ทำ่นสำมำรถบันทึกภำพเป็น
จ�ำนวนที่มำกกว่ำจ�ำนวนที่แสดงในตำรำงข้ำงต้น (ยกเว้นเมื่อเลือก [RAW] ไว้)  

หมายเหตุ

 • ถึงแม้จ�ำนวนภำพที่บันทึกได้จะมำกกว่ำ 9999 ภำพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรำกฏขึ้น
 • เมื่อเปิดดูภำพที่ถ่ำยด้วยผลิตภัณฑ์อื่นในกล้องนี้ ภำพอำจจะไม่ปรำกฏเท่ำขนำดภำพจรงิ
 • จ�ำนวนที่แสดงเป็นจ�ำนวนเมื่อใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ Sony
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ระยะเว�าที่บันทึกได้ของภาพเค�ื่อนไหว

ตำรำงด้ำนล่ำงนี้แสดงเวลำกำรบันทึกทั้งหมดโดยประมำณโดยใช้กำรด์ 
หน่วยควำมจ�ำที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้   ค่ำอำจแตกตำ่งกันขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม
ในกำรถ่ำยภำพและประเภทของกำรด์หน่วยควำมจ�ำที่ใช้   ระยะเวลำบันทึกในกรณี
ที่ตั้งค่ำ [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K], [XAVC S HD] และ [AVCHD] เป็นระยะ
เวลำบันทึกระหว่ำงกำรถ่ำยภำพที่มีกำรตั้งคำ่ [บันทึกวิดีโอสองทำง] ไว้ที่ [ปิด]

(h (ชั่วโมง), m (นำที))
รูปแบบ

ไฟ�์
การตั้งค่าการบันทึก 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

XAVC S 4K 30p 100M/
25p 100M

9 m 15 m 35 m 1 h 15 m

30p 60M/
25p 60M

15 m 30 m 1 h 2 h 5 m

24p 100M */ – 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m

24p 60M */ – 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S HD 120p 100M/

100p 100M
9 m 15 m 35 m 1 h 15 m

120p 60M/
100p 60M

15 m 30 m 1 h 2 h 5 m

60p 50M /
50p 50M

15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m

30p 50M /
25p 50M

15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m

24p 50M */ – 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
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รูปแบบ
ไฟ�์

การตั้งค่าการบันทึก 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

AVCHD 60i 24M (FX) /
50i 24M (FX)

40 m 1 h 25 m 3 h 6 h

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

55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

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

35 m 1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m

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

40 m 1 h 25 m 3 h 6 h

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

55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

MP4 1920×1080
60p 28M / 
50p 28M

35 m 1 h 15 m 2 h 35 m 5 h 20 m

1920×1080
30p 16M / 
25p 16M

1 h 2 h 4 h 10 m 8 h 25 m

1280×720
30p 6M / 
25p 6M

2 h 35 m 5 h 20 m 10 h 55 m 22 h

* เมื่อตั้งค่ำ [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่ำนั้น
 • สำมำรถบันทึกภำพต่อเนื่องได้ประมำณ 29 นำที (ขีดจ�ำกัดของข้อก�ำหนดจ�ำเพำะ
ของผลิตภัณฑ์) ระยะเวลำบันทึกได้ต่อเนื่องอำจแตกตำ่งกันตำมสถำนกำรณ์ 
ต่อไปนี้

 – เมื่อตั้งคำ่รูปแบบไฟล์ไว้ที่ MP4 (28M): ประมำณ 20 นำที (ถูกจ�ำกัดโดยขนำด
ไฟล์ที่ 4 GB)

 – เมื่อถ่ำยภำพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น: กำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว
จะยุติโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ที่บันทึกครบ 29 นำทีโดยประมำณ (ภำพเคลื่อนไหว
ที่เปิดดูครบ 29 นำทีโดยประมำณ)
(กำรบันทึกจะยุติโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ที่บันทึกครบ 15 นำทีโดยประมำณใน
กรณีที่ตั้งคำ่ [  ตั้งค่ำกำรบันทึก] ไว้ที่ [60p/50p] และตั้งค่ำ [  อัตรำเฟรม] 
ไว้ที่ [30fps/25fps])
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 • ระยะเวลำส�ำหรบัภำพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นเป็นระยะเวลำกำร 
ดูภำพ ไม่ใช่ระยะเวลำบันทึก

หมายเหตุ

 • ระยะเวลำที่บันทึกได้ของภำพเคลื่อนไหวจะแตกต่ำงกัน เนื่องจำกกล้องนี้มีระบบ VBR 
(อัตรำบิตเปลี่ยนแปลงได้) ซึ่งปรบัคุณภำพของภำพตำมฉำกที่ถ่ำยโดยอัตโนมัติ เมื่อทำ่น
ถำ่ยภำพวัตถุเคลื่อนไหวเรว็ ภำพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลำบันทึกจะสั้นลงเนื่องจำก
จ�ำเป็นต้องใช้หน่วยควำมจ�ำในกำรบันทึกมำกขึ้น   ระยะเวลำที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลง
ตำมเงื่อนไขกำรถ่ำยภำพ วัตถุ หรอืกำรตั้งค่ำ คุณภำพ/ขนำด ของภำพอีกด้วย  
 • ระยะเวลำที่แสดงเป็นระยะเวลำที่บันทึกได้ เมื่อใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ Sony

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเค�ื่อนไหวต่อเนื่อง
 • กำรบันทึกภำพเคลื่อนไหวที่มีคุณภำพสูงหรอืกำรถ่ำยภำพต่อเนื่องต้องใช้ก�ำลัง
ไฟในปรมิำณมำก ดังนั้น ถำ้ท่ำนถำ่ยภำพต่อไป อุณหภูมิภำยในกล้องจะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอรภ์ำพ ในกรณีดังกล่ำวกล้องจะปิดสวิตช์
โดยอัตโนมัติ เนื่องจำกผิวหน้ำกล้องจะมีอุณหภูมิสูงมำกจนอำจส่งผลกระทบต่อ
คุณภำพของภำพหรอืกลไกภำยในกล้อง

 • ค่ำต่อไปนี้เป็นระยะเวลำต่อเนื่องจำกในขณะที่กล้องเริม่บันทึกจนกระทั่งกล้อง
หยุดท�ำกำรบันทึก

อุณหภูมิแวด�้อม
เว�าต่อเนื่องในการบันทึก

ภาพเค�ื่อนไหว (HD)
เว�าต่อเนื่องในการบันทึก

ภาพเค�ื่อนไหว (4K)

20°C ประมำณ 29 นำที  ประมำณ 20 นำที  

30°C ประมำณ 29 นำที  ประมำณ 20 นำที  

40°C ประมำณ 29 นำที  ประมำณ 20 นำที  

[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ]: [ปกติ]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ไม่ได้เชื่อมต่อผำ่น Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M, ไม่ได้เชื่อมต่อผำ่น Wi-Fi)

 • ระยะเวลำที่สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวได้แตกตำ่งไปตำมอุณหภูมิ รูปแบบ
ไฟล์/กำรตั้งค่ำกำรบันทึกส�ำหรบัภำพเคลื่อนไหว สภำพกำรเชื่อมต่อ Wi-Fi หรอื
สภำพของกล้องก่อนที่ท่ำนจะเริม่ท�ำกำรบันทึก หำกท่ำนจัดองค์ประกอบภำพใหม่ 
หรอืถ่ำยภำพนิ่งบ่อย ๆ หลังเปิดสวิตช์กล้อง อุณหภูมิภำยในกล้องจะสูงขึ้นและ
ระยะเวลำที่สำมำรถบันทึกได้จะลดลง

 • เมื่อไอคอน  ปรำกฏขึ้น นั่นหมำยควำมว่ำอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป  
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 • หำกกล้องหยุดบันทึกอันเนื่องมำจำกอุณหภูมิ ให้ปิดสวิตช์กล้องทิ้งไว้สักครู ่เริม่
บันทึกหลังจำกอุณหภูมิภำยในกล้องลดลงสู่สภำพปกติแล้ว

 • ถ้ำท่ำนปฏิบัติตำมข้ำงล่ำงนี้ เวลำในกำรบันทึกจะนำนขึ้น  
 – เก็บกล้องให้พ้นจำกแสงแดด  
 – ปิดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งำน  

 • เมื่อตั้งคำ่ [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนำดไฟล์ของภำพเคลื่อนไหวจะถูก
จ�ำกัดไว้ที่ประมำณ 2 GB ถ้ำขนำดไฟล์ภำพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่ำง 
กำรบันทึก ไฟล์ภำพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสรำ้งขึ้นโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อตั้งค่ำ [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [MP4] ขนำดไฟล์ของภำพเคลื่อนไหวจะถูก 
จ�ำกัดไว้ที่ประมำณ 4 GB ถ้ำขนำดไฟล์ภำพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 4 GB ในระหว่ำง 
กำรบันทึก กำรบันทึกจะยุติโดยอัตโนมัติ
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ข้อม�ูจําเพาะ

ก�้องถ่ายภาพ

[ระบบ]

ประเภทก�้อง
กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้

เ�นส์
เลนส์ Sony E-mount

[เซ็นเซอร์ภาพ]

เซ็นเซอร์ภำพ
รูปแบบ APS-C (23.5 มม. × 15.6 มม.) 
เซ็นเซอรภ์ำพ CMOS

จ�ำนวนพิกเซ�ที่ใช้งำนของก�้อง
ประมำณ 24 200 000 พิกเซล

จ�ำนวนพิกเซ�ทั้งหมดของเซ็นเซอร์ภำพ
ประมำณ 25 000 000 พิกเซล

[SteadyShot]

ระบบ
ระบบป้องกันภำพสั่นด้วยเซ็นเซอรภ์ำยใน
กล้อง

[ระบบป้องกันฝุ่ น]

ระบบ
เคลือบผิวเพื่อป้องกันประจุบนฟิลเตอร ์
ออปติคอลและกลไกปรบัเลื่อนเซ็นเซอร์
ภำพ

[ระบบออโต้โฟกัส]

ระบบ
ระบบตรวจจับเฟส/ระบบตรวจจับ 
คอนทรำสต์

ช่วงควำมไวแสง
EV–1 ถึง EV20 (เทียบเท่ำ ISO 100 ด้วย
เลนส์ F2.0)

[การควบคุมการเปิดรับแสง]

วิธีกำรวัดแสง
กำรวัดแบบ 1 200 ส่วนโดยเซ็นเซอรภ์ำพ

ช่วงกำรวัด
EV–2 ถึง EV20 (เทียบเท่ำ ISO 100 ด้วย
เลนส์ F2.0)

ควำมไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่
แนะน�ำ) 
ภำพนิ่ง: AUTO, ISO 100 – ISO 25 600  
(ISO ขยำย: ISO สูงสุด 51 200)
ภำพเคลื่อนไหว: AUTO, เทียบเทำ่ 
 ISO 100 – ISO 25 600

กำรชดเชยแสง
±5.0 EV (สลับได้ระหว่ำงขั้นละ 1/3 และ 
1/2 EV)

[ชัตเตอร์]

ประเภท
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เคลื่อนที่
ในแนวตั้งแบบระนำบโฟกัส
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ช่วงควำมเร็ว
ภำพนิ่ง: 1/4 000 วินำที ถึง 30 วินำที,  
BULB 
ภำพเคลื่อนไหว: 1/4 000 วินำที ถึง 
1/4 วินำที (ขั้นละ 1/3 EV)

 – อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 60i:
สูงสุด 1/60 วินำทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/30 วินำทีในโหมดควำมเรว็
ชัตเตอรช์้ำอัตโนมัติ) 
 – อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 50i:
สูงสุด 1/50 วินำทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/25 วินำทีในโหมดควำมเรว็
ชัตเตอรช์ำ้อัตโนมัติ)

ควำมเร็วซิงค์แฟ�ช
1/160 วินำที

[สื่อที่ใช้บันทึก]
Memory Stick PRO Duo, กำรด์ SD

[จอภาพ]

จอภำพ LCD
มุมกว้ำง, 7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT, 
แผงสัมผัส

จ�ำนวนจุดทั้งหมด
921 600 จุด

[ช่องมองภาพอิเ�็กทรอนิกส์]

ประเภท
ช่องมองภำพอิเล็กทรอนิกส์

จ�ำนวนจุดทั้งหมด
2 359 296 จุด

กำรครอบค�ุมเฟรม
100%

ก�ำ�ังขยำย
ประมำณ 1.07× 
ประมำณ 0.70× (เทียบเท่ำกับกล้องขนำด 
35 มม.) ด้วยเลนส์ 50 มม. ที่ระยะอนันต์ 
–1 ม.–1 (ไดออปเตอร)์

ระยะมองภำพ (ตำมมำตรฐำน CIPA)
ประมำณ 23 มม. จำกเลนส์ตำ ประมำณ 
21.4 มม. จำกกรอบเลนส์ตำ ที่ –1 ม.–1

กำรปรับไดออปเตอร์
–4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1

[ขั้วต่อส�ั�าณเข้า/ออก]

ขั้วต่อ Multi/Micro USB*
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* รองรบัอุปกรณ์ที่ใช้รว่มกับ Micro 

USB ได้

HDMI
ช่องต่อจิ๋ว HDMI ชนิด D

ขั้วต่อ  (ไมโครโฟน)
ช่องต่อเล็กสเตอรโิอขนำด  3.5 มม.

[พ�ังงาน]

ชนิดแบตเตอรี่
แบตเตอรีแ่บบชำรจ์ใหม่ได้ NP-FW50

กำรใช้ก�ำ�ังไฟ (ระหวำ่งถ่ำยภำพ)
เมื่อใช้เลนส์ 
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS
ประมำณ 2.8 W (ระหว่ำงกำรถ่ำยภำพด้วย
ช่องมองภำพ)
ประมำณ 2.5 W (ระหว่ำงกำรถ่ำยภำพ
ด้วยจอภำพ)
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[อื่นๆ]

กำรพิมพ์ Exif
รองรบั

PRINT Image Matching III
รองรบั

DPOF
รองรบั

ขนำด (ตำมมำตรฐำน CIPA) (โดย
ประมำณ)
120.0 มม. × 66.9 มม. × 53.3 มม.  
(กว้ำง/สูง/หนำ)

น�้ำหนัก (ตำมมำตรฐำน CIPA) (โดย
ประมำณ)
453 กรมั
(รวมแบตเตอรีแ่ละกำรด์ SD) 
410 กรมั (ตัวกล้องเท่ำนั้น)

อุณหภูมิใช้งำน
0 °C ถึง 40 °C

อุณหภูมิเก็บรักษำ
–20 °C ถึง +60 °C

[รูปแบบไฟ�์]

ภำพนิ่ง
สนับสนุน JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif 
Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW (รูปแบบ 
Sony ARW 2.3)

ภำพเค�ื่อนไหว (รูปแบบ XAVC S)
สอดคล้องกับรูปแบบ MPEG-4 
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)

ภำพเค�ื่อนไหว (รูปแบบ AVCHD)
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0 
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: Dolby Digital 2ch 
Dolby Digital Stereo Creator

 • ผลิตโดยได้รบักำรอนุญำตจำก Dolby 
Laboratories   

ภำพเค�ื่อนไหว (รูปแบบ MP4) 
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: MPEG-4 AAC-LC 2ch

กำรสื่อสำร USB
Hi-Speed USB (USB 2.0)

[แฟ�ช]

หมำยเ�ขไกด์ของแฟ�ช
6 (หน่วยเป็นเมตรส�ำหรบั ISO 100)

เว�ำกำรยิงแฟ�ชซ�้ำ
ประมำณ 4 วินำที

กำรครอบค�ุมแสงแฟ�ช
ครอบคลุมเลนส์ 16 มม. (ช่วงควำมยำว
โฟกัสตำมที่เลนส์ระบุ)

กำรชดเชยแสงแฟ�ช
±3.0 EV (สลับได้ระหว่ำงขั้นละ 1/3 และ 
1/2 EV)

[LAN ไร้สาย]

รูปแบบที่สนับสนุน
IEEE 802.11 b/g/n

ย่ำนควำมถี่
2.4 GHz

โปรโตคอ�ควำมป�อดภัยที่รองรับ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
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วิธีกำรก�ำหนดค่ำ
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ 
ด้วยตนเอง

วิธีกำรเข้ำถึง
โหมดโครงสรำ้งพื้นฐำน

[NFC]

ประเภท Tag
สอดคล้องกับ NFC Forum Type 3 Tag

[การส่ือสาร Bluetooth]
มำตรฐำน Bluetooth Ver. 4.1

ย่ำนควำมถี่
2.4 GHz

Model No. WW213019

อะแดปเตอร์ AC  
AC-UUD12/UUE12
ก�ำ�ังไฟที่ต้องกำร
AC 100 V ถึง 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A

แรงดันไฟฟ้ำขำออก
DC 5 V, 1.5 A

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้  
NP-FW50
แรงดันไฟฟ้ำปกติ
DC 7.2 V

กำรออกแบบและข้อมูลจ�ำเพำะอำจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ
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ความยาวโฟกัส
มุมภำพของกล้องนี้แคบกว่ำมุมภำพของ
กล้องขนำด 35 มม.   ท่ำนสำมำรถดูค่ำ
เทียบเท่ำโดยประมำณของควำมยำวโฟกัส
ของกล้องขนำด 35 มม. และถ่ำยภำพด้วย
มุมภำพเดียวกัน โดยเพิ่มควำมยำวโฟกัส
เลนส์ของท่ำนครึง่หนึ่ง
ตัวอย่ำงเช่น เมื่อใช้เลนส์ 50 มม. ท่ำนจะ
ได้คำ่เทียบเท่ำโดยประมำณของเลนส์ที่ 
75 มม. ของกล้องขนำด 35 มม.

เครื่องหมายการค้า
 • Memory Stick และ  เป็น 
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรคำ้จดทะเบยีนของ  Sony Corporation  
 • XAVC S และ  เป็นเครือ่งหมำย 
กำรคำ้จดทะเบยีนของ  Sony Corporation
 • “AVCHD Progressive” และแบบอักษร  
“AVCHD Progressive” เป็นเครือ่งหมำย 
กำรค้ำของ Panasonic Corporation 
และ Sony Corporation
 • Mac เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียน 
ของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่นๆ  
 • IOS เป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบียน
หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ของ  
Cisco Systems, Inc.
 • iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของ Apple Inc. ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่นๆ  
 • Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Blu-ray Disc Association
 • DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Digital Living Network Alliance  
 • Dolby และสัญลักษณ์ double-D เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Dolby Laboratories
 • Eye-Fi เป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ของ  
Eye-Fi, Inc.  
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 • ค�ำว่ำ HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface รวม
ทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ
หรอืเครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing, LLC ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่นๆ 
 • Microsoft และ Windows เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียน 
หรอืเครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและ/หรอืประเทศอื่นๆ
 • โลโก้ SDXC เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ
ของ SD-3C, LLC.
 • Facebook และโลโก้ “f” เป็นเครือ่งหมำย 
กำรค้ำหรอืเครือ่งหมำยกำรค้ำจด
ทะเบียนของ Facebook, Inc.
 • Android และ Google Play เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของ Google Inc.
 • YouTube และโลโก้ YouTube เป็น 
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของ Google Inc.
 • Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ  
Wi-Fi Protected Setup เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance  
 • เครือ่งหมำย N เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ
หรอืเครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรฐัอเมรกิำและ
ในประเทศอื่นๆ  

 • โลโก้และเครือ่งหมำยค�ำ Bluetooth® 
เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียนที่ 
Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้ำของ และ
กำรใช้เครือ่งหมำยดังกล่ำวไม่ว่ำกรณี
ใดๆ โดย Sony Corporation เป็นไป 
โดยได้รบัอนุญำต
 • นอกจำกนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ 
อ้ำงถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็น 
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรคำ้จดทะเบียนของผู้พัฒนำหรอื 
ผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น อย่ำงไร
ก็ตำม ในคู่มือนี้อำจไม่ได้ใช้สัญลักษณ์  
 หรอื  ในทุกที่



C:\CX79700\4690671411_TH\4690671411ILCE6500AP2\01TH-ILCE6500AP2\120OTH.indd
2016/10/03 15:05

ILCE-6500
4-690-671-41(1)

TH

55

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์  
GNU GPL/LGPL ที่ 
นํามาใช้

ซอฟต์แวรท์ี่มีสิทธิ์ส�ำหรบั  
GNU General Public License (ต่อจำกนี้
ไปเรยีกว่ำ “GPL”) หรอื  
GNU Lesser General Public License 
(ต่อจำกนี้ไปเรยีกว่ำ “LGPL”) จะรวมอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ ท่ำนมีสิทธิ
เข้ำถึง แก้ไข และเผยแพรซ่�้ำรหัสต้นทำง
ส�ำหรบัโปรแกรมซอฟต์แวรเ์หล่ำนี้ภำยใต้
เงื่อนไขของ GPL/LGPL ที่ให้มำพรอ้มกับ
ผลิตภัณฑ์
รหัสต้นทำงมีอยู่บนเว็บ  
โปรดใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อดำวน์โหลด
http://oss.sony.net/Products/Linux/
เรำไม่ประสงค์จะให้ท่ำนติดต่อเรำเกี่ยวกับ
เนื้อหำของรหัสต้นทำง  

สิทธิ์กำรใช้งำน (ภำษำอังกฤษ) บันทึกอยู่
ในหน่วยควำมจ�ำภำยในของผลิตภัณฑ์ของ
ท่ำน ท�ำกำรเชื่อมต่อแบบ Mass Storage 
ระหว่ำงผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร ์
เพื่ออ่ำนสิทธิ์กำรใช้งำนในโฟลเดอร ์
“PMHOME” - “LICENSE”

ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ และค�ำตอบของค�ำถำมที่พบ
บ่อยได้จำกเว็บไซต์บรกิำรลูกคำ้ของเรำ
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