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"Panduan Help" (Manual web)
Lihat "Panduan Help" untuk petunjuk 
lengkap tentang berbagai fungsi kamera.

http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
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Kamera ini dilengkapi panduan pengguna internal.

Panduan dlm Kamera
Kamera akan menampilkan penjelasan untuk item MENU/Fn (Fungsi) dan 
nilai pengaturan.
1 Tekan tombol MENU atau tombol Fn (Fungsi).
2 Pilih item yang diinginkan, lalu tekan tombol C/ (Hapus).

Bahasa Indonesia

Mempelajari lebih lanjut tentang kamera 
("Panduan Help")

"Panduan Help" adalah panduan pengguna online. Anda 
dapat membaca "Panduan Help" di komputer atau 
smartphone.
Untuk petunjuk lengkap tentang berbagai fungsi kamera, 
lihat panduan tersebut.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/

Menampilkan Panduan

C/  (Hapus)

MENU

Fn (Fungsi)
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Untuk mengurangi bahaya kebakaran atau kejut, unit jangan 
terkena hujan atau lembab.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING
-SIMPAN PETUNJUK INI
BAHAYA
UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU 
SENGATAN LISTRIK, IKUTI PETUNJUK INI DENGAN 
CERMAT

[ Unit baterai
Bila baterai salah ditangani, baterai dapat meledak, menyebabkan kebakaran atau bahkan 
luka bakar kimia. Perhatikan dengan cermat hal-hal berikut ini.

• Jangan membongkar.
• Jangan menghancurkan baterai dan baterai jangan terkena kejut atau tekanan seperti 

dipalu, terjatuh atau terinjak.
• Jangan terkena hubungan singkat dan kutub baterai jangan tersentuh benda-benda logam.
• Jangan terkena suhu tinggi di atas 60 °C seperti di bawah sinar matahari langsung atau di 

dalam mobil yang diparkir di bawah matahari.
• Jangan membakar atau membuang ke dalam api.
• Jangan menggunakan baterai ion lithium yang rusak atau bocor.
• Pastikan untuk mengisi baterai dengan menggunakan pengisi baterai Sony yang asli atau 

peralatan yang dapat mengisi baterai.
• Jauhkan baterai dari jangkauan anak kecil.
• Jagalah baterai agar tetap kering.
• Ganti hanya dengan jenis yang sama atau yang ekivalen yang dianjurkan oleh Sony.
• Buanglah baterai yang sudah digunakan segera seperti dijelaskan dalam instruksi.

[ Adaptor AC
Gunakan stopkontak dinding terdekat untuk menyambungkan Adaptor AC. Lepaskan 
segera Adaptor AC dari stopkontak dinding bila terjadi gangguan fungsi saat 
menggunakan perangkat.

PERINGATAN

PERHATIAN
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Angka dalam tanda kurung menunjukkan jumlah.
• Kamera (1)
• Unit Baterai Isi Ulang NP-BX1 (1)
• Kabel Micro USB (1)
• Adaptor AC (1)
• Kabel Daya (tidak disertakan di AS dan Kanada) (1)
• Tali Kamera (1)
• Adapter tali (2)

(Adapter tali digunakan untuk memasang tali kamera (dijual terpisah), seperti 
ditunjukkan pada gambar.)

• Panduan Pengguna (panduan pengguna ini) (1)
• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

Panduan ini menjelaskan fungsi yang memerlukan sambungan Wi-Fi.

Pengaturan bahasa
Ubah bahasa layar sebelum menggunakan kamera, jika perlu (halaman 14).

Memeriksa item yang tersedia

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi Wi-Fi/fungsi Sekali sentuh 
(NFC), lihat "Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide" (tersedia) atau 
"Panduan Help" (halaman 2).
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A Tombol ON/OFF (Daya)
B Lampu Daya/Pengisian daya
C Tombol rana
D Tombol putar mode

(Mode Otomatis)/
(Program Otomatis)/
(Prioriti Apertur)/
(Prioritas Rana)/
(Eksposur Manual)/
(Pmanggilan memori)/

(Film)/
(Rasio Bingkai Tinggi)/

(Sapuan Panorama)/
(Pemilihan Adegan)

E Untuk pemotretan: 
Tuas W/T (zoom)
Untuk melihat: 
Tuas (Indeks)/
tuas Zoom pemutaran

F Lampu timer otomatis/lampu AF
G Flash

• Jangan halangi flash dengan jari 
Anda.

• Bila menggunakan flash, geser 
tombol (pop-up Flash). Jika 
tidak menggunakan flash, tekan 
tombol ke bawah secara manual.

H Tuas pengatur dioptri

Mengenal komponen
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I Jendela bidik

• Bila menggunakan jendela bidik, 
geser ke bawah tombol pop-up 
jendela bidik (1), lalu tarik 
lubang bidik dari jendela bidik 
hingga terdengar bunyi klik (2).

• Bila Anda melihat melalui 
jendela bidik, maka mode jendela 
bidik akan diaktifkan, dan bila 
Anda memalingkan wajah dari 
jendela bidik, mode tampilan 
akan kembali ke mode monitor.

J Mikrofon
K Tombol pop-up jendela bidik
L Lubang tali
M  (Tanda N)

• Sentuh tanda tersebut saat Anda 
menyambungkan kamera ke 
smartphone yang dilengkapi 
fungsi NFC.

• NFC (Near Field 
Communication) adalah standar 
internasional untuk teknologi 
komunikasi nirkabel jarak dekat.

N Cincin kontrol
O Lensa
P Sensor mata
Q Tombol (Pop-up flash)

R Monitor
• Anda dapat menyesuaikan monitor 

ke sudut yang mudah dilihat dan 
memotret dari setiap posisi.

S Untuk pemotretan: 
Tombol Fn (Fungsi)
Untuk melihat: Tombol 

(Kirim ke Smartphone)
T Tombol MOVIE (Film)
U Terminal Multi/Micro USB

• Mendukung perangkat yang 
kompatibel dengan Micro USB.

V Soket micro HDMI
W Tombol MENU
X Antena Wi-Fi (internal)
Y Roda kontrol
wh Tombol  (Pemutaran)
wj Tombol C/  (Kustom/Hapus)
wk Slot baterai
wl Tuas pengunci baterai
e; Lubang soket tripod

• Gunakan tripod dengan panjang 
sekrup kurang dari 5,5 mm. Jika 
tidak, kamera tidak dapat 
terpasang dengan kencang dan 
dapat mengakibatkan kerusakan 
pada kamera.

ea Lampu akses
es Slot kartu memori
ed Penutup kartu memori/baterai
ef Speaker
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Memasukkan unit baterai

1 Buka penutup.

2 Masukkan unit baterai.
• Sewaktu menekan tuas pengunci baterai, masukkan unit baterai seperti 

ditunjukkan pada gambar. Pastikan tuas pengunci baterai terkunci 
setelah unit baterai dimasukkan.

• Memasang penutup saat posisi baterai dimasukkan secara salah dapat 
merusak kamera.

Tuas pengunci baterai
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Mengisi daya unit baterai

1 Sambungkan kamera ke Adaptor AC (tersedia) 
menggunakan kabel micro USB (tersedia).

2 Sambungkan Adaptor AC ke stopkontak.
Lampu Daya/Pengisian daya akan menyala oranye dan pengisian daya 
dimulai.
• Nonaktifkan kamera sewaktu mengisi daya baterai.
• Unit baterai dapat diisi ulang, meskipun daya telah terisi sebagian.
• Bila lampu Daya/Pengisian Daya berkedip dan pengisian daya belum 

selesai, keluarkan unit baterai, lalu masukkan kembali.

Kabel daya

Untuk pelanggan di AS dan 
Kanada

Untuk pelanggan di negara/
kawasan selain AS dan Kanada

Lampu Daya/Pengisian 
daya
Menyala: Mengisi daya
Mati: Pengisian daya selesai
Berkedip:

Terjadi kesalahan 
pengisian daya atau 
pengisian daya 
dihentikan sementara 
karena kamera tidak 
berada dalam kisaran 
suhu yang sesuai
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• Jika lampu Daya/Pengisian Daya pada kamera menyala saat Adaptor AC 
tersambung ke stopkontak, berarti pengisian daya terhenti untuk sementara karena 
suhu berada di luar kisaran yang disarankan. Bila suhu kembali normal, pengisian 
daya akan dilanjutkan. Sebaiknya isi daya unit baterai di lokasi dengan suhu ruang 
antara 10°C hingga 30°C.

• Daya unit baterai mungkin tidak dapat diisi secara efektif jika bagian terminal 
baterai kotor. Jika demikian, seka debu dengan kain lembut atau cotton bud secara 
perlahan untuk membersihkan bagian terminal baterai.

• Sambungkan Adaptor AC (tersedia) ke stopkontak terdekat. Jika kegagalan fungsi 
terjadi sewaktu menggunakan Adaptor AC, segera lepaskan konektor dari 
stopkontak untuk memutuskan sambungan dari catu daya.

• Bila pengisian daya selesai, putuskan sambungan Adaptor AC dari stopkontak.
• Pastikan hanya menggunakan unit baterai, kabel micro USB (tersedia), dan 

Adaptor AC (tersedia) asli merek Sony.
• Adaptor AC AC-UD11 (dijual terpisah) mungkin tidak tersedia di negara/kawasan 

tertentu.

x Waktu pengisian daya (Pengisian daya penuh)
Waktu pengisian daya berlangsung sekitar 230 menit menggunakan Adaptor 
AC (tersedia). Lampu Daya/Pengisian Daya akan menyala, lalu akan segera 
mati bila daya baterai terisi penuh.

• Waktu pengisian daya di atas berlaku bila mengisi daya baterai yang benar-benar 
habis pada suhu 25°C. Diperlukan waktu lebih lama untuk mengisi daya, 
tergantung pada kondisi penggunaan dan keadaan.

Catatan

Catatan
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x Mengisi daya dengan menyambung ke komputer
Unit baterai dapat diisi daya dengan menyambungkan kamera ke komputer 
menggunakan kabel micro USB. Sambungkan kamera ke komputer dengan 
kondisi kamera dimatikan.

• Jika kamera tersambung ke laptop yang tidak tersambung ke sumber daya, tingkat 
daya baterai laptop akan berkurang. Jangan isi daya dalam jangka waktu lama.

• Jangan hidupkan/matikan atau hidupkan ulang komputer maupun aktifkan 
komputer untuk beralih dari mode tidur bila sambungan USB telah dibuat antara 
komputer dan kamera. Kemungkinan menyebabkan kerusakan pada kamera. 
Sebelum mengaktifkan/menonaktifkan, menghidupkan ulang komputer, atau 
mengaktifkan komputer dari mode tidur, lepaskan sambungan kamera dan 
komputer.

• Tidak ada jaminan untuk pengisian daya yang menggunakan komputer rakitan 
atau modifikasi.

Catatan

Ke soket USB
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x Masa pakai baterai dan jumlah gambar yang dapat 
disimpan dan diputar

• Jumlah gambar di atas berlaku bila daya baterai terisi penuh. Jumlah gambar dapat 
berkurang, tergantung pada kondisi penggunaan.

• Jumlah gambar yang dapat disimpan adalah untuk pemotretan dalam kondisi 
sebagai berikut:
– Menggunakan Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (dijual terpisah)
– Unit baterai digunakan di lokasi dengan suhu di sekitar kurang lebih 25°C.
– [Kualitas Tampilan] diatur ke [Standar]

• Jumlah "Pemotretan (gambar diam)" didasarkan pada standar CIPA dan untuk 
pemotretan dalam kondisi berikut:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP diatur ke [Mmplkn Smua Inf].
– Memotret sekali setiap 30 detik.
– Zoom dialihkan secara bergantian antara ujung sisi W dan T.
– Flash menyala sekali setiap dua kali pengambilan gambar.
– Daya akan aktif dan nonaktif sekali setiap sepuluh kali pengambilan gambar.

• Jumlah menit untuk perekaman film berdasarkan standar CIPA, dan untuk 
perekaman dalam kondisi berikut:
– [ Pngaturan Rekam]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Perekaman film biasa: Masa pakai baterai tergantung pada seberapa sering 

memulai/menghentikan perekaman, men-zoom, mengaktifkan/menonaktifkan, 
dsb.

– Perekaman film berkelanjutan: Masa pakai baterai didasarkan pada perekaman 
tanpa henti hingga batasnya (29 menit) tercapai, lalu dilanjutkan dengan 
menekan kembali tombol MOVIE. Fungsi lain, seperti zoom, tidak dioperasikan.

Masa pakai baterai Jumlah gambar

Pemotretan 
(gambar diam)

Monitor — Sekitar 280 gambar

Jendela bidik — Sekitar 230 gambar

Perekaman film 
biasa

Monitor Sekitar 45 menit —

Jendela bidik Sekitar 45 menit —

Perekaman film 
berkelanjutan

Monitor Sekitar 80 menit —

Jendela bidik Sekitar 85 menit —

Tampilan (gambar diam) Sekitar 200 menit Sekitar 4000 gambar

Catatan
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x Aliran daya
Anda dapat menggunakan Adaptor AC (tersedia) untuk mengisi daya sewaktu 
pemotretan atau memutar gambar dan mengurangi pemakaian daya baterai.

• Kamera tidak akan aktif jika tidak terdapat daya baterai yang tersisa. Masukkan 
baterai yang telah terisi cukup daya ke kamera.

• Jika Anda menggunakan kamera sewaktu dayanya diisi dari stopkontak, pastikan 
ikon ( ) ditampilkan di monitor.

• Jangan lepas baterai sewaktu dayanya diisi dari stopkontak. Jika Anda melepas 
baterai, maka kamera akan mati.

• Jangan lepas baterai sewaktu lampu akses (halaman 6) sedang menyala karena 
dapat merusak data pada kartu memori.

• Selama daya aktif, daya baterai tidak akan terisi meskipun kamera tersambung ke 
Adaptor AC.

• Dalam kondisi tertentu, kamera dapat menggunakan daya baterai tambahan 
meskipun Anda menggunakan Adaptor AC.

• Sewaktu kamera mendapatkan daya melalui sambungan USB, maka suhu dalam 
kamera akan meningkat dan waktu perekaman secara berkelanjutan dapat menjadi 
lebih singkat.

Catatan

Memasukkan kartu memori (dijual terpisah)

1 Buka penutup.

2 Masukkan kartu memori.
• Dengan posisi sudut miring seperti ditunjukkan pada gambar, masukkan 

kartu memori hingga terpasang pada tempatnya.

3 Tutup penutup.

Pastikan sudut miring 
menghadap ke arah yang benar.



ID

13

ID

x Kartu memori yang dapat digunakan

*1  SD Speed Class 4:  atau yang lebih cepat, atau UHS Speed Class 1: 
 atau yang lebih cepat

*2  Kartu memori harus memenuhi semua ketentuan berikut:
– Memiliki kapasitas sebesar 64 GB atau lebih
– SD Speed Class 10: , atau UHS Speed Class 1:  atau yang lebih 

cepat
Bila merekam pada 100 Mbps atau lebih, diperlukan UHS Speed Class 3: .

• Untuk informasi rinci tentang jumlah gambar diam yang dapat diambil dan durasi 
film yang dapat direkam, lihat halaman 29 hingga 30. Lihat tabel untuk memilih 
kartu memori dengan kapasitas yang dikehendaki.

• Tidak semua kartu memori dijamin berfungsi dengan benar. Untuk kartu memori 
yang dibuat oleh produsen selain Sony, hubungi produsen produk.

• Bila menggunakan Memory Stick Micro atau kartu memori microSD dengan 
kamera ini, pastikan untuk menggunakannya dengan adaptor yang sesuai.

Kartu memori
Untuk

gambar diam

Untuk film

MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO Duo
 

(Hanya 
Mark2)

(Hanya 
Mark2)

—

Memory Stick PRO-HG 
Duo™

—

Memory Stick Micro™ 
(M2)

 

(Hanya 
Mark2)

(Hanya 
Mark2)

—

Kartu memori SD
*1 *1 —

Kartu memori SDHC

Kartu memori SDXC *1 *1 *2

Kartu memori microSD
*1 *1 —

Kartu memori microSDHC

Kartu memori microSDXC *1 *1 *2

Catatan
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x Untuk mengeluarkan kartu memori/unit baterai
Kartu memori: Dorong kartu memori dengan sekali tekan untuk mengeluarkan 
kartu memori tersebut.
Unit baterai: Geser tuas pengunci baterai. Pastikan agar unit baterai tidak 
terjatuh.

• Jangan keluarkan kartu memori/unit baterai bila lampu akses (halaman 6) 
menyala. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan data dalam kartu memori.

Catatan

Mengatur bahasa dan jam

1 Tekan tombol ON/OFF (Daya).
Layar pengaturan bahasa akan ditampilkan bila kamera diaktifkan untuk 
pertama kalinya.
• Diperlukan waktu hingga daya aktif dan kamera dapat dioperasikan.

2 Pilih bahasa yang dikehendaki, lalu tekan z pada roda 
kontrol.
Layar pengaturan Tanggal & Waktu akan ditampilkan.

3 Pastikan [Masuk] telah dipilih pada layar, lalu tekan z.

Roda kontrol

ON/OFF (Daya)

Pilih item: v/V/b/B
Menetapkan nilai numerik untuk 
tanggal dan waktu: v/V/ /
Atur: z

Lampu Daya/Pengisian daya (hijau)



ID

15

ID

Memotret gambar diam

4 Pilih lokasi geografis yang dikehendaki dengan 
mengikuti petunjuk di layar, lalu tekan z.

5 Atur [Wkt Musim Panas], [Tanggal/Jam], dan [Format 
Tanggal], lalu tekan z.
• Saat mengatur [Tanggal/Jam], tengah malam adalah 12:00 AM, dan 

tengah hari adalah 12:00 PM.

6 Pastikan [Masuk] telah dipilih, lalu tekan z.

Memotret gambar diam/merekam film

1 Tekan separuh tombol rana untuk memfokuskan 
gambar.
Bila gambar telah fokus, bunyi bip akan terdengar dan lampu indikator z 
akan menyala.

2 Tekan sepenuhnya tombol rana untuk memotret 
gambar.

Tombol putar 
mode

Tombol rana

: Mode Otomatis
: Film

MOVIE

Tuas W/T 
(zoom)

W: 
memperkecil 
tampilan
T: 
memperbesar 
tampilan
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Merekam film

• Bila menggunakan fungsi zoom saat merekam film, suara pengoperasian kamera 
akan terekam. Suara kamera akan cenderung terekam, terutama bila [Kecepatan 
Zoom] diatur ke [Cepat] dan bila [Fgsi Zoom pd Cincin] diatur ke [Cepat]. Suara 
pengoperasian tombol MOVIE juga dapat direkam setelah perekaman film selesai.

• Perekaman film berkelanjutan dapat dilakukan kurang lebih hingga 29 menit 
setiap kali dengan pengaturan default kamera dan suhu ruang sekitar 25°C. Setelah 
perekaman film selesai, Anda dapat memulai ulang perekaman dengan menekan 
kembali tombol MOVIE. Perekaman dapat terhenti untuk melindungi kamera 
berdasarkan suhu di sekitar.

1 Tekan tombol MOVIE (Film) untuk memulai perekaman.
• Gunakan tuas W/T (zoom) untuk mengubah skala zoom.

2 Tekan kembali tombol MOVIE untuk menghentikan 
perekaman.

Catatan
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x Memilih gambar berikutnya/sebelumnya
Pilih gambar dengan menekan B (berikutnya)/b (sebelumnya) pada roda 
kontrol atau dengan memutar roda kontrol. Tekan z di bagian tengah roda 
kontrol untuk melihat film.

x Menghapus gambar
1 Tekan tombol C/ (Hapus).
2 Pilih [Hapus] dengan v pada roda kontrol, lalu tekan z.

x Kembali ke pengambilan gambar
Tekan separuh tombol rana.

Melihat gambar

1 Tekan tombol  (Pemutaran).

C/  (Hapus)

Roda kontrol

 (Pemutaran)

W: memperkecil tampilan
T: memperbesar tampilan

Pilih gambar: B (berikutnya)/
b (sebelumnya) atau putar 
roda kontrol

Atur: z
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x Roda kontrol
DISP (Konten Layar): Memungkinkan Anda mengubah tampilan layar.

 (Mode Drive): Memungkinkan Anda beralih di antara metode pemotretan, 
misalnya sekali pemotretan, berkelanjutan, atau dengan variasi diafragma.

/  (Eksposur Kompnsasi/Kreativitas Foto): Memungkinkan Anda 
menyesuaikan kecerahan gambar./Memungkinkan Anda mengoperasikan 
kamera secara intuitif dan memotret gambar kreatif dengan mudah.

 (Mode Flash): Memungkinkan Anda memilih mode flash untuk gambar 
diam.

x Tombol Fn (Fungsi)
Untuk menyimpan 12 fungsi dan mengaktifkan kembali fungsi tersebut saat 
perekaman berlangsung.
1 Tekan tombol Fn (Fungsi).
2 Pilih fungsi yang diinginkan dengan menekan v/V/b/B di roda kontrol.
3 Memilih nilai pengaturan dengan memutar roda kontrol atau cincin 

kontrol.

x Cincin kontrol
Fungsi favorit Anda dapat ditetapkan ke cincin kontrol. Saat memotret, 
pengaturan yang telah dibuat dapat diubah hanya dengan memutar cincin 
kontrol.

Pengenalan fungsi lainnya

Cincin kontrol

Roda kontrolFn (Fungsi)

MENU
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x Item Menu
 (Pengaturan Kamera)

 Ukuran Gambar Memilih ukuran gambar diam.

 Rasio Aspek Memilih rasio aspek untuk gambar diam.

 Kualitas Mengatur kualitas gambar untuk gambar diam.

Ukrn Gbr(Dual Rec)
Mengatur ukuran gambar diam yang diambil sewaktu 
merekam film.

Kualitas(Dual Rec)
Mengatur kualitas gambar diam yang diambil 
sewaktu merekam film.

 Format File Memilih format file film.

 Pngaturan 
Rekam

Memilih ukuran bingkai film yang direkam.

PRKMN Video Ganda
Mengatur apakah film XAVC S dan film MP4 atau 
film AVCHD dan film MP4 akan direkam secara 
bersamaan.

 Pengaturan HFR
Menetapkan pengaturan pemotretan Rasio Bingkai 
Tinggi.

Panorama: Ukuran Memilih ukuran gambar panorama.

Panorama: Arah Mengatur arah pemotretan untuk gambar panorama.

Mode Drive
Mengatur mode panduan, misalnya untuk pemotretan 
berkelanjutan.

P'aturan Vrsi Dfrgm
Mengatur pemotretan timer otomatis pada mode 
diafragma, urutan pemotretan untuk diafragma 
pencahayaan, dan diafragma keseimbangan putih.

Mode Flash Menetapkan pengaturan flash.

Kompensasi Flash Menyesuaikan intensitas output flash.

P'hilg Efek Mata Mrh
Mengurangi fenomena efek mata merah saat 
menggunakan flash.

Mode Fokus Memilih metode fokus.

Area Fokus Memilih area fokus.

 Iluminator AF
Mengatur lampu AF, yang menyediakan cahaya pada 
pemandangan gelap untuk membantu fokus.
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Eksposur Kompnsasi
Mengkompensasi kecerahan gambar secara 
keseluruhan.

ISO Menyesuaikan sensitivitas cahaya.

Kec. Min ISO AUTO
Mengatur kecepatan rana terendah pada sensitivitas 
ISO yang akan mulai berubah dalam mode [ISO 
AUTO].

Filter ND
Mengatur fungsi yang akan mengurangi jumlah 
cahaya. Anda dapat mengatur kecepatan rana menjadi 
lebih lambat, mengurangi nilai apertur, dsb.

Mode Pengukuran Memilih metode untuk mengukur kecerahan.

White Balance Menyesuaikan nada warna gambar.

DRO/HDR Otomatis
Mengkompensasi kecerahan dan kontras secara 
otomatis.

Gaya Kreatif
Memilih pemrosesan gambar yang dikehendaki. Anda 
juga dapat menyesuaikan kontras, saturasi, dan 
ketajaman.

Efek Gambar
Memilih filter efek yang dikehendaki untuk 
mendapatkan gambar yang lebih impresif dan artistik.

Profil Gambar
Mengubah pengaturan seperti warna dan nada saat 
merekam film.

Kaca Pmbesar Fokus
Memperbesar ukuran gambar sebelum memotret 
sehingga Anda dapat memeriksa fokus.

 NR Ekspsr 
Panjng

Mengatur pemrosesan penghilang noise untuk 
pengambilan gambar dengan kecepatan rana 1/3 detik 
atau lebih lama.

 ISO NR Tinggi
Mengatur pemrosesan penghilang noise untuk 
pengambilan gambar sensitivitas tinggi.

Penguncian AF Tngh
Mengatur fungsi untuk melacak subjek dan tetap 
fokus pada subjek saat menekan tombol tengah di 
layar pemotretan.

Deteksi Snyum/Wjh
Memilih untuk mendeteksi wajah dan menyesuaikan 
berbagai pengaturan secara otomatis. Mengatur untuk 
melepas rana secara otomatis bila senyum terdeteksi.

Dual Rec Otomatis
Mengatur rana untuk dilepas secara otomatis saat 
komposisi yang mengesankan, termasuk orang, 
terdeteksi selama perekaman film.
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 Efek Kulit Lembut Mengatur Efek Kulit Halus dan tingkat efek.

 Pmbngkn Obj Oto

Menganalisis pemandangan saat mengambil gambar 
wajah, jarak dekat, atau subjek yang dilacak oleh 
fungsi Penguncian AF, lalu secara otomatis 
memotong dan menyimpan salinan lain gambar 
dengan komposisi yang lebih mengesankan.

Mode Otomatis
Anda dapat mengambil gambar dengan memilih 
Otomatis Pintar maupun Otomatis Superior.

Pemilihan Adegan
Memilih pengaturan standar agar sesuai dengan 
berbagai kondisi pemandangan.

Rasio Bingkai Tinggi
Memilih mode pencahayaan sewaktu perekaman 
Rasio Bingkai Tinggi agar sesuai dengan subjek atau 
efek.

Film
Memilih mode pencahayaan yang sesuai dengan 
subjek atau efek.

 SteadyShot
Mengatur SteadyShot untuk pengambilan gambar 
diam. Mengurangi buram dari guncangan kamera 
selama pemotretan saat memegang kamera.

 SteadyShot Mengatur SteadyShot untuk perekaman film.

 Ruang Warna Mengubah rentang warna yang dapat dihasilkan.

 Rana Lambat Oto
Mengatur fungsi yang secara otomatis akan 
menyesuaikan kecepatan rana berdasarkan kecerahan 
lingkungan dalam mode film.

Perekaman Audio
Mengatur apakah akan merekam audio saat merekam 
film.

Tingkat Refmic Memilih tingkat mikrofon selama perekaman film.

Pnghlng Bsng Angin
Mengurangi suara angin saat perekaman film 
berlangsung.

Pmanggilan memori

Memilih pengaturan yang telah disimpan sebelumnya 
bila tombol putar mode diatur ke MR (Panggil 
kembali memori). Skala zoom optik, dsb. dapat 
disimpan.

Memori
Menyimpan mode atau pengaturan kamera yang 
dikehendaki.
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 (Pengaturan Kustom)

Zebra Menampilkan garis untuk menyesuaikan kecerahan.

 Bantuan MF
Menampilkan gambar yang diperbesar saat 
menentukan fokus secara manual.

Wkt Pmbsarn Fokus
Mengatur durasi tampilan gambar dalam format yang 
diperbesar.

Garis Kisi
Mengatur tampilan garis kotak untuk memungkinkan 
penyelarasan pada garis bentuk struktur.

 Tampiln Penanda
Mengatur apakah akan menampilkan penanda di 
monitor saat merekam film.

 Pngaturn Pnanda
Mengatur penanda yang akan ditampilkan di monitor 
saat merekam film.

Tinjau Otomatis
Mengatur tinjauan otomatis untuk menampilkan 
gambar yang telah diambil setelah pemotretan.

Tombol DISP
Menetapkan jenis informasi yang akan ditampilkan di 
monitor atau di jendela bidik dengan menekan DISP 
pada roda kontrol.

Tingkat Puncak
Menyempurnakan garis bentuk pada kisaran dalam 
fokus dengan warna tertentu saat mengatur fokus 
secara manual.

Warna Puncak
Mengatur warna yang digunakan untuk fungsi 
puncak.

Pndn P'aturn Ekspsr
Mengatur panduan yang akan ditampilkan saat 
pengaturan pencahayaan diubah di layar pemotretan.

Tampilan Lihat Hidp
Mengatur apakah akan menerapkan pengaturan 
seperti kompensasi pencahayaan pada tampilan layar 
atau tidak.

 Pra-AF
Mengatur apakah akan menjalankan fokus otomatis 
sebelum tombol rana ditekan separuh atau tidak.

Kecepatan Zoom
Mengatur kecepatan zoom saat tuas zoom 
dioperasikan.

Pengaturan Zoom
Mengatur apakah akan menggunakan Zoom Gambar 
Jernih dan Zoom Digital saat melakukan zoom.

FINDER/MONITOR
Menetapkan metode untuk beralih antara jendela 
bidik dan monitor.
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 (Nirkabel)

Rilis tanpa Kartu
Mengatur apakah akan melepaskan rana saat kartu 
memori tidak dimasukkan.

 AEL dengan rana
Mengatur apakah akan menjalankan AEL bila tombol 
rana ditekan separuh. Fungsi ini berguna bila Anda ingin 
menyesuaikan fokus dan pencahayaan secara terpisah.

 Jenis Rana
Mengatur apakah rana mekanik atau rana elektronik 
digunakan saat pengambilan gambar diam.

Potret/Timer Otomts
Mengatur apakah timer otomatis jeda 3 detik akan 
digunakan bila layar dimiringkan ke atas sekitar 180 
derajat.

Pendaftaran Wajah
Menetapkan atau mengubah subjek yang akan diberi 
prioritas dalam fokus.

 Tulis Tanggal
Mengatur apakah akan merekam tanggal pemotretan 
pada gambar diam.

P'aturn Menu Fungsi
Menyesuaikan fungsi yang ditampilkan bila tombol 
Fn (Fungsi) ditekan.

P'aturan Key Kustom
Menetapkan fungsi yang dikehendaki pada tombol 
dan cincin kontrol.

Fgsi Zoom pd Cincin

Mengatur fungsi zoom dari cincin kontrol. Bila Anda 
memilih [Cepat], maka posisi zoom akan bergerak 
sesuai derajat rotasi cincin kontrol. Bila memilih 
[Langkah], Anda dapat memindahkan posisi zoom ke 
langkah yang ditetapkan dari panjang fokal.

Tombol MOVIE
Mengatur apakah akan selalu mengaktifkan tombol 
MOVIE.

Kunci Roda

Mengatur apakah roda kontrol akan dinonaktifkan 
secara sementara dengan menggunakan tombol Fn 
saat memotret. Anda dapat menonaktifkan/
mengaktifkan roda kontrol dengan menekan terus 
tombol Fn.

Kirim ke Smartphone
Mentransfer gambar yang akan ditampilkan di 
smartphone.

Kirim ke Komputer
Mencadangkan gambar dengan mentransfernya ke 
komputer yang tersambung ke jaringan.
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 (Aplikasi)

 (Pemutaran)

Menonton di TV
Anda dapat melihat gambar di TV yang mendukung 
jaringan.

Sekali sentuh(NFC)

Menetapkan aplikasi ke Sekali sentuh (NFC). Anda 
dapat mengaktifkan aplikasi saat memotret dengan 
menyentuhkan smartphone yang mendukung NFC ke 
kamera.

Mode airplane
Anda dapat mengatur perangkat ini untuk tidak 
menjalankan komunikasi nirkabel.

Tekan WPS
Anda dapat menyimpan jalur akses secara mudah ke 
kamera dengan menekan tombol WPS.

P'aturn Mnl Ttk Akss Anda dapat menyimpan jalur akses secara manual.

M'edit Nma Prangkt
Anda dapat mengubah nama perangkat dalam Wi-Fi 
Direct, dsb.

Tampil Alamat MAC Menampilkan alamat MAC kamera.

Reset SSID/PW
Mengatur ulang SSID dan sandi sambungan 
smartphone.

Rset P'aturan Netwrk Mengatur ulang semua pengaturan jaringan.

Daftar Aplikasi
Menampilkan daftar aplikasi. Anda dapat memilih 
aplikasi yang akan digunakan.

Pengenalan
Menampilkan petunjuk tentang cara menggunakan 
aplikasi.

Hapus Menghapus gambar.

Mode Lihat
Mengatur cara mengelompokkan gambar yang akan 
diputar.

Indeks Gambar Menampilkan beberapa gambar sekaligus.

Putar Tampilan Mengatur arah pemutaran gambar yang direkam.

Tampilan Geser Menampilkan tampilan slide.

Putar Memutar gambar.

 Pembesaran Gmbr Memperbesar gambar yang diputar.
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 (Konfigurasi)

Proteksi Memproteksi gambar.

Pnysuaian Intrvl Grk
Menyesuaikan interval untuk menampilkan pelacakan 
subjek di [Video Syot Gerak], pelacakan gerakan 
subjek akan ditampilkan saat memutar film.

Pencetakan Tertentu Menambahkan tanda perintah cetak ke gambar diam.

Efek Indah
Memperbaiki wajah seseorang pada gambar diam dan 
menyimpan gambar yang telah diperbaiki sebagai 
gambar baru.

Kecerahan Monitor Mengatur kecerahan monitor.

Kecerah. Pencari Gbr Mengatur kecerahan jendela bidik elektronik.

Suhu Wrn Pncari gbr Mengatur suhu warna jendela bidik.

Pengaturan Volume Mengatur volume suara untuk pemutaran film.

Sinyal audio Mengatur suara pengoperasian kamera.

Pengaturan Unggah
Mengatur fungsi upload pada kamera sewaktu 
menggunakan kartu Eye-Fi.

Menu Tile
Mengatur apakah akan menampilkan menu tile setiap 
kali Anda menekan tombol MENU.

Panduan Mode Dial
Mengaktifkan atau menonaktifkan panduan tombol putar 
mode (penjelasan tentang setiap mode pemotretan).

Konfirmasi hapus
Menetapkan apakah akan memilih Hapus atau Batal 
sebelumnya di layar konfirmasi Hapus.

Kualitas Tampilan Menetapkan kualitas tampilan.

Wkt Mulai Hmt Daya
Mengatur durasi hingga kamera dinonaktifkan secara 
otomatis.

Fungsi ktk VF dittp
Mengatur apakah akan menonaktifkan daya saat 
jendela bidik ditutup.

Pemilih NTSC/PAL
Dengan mengubah format TV perangkat, perekaman 
dalam format film yang berbeda dapat dilakukan.

Mode Demo
Mengaktifkan atau menonaktifkan pemutaran demo 
film.

Pengaturan TC/UB Mengatur kode waktu (TC) dan bit pengguna (UB).
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Pengaturan HDMI Menetapkan pengaturan HDMI.

 Pilih Output 4K
Menetapkan cara merekam dan menampilkan film 4K 
melalui HDMI bila kamera tersambung ke perekam/
pemutar eksternal yang mendukung 4K.

Sambungan USB Mengatur metode sambungan USB.

Pgaturn USB LUN

Meningkatkan kompatibilitas dengan membatasi 
fungsi sambungan USB. Atur ke [Multi] dalam 
kondisi normal dan ke [Satu] hanya bila sambungan 
antara kamera dan komputer atau komponen AV 
tidak dapat dibuat.

Suplai Power USB

Mengatur sumber daya kamera, melalui sambungan 
USB saat kamera tersambung ke komputer atau 
melalui perangkat USB menggunakan kabel micro 
USB.

 Bahasa Memilih bahasa.

Pengaturan Tgl/Jam
Mengatur tanggal dan waktu, serta pergeseran waktu 
siang hari.

Pengaturan Area Mengatur lokasi penggunaan.

Informasi Hak Cipta Mengatur informasi hak cipta untuk gambar diam.

Format Memformat kartu memori.

Jumlah File
Mengatur metode yang digunakan untuk menetapkan 
nomor file pada gambar diam dan film.

Pilih Folder REK
Mengubah folder yang dipilih untuk menyimpan 
gambar diam dan film (MP4).

Folder Baru
Membuat folder baru untuk menyimpan gambar diam 
dan film (MP4).

Nama Folder Mengatur format folder untuk gambar diam.

Pulihkan DB Gambar
Memulihkan file database gambar serta mengaktifkan 
perekaman dan pemutaran.

Mnamplkn Info Mdia
Menampilkan sisa waktu perekaman film dan jumlah 
gambar diam yang dapat disimpan dalam kartu 
memori.

Versi Menampilkan versi perangkat lunak kamera.

Atur ulang Pngaturn Mengembalikan pengaturan ke nilai default.
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Menginstal perangkat lunak berikut ke komputer akan semakin memudahkan 
penggunaan kamera.
• PlayMemories Home™: Mengimpor gambar ke komputer dan 

memungkinkan Anda menggunakannya dengan cara yang berbeda 
(halaman 28).

• Image Data Converter: Menampilkan gambar RAW dan memprosesnya.
• Remote Camera Control: Mengontrol kamera yang tersambung ke komputer 

melalui kabel USB.

Anda dapat men-download dan menginstal perangkat lunak ke komputer dari 
URL berikut.

• Saat menggunakan Remote Camera Control, pilih tombol MENU t 
(Konfigurasi) t [Sambungan USB] t [PC Jarak Jauh], lalu sambungkan 

kamera ke komputer.

Menggunakan perangkat lunak

1 Dengan menggunakan browser Internet di komputer, 
kunjungi salah satu URL berikut, lalu ikuti petunjuk di 
layar untuk men-download perangkat lunak yang Anda 
inginkan.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

• Sambungan Internet diperlukan.
• Untuk informasi rinci, lihat halaman dukungan atau halaman Bantuan 

perangkat lunak.

Catatan
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Perangkat lunak PlayMemories Home memungkinkan Anda mengimpor 
gambar diam dan film ke komputer, lalu menggunakannya. PlayMemories 
Home diperlukan untuk mengimpor film XAVC S dan film AVCHD ke 
komputer.
http://www.sony.net/pm/

• Sambungan Internet diperlukan untuk menggunakan PlayMemories Online atau 
layanan jaringan lain. PlayMemories Online atau layanan jaringan lain mungkin 
tidak tersedia di beberapa negara atau wilayah.

• Jika perangkat lunak PMB (Picture Motion Browser), tersedia dengan model yang 
diluncurkan sebelum tahun 2011, telah terinstal di komputer, PlayMemories Home 
akan menimpa perangkat lunak tersebut selama penginstalan. Gunakan 
PlayMemories Home, perangkat lunak pengganti dari PMB.

• Fungsi baru mungkin terinstal di PlayMemories Home. Sambungkan kamera ke 
komputer meskipun PlayMemories Home telah terinstal di komputer.

• Jangan lepas kabel micro USB (tersedia) dari kamera saat layar pengoperasian 
atau layar pengaksesan ditampilkan. Jika dilakukan, data dapat rusak.

• Untuk memutuskan sambungan kamera dari komputer, klik  di baris tugas, lalu 
klik [Eject DSC-RX100M4].

Mengimpor gambar ke komputer, lalu 
menggunakannya (PlayMemories Home)

Catatan

Mengimpor gambar 
dari kamera

Berbagi gambar di 
PlayMemories Online™

Meng-upload 
gambar ke 
layanan jaringan

Membuat 
disk film

Melihat gambar 
di kalender

Untuk Windows, fungsi berikut juga tersedia:

Memutar gambar 
yang diimpor
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Anda dapat menambahkan fungsi yang dikehendaki ke kamera dengan 
menyambung ke situs web download aplikasi  (PlayMemories Camera 
Apps™) melalui Internet.
http://www.sony.net/pmca/
• Setelah menginstal aplikasi, Anda dapat mengaktifkan aplikasi dengan 

menyentuhkan smartphone Android yang mendukung NFC ke tanda N di 
kamera menggunakan fungsi [Sekali sentuh(NFC)].

Jumlah gambar diam dan waktu perekaman dapat beragam, tergantung pada 
kondisi pemotretan dan kartu memori.

x Gambar diam
[  Ukuran Gambar]: L: 20M

Bila [  Rasio Aspek] diatur ke [3:2]*

* Bila [  Rasio Aspek] diatur selain ke [3:2], Anda dapat mengambil gambar 
lebih banyak daripada yang ditampilkan di atas. (Kecuali bila [  Kualitas] 
diatur ke [RAW].)

x Film
Tabel di bawah ini menunjukkan perkiraan waktu perekaman total 
menggunakan kartu memori yang telah diformat dengan kamera ini. Waktu 
perekaman film XAVC S dan AVCHD adalah waktu perekaman saat 
mengambil gambar dengan [PRKMN Video Ganda] diatur ke [Nonaktif].

Menambahkan fungsi ke kamera 

Jumlah gambar diam dan durasi film yang 
dapat direkam

Kapasitas
Kualitas

8 GB 64 GB

Standar 1150 gambar 9600 gambar

Baik 690 gambar 5500 gambar

Sangat baik 510 gambar 4150 gambar

RAW & JPEG 235 gambar 1900 gambar

RAW 355 gambar 2850 gambar
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(h (jam), m (menit))

* hanya bila [Pemilih NTSC/PAL] diatur ke [NTSC]
• Perekaman film berkelanjutan dapat dilakukan kurang lebih hingga 29 menit 

setiap kali dengan pengaturan default kamera dan suhu ruang sekitar 25°C. Waktu 
perekaman berkelanjutan maksimal dari film format MP4 (28M) sekitar 20 menit 
(dibatasi oleh pembatasan ukuran file 4 GB).

• Waktu perekaman film bervariasi karena kamera dilengkapi VBR (Variable Bit-
Rate) yang akan menyesuaikan kualitas gambar secara otomatis berdasarkan 
adegan perekaman. Bila merekam subjek yang bergerak cepat, gambar akan lebih 
jelas, namun waktu perekaman lebih singkat karena diperlukan lebih banyak 
memori untuk merekam.
Waktu perekaman juga bervariasi, tergantung pada kondisi perekaman, subjek, 
maupun pengaturan kualitas/ukuran gambar.

Kapasitas

Pngaturan Rekam
8 GB 64 GB

30p 100M/25p 100M — 1 h 15 m

30p 60M/25p 60M — 2 h 5 m

24p 100M* — 1 h 15 m

24p 60M* — 2 h 5 m

60p 50M/50p 50M — 2 h 35 m

30p 50M/25p 50M — 2 h 35 m

24p 50M* — 2 h 35 m

120p 100M/100p 100M — 1 h 15 m

120p 60M/100p 60M — 2 h 5 m

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 m 6 h

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 m 8 h 15 m

60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 35 m 5 h 5 m

24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 40 m 6 h

24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 55 m 8 h 15 m

1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M

35 m 5 h 20 m

1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M

1 h 8 h 25 m

1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M

2 h 35 m 22 h
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Fungsi internal kamera
• Kamera ini kompatibel dengan format film 1080 60p atau 50p. Tidak seperti mode 

perekaman biasa yang tersedia hingga saat ini, yakni merekam dalam metode 
terhubung, kamera ini merekam menggunakan metode progresif. Metode ini akan 
meningkatkan resolusi dan menghasilkan gambar yang lebih halus dan nyata. Film 
yang direkam dalam format 1080 60p/1080 50p hanya dapat diputar pada 
perangkat yang didukung dengan 1080 60p/1080 50p.

• Kamera ini kompatibel dengan perekaman 4K 30p/4K 25p/4K 24p. Film dapat 
direkam dengan resolusi lebih tinggi daripada format HD.

• Saat berada di pesawat terbang, atur [Mode airplane] ke [Aktif].

Tentang penggunaan dan pemeliharaan
Jangan tangani produk dengan kasar, jangan bongkar, modifikasi, benturkan, atau 
biarkan terkena benturan lain, misalnya hantaman palu, terjatuh, maupun terinjak. 
Tangani secara hati-hati, terutama lensa.

Catatan tentang perekaman/pemutaran
• Sebelum memulai perekaman, buat rekaman uji coba untuk memastikan kamera 

berfungsi dengan benar.
• Kamera ini tidak anti debu, anti percikan air, maupun kedap air.
• Pastikan kamera tidak terkena sinar matahari atau digunakan untuk mengambil 

gambar menghadap matahari dalam jangka waktu lama. Mekanisme internal dapat 
rusak. 

• Jika terjadi kondensasi kelembaban, bersihkan sebelum menggunakan kamera.
• Jangan goyangkan atau benturkan kamera. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

kegagalan fungsi dan Anda tidak dapat merekam gambar. Selain itu, media 
perekaman mungkin tidak dapat digunakan atau data gambar dapat rusak.

Jangan gunakan/simpan kamera di tempat berikut
• Di tempat yang sangat panas, dingin, atau lembab

Di tempat seperti dalam mobil yang diparkir di bawah sinar matahari, badan 
kamera dapat berubah bentuk dan hal ini dapat mengakibatkan kegagalan fungsi.

• Tempat yang terkena sinar matahari langsung atau di dekat unit pemanas
Badan kamera dapat berubah warna atau bentuk dan hal ini dapat mengakibatkan 
kegagalan fungsi.

• Di lokasi yang dapat terkena guncangan
• Di dekat lokasi yang menghasilkan gelombang radio yang kuat, memancarkan 

radiasi, atau medan magnet yang kuat. Jika tidak, kamera tidak dapat merekam 
atau memutar gambar dengan benar.

• Di tempat berpasir atau berdebu
Pastikan agar pasir atau debu tidak masuk ke dalam kamera. Hal ini dapat 
mengakibatkan kamera rusak dan dalam beberapa kasus, kegagalan fungsi tersebut 
tidak dapat diperbaiki.

Catatan tentang penggunaan kamera
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Tentang cara membawa kamera
• Jangan duduk di bangku atau di tempat lain dengan kamera berada dalam saku 

belakang celana maupun rok karena hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan 
fungsi atau merusak kamera.

Lensa ZEISS
Kamera dilengkapi lensa ZEISS yang dapat menghasilkan gambar tajam dengan 
kontras luar biasa. Lensa kamera dibuat dalam sistem jaminan mutu yang 
disertifikasi oleh ZEISS sesuai dengan standar kualitas ZEISS di Jerman.

Catatan tentang monitor, jendela bidik elektronik, dan lensa
• Monitor dan jendela bidik elektronik diproduksi dengan teknologi presisi yang 

sangat tinggi, sehingga lebih dari 99,99% piksel yang ada siap digunakan secara 
efektif. Namun, beberapa titik hitam dan/atau terang kecil (putih, merah, biru, atau 
hijau) mungkin akan muncul di monitor dan jendela bidik elektronik. Titik ini 
merupakan hasil normal proses pembuatan, dan tidak mempengaruhi perekaman.

• Jangan pegang kamera dengan memegang monitor atau jendela bidik.
• Hati-hati, jaga agar jari Anda atau objek lain tidak menyentuh lensa saat sedang 

menggunakannya.
• Pastikan jari tidak menghalangi saat jendela bidik ditutup.
• Jangan tutup jendela bidik secara paksa saat lensa mata ditarik keluar.
• Jika air, debu, atau pasir melekat ke unit jendela bidik, objek tersebut dapat 

menyebabkan kegagalan fungsi.

Catatan tentang pemotretan dengan jendela bidik
Kamera ini dilengkapi dengan jendela bidik Organic Electro-Luminescence 
beresolusi tinggi dan kontras tinggi. Kamera dirancang untuk memberikan jendela 
bidik yang dapat dilihat dengan mudah, yakni dengan menyeimbangkan berbagai 
elemen secara tepat.
• Gambar mungkin akan sedikit distorsi di dekat sudut jendela bidik. Ini bukan 

kegagalan fungsi. Bila Anda ingin memeriksa setiap rincian dari keseluruhan 
komposisi, Anda juga dapat menggunakan monitor.

• Jika Anda mem-panning kamera saat melihat ke dalam jendela bidik atau 
menggerakkan mata Anda, gambar di jendela bidik mungkin akan terdistorsi atau 
warna gambar akan berubah. Hal ini merupakan karakteristik lensa atau perangkat 
layar dan bukan kegagalan fungsi. Saat mengambil gambar, sebaiknya Anda 
melihat ke area tengah jendela bidik.

Catatan tentang flash
• Jangan bawa kamera dengan memegang unit flash atau jangan gunakan kekuatan 

berlebih saat memegangnya.
• Kegagalan fungsi dapat terjadi jika air, debu, atau pasir masuk ke dalam unit flash 

yang terbuka.
• Hati-hati, jaga agar jari Anda tidak berada di jalur saat menekan flash ke bawah.
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Aksesori Sony
Gunakan hanya aksesori asli merek Sony, karena penggunaan aksesori lain dapat 
mengakibatkan kegagalan fungsi. Aksesori merek Sony mungkin tidak tersedia di 
pasaran untuk negara dan kawasan tertentu.

Tentang suhu kamera
Kamera dan baterai dapat menjadi panas karena digunakan terus-menerus, namun 
kondisi tersebut bukan merupakan kegagalan fungsi.

Tentang perlindungan terhadap panas yang berlebihan
Tergantung pada suhu kamera dan baterai, Anda mungkin tidak dapat merekam film 
atau daya dapat nonaktif secara otomatis untuk melindungi kamera. 
Pesan akan ditampilkan di layar sebelum daya dinonaktifkan atau Anda tidak lagi 
dapat merekam film. Jika demikian, biarkan daya dinonaktifkan. Tunggu hingga 
suhu kamera dan baterai menurun. Jika Anda mengaktifkan daya tanpa membiarkan 
suhu kamera dan baterai menjadi cukup dingin, daya mungkin akan kembali 
nonaktif atau Anda mungkin tidak dapat merekam film.

Tentang pengisian daya baterai
• Jika mengisi daya baterai yang tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin 

tidak dapat mengisi daya hingga kapasitas yang sesuai.
Hal ini disebabkan oleh karakteristik baterai. Isi kembali daya baterai.

• Kualitas baterai yang tidak digunakan selama lebih dari satu tahun mungkin telah 
menurun.

Peringatan tentang hak cipta
• Program televisi, film, rekaman video, dan materi lainnya mungkin dilindungi hak 

cipta. Perekaman materi tersebut tanpa izin dapat melanggar ketentuan undang-
undang hak cipta.

• Untuk mencegah [Informasi Hak Cipta] dari penggunaan tidak sah, biarkan [Set 
Nama Fotografer] dan [Set Hak Cipta] kosong saat Anda meminjamkan atau 
membawa kamera.

• Sony tidak bertanggung jawab atas masalah atau kerusakan apa pun yang 
ditimbulkan akibat penggunaan [Informasi Hak Cipta] yang tidak sah.

Tidak ada jaminan jika konten rusak atau terjadi kegagalan saat 
perekaman
Sony tidak dapat memberikan jaminan bila terjadi kegagalan perekaman, 
kehilangan, atau kerusakan pada gambar terekam atau data audio karena kegagalan 
fungsi kamera atau media perekaman, dsb. Sebaiknya cadangkan data penting Anda.
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Membersihkan permukaan kamera
Bersihkan permukaan kamera dengan kain lembut yang sedikit dibasahi air, lalu 
seka permukaan dengan kain kering. Untuk menghindari kerusakan pada lapisan 
penutup atau casing:
– Pastikan agar kamera tidak terkena produk kimia, misalnya tiner, benzena, 

alkohol, kain pembersih sekali pakai, pembasmi serangga, tabir surya, atau 
insektisida.

Memelihara monitor
• Krim tangan atau pelembab yang menempel di monitor dapat merusak lapisannya. 

Jika monitor terkena krim, segera bersihkan.
• Menekan terlalu kuat saat membersihkan layar dengan tisu atau bahan lainnya 

dapat merusak lapisan.
• Jika sidik jari atau kotoran menempel di monitor, sebaiknya hilangkan kotoran 

secara perlahan, lalu bersihkan monitor dengan kain lembut.

Catatan tentang LAN nirkabel
Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang disebabkan oleh akses 
yang tidak sah, atau penggunaan yang tidak sah, tujuan penggunaan kamera, akibat 
kamera hilang maupun dicuri.

Catatan tentang keamanan saat menggunakan produk LAN 
nirkabel
• Selalu pastikan bahwa Anda menggunakan LAN nirkabel aman untuk 

menghindari peretasan, akses oleh pihak ketiga berbahaya, atau kerentanan 
lainnya.

• Sebaiknya tetapkan pengaturan keamanan saat menggunakan LAN nirkabel.
• Sony tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun kerusakan jika terjadi 

masalah keamanan karena tidak adanya tindakan pencegahan untuk keamanan 
atau kondisi yang tidak dapat dihindari saat menggunakan LAN nirkabel.
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Kecepatan pemutaran
Kecepatan pemutaran akan bervariasi seperti di bawah ini, tergantung pada 
[ Rasio Bingkai] dan [ Pngaturan Rekam] yang ditetapkan.

* hanya bila [Pemilih NTSC/PAL] diatur ke [NTSC]

[ P’aturan Prioritas] dan durasi perekaman

• Suara tidak akan direkam.
• Film akan direkam dalam format XAVC S HD.

Catatan tentang pengambilan gambar Rasio 
Bingkai Tinggi

Rasio Bingkai
Pngaturan Rekam

24p 50M*
30p 50M/
25p 50M

60p 50M/
50p 50M

240fps/250fps
10 kali lebih 

lambat

8 kali lebih 
lambat/10 kali 
lebih lambat

4 kali lebih 
lambat/5 kali lebih 

lambat

480fps/500fps
20 kali lebih 

lambat

16 kali lebih 
lambat/20 kali 
lebih lambat

8 kali lebih 
lambat/10 kali 
lebih lambat

960fps/1000fps
40 kali lebih 

lambat

32 kali lebih 
lambat/40 kali 
lebih lambat

16 kali lebih 
lambat/20 kali 
lebih lambat

P’aturan 
Prioritas

Rasio Bingkai

Jumlah piksel 
efektif yang 
terbaca dari 

sensor gambar

Durasi 
perekaman

Prioritas Kualitas

240fps/250fps 1824 × 1026

Sekitar 2 detik480fps/500fps 1676 × 566

960fps/1000fps 1136 × 384

Prioritas Wkt Pmtrtn

240fps/250fps 1676 × 566

Sekitar 4 detik480fps/500fps 1136 × 384

960fps/1000fps 800 × 270

Catatan
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Kamera

[Sistem]
Perangkat gambar: Sensor CMOS 

13,2 mm × 8,8 mm (jenis 1,0)
Jumlah piksel efektif kamera: 

Sekitar 20,1 Megapiksel
Jumlah total piksel kamera: 

Sekitar 21,0 Megapiksel
Lensa: Lensa zoom ZEISS Vario-

Sonnar T  2,9×
f = 8,8 mm – 25,7 mm (24 mm – 
70 mm (setara dengan film 35 mm))
F1,8 (W) – F2,8 (T)
Sewaktu merekam film (HD 16:9): 
25,5 mm – 74 mm*1

Sewaktu merekam film (4K 16:9): 
28 mm – 80 mm
*1 Bila [ SteadyShot] diatur ke 

[Standar]
SteadyShot: Optik
Format file (Gambar diam): Sesuai 

dengan JPEG (DCF, Exif, MPF 
Baseline), RAW (Format Sony 
ARW 2.3), kompatibel dengan 
DPOF

Format file (Film):
Format XAVC S (sesuai dengan 
format XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 saluran (48 kHz 
16 bit)
Format AVCHD (kompatibel 
dengan bentuk AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 saluran, 
dilengkapi Dolby Digital Stereo 
Creator
• Diproduksi di bawah lisensi dari 

Dolby Laboratories.

Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: 
MPEG-4 AAC-LC 2 saluran

Media perekaman: Memory Stick PRO 
Duo, Memory Stick Micro, kartu 
SD, kartu memori microSD

Flash: Jangkauan flash (Sensitivitas 
ISO (Indeks Pencahayaan yang 
Disarankan) diatur ke Otomatis): 
Sekitar 0,4 m hingga 10,2 m (W)/
Sekitar 0,4 m hingga 6,5 m (T)

[Konektor Input/Output]
Konektor HDMI: Soket micro HDMI
Terminal Multi/Micro USB*:

Komunikasi USB
Komunikasi USB: Hi-Speed USB 

(USB 2.0)
* Mendukung perangkat yang 

kompatibel dengan Micro USB.

[Jendela Bidik]
Jenis: Jendela bidik elektronik 

(Organic Electro-Luminescence)
Jumlah total titik: 

2 359 296 titik
Cakupan bingkai: 100%
Pembesaran: Sekitar 0,59 × (setara 

format 35 mm) dengan lensa 
50 mm pada fokus tidak terhingga, 
–1 m–1

Jalur mata: Sekitar 20 mm dari lensa 
mata, sekitar 19,2 mm dari bingkai 
lensa mata pada –1 m–1

Penyesuaian dioptri: 
–4,0 m–1 hingga +3,0 m–1

Spesifikasi
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[Monitor]
Monitor LCD: 

Drive TFT 7,5 cm (jenis 3,0)
Jumlah total titik: 1 228 800 titik

[Daya, umum]
Daya: Unit baterai isi ulang NP-BX1, 

3,6 V 
Adaptor AC AC-UB10C/UB10D, 
5 V

Pemakaian daya:
Sekitar 1,9 W (selama pemotretan 
dengan monitor)
Sekitar 2,3 W (selama pemotretan 
dengan jendela bidik)

Suhu pengoperasian: 
0 °C hingga 40 °C

Suhu penyimpanan: 
–20 °C hingga +60 °C

Dimensi (sesuai dengan CIPA) 
(Sekitar): 
101,6 mm × 58,1 mm × 41,0 mm 
(L/P/T)

Berat (sesuai dengan CIPA) (Sekitar):
298 g (termasuk unit baterai NP-
BX1, Memory Stick PRO Duo)

Mikrofon: Stereo
Speaker: Monaural
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: 

Kompatibel

[LAN nirkabel]
Standar yang didukung: 

IEEE 802.11 b/g/n
Frekuensi: 2,4 GHz
Protokol keamanan yang didukung: 

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metode konfigurasi: Wi-Fi Protected 

Setup™ (WPS)/manual
Metode akses: Mode Infrastruktur
NFC: Sesuai dengan NFC Forum Type 

3 Tag

Model No. WW481040

Adaptor AC AC-UB10C/UB10D
Persyaratan daya: AC 100 V hingga 

240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tegangan keluar: DC 5 V, 0,5 A

Unit Baterai Isi Ulang NP-BX1
Jenis baterai: Baterai lithium-ion
Tegangan maksimum: DC 4,2 V
Tegangan nominal: DC 3,6 V
Tegangan pengisian maksimum: 

DC 4,2 V
Arus pengisian maksimum: 1,89 A
Kapasitas: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Desain dan spesifikasi dapat berubah 
tanpa pemberitahuan.
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Merek dagang
• Memory Stick dan  adalah 

merek dagang atau merek dagang 
terdaftar dari Sony Corporation.

• XAVC S dan  adalah 
merek dagang terdaftar dari Sony 
Corporation.

• "AVCHD Progressive" dan jenis logo 
"AVCHD Progressive" adalah merek 
dagang dari Panasonic Corporation 
dan Sony Corporation.

• Dolby dan simbol double-D adalah 
merek dagang dari Dolby 
Laboratories.

• Istilah HDMI dan HDMI High-
Definition Multimedia Interface, dan 
Logo HDMI merupakan merek 
dagang atau merek dagang terdaftar 
dari HDMI Licensing LLC di 
Amerika Serikat dan negara lainnya.

• Windows adalah merek dagang 
terdaftar dari Microsoft Corporation 
di Amerika Serikat dan/atau negara 
lainnya.

• Mac adalah merek dagang terdaftar 
dari Apple Inc. di Amerika Serikat 
dan negara lainnya.

• iOS adalah merek dagang terdaftar 
atau merek dagang dari Cisco 
Systems, Inc.

• iPhone dan iPad adalah merek 
dagang terdaftar dari Apple Inc. di 
Amerika Serikat dan negara lainnya.

• Logo SDXC adalah merek dagang 
dari SD-3C, LLC.

• Android dan Google Play adalah 
merek dagang dari Google Inc.

• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi Protected 
Setup adalah merek dagang terdaftar 
dari Wi-Fi Alliance.

• N Mark adalah merek dagang atau 
merek dagang terdaftar dari NFC 
Forum, Inc. di Amerika Serikat dan 
negara lain.

• DLNA dan DLNA CERTIFIED 
adalah merek dagang dari Digital 
Living Network Alliance.

• Facebook dan logo "f" adalah merek 
dagang atau merek dagang terdaftar 
dari Facebook, Inc.

• YouTube dan logo YouTube adalah 
merek dagang atau merek dagang 
terdaftar dari Google Inc.

• Eye-Fi adalah merek dagang dari 
Eye-Fi, Inc.

• Selain itu, sistem dan nama produk 
yang digunakan dalam panduan ini 
secara umum adalah merek dagang 
atau merek dagang terdaftar dari 
masing-masing pengembang maupun 
produsen. Namun, tanda ™ atau ® 
mungkin tidak digunakan di semua 
kasus dalam panduan ini.

Informasi tambahan tentang 
produk ini dan jawaban atas 
pertanyaan yang sering diajukan 
dapat ditemukan di situs Web 
Customer Support.
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กลองนี้มีคําแนะนําการใชงานบรรจุอยูภายใน

คําแนะนําในกลอง
กลองแสดงคําอธิบายสําหรับรายการ MENU/Fn (ฟงกช่ัน) และคาตางๆ ท่ีตั้งไว
1 กดปุม MENU หรือปุม Fn (ฟงกช่ัน)
2 เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม C/ (ลบ)

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลอง (“คูมือชวยเหลือ”)
“คูมอืชวยเหลือ” คือคูมือแบบออนไลน  ทานสามารถอาน 
“คูมอืชวยเหลือ” ในเครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนของทาน
ดูคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับฟงกช่ันตางๆ ของกลองไดจาก
คูมือนี้

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/

การดูคูมือ

C/  (ลบ)

MENU

Fn (ฟงกช่ัน)
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เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความช้ืน

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด ควร
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ีอยางเครงครัด

[กอนแบตเตอร่ี
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม
หรือสารเคมีไหมได  โปรดทําความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี

• อยาทําการแยกชิ้นสวน
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อยางเชน ทุบ
ดวยคอน, หลนหรือเหยียบบนแบตเตอรี่

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุที่เปนโลหะเขามาสมัผัสกับสวนข้ัวโลหะของแบตเตอรี่
• อยาเก็บในบรเิวณทีมี่อุณหภมิูสงูเกิน 60 °C อยางเชน บริเวณที่มีแสงแดดสองถึงโดยตรง หรือ
ในรถยนตทีจ่อดกลางแดด

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนที่เสียหายหรือมีรอยรั่ว
• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจแบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่สามารถชารจกอน
แบตเตอรี่ไดเทาน้ัน

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือชนิดเทียบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน
• ทิง้กอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําทีร่ะบไุวในคูมือเทาน้ัน

คําเตือน

คําเตือน
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[อะแดปเตอร AC
ใชเตารับติดผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใชอะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC ออกจาก
เตารับติดผนังทนัทหีากเกิดความผิดปกติข้ึนขณะใชอุปกรณ 

ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจํานวนช้ิน
• กลอง (1)
• แบตเตอรี่ NP-BX1 แบบชารจใหมได (1)
• สายไมโคร USB (1)
• อะแดปเตอร AC (1)
• สายไฟ (ไมมีใหมาดวยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) (1)
• สายรอยขอมอื (1)
• ตัวตอสายสะพาย (2)

(ตัวตอสายสะพาย ใชเพื่อติดเขากับสายสะพายไหล (แยกจําหนาย) ดังแสดงในภาพ)

• คาํแนะนําการใชงาน (หนังสือคูมอืเลมนี้) (1)
• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
คูมือนี้อธิบายฟงกช่ันที่ตองมีการเชื่อมตอ Wi-Fi

เกี่ยวกับการตั้งคาภาษา
เปล่ียนภาษาของหนาจอกอนใชงานกลอง หากจําเปน (หนา 17)

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับฟงกช่ัน Wi-Fi/ฟงกช่ัน One-touch (NFC) โปรดดูท่ี
คูมือ “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” (ท่ีใหมาดวย) หรือ 
“คูมือชวยเหลือ” (หนา 2)
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A ปุม ON/OFF (ไฟหลัก)
B ไฟหลัก/ไฟชารจ
C ปุมชัตเตอร
D ปุมหมุนปรับโหมด

(โหมดอัตโนมัติ)/
(โปรแกรมอัตโนมัต)/
(กําหนดคารูรับแสง)/
(กําหนดชัตเตอรสปด)/
(ปรับระดับแสงเอง)/
(ใชคาบันทึก)/

(ภาพเคล่ือนไหว)/
(อัตราเฟรมที่สูง)/

(ถายภาพพาโนรามา)/
(เลือกบรรยากาศ)

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

F ไฟตั้งเวลา/ไฟชวยโฟกัส
G แฟลช

• อยาใหน้ิวมือของทานบังแสงแฟลช
• เมื่อใชแฟลช ใหเลื่อนสวิตช 

(เปดแฟลชขึ้น)  หากไมใช
แฟลช ใหกดแฟลชลงดวยมือ

H กานปรับไดออปเตอร

สวนประกอบของกลอง
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I ชองมองภาพ

• เมื่อใชชองมองภาพ ใหเลื่อนสวิตช
เปดชองมองภาพลง (1) จากนั้น
ดึงเลนสตาออกมาจากชองมองภาพ
จนกระทั่งมีเสียงคลิก (2)

• เมื่อทานมองผานชองมองภาพ 
โหมดชองมองภาพจะทํางาน และ
เมื่อทานหันหนาออกหางจาก
ชองมองภาพ โหมดดูภาพจะเปลี่ยน
กลับไปท่ีโหมดจอภาพ

J ไมโครโฟน
K สวิตชเปดชองมองภาพ
L ขอรอยสายคลอง
M  (เครื่องหมาย N)

• แตะเครื่องหมายนี้เมื่อเชือ่มตอกลอง
กับสมารทโฟนท่ีมีฟงกชัน่ NFC

• NFC (Near Field Communication) 
เปนมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
สื่อสารไรสายระยะสั้น

N แหวนควบคุม
O เลนส
P เซ็นเซอรตา
Q สวิตช (เปดแฟลชขึ้น)

R จอภาพ
• ทานสามารถปรับจอภาพใหมมีุม
ท่ีมองงายขึ้นและถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได

S กรณีถายภาพ: ปุม Fn (ฟงกช่ัน)
กรณีดูภาพ: ปุม  
(สงไปยังสมารทโฟน)

T ปุม MOVIE (ภาพเคล่ือนไหว)
U ขั้วตอ Multi/Micro USB

• สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได

V ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว
W ปุม MENU
X เสาอากาศ Wi-Fi (ติดตั้งในตัว)
Y ปุมควบคุม
Z ปุม  (แสดงภาพ)
wj ปุม C/  (กําหนดเอง/ลบ)
wk ชองเสียบแบตเตอรี่
wl กานล็อคแบตเตอรี่



TH

7

TH

e; ชองตอขาตั้งกลอง
• ใชขาต้ังท่ีสกรูสัน้กวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึดกลอง
อยางแนนหนา และอาจทําใหกลอง
เสียหายได

ea ไฟแสดงสถานะการเขาถึง
es ชองเสียบการดหนวยความจํา
ed ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การดเมโมรี่
ef ลําโพง
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การใสกอนแบตเตอรี่

1 เปดฝาปด

2 ใสกอนแบตเตอรี่
• ขณะกดกานล็อคแบตเตอรี่ ใหใสกอนแบตเตอรี่ตามภาพ ตรวจสอบใหแนใจวา
กานล็อคแบตเตอรี่ล็อคเขาที่หลังใส

• การปดฝาครอบโดยที่ใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหกลองเสียหายได

กานล็อคแบตเตอรี่
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การชารจกอนแบตเตอรี่

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

2 เสยีบอะแดปเตอร AC เขากับเตารับติดผนัง
ไฟหลัก/ไฟชารจ ติดสีสม และเริ่มทําการชารจ
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่
• ทานสามารถชารจกอนแบตเตอรี่ตอไดถึงแมจะชารจไปแคเพียงบางสวน
• เมือ่ไฟหลัก/ไฟชารจกะพริบและยังชารจไมเสร็จ ใหถอดกอนแบตเตอรี่ออก
แลวใสกลับเขาไปใหม

สายไฟ

สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

สําหรับลูกคาในประเทศ/ภูมิภาคอ่ืน
นอกเหนือจากสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา

ไฟหลัก/ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:
การชารจผิดพลาดหรือ
การชารจหยุดช่ัวคราว
เนื่องจากกลองไมอยูในชวง
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
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• หากไฟหลัก/ไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสียบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง 
แสดงวาการชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอณุหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา   เมื่ออณุหภูมิ
กลับคืนสูชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ  ขอแนะนําใหทําการชารจกอน
แบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิแวดลอม 10°C ถึง 30°C

• กอนแบตเตอรี่อาจจะไมไดรับการชารจอยางเต็มประสิทธิภาพ ถาหากสวนขั้วสมัผัส
ของแบตเตอรี่สกปรก  ในกรณีน้ี ใหเช็ดฝุนออกเบาๆดวยผานุมหรือกานสําล ีเพื่อทํา
ความสะอาดสวนขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่

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

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

(ท่ีใหมาดวย) ของแทของ Sony เทาน้ัน
• อะแดปเตอร AC AC-UD11 (แยกจําหนาย) อาจจะไมมีจําหนายในบางประเทศ/ทองท่ี

xเวลาในการชารจ (ชารจเต็ม)
ระยะเวลาชารจดวยอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) คือ 230 นาที โดยประมาณ  
ไฟหลัก/ไฟชารจจะติดและดับทันทีเมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว

• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึ่งไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 
25°C  การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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xการชารจโดยเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสายไมโคร 
USB  เช่ือมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยปดสวิตชกลอง

• ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะลดลง  หามชารจเปนเวลานานเกินไป

• อยา เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือปลกุคอมพิวเตอรใหต่ืนจากโหมด
หลับ ขณะท่ีมีการเชื่อมตอ USB ระหวางกลองกับเคร่ืองคอมพวิเตอร  การทําเชนน้ี
อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ  กอน เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพวิเตอร หรือ
ปลุกคอมพิวเตอรใหต่ืนจากโหมดหลับ ใหถอดกลองออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน

• ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีถูก
ดัดแปลง

หมายเหตุ

ตอเขากับชองตอ USB
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xอายุการใชงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทกึและ
เปดดูได

• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม  จํานวนภาพ
อาจลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน

• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดสําหรับการถายภาพภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– ใช Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (แยกจําหนาย) ของ Sony
– ใชงานกอนแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C
– [คุณภาพการแสดงผล] ต้ังคาไวเปน [ปกติ]

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพน่ิง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ต้ังคาไวเปน [แสดงขอมูลท้ังหมด]
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที
– มีการสลับการซูมระหวางดาน W และ T
– ใชไฟแฟลชทุกๆ สองภาพ
– ปดและเปดกลองทุกๆ สิบภาพ

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง)
จอภาพ — ประมาณ 280 ภาพ

ชองมองภาพ — ประมาณ 230 ภาพ

การบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวท่ัวไป

จอภาพ ประมาณ 45 นาที —

ชองมองภาพ ประมาณ 45 นาที —

การบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวตอเน่ือง

จอภาพ ประมาณ 80 นาที —

ชองมองภาพ ประมาณ 85 นาที —

การดูภาพ (ภาพน่ิง) ประมาณ 200 นาที ประมาณ 4000 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
ไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสูงสุด (29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง    
ฟงกชั่นอื่นๆ เชน การซูม จะไมทํางาน

xการจายพลังงาน
ทานสามารถใชอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) เพ่ือจายไฟระหวางการถายภาพหรือ
เปดดูภาพ เพ่ือลดการใชไฟจากแบตเตอรี่

• กลองจะไมทํางานหากไมมีแบตเตอรี่หลงเหลืออยู  ใสกอนแบตเตอรี่ท่ีชารจอยาง
เพยีงพอเขาไปในกลอง

• หากทานใชกลองขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง ตรวจสอบใหแนใจวาไอคอน 
( ) แสดงอยูบนจอภาพ

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง  หากถอดกอน
แบตเตอรี่ออก กลองจะดับ

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 7) ติดสวาง  ขอมูล
ในการดหนวยความจําอาจไดรับความเสียหาย

• ตราบใดที่ยังเปดสวิตชอยู กอนแบตเตอรี่จะไมชารจไฟแมวาจะเสียบกลองกับ
อะแดปเตอร AC

• ภายใตเงื่อนไขบางอยาง กลองอาจไดรับไฟเพิ่มเติมจากแบตเตอรี่แมวาทานกําลงัใช
อะแดปเตอร AC อยู

• หากจายไฟผานการเชื่อมตอ USB อณุหภูมิในตัวกลองจะเพิ่มสงูขึ้นและระยะเวลาบันทึก
ตอเน่ืองอาจสั้นลง

หมายเหตุ
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เสยีบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)

1 เปดฝาปด

2 ใสการดหนวยความจํา
• ใหใสการดหนวยความจําจนคลิกเขาที่โดยหนัมมุบากของการดตามทิศทาง
ท่ีแสดงในรูป

3 ปดฝา

ตรวจสอบวามุมท่ีมีรอยบากหันไป
ทางดานที่ถูกตอง
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xการดหนวยความจําที่สามารถใชได

*1  SD Speed Class 4:  หรือเร็วกวา หรือ UHS Speed Class 1:  หรือ
เร็วกวา

*2  การดหนวยความจําท่ีตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้:
– ความจุ 64 GB หรือมากกวา
– SD Speed Class 10:  หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา
เมื่อบันทึกดวยขนาด 100 Mbps ขึ้นไป จะตองใช UHS Speed Class 3: 

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนภาพนิ่งท่ีบันทึกไดและระยะเวลาที่บันทึกไดของ
ภาพเคลื่อนไหว โปรดดูท่ีหนา 33 ถงึ 34 ตรวจสอบตารางเพือ่เลือกการดหนวยความจํา
ท่ีมีความจุตามตองการ

การดหนวยความจํา
สําหรับ
ภาพนิ่ง

สําหรับภาพเคลื่อนไหว

MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO Duo
 

(Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

Memory Stick PRO-HG Duo™ —

Memory Stick Micro™ (M2)
 

(Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

การดหนวยความจํา SD *1 *1 —
การดหนวยความจํา SDHC

การดหนวยความจํา SDXC *1 *1 *2

การดหนวยความจํา microSD *1 *1 —
การดหนวยความจํา microSDHC

การดหนวยความจํา microSDXC *1 *1 *2
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• ไมรับประกันวาการดหนวยความจําท้ังหมดจะทํางานไดอยางถูกตอง สําหรับการด
หนวยความจําย่ีหออื่นท่ีไมไดผลิตโดย Sony โปรดสอบถามจากผูผลิตผลิตภัณฑน้ันๆ

• เมื่อใช Memory Stick Micro หรือการดเมโมร่ี microSD กับกลองน้ี ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดใชตัวแปลงท่ีเหมาะสมแลว

xการถอดการดเมโมรี่/กอนแบตเตอรี่
การดเมโมรี่: ดันการดเมโมรี่เขาไปหนึ่งครั้งเพ่ือถอดการดเมโมรี่ออก
กอนแบตเตอรี่: เล่ือนกานล็อคแบตเตอรี่ ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน

• หามถอดการดเมโมร่ี/กอนแบตเตอรี่ขณะท่ีไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 7) สวางอยู   
เพราะอาจทําใหขอมูลในการดหนวยความจําเสียหาย

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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การตั้งคาภาษาและนาฬิกา

1 กดปุม ON/OFF (ไฟหลัก)
หนาจอการตั้งคาภาษาจะปรากฏเมือ่ทานเปดสวิตชกลองในครั้งแรก
• อาจจะใชเวลาสักพักกอนที่สวิตชจะติดและใชงานกลองได

2 เลือกภาษาที่ตองการ จากนั้นกด z บนปุมควบคมุ
หนาจอการตั้งคาวันที่และเวลาปรากฏขึ้น

3 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอแลว จากนัน้กด z

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกตําแหนงทางภูมิศาสตรที่
ตองการ จากนั้นกด z

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

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

6 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] แลว จากนัน้กด z

ปุมควบคุม

ON/OFF (ไฟหลัก)

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

ไฟหลัก/ไฟชารจ (เขียว)



TH

18

การถายภาพน่ิง

ถายภาพเคลื่อนไหว

• ขณะใชฟงกชั่นซูมเพือ่บันทึกภาพเคลื่อนไหว เสียงการทํางานของกลองจะถูกบันทึก
ดวย  เสียงจากกลองอาจจะถูกบันทึกโดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อต้ังคา [ความเร็วการซูม] ไป
ท่ี [เร็ว] และเมื่อต้ังคา [ฟงกชั่นซูมบนวงแหวน] ไปท่ี [อยางเร็ว] นอกจากนี้อาจจะมีการ
บันทึกเสยีงการทํางานของปุม MOVIE เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเสร็จสิ้นอีกดวย

• สามารถถายภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองไดเปนระยะเวลาสูงสุดประมาณ 29 นาทีตอคร้ัง 
ท่ีการต้ังคาปกติของกลองและเมื่ออณุหภูมิอยูท่ีประมาณ 25 °C  เมื่อสิน้สดุการบันทึก
ภาพเคลือ่นไหว ทานสามารถเริ่มบันทึกใหมไดโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง  การบันทึก
อาจจะหยุดเพือ่รักษากลองท้ังน้ีขึ้นกับอุณหภูมิโดยรอบ

การถายภาพนิ่ง/ภาพเคล่ือนไหว

1 กดปุมชตัเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส
เมื่อปรับโฟกัสภาพได เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง z จะติด

2 กดปุมชตัเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

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

2 กดปุม MOVIE อีกครัง้เพือ่หยดุบันทึก

หมายเหตุ

ปุมหมุนปรับโหมด

ปุมชัตเตอร

:โหมดอัตโนมตัิ
:ภาพเคล่ือนไหว

MOVIE

กาน W/T 
(ซูม)

W: ซูมออก
T: ซูมเขา
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xการเลือกภาพกอนหนา/ถัดไป
เลือกภาพโดยกด B (ถัดไป)/b (กอนหนา) บนปุมควบคุม หรือหมุนปุมควบคุม  กด 
z ตรงกลางปุมควบคุมเพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว

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

xการกลับไปสูการถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การดูภาพ

1 กดปุม  (ดูภาพ)

C/  (ลบ)

ปุมควบคุม

 (ดูภาพ)

W: ซูมออก
T: ซูมเขา

เลือกภาพถาย: B (ถัดไป)/b (กอนหนา) 
หรือหมุนปุมควบคุม

ตั้งคา: z
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xปุมควบคุม
DISP (เนื้อหาที่แสดง): สําหรบัเปล่ียนการแสดงผลบนหนาจอ

 (โหมดขบัเคล่ือน): ใหทานสลับวิธีการถายภาพตางๆ เชน การถายภาพเดี่ยว 
การถายภาพตอเนื่อง หรอืการถายภาพครอม

/  (ชดเชยแสง/สรางสรรคภาพถาย): สําหรับปรับความสวางของภาพ/สําหรับ
ใชงานกลองโดยสัญชาติญาณและถายภาพสรางสรรคไดอยางงายดาย

 (โหมดแฟลช): สําหรับเลือกโหมดแฟลชในการถายภาพน่ิง

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

xแหวนควบคุม
ทานสามารถกําหนดฟงช่ันที่ช่ืนชอบใหกับแหวนควบคุม  ในขณะถายภาพ สามารถ
เปล่ียนการตั้งคาที่กําหนดไวไดเพียงแคหมุนที่แหวนควบคุม

แนะนําฟงกชั่นอืน่ๆ

แหวนควบคุม

ปุมควบคุมFn (ฟงกช่ัน)

MENU
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xรายการในเมนู
 (ตั้งคากลอง)

 ขนาดภาพ เลอืกขนาดของภาพนิ่ง

 อัตราสวนภาพ เลอืกอัตราสวนของภาพนิ่ง

 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพน่ิง

ขนาดภาพ(Dual 
Rec)

ต้ังขนาดของภาพนิ่งท่ีถายขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

คณุภาพ(Dual Rec) ต้ังคุณภาพของภาพนิ่งท่ีถายขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 รูปแบบไฟล เลอืกรูปแบบไฟลของภาพเคลื่อนไหว

 ต้ังคาการบันทึก เลอืกขนาดของภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึก

บนัทึกวิดีโอสองทาง
ต้ังวาจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหว 
MP4 หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD และภาพเคลื่อนไหว 
MP4 พรอมกันหรือไม

 ต้ังคา HFR ต้ังคาการถายภาพท่ีอัตราเฟรมสูง

พาโนรามา: ขนาด เลอืกขนาดของภาพพาโนรามา

พาโนรามา: ทิศทาง ต้ังคาทิศทางการถายภาพสําหรับภาพพาโนรามา

โหมดขับเคล่ือน ต้ังคาโหมดขับเคลื่อน เชน การถายภาพตอเน่ือง

ต้ังคาถายครอม
ต้ังคาการถายภาพดวยระบบตั้งเวลาในโหมดถายภาพครอม 
ลําดับการถายภาพสําหรับครอมแสง และครอมสมดุลแสง
สขีาว

โหมดแฟลช ต้ังคาแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช ปรับความเขมแสงแฟลช

ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใชแฟลช

โหมดโฟกัส เลอืกวิธกีารโฟกัส

บริเวณปรับโฟกัส เลอืกพื้นท่ีโฟกัส
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 ไฟชวย AF
ต้ังคาไฟชวยโฟกัส ซึ่งใชเพื่อโฟกัสวัตถใุนสภาพแสงมืด
โดยรอบ

ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ

ISO ต้ังคาความไวแสง

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO
ต้ังคาความเร็วชัตเตอรชาสุดท่ีความไวแสง ISO จะเร่ิมเปลีย่น
ในโหมด [ISO AUTO]

ฟลเตอร ND
ต้ังคาฟงกชัน่ท่ีลดจํานวนแสง  ทานสามารถตั้งใหความเร็ว
ชัตเตอรชาลง ลดคารูรับแสง ฯลฯ

โหมดวัดแสง เลือกวิธีวัดความสวาง

สมดุลยแสงสีขาว ปรับโทนสีของภาพ

DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอตัโนมัติ

สรางสรรคภาพถาย
เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ  ทานยังสามารถปรับ
คอนทราสต ความอิ่มสี และความคมชัดไดดวย

เอฟเฟคของภาพ
เลือกฟลเตอรเอฟเฟคท่ีตองการเพือ่ใหภาพนาประทับใจและ
เปนศิลปะย่ิงขึ้น

โปรไฟลภาพ เปลี่ยนการตั้งคา เชน สแีละโทนสเีมื่อบันทึกภาพเคลือ่นไหว

ขยายโฟกสั ขยายภาพกอนถายเพื่อใหสามารถตรวจสอบจุดโฟกัสได

 NR ท่ีชัตเตอรชา
ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนในกรณีถายภาพดวย
ความเร็วชตัเตอรท่ี 1/3 วินาทีหรือนานกวา

 NR ท่ี ISO สูง
ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพท่ี
คาความไวแสงสูง

AF ล็อคเปาหมาย
กลาง

ต้ังคาฟงกชัน่ใหติดตามวัตถุและยังคงโฟกัสตอไปขณะกด
ปุมกลางในหนาจอถายภาพ

รอยยิ้ม/คนหาใบหนา
เลือกเพื่อคนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ  ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ
รอยย้ิม
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Dual Rec อัตโนมัติ
ต้ังคาใหลั่นชตัเตอรโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบองคประกอบ
ภาพท่ีนาประทับใจท่ีมีบุคคลในระหวางการถายภาพ
เคลื่อนไหว

ลูกเลนปรับ
ผิวนวล

ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค

 จัดเฟรมอัตโนมัติ

วิเคราะหฉากเมื่อจับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถท่ีุ
ติดตามโดยฟงกชัน่ AF ล็อคเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบและ
บันทึกภาพอกีภาพท่ีมีองคประกอบภาพท่ีนาประทับใจ
มากขึ้นโดยอัตโนมัติ

โหมดอัตโนมติั
ทานสามารถถายภาพโดยเลือก อัตโนมัติอัจฉริยะ หรือ 
อตัโนมัติอัจฉริยะพเิศษ

เลือกบรรยากาศ
เลอืกการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหตรงกับเงื่อนไข
บรรยากาศถายภาพตางๆ

อตัราเฟรมที่สูง
เลอืกโหมดวัดระดับแสงระหวางการถายภาพท่ีอัตราเฟรมสูง
ท่ีเหมาะกับวัตถุหรือลูกเลนของทาน

ภาพเคลื่อนไหว เลอืกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกับวัตถุหรือลูกเลนของทาน

 SteadyShot
ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพนิ่ง  ลดการเบลอจาก
อาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถือกลองไว

 SteadyShot ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพเคลื่อนไหว

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสีท่ีผลิตซ้ําได

ชัตเตอรชา
อตัโนมัติ

ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชัตเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว

การอดัเสียง เลอืกวาตองการใหบันทึกเสยีงหรือไม เมือ่ถายภาพเคลือ่นไหว

ระดับไมคอางองิ เลอืกระดับไมโครโฟนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสยีงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว



TH

24

 (ตั้งคา กําหนดเอง)

ใชคาบันทึก
เลือกการตั้งคาท่ีบันทึกไวลวงหนาเมื่อต้ังปุมหมุนปรับโหมด
ไปท่ี MR (ใชคาบันทึก)  สามารถบันทึกอัตราการซมูดวย
เลนส ฯลฯ

บันทึกการตั้งคา บันทึกโหมดหรือการต้ังคากลองท่ีตองการ

ลายทาง แสดงแถบสเีพื่อปรับความสวาง

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง

เวลาในการขยาย
โฟกัส

ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ

เสนตาราง
ต้ังคาการแสดงเสนตารางที่ทําใหสามารถกําหนดแนว
เคาโครงที่เปนโครงสรางได

 แสดงตัวกําหนด
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายบนจอภาพขณะ
บันทึกภาพเคลือ่นไหว

 ต้ังคาตัวกําหนด
ต้ังคาเคร่ืองหมายท่ีแสดงบนจอภาพขณะบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

แสดงภาพอัตโนมัติ
ต้ังคาแสดงภาพอัตโนมัติเพือ่แสดงภาพที่ถายไดหลังการ
ถายภาพ

ปุม DISP
ต้ังคาประเภทขอมูลท่ีจะแสดงบนจอภาพหรือใน
ชองมองภาพโดยกด DISP บนปุมควบคุม

ระดับจุดสูงสุด
เนนกรอบของชวงท่ีอยูในโฟกัสดวยสีท่ีระบุเมื่อปรับ
โฟกัสดวยตัวเอง

สีสูงสุด ต้ังคาสท่ีีใชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสุด

แนะนําต้ังคาระดับ
แสง

ต้ังคาแถบแนะนําท่ีแสดงเมื่อเปลีย่นการต้ังคาระดับแสงใน
หนาจอถายภาพ
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แสดง Live View
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงการตั้งคา เชน การชดเชยแสง
ในหนาจอแสดงผล

 AF ลวงหนา
ต้ังวาจะทําหรือไมทําการโฟกัสอัตโนมัติกอนกดปุมชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง

ความเร็วการซูม ต้ังคาความเร็วในการซูมเมื่อใชงานกานปรับซมู

ต้ังคาซูม
ต้ังวาจะใชหรือไมใช ซมูภาพคมชัด และ ซูมดิจิตอล ขณะ
ทําการซูม

FINDER/MONITOR กําหนดวิธีการเพื่อสลับระหวางชองมองภาพกับจอภาพ

ถายโดยไมมีการด
ต้ังวาจะใหลั่นชัตเตอรหรือไมเมื่อไมไดใสการดหนวย
ความจํา

AEL ดวยปุม
ชัตเตอร

ต้ังวาจะใหทํา AEL หรือไมทําเมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง   
ซึง่จะมีประโยชนกรณีท่ีตองการปรับโฟกัสและระดับแสง
แยกกัน

 ชนิดของชัตเตอร
ต้ังวาจะใชหรือไมใชชตัเตอรกลไกหรือชตัเตอรอเิลก็ทรอนิกส
ในขณะถายภาพนิ่ง

ต้ังเวลาถายภาพ
ตัวเอง

ต้ังคาใหมีหรือไมมีการหนวง 3 วินาทีอัตโนมัติ เมื่อเอียง
หนาจอขึ้นประมาณ 180 องศา

การบนัทึกใบหนา บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลท่ีจะกําหนดใหอยูในโฟกัส

 บันทึกวันท่ี เลอืกวาตองการบันทึกวันท่ีถายภาพ ลงบนภาพนิ่งหรือไม

ต้ังคาเมนูฟงกช่ัน กําหนดฟงกชัน่ท่ีแสดงเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)

ต้ังคาคยีแบบกําหนด
เอง

กําหนดฟงกชัน่ท่ีตองการใหปุมและแหวนควบคุม

ฟงกช่ันซูมบน
วงแหวน

ต้ังคาฟงกชั่นการซูมของแหวนควบคุม  เมื่อเลือก [อยางเร็ว] 
ตําแหนงซูมจะเลือ่นตามองศาของการหมุนแหวนควบคุม 
เมือ่เลือก [ระดับ] ทานสามารถยายตําแหนงซูมไปยังระดับท่ี
คงท่ีของระยะโฟกัส
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 (ไรสาย)

 (โปรแกรม)

ปุม MOVIE ต้ังวาจะใหเปดใชงานปุม MOVIE ตลอดเวลาหรือไม

ล็อควงลอ
ต้ังวาจะปดหรือไมปดใชงานปุมควบคุมไวชั่วคราวโดยใช
ปุม Fn ขณะถายภาพ  ทานสามารถปด/เปดใชงานปุม
ควบคุมไดโดยกดปุม Fn คางไว

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพื่อไปแสดงบนสมารทโฟน

สงไปยังคอมพิวเตอร
สํารองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับ
เครือขาย

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได

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

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอุปกรณน้ีไมใหทําการสือ่สารไรสาย

กด WPS
ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอลงในกลองไดงายๆ โดยกด
ปุม WPS

ต้ังคาจุดเช่ือมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอไดดวยตนเอง

แกไขช่ืออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชือ่อุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ

แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง

รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซต็ SSID และรหัสผานของการเชือ่มตอสมารทโฟน

รีเซ็ตต้ังคาเครือขาย รีเซต็การตั้งคาเครือขายท้ังหมด

รายการโปรแกรม
แสดงรายการแอปพลิเคชัน  ทานสามารถเลือกแอปพลิเคชัน
ท่ีตองการใชงานได

แนะนํา แสดงคําแนะนําในการใชงานแอปพลิเคชัน
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 (เลน)

 (การตั้งคา)

ลบ ลบภาพ

โหมดดูภาพ ต้ังวิธกีารจัดกลุมภาพเพื่อเปดดู

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน

หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก

สไลดโชว แสดงสไลดโชว

หมุน หมุนภาพ

 ขยาย ขยายภาพท่ีแสดง

ปองกัน ปองกันภาพ

ปรับชวงโมช่ัน
ปรับชวงเวลาสําหรับแสดงการติดตามวัตถุใน [โมชัน่ชอต
วิดีโอ]  โดยท่ีการติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุจะแสดง
ขึ้นขณะเปดดูภาพเคลือ่นไหว

เลือกพิมพ เพิม่เคร่ืองหมายคําสั่งพมิพใหกับภาพน่ิง

เอฟเฟคบิวต้ี
ปรับแตงใบหนาบุคคลบนภาพนิ่งและบันทึกภาพท่ีปรับแตง
น้ันเปนภาพใหม

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของจอภาพ

ความสวางชองมอง
ภาพ

ต้ังคาความสวางของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส

อณุหภูมิสีชองมอง
ภาพ

ต้ังอุณหภูมิสขีองชองมองภาพ

ต้ังคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสียงเพือ่ดูภาพเคลื่อนไหว

สัญญาณเสียง ต้ังคาเสียงการทํางานของกลอง

คาอัพโหลดภาพ ต้ังคาฟงกชั่นอัพโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi
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เมนูแบบเรียงตอกัน
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ีกด
ปุม MENU

คูมือปุมหมุนปรับ
โหมด

เปดหรือปดคําแนะนําปุมหมุนปรับโหมด (คําอธิบายของ
แตละโหมดถายภาพ)

หนายืนยันการลบ
ต้ังวาจะให ลบ หรือ ยกเลิก ไวลวงหนาในหนาจอยืนยัน
การลบ

คุณภาพการแสดงผล ต้ังคุณภาพการแสดงผล

เวลาเริ่มประหยัดพง. ต้ังระยะเวลากอนท่ีกลองจะปดสวิตชตัวเองโดยอัตโนมัติ

ฟงกช่ันเมื่อปด VF ต้ังวาจะปดสวิตชกลองหรือไมเมื่อปดชองมองภาพ

ตัวเลือก NTSC/PAL
เมื่อเปลีย่นรูปแบบทีวีของอุปกรณ จะทําใหสามารถถายภาพ
เคลื่อนไหวในรูปแบบอืน่ได

โหมดสาธิต ต้ังคา เปดหรือปด การเลนภาพเคลื่อนไหวสาธิต

ต้ังคา TC/UB ต้ังคาไทมโคด (TC) และยูสเซอรบิต (UB)

ต้ังคา HDMI ต้ังคา HDMI

 เลือกส.ออก 4K
ต้ังคาวิธีการบันทึกและสงออกภาพเคลื่อนไหว 4K ผาน 
HDMI เมื่อกลองเชื่อมตอกับเคร่ืองบันทึก/เคร่ืองเลนภายนอก
ท่ีรองรับ 4K

เช่ือมตอ USB ต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ USB

ต้ังคา USB LUN

เพิ่มระดับความเขากันไดโดยจํากัดฟงกชั่นของการเชื่อมตอ 
USB  ต้ังไวท่ี [หลายตัว] ในสภาวะปกติ และท่ี [ตัวเดียว] 
เฉพาะเมื่อเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองคอมพวิเตอร หรือ AV 
คอมโพเนนทไมไดเทาน้ัน

เครื่องชารจ USB
ต้ังวาจะจายไฟผานการเชือ่มตอ USB หรือไมเมือ่กลองเชื่อม
ตอกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ USB โดยใชสายไมโคร 
USB

 ภาษา เลือกภาษา
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ต้ัง วันท่ี/เวลา ต้ังวันท่ีและเวลา และเวลาฤดูรอน

ต้ังคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน

ขอมูลลิขสิทธิ์ ต้ังคาขอมูลลิขสิทธิ์สําหรับภาพน่ิง

ฟอรแมต ฟอรแมตการดหนวยความจํา

หมายเลขไฟล
ต้ังคาวิธกีารท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งแล
ะภาพเคลื่อนไหว

เลือกโฟลเดอร REC
เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพือ่เก็บภาพน่ิงและภาพ
เคลื่อนไหว (MP4)

แฟมภาพใหม
สรางโฟลเดอรใหมสําหรับบันทึกภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว (MP4)

ช่ือโฟลเดอร ต้ังคารูปแบบโฟลเดอรสําหรับภาพนิ่ง

กูฐานขอมูลภาพ
กูไฟลฐานขอมูลภาพและเปดใชงานการบันทึกและการ
แสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก
แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลืออยูและจํานวน
ภาพนิ่งท่ีสามารถบันทึกไดบนการดหนวยความจํา

เวอรช่ัน แสดงเวอรชั่นของซอฟตแวรกลอง

รีเซ็ตการต้ังคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน
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การติดตั้งซอฟตแวรตอไปนี้ลงในคอมพิวเตอรของทานจะทําใหทานไดรับ
ประสบการณการใชงานกลองที่สะดวกสบายยิ่งขึน้
• PlayMemories Home™: 
นําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรและใหทานใชภาพในลักษณะตางๆ (หนา 31)

• Image Data Converter: แสดงภาพ RAW และประมวลผลภาพเหลานั้น
• Remote Camera Control: ควบคุมกลองที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของทานผานสาย 

USB

ทานสามารถดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรนี้ลงในคอมพิวเตอรของทานจาก URL 
ตอไปนี้

• เมื่อใช Remote Camera Control เลือกปุม MENU t  (การต้ังคา) t [เชื่อมตอ 
USB] t [PC รีโมท] จากนั้นเชือ่มตอกลองกับคอมพวิเตอร

การใชซอฟตแวร

1 ใชอนิเทอรเนต็เบราวเซอรบนเครือ่งคอมพวิเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี ้จากนัน้ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่
ดาวนโหลดซอฟตแวรที่ตองการ

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

• จะตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
• ดูรายละเอียดการใชงานไดท่ีหนาสนับสนุนหรือหนาความชวยเหลือของ
ซอฟตแวร

หมายเหตุ
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ซอฟตแวร PlayMemories Home ใหทานสามารถนําเขาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน  ตองมี PlayMemories Home ในการนําเขาภาพ
เคล่ือนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอรของทาน
http://www.sony.net/pm/

• จะตองเชือ่มตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอื่นๆ 
PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอื่นๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค

• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึ่งใหมาพรอมรุนท่ีออก
วางจําหนายกอนป 2011 บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home จะ
เขียนทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง  ใช PlayMemories Home ซึ่งเปนซอฟตแวร
รุนถดัมาของ PMB

การนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน 
(PlayMemories Home)

หมายเหตุ

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อัพโหลดภาพขึ้นไป
ยังบริการเครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคลื่อนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังนี้

เปดดูภาพที่นําเขา
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• ฟงกชั่นใหมอาจติดต้ังอยูใน PlayMemories Home  เชื่อมตอกลองเขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทานแมเมื่อไดติดต้ัง PlayMemories Home ไวอยูแลวบนคอมพวิเตอร
ของทาน

• อยาถอดสายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) ออกจากกลองขณะที่หนาจอการทํางานหรือ
หนาจอการเขาถึงยังแสดงอยู  การทําเชนน้ันอาจทําใหขอมูลไดรับความเสียหาย

• หากตองการตัดการเชือ่มตอกลองกับคอมพวิเตอร คลิก  บนถาดงาน แลวคลิก [Eject 
DSC-RX100M4]

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

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

การเพ่ิมฟงกชั่นใหกับกลอง 
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จํานวนภาพนิ่งและเวลาที่บันทึกไดอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการถายภาพ
และการดเมโมรี่

xภาพนิ่ง
[  ขนาดภาพ]: L: 20M
เม่ือตั้ง [  อัตราสวนภาพ] ไปท่ี [3:2]*

* เมื่อต้ัง [  อัตราสวนภาพ] ไวเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก [3:2] ทานสามารถ
บันทึกภาพไดมากกวาท่ีแสดงไวขางบน  (ยกเวนเมื่อต้ัง [  คุณภาพ] ไวท่ี [RAW])

xภาพเคล่ือนไหว
ตารางดานลางนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใชการดหนวยความจํา
ท่ีฟอรแมตดวยกลองนี้  ระยะเวลาบันทึกสําหรับภาพเคล่ือนไหว XAVC S และ 
AVCHD คือระยะเวลาบันทึกเมื่อถายภาพโดยตั้งคา [บันทึกวดิีโอสองทาง] ไปที่ 
[ปด]

จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว

ความจุ
คุณภาพ 8 GB 64 GB

ปกติ 1150 ภาพ 9600 ภาพ
ละเอยีด 690 ภาพ 5500 ภาพ
ละเอยีดมาก 510 ภาพ 4150 ภาพ
RAW & JPEG 235 ภาพ 1900 ภาพ
RAW 355 ภาพ 2850 ภาพ
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(h (ชั่วโมง), m (นาที))

* เมื่อต้ัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปท่ี [NTSC] เทาน้ัน
• สามารถถายภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองไดเปนระยะเวลาสูงสุดประมาณ 29 นาทีตอคร้ัง 
ท่ีการต้ังคาปกติของกลองและเมื่ออณุหภูมิอยูท่ีประมาณ 25 °C  ระยะเวลาบันทึกภาพ
ตอเน่ืองสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4 (28M) คือ 20 นาทีโดยประมาณ (ถกู
จํากัดโดยขนาดไฟลท่ี 4 GB)

• ระยะเวลาที่บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 
(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได) ซึ่งปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ  เมื่อ
ทานถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสัน้ลง
เน่ืองจากจําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น
ระยะเวลาที่บันทึกไดยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา 
คุณภาพ/ขนาด ของภาพอกีดวย

ความจุ
ต้ังคาการบนัทึก

8 GB 64 GB

30p 100M/25p 100M — 1 h 15 m
30p 60M/25p 60M — 2 h 5 m
24p 100M* — 1 h 15 m
24p 60M* — 2 h 5 m
60p 50M/50p 50M — 2 h 35 m
30p 50M/25p 50M — 2 h 35 m
24p 50M* — 2 h 35 m
120p 100M/100p 100M — 1 h 15 m
120p 60M/100p 60M — 2 h 5 m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 m 6 h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 m 8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 35 m 5 h 5 m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 40 m 6 h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 55 m 8 h 15 m
1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M 35 m 5 h 20 m
1920×1080 30p 16M/1920×1080 25p 16M 1 h 8 h 25 m
1280×720 30p 6M/1280×720 25p 6M 2 h 35 m 22 h
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ฟงกช่ันท่ีใหมากับกลองน้ี
• กลองน้ีสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ 1080 60p หรือ 50p  กลองน้ีบันทึกดวย
โหมดโปรเกรสซีฟ ซึ่งแตกตางจากโหมดบันทึกมาตรฐานที่ใชกันมาแบบอนิเทอรเลส  
โหมดนี้มีความละเอียดสูงกวา และใหภาพท่ีเคลื่อนไหวตอเน่ือง และสมจริงมากกวา  
ภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกในรูปแบบ 1080 60p/1080 50p สามารถเลนบนอุปกรณท่ี
สนับสนุน 1080 60p/1080 50p เทาน้ัน

• กลองน้ีสนับสนุนการบันทึก 4K 30p/4K 25p/4K 24p  สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
โดยท่ีมีความละเอยีดสูงกวารูปแบบ HD

• ขณะโดยสารเครื่องบิน ต้ังคา [โหมดเคร่ืองบิน] ไปท่ี [เปด]

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

หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึก/การแสดงภาพ
• กอนท่ีทานจะเริ่มบันทึกภาพ ใหลองบันทึกภาพตัวอยางกอนเพื่อใหมั่นใจวากลองจะ
ทํางานไดอยางถกูตอง

• กลองน้ีไมทนตอฝุนละอองหรือละอองน้ํา และไมกันนํ้า
• อยาวางกลองท้ิงไวกลางแสงแดดหรือถายภาพรับแสงแดดเปนเวลานาน   กลไก 
ภายในอาจเสียหายได

• ถามีการกลัน่ตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา ใหเช็ดออกกอนจะใชกลอง
• อยาเขยาหรือกระแทกตัวกลอง  อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติและทานจะไมสามารถ
บันทึกภาพได  ย่ิงไปกวาน้ัน สือ่ท่ีบันทึกอาจไมสามารถใชงานได หรือขอมูลภาพ
อาจเสียหาย

หมายเหตุเก่ียวกับการใชกลอง
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อยาใชงานหรือเก็บกลองในสถานท่ีตอไปน้ี
• ในสถานที่ท่ีรอน เย็น หรือชื้นมาก
ในสถานที่ เชน ในรถยนตท่ีจอดไวกลางแสงแดด ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนรูปซึ่งทําให
การทํางานผิดปกติได

• เก็บไวในท่ีถูกแสงแดดสองถึงโดยตรงหรือใกลเคร่ืองทําความรอน
ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปซึ่งทําใหการทํางานผิดปกติได

• ในสถานที่ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนสูง
• ใกลสถานท่ีซึ่งปลอยคลื่นวิทยุกําลังสูง แผรังส ีหรือสถานที่ซึ่งมีสนามแมเหล็กกําลังสงู    
มฉิะนั้น กลองอาจจะไมสามารถบันทึกหรือแสดงภาพไดอยางถูกตอง

• ในท่ีซึง่มีทรายหรือฝุนละออง
ระมัดระวังอยาใหทรายหรือฝุนละอองเขาไปในตัวกลองได  ซึง่อาจจะทําใหกลอง
ทํางานผิดปกติและในบางกรณีอาจจะทําการซอมแซมไมได

การพกพา
• อยาน่ังลงบนเกาอี้หรือบนสถานที่ใดๆ ขณะท่ีมีกลองอยูในกระเปาหลังกางเกงหรือ
กระโปรงของทาน เน่ืองจากอาจจะทําใหกลองทํางานผิดปกติหรือเสียหายได

เลนส ZEISS
กลองน้ีใชเลนส ZEISS ซึ่งสามารถสรางภาพท่ีคมชัดและมคีอนทราสตดีเย่ียม  เลนสของ
กลองถูกผลิตภายใตระบบควบคุมคุณภาพท่ีไดรับการรับรองโดย ZEISS ตามมาตรฐาน
คุณภาพของ ZEISS ในเยอรมนี

หมายเหตุเกีย่วกับจอภาพ ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก และเลนส
• จอภาพและชองมองภาพอเิล็กทรอนิกสผลติดวยเทคโนโลยีท่ีมีความแมนยําสูงมาก 
ทําใหไดจํานวนพิกเซลท่ีทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพกวา 99.99%  อยางไรก็ตาม 
อาจจะมีจุดดํา และ/หรือจุดสวาง (ขาว แดง นํ้าเงิน หรือเขียว) ปรากฏบนจอภาพและ
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส จุดเหลาน้ีเปนผลปกติของกระบวนการผลิต และไมมีผล
ตอการบันทึก

• อยาถือกลองโดยจับท่ีจอภาพหรือชองมองภาพ
• ระมัดระวังไมใหน้ิวหรือวัตถุอื่นเขาไปติดในเลนสขณะท่ีเลนสกําลังทํางาน
• ระมัดระวังอยาใหน้ิวไปกีดขวางขณะที่กําลังดันชองมองภาพลง
• อยาฝนกดชองมองภาพลงขณะที่เลนสตาย่ืนออกมา
• ถาหากมีนํ้า ฝุนละออง หรือทรายติดอยูในชองมองภาพ อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
ได
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หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพดวยชองมองภาพ
กลองน้ีติดต้ังชองมองภาพ แบบ Organic Electro-Luminescence ซึ่งมีความละเอียดและ
คอนทราสตสูง  กลองน้ีออกแบบมาเพื่อใหสามารถมองผานชองมองภาพไดงายโดย
ปรับองคประกอบตางๆ ใหสมดุลกันอยางเหมาะสม
• ภาพอาจผิดเพีย้นเล็กนอยใกลกับมุมของชองมองภาพ  ซึง่ไมไดแสดงวากลองทํางาน
ผิดปกติ  หากตองการตรวจสอบทุกรายละเอียดขององคประกอบท้ังหมด ทานสามารถ
ใชจอภาพไดเชนกัน

• หากทานกวาดกลองขณะกําลงัมองผานชองมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบๆ ภาพใน
ชองมองภาพอาจผิดเพี้ยนหรือสีของภาพอาจเปลี่ยน  น่ีเปนลักษณะเฉพาะของเลนส
หรืออุปกรณแสดงผล ไมใชการทํางานผิดปกติ  เมื่อทานถายภาพ ขอแนะนําใหมองที่
บริเวณตรงกลางของชองมองภาพ

หมายเหตุเกีย่วกับแฟลช
• อยาถือกลองโดยจับท่ีแฟลช หรือออกแรงกดลงบนแฟลชมากเกินไป
• ถาหากมีนํ้า ฝุนละออง หรือทราย เขาไปในแฟลชที่เปดอยู อาจจะกอใหเกิดความ
เสยีหายได

• ระมัดระวังอยาใหน้ิวไปกีดขวางขณะที่กําลังดันแฟลชลง

อุปกรณเสริม Sony
ใชแตอุปกรณเสริมท่ีเปนแบรนดของแทของ Sony เทาน้ัน มิเชนน้ันอาจทําใหเกิดความ
เสียหายได  อุปกรณเสริมท่ีเปนแบรนด Sony อาจไมมีวางจําหนายในตลาดในบาง
ประเทศหรือทองท่ี

เกี่ยวกบัอุณหภูมิของกลอง
กลองของทานและแบตเตอรี่อาจรอนจากการใชงานตอเน่ืองเปนเวลานาน แตไมได
แสดงวากลองทํางานผิดปกติ
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เกี่ยวกับการปองกันความรอนสูงเกิน
ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติเพือ่
ปองกนัตัวเอง ท้ังน้ีขึ้นกับอุณหภูมิของกลองและแบตเตอรี่  
จะมีขอความปรากฏบนหนาจอกอนกลองปดสวิตช หรือกอนท่ีทานจะไมสามารถบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป  ในกรณีน้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวาอุณหภูมิของ
กลองและแบตเตอรี่จะลดลง  หากทานเปดใชงานโดยไมรอใหกลองและแบตเตอรี่เย็นลง
กอน กลองอาจจะปดสวิตชเองอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ หรือทานอาจไมสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวได

เกี่ยวกับการชารจแบตเตอรี่
• หากทานชารจแบตเตอรี่ท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ทานอาจไมสามารถชารจจนถึง
ความจุท่ีเหมาะสมได
อาการนี้เปนคุณลักษณะของแบตเตอรี่  ใหชารจแบตเตอรี่อีกคร้ัง

• แบตเตอร่ีท่ีไมไดใชงานเปนเวลานานกวาหน่ึงปอาจเสือ่มสภาพได

คําเตือนเกีย่วกับลิขสิทธิ์
• รายการโทรทัศน ภาพยนตร เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสทิธิ์  
การทําการบันทึกสิ่งท่ีมีลิขสทิธิ์เหลาน้ีโดยไมไดรับอนุญาต อาจจะเปนการกระทําท่ี
ขัดกับกฎหมายลขิสทิธิ์

• เพื่อปองกันการนํา [ขอมูลลิขสิทธิ์] ไปใชอยางผิดกฎหมาย ปลอยให [ต้ังคาชื่อชางภาพ] 
และ [ต้ังคาชื่อเจาของลิขสิทธิ์] วางไวเมื่อใหผูอื่นยืมหรือมอบกลองใหผูอืน่

• Sony จะไมรับผิดชอบตอปญหาหรือความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช [ขอมูลลิขสิทธิ์] 
โดยไมไดรับอนุญาต

ไมรับประกันกรณีท่ีเน้ือหาเสียหายหรือการบันทึกลมเหลว
Sony ไมอาจรับประกันไดในกรณีท่ีเกิดความลมเหลวในการบันทึก หรือเกิดการสูญเสีย
หรือเสียหายตอภาพท่ีบันทึกหรือขอมูลเสียง เน่ืองจากการทํางานผิดปกติของกลองหรือ
สื่อบันทึก ฯลฯ ท้ังน้ีเราขอแนะนําใหสํารองขอมูลท่ีสําคัญไว

การทําความสะอาดผิวตัวกลอง
ทําความสะอาดผิวตัวกลองดวยผานุมท่ีทําใหชื้นเล็กนอยดวยนํ้า แลวเช็ดผิวอีกคร้ังดวย
ผาแหง  เพื่อปองกันความเสยีหายตอผิวขัดหรือตัวผลิตภัณฑ:
– อยาใหกลองสัมผัสถูกสารเคมี เชน ทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอล ผาเช็ดชนิดใชแลวท้ิง 
ยาไลแมลง ครีมกันแดด หรือยาฆาแมลง
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การบํารุงรักษาจอภาพ
• แฮนดครีมหรือครีมทาผิวท่ีติดบนจอภาพอาจทําใหสารเคลือบหลุดออก  ถามีครีมติด
บนจอภาพ ใหเช็ดออกทันที

• การเช็ดแรงๆ ดวยกระดาษทิชชูหรือวัสดุอื่นอาจทําความเสียหายแกสารเคลือบ
• ถารอยน้ิวมือหรือสิ่งสกปรกติดบนจอภาพ แนะนําใหเช็ดสิ่งสกปรกออกเบาๆ จากนั้น
ใชผานุมเชด็จอภาพใหสะอาด

หมายเหตุเกีย่วกับระบบ LAN ไรสาย
เราไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ตอความเสียหายท่ีเกิดจากการเขาถึงหรือการเขาใชงาน
ปลายทางที่โหลดมาบนกลองโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจากการสูญหายหรือ
ลักขโมย

หมายเหตุเกีย่วกับความปลอดภัยเมื่อใชผลิตภัณฑ LAN ไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจทุกคร้ังวาไดใช LAN ไรสายท่ีปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะเขา
โปรแกรมโดยผิดกฎหมาย การเขาถึงโดยบุคคลภายนอกที่เปนอนัตราย หรือปญหาดาน
ความปลอดภัยอืน่ๆ

• สิง่สําคัญคือจะตองต้ังคาความปลอดภัยเมื่อใช LAN ไรสาย
• หากเกิดปญหาดานความปลอดภัยเน่ืองจากไมมีมาตรการปองกันความปลอดภัย หรือ
เน่ืองจากเหตุการณท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเมื่อใช LAN ไรสาย Sony ไมรับผิดชอบตอความ
สญูเสียหรือความเสยีหายใดๆ ท้ังสิน้
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ความเร็วในการแสดงภาพ
ความเร็วในการแสดงภาพจะแตกตางกันตามดานลาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ [ อตัราเฟรม] และ 
[ ต้ังคาการบันทึก] ท่ีกําหนดไว 

* เมื่อต้ัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปท่ี [NTSC] เทาน้ัน

[ ลําดับความสําคัญ] และระยะเวลาที่บันทึกได

• เสียงจะไมถูกบันทึก
• ภาพเคลือ่นไหวจะถูกบันทึกในรูปแบบ XAVC S HD 

หมายเหตุเก่ียวกับการถายภาพทีอ่ัตราเฟรมสูง

อตัราเฟรม
ต้ังคาการบันทึก

24p 50M*
30p 50M/
25p 50M

60p 50M/
50p 50M

240fps/250fps ชา 10 เทา
ชา 8 เทา/
ชา 10 เทา

ชา 4 เทา/
ชา 5 เทา

480fps/500fps ชา 20 เทา
ชา 16 เทา/
ชา 20 เทา

ชา 8 เทา/
ชา 10 เทา

960fps/1000fps ชา 40 เทา
ชา 32 เทา/
ชา 40 เทา

ชา 16 เทา/
ชา 20 เทา

ลําดับความสําคัญ อัตราเฟรม
จํานวนพิกเซลที่
ใชงานที่อานจาก
เซ็นเซอรภาพ

ระยะเวลาที่
บนัทึกได

ใหค.สําคัญกับคุณภาพ
240fps/250fps 1824 × 1026

ประมาณ 2 วินาที480fps/500fps 1676 × 566
960fps/1000fps 1136 × 384

ใหค.สําคัญกับเวลาถาย
240fps/250fps 1676 × 566

ประมาณ 4 วินาที480fps/500fps 1136 × 384
960fps/1000fps 800 × 270

หมายเหตุ



TH

41

TH

กลองถายภาพ

[ระบบ]
อุปกรณรับภาพ: เซนเซอร CMOS 

13.2 มม. × 8.8 มม. (ชนิด 1.0)
จํานวนพกิเซลท่ีใชงานของกลอง: 

ประมาณ 20.1 ลานพิกเซล
จํานวนพกิเซลท้ังหมดของกลอง: 

ประมาณ 21.0 ลานพิกเซล
เลนส: เลนสซูม ZEISS Vario-Sonnar T  

2.9×

f = 8.8 มม. – 25.7 มม. (24 มม. – 
70 มม. (เทียบเทาฟลม 35 มม.))
F1.8 (W) – F2.8 (T)
ขณะถายภาพเคลื่อนไหว (HD 16:9): 
25.5 มม. – 74 มม.*1

ขณะถายภาพเคลื่อนไหว (4K 16:9): 
28 มม. – 80 มม.
*1 เมื่อต้ัง [ SteadyShot] ไวท่ี 

[ปกติ]
SteadyShot: ปรับดวยระบบเลนส
รูปแบบไฟล (ภาพน่ิง): สอดคลองกับ 

JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), 
RAW (รูปแบบ Sony ARW 2.3), 
สนับสนุน DPOF

รูปแบบไฟล (ภาพเคลื่อนไหว):
รูปแบบ XAVC S (สอดคลองกับ
รูปแบบ XAVC S):
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)
รูปแบบ AVCHD (สนับสนุนรูปแบบ 
AVCHD Ver. 2.0):
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: Dolby Digital 2ch พรอม Dolby 
Digital Stereo Creator
• ผลิตโดยไดรับการอนุญาตจาก 

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

สือ่บันทึกขอมูล: Memory Stick PRO 
Duo, Memory Stick Micro, การด SD, 
การดหนวยความจํา microSD

แฟลช: ระยะแฟลช (ความไวแสง ISO 
(ดัชนีระดับแสงที่แนะนํา) ถูกต้ังไวท่ี
อัตโนมัติ): 
ประมาณ 0.4 ม. ถึง 10.2 ม. (W)/
ประมาณ 0.4 ม. ถึง 6.5 ม. (T)

ขอมูลจําเพาะ
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[ชองตอสัญญาณเขา/ออก]
ชองตอ HDMI: ชองตอ HDMI ขนาดจ๋ิว
ขั้วตอ Multi/Micro USB*:

การสือ่สาร USB
การสื่อสาร USB: Hi-Speed USB 

(USB 2.0)
* สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ Micro 

USB ได

[ชองมองภาพ]
ประเภท: ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส 

(แบบ Organic Electro-
Luminescence)

จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 
2 359 296 จุด

การครอบคลุมเฟรม: 100%
กําลังขยาย: ประมาณ 0.59 × (เทียบเทากับ

กลองขนาด 35 มม.) ดวยเลนส 
50 มม. ท่ีระยะอนันต –1 ม.–1

ระยะมองภาพ: ประมาณ 20 มม. จาก
เลนสตา ประมาณ 19.2 มม. 
จากกรอบเลนสตา
ท่ี –1 ม.–1

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

[จอภาพ]
จอ LCD: 

7.5 ซม. (ขนาด 3.0) ขับเคลื่อนแบบ 
TFT

จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 1 228 800 จุด

[กําลังไฟฟา, ท่ัวไป]
กําลังไฟฟา: แบตเตอรี่ NP-BX1 แบบ

ชารจใหมได, 3.6 V 
อะแดปเตอร AC AC-UB10C/
UB10D, 5 V

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน:
ประมาณ 1.9 W (ระหวางการถายภาพ
ดวยจอภาพ)
ประมาณ 2.3 W (ระหวางการถายภาพ
ดวยชองมองภาพ)

อุณหภูมิใชงาน: 0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C
ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA) 

(โดยประมาณ): 
101.6 มม. × 58.1 มม. × 41.0 มม. 
(กวาง/สูง/ลึก)

นํ้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) 
(โดยประมาณ):
298 กรัม (รวมแบตเตอรี่ NP-BX1, 
Memory Stick PRO Duo)

ไมโครโฟน: สเตอริโอ
ลําโพง: ชองเสียงเดียว
Exif Print: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
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[LAN ไรสาย]
มาตรฐานที่รองรับ: IEEE 802.11 b/g/n
ความถี:่ 2.4 GHz
โพรโตคอลความปลอดภัยท่ีรองรับ: 

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
วิธกีารกําหนดคา: Wi-Fi Protected 

Setup™ (WPS) / ดวยตัวเอง
วิธกีารเขาถึง: โหมดโครงสรางพืน้ฐาน
NFC: สอดคลองกับ NFC Forum Type 3 

Tag

Model No. WW481040

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

แบตเตอร่ี NP-BX1 แบบชารจใหม
ได
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอร่ีลเิธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสงูสดุ: DC 4.2 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 3.6 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 4.2 V
ปริมาณกระแสสงูสดุ: 1.89 A
ความจุ: 4.5 Wh (1 240 mAh)

แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เคร่ืองหมายการคา
• Memory Stick และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• XAVC S และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• “AVCHD Progressive” และแบบตัว
อักษรโลโก “AVCHD Progressive” 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Panasonic 
Corporation และ Sony Corporation

• Dolby และสัญลกัษณ double-D เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories

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

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Cisco 
Systems, Inc.
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• iPhone และ iPad เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคา
ของ SD-3C, LLC

• Android และ Google Play เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.

• Wi-Fi, โลโก Wi-Fi, Wi-Fi Protected 
Setup เปนเคร่ืองหมายการคาจด
ทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

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

• DLNA และ DLNA CERTIFIED เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Digital Living 
Network Alliance

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

• YouTube และโลโก YouTube เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Google Inc.

• Eye-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
Eye-Fi, Inc.

• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถึงในคูมือเลมน้ี โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพัฒนาหรือ
ผูผลิตระบบและผลิตภัณฑน้ัน  
อยางไรก็ตาม ในคูมือเลมน้ีอาจไมไดใช
สญัลักษณ ™ หรือ ® ในทุกท่ี

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑนี้ และคําตอบของคําถาม
ท่ีพบบอยไดจากเว็บบริการลูกคาของ
เรา
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