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"Petunjuk Penggunaan" (Manual 
web)
Lihat "Petunjuk Penggunaan" untuk 
petunjuk lengkap tentang berbagai 
fungsi kamera.

“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)
ดูค�ำแนะน�ำโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่น
ต่ำงๆ ของกล้องได้จำก “คู่มือช่วยเหลือ” 

Kamera Digital

กล้องบันทึกภำพนิ่งระบบดิจิตอล

Panduan Pengguna ID

ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน TH
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Panduan Pengguna
(buku ini) Panduan dlm Kamera

Panduan pengguna ini 
memperkenalkan beberapa 
fungsi dasar.
Untuk panduan ringkas, 
lihat "Panduan pengaktifan" 
(halaman 14). "Panduan 
pengaktifan" memperkenalkan 
prosedur awal, mulai dari 
membuka kemasan hingga 
melepaskan tombol rana untuk 
bidikan pertama.

[Panduan dlm Kamera] 
menampilkan penjelasan 
item menu pada monitor 
kamera.
Anda dapat dengan cepat 
mengetahui informasi selama 
pengambilan gambar.
Untuk menggunakan fungsi 
[Panduan dlm Kamera], 
pengaturan tertentu harus 
dilakukan terlebih dulu. 
Untuk informasi rinci, cari 
"Panduan dlm Kamera" di Petunjuk 
Penggunaan.

Lihat Petunjuk 
Penggunaan!

"Petunjuk Penggunaan" (Help Guide) adalah manual online 
yang dapat dibaca di komputer atau smartphone. Baca panduan 
pengguna untuk rincian tentang item menu, penggunaan 
lanjutan, dan informasi terbaru tentang kamera.

Pindai di sini

http://rd1.sony.net/help/dsc/1810/h_zz/

DSC-RX100M5A Help Guide

Bahasa Indonesia
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Catatan tentang penggunaan kamera
Bersama dengan bagian ini, lihat 
juga "Perhatian" dalam Petunjuk 
Penggunaan (halaman 2).

Bahasa layar
Anda dapat memilih bahasa yang 
ditampilkan di layar menggunakan 
menu (halaman 25).

Catatan tentang penanganan produk
 • Kamera ini tidak anti debu, anti 
percikan air, maupun kedap air. 
Lihat "Perhatian" dalam Petunjuk 
Penggunaan.
 • Kegagalan fungsi dapat terjadi 
jika air, debu, atau pasir masuk ke 
dalam unit jendela bidik atau unit 
flash yang terbuka.
 • Bersihkan semua kotoran dari 
permukaan flash. Kotoran 
pada permukaan flash dapat 
menimbulkan asap atau abu akibat 
panas yang dihasilkan oleh emisi 
cahaya. Jika ada kotoran/debu, 
bersihkan dengan kain lembut.
 • Jangan halangi flash dengan jari.
 • 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.
 • Hati-hati saat menggunakan lensa 
power zoom, jangan biarkan jari 
Anda atau objek lain tertangkap 
di lensa.
 • Pastikan jari tidak menghalangi 
saat menekan jendela bidik atau 
flash.

 • Jangan membawa kamera dengan 
memegang unit jendela bidik atau 
terlalu kuat saat memegangnya.
 • Jangan menekan jendela bidik 
ketika lubang bidik ditarik.
 • Jangan biarkan lensa atau jendela 
bidik terkena sumber cahaya 
yang kuat seperti sinar matahari. 
Karena fungsi kondensasi lensa, hal 
tersebut dapat menimbulkan asap, 
kebakaran, atau kegagalan fungsi 
di bagian dalam bodi kamera atau 
lensa.
 • Bila Anda mengambil gambar 
dengan membelakangi cahaya, 
jaga agar sinar matahari cukup jauh 
dari sudut tampilan. Jika tidak, sinar 
matahari dapat fokus di dalam 
kamera dan menimbulkan asap 
atau kebakaran. Meskipun sedikit 
jauh dari sudut tampilan, sinar 
matahari tetap dapat menimbulkan 
asap atau kebakaran.
 • Jangan arahkan lensa langsung 
ke sumber cahaya seperti sinar 
laser karena dapat merusak sensor 
gambar dan mengakibatkan 
kamera mengalami kegagalan 
fungsi.
 • Sebelum menyambungkan kabel ke 
terminal, pastikan untuk memeriksa 
arah terminal. Lalu, masukkan kabel 
secara lurus. Jangan masukkan 
atau melepas kabel dengan paksa. 
Ini akan menyebabkan bagian 
terminal rusak.
 • Jauhkan kamera, aksesori yang 
tersedia, atau kartu memori dari 
jangkauan bayi karena dapat 
tertelan tanpa disengaja. Jika hal ini 

terjadi, segera hubungi dokter.
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Catatan tentang monitor dan 
jendela bidik elektronik

 • 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 demikian, 
beberapa titik hitam dan/atau titik 
terang kecil (putih, merah, biru, 
atau hijau) mungkin akan terus 
muncul di monitor dan jendela 
bidik elektronik. Titik tersebut 
adalah cacat pada proses produksi 
dan tidak memengaruhi gambar 
yang direkam sama sekali.
 • Gambar mungkin akan sedikit 
distorsi di dekat sudut jendela 
bidik. Hal ini bukan kegagalan 
fungsi. Bila ingin melihat komposisi 
penuh dengan semua rinciannya, 
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.
 • Saat memotret dengan jendela 
bidik, Anda mungkin akan 
mengalami gejala seperti mata 
lelah, letih, mabuk perjalanan, atau 
mual. Sebaiknya Anda beristirahat 
pada interval waktu yang teratur 
saat memotret dengan jendela 
bidik.

Jika merasa tidak nyaman, jangan 
gunakan jendela bidik hingga 
kondisi Anda pulih, lalu hubungi 
dokter jika diperlukan.
 • Jika monitor atau jendela bidik 
elektronik rusak, segera hentikan 
penggunaan kamera. Bagian yang 
rusak dapat melukai tangan, wajah, 
dll.

Catatan tentang pengambilan 
gambar terus-menerus
Selama pengambilan gambar terus 
menerus, monitor atau jendela bidik 
mungkin akan beralih antara layar 
pengambilan gambar dan layar gelap. 
Jika terus memperhatikan layar dalam 
kondisi ini, Anda mungkin mengalami 
gejala tidak nyaman, seperti 
rasa tidak enak badan. Jika Anda 
mengalami gejala yang tidak nyaman, 
berhenti menggunakan kamera, dan 
hubungi dokter bila perlu.

Catatan tentang perekaman 
berdurasi panjang atau 
perekaman film 4K

 • 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 kamera 
dan baterai menjadi cukup dingin, 
daya mungkin akan kembali 
nonaktif atau Anda mungkin tidak 
dapat merekam film.
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 • Bila suhu kamera meningkat, 
kualitas gambar mungkin akan 
berkurang. Sebaiknya tunggu hingga 
suhu kamera menurun sebelum 
melanjutkan pengambilan gambar.
 • Dalam suhu yang tinggi di sekitar, 
suhu kamera akan meningkat 
dengan cepat.
 • Bodi dan baterai kamera dapat 
menjadi panas saat digunakan, 
kondisi ini normal.
 • Jika bagian kulit yang sama 
menyentuh kamera dalam waktu 
lama saat kamera digunakan, 
bahkan bila kamera tidak panas, 
hal ini dapat mengakibatkan 
gejala luka bakar suhu rendah 
seperti noda kemerahan dan lecet. 
Perhatikan dalam kondisi berikut 
dan gunakan tripod, dsb.
 – Saat menggunakan kamera di 
lingkungan bersuhu tinggi
 – Saat seseorang dengan 
pernapasan buruk atau gangguan 
indra perasa menggunakan 
kamera

 • Waktu perekaman mungkin 
lebih pendek pada kondisi suhu 
yang rendah, terutama sewaktu 
merekam film 4K. Biarkan unit 
baterai menjadi hangat atau ganti 
dengan baterai baru.

Catatan tentang perekaman/
pemutaran

 • Sebelum memulai perekaman, 
buat rekaman uji coba untuk 
memastikan kamera berfungsi 
dengan benar.
 • Gambar yang direkam mungkin 
berbeda dengan gambar yang 
dipantau sebelum direkam.

 • Jangan gunakan kamera di area 
dengan pancaran gelombang radio 
atau radiasi yang kuat. Perekaman 
dan pemutaran mungkin tidak akan 
berfungsi dengan benar.
 • Pemutaran gambar yang direkam 
menggunakan produk di peralatan 
lain atau pemutaran gambar 
yang direkam atau diedit dengan 
peralatan lain di produk Anda tidak 
dijamin.
 • 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.
 • Setelah kartu memori diformat, 
semua data yang tersimpan di kartu 
memori tersebut akan dihapus 
dan tidak dapat dikembalikan. 
Sebelum memformat, salin data ke 
komputer atau perangkat lain.

Aksesori Sony
Penggunaan unit ini dengan produk 
dari produsen lain mungkin akan 
mempengaruhi performanya, yang 
dapat mengakibatkan kecelakaan 
atau kegagalan fungsi.

Tentang spesifikasi data yang 
dijelaskan dalam manual ini
Data tentang performa dan 
spesifikasi didefinisikan berdasarkan 
ketentuan berikut, kecuali seperti 
yang dijelaskan dalam manual ini: 
pada suhu ruang biasa 25 °C, dan 
menggunakan unit baterai yang terisi 
penuh daya hingga lampu pengisian 
daya mati.
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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.

Catatan tentang membuang atau 
mentransfer produk ini kepada 
orang lain
Bila membuang atau mentransfer 
produk ini kepada orang lain, 
pastikan untuk melakukan operasi 
berikut untuk melindungi informasi 
pribadi.

 • Pilih [Atur ulang Pngaturn]  
[Inisialisasi].

Catatan tentang membuang atau 
mentransfer kartu memori kepada 
orang lain
Menjalankan [Format] atau [Hapus] 
pada kamera atau komputer mungkin 
tidak sepenuhnya menghapus data di 
kartu memori. Bila mentransfer kartu 
memori kepada orang lain, sebaiknya 
hapus data secara keseluruhan 
menggunakan perangkat lunak 
penghapusan data. Bila membuang 
kartu memori, sebaiknya hancurkan 
secara fisik.

Catatan tentang LAN nirkabel
Jika kamera hilang atau dicuri, 
Sony tidak bertanggung jawab 
atas kehilangan atau kerusakan 
yang disebabkan oleh akses atau 
penggunaan tidak sah dari jalur akses 
yang disimpan di kamera.

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.

Cara menonaktifkan fungsi 
jaringan nirkabel (Wi-Fi, dll.) untuk 
sementara waktu
Saat berada dalam pesawat, dsb., 
Anda dapat menonaktifkan semua 
fungsi jaringan nirkabel untuk 
sementara waktu menggunakan 
[Mode airplane].
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Memeriksa kamera dan item yang 
tersedia

Angka dalam tanda kurung 
menunjukkan jumlah.

 • Kamera (1)

 • Kabel daya (1) (disertakan di 
negara/kawasan tertentu)

 • Unit baterai isi ulang NP-BX1 (1)

 • Kabel Micro USB (1)

 • Adaptor AC (1)

Bentuk Adaptor AC mungkin 
berbeda, tergantung pada 
negara/kawasan.

 • Tali Kamera (1)

 • Adapter tali (2)

 • Panduan Pengguna (panduan 
ini) (1)

 • Panduan Referensi (1)

 • Wi-Fi Connection/One-touch 
(NFC) Guide (1)
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Mengenal komponen

  Tombol ON/OFF (Daya)

 Lampu daya/Pengisian daya

 Tombol rana

 Tombol putar mode
 (Mode Otomatis)/

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

 (Rasio Bingkai Tinggi)/
 (Sapuan Panorama)/
 (Pemilihan Adegan)

 Untuk mengambil gambar: 
Tuas W/T (Zoom) 
Untuk melihat: Tuas

 (Indeks)/Tuas zoom 
pemutaran

 Lampu timer otomatis/AF 
iluminator

 Flash
 • Jangan tutupi flash dengan 
jari Anda.

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

 Tuas pengatur dioptri
 • Atur tuas pengatur dioptri 
berdasarkan penglihatan 
Anda hingga tampilan 
tampak jelas di jendela bidik.
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 Jendela bidik (11)
 • 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.

 Mikrofon

 Tombol pop-up jendela bidik

 Lubang tali
 • Pasang tali kamera dan 
masukkan tangan Anda 
melalui simpul untuk 
mencegah kerusakan akibat 
menjatuhkan produk.

 • Untuk menggunakan tali 
kamera (dijual terpisah), 
pasang adapter tali (tersedia) 
ke pengait tali di kedua sisi 
kamera.

  (Tanda N)
Tanda ini menunjukkan titik 
sentuh untuk menyambungkan 
kamera dengan Smartphone 
yang mendukung NFC.

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

 Cincin kontrol

 Lensa

 Sensor mata

 Tombol  (pop-up Flash)
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 Monitor
Anda dapat menyesuaikan 
monitor ke sudut yang dapat 
dilihat dengan mudah dan 
memotret dari setiap posisi.

Anda mungkin tidak dapat 
menyesuaikan sudut monitor, 
tergantung pada jenis tripod 
yang digunakan. Jika demikian, 
lepas sekrup tripod setelah 
Anda menyesuaikan sudut 
monitor.

 Untuk mengambil gambar: 
Tombol Fn (Fungsi)
Untuk melihat: Tombol 

 (Kirim ke Smartphone)

  Tombol MOVIE (Film)

 Terminal Multi/Micro USB
 • Terminal ini mendukung 
perangkat yang kompatibel 
dengan Micro USB.

 • Untuk informasi rinci tentang 
aksesori yang kompatibel 
bagi Terminal Multi/
Micro USB, kunjungi situs 
web Sony, atau hubungi 
dealer Sony maupun 
fasilitas layanan Sony resmi 
setempat.

 Soket mikro HDMI

 Tombol MENU

 Antena Wi-Fi (bawaan)

 Roda kontrol

 Tombol tengah

 Tombol  (Pemutaran)

 Tombol C/  (Kustom/Hapus)

 Slot baterai

 Tuas pengunci baterai

 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.

 Lampu akses

 Slot kartu memori

 Penutup Baterai/Kartu 
memori

 Speaker
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Bila menggunakan jendela bidik

 Geser ke bawah tombol pop-up 
jendela bidik.

 • Jika Anda menggeser tombol pop-up 
jendela bidik saat daya dinonaktifkan, 
kamera akan menyala.
 • Untuk memilih apakah mematikan 
kamera saat jendela bidik disimpan, 
pilih MENU   (Pengaturan)  
[Fungsi ktk VF dittp].

Tuas pengatur dioptri

Tombol pop-up jendela bidik

 Pegang kedua sisi lubang bidik 
lalu tarik ke sisi monitor sampai 
berbunyi klik. 

Lubang bidik

 Atur tuas pengatur dioptri sesuai penglihatan Anda 
hingga tampilan tampak jelas di jendela bidik.

Untuk menyimpan jendela bidik
Pegang kedua sisi lubang bidik lalu tekan ke dalam jendela bidik sampai 
berbunyi klik. Lalu tekan jendela bidik.

Catatan

 • Jangan tekan jendela bidik ke bawah saat sedang dinaikkan.
 • Pastikan lubang bidik masuk dalam unit jendela bidik sebelum berusaha 
menekan jendela bidik. Akan terjadi kerusakan jika Anda menekan paksa 
jendela bidik yang belum masuk dalam rana.
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Pengoperasian dasar

Menggunakan roda kontrol

 • Anda dapat memilih item pengaturan dengan memutar atau menekan 
sisi atas/bawah/kiri/kanan roda kontrol. Pilihan Anda akan ditetapkan 
saat menekan bagian tengah roda kontrol.

 • Fungsi DISP (Pengaturan Layar),  (Eksposur Kompnsasi),  
/  (Mode Drive), dan  (Mode Flash) ditetapkan ke sisi atas/bawah/

kiri/kanan roda kontrol. Selain itu, Anda dapat menetapkan fungsi 
tertentu ke sisi kiri/kanan dan tengah roda kontrol.

 • Selama pemutaran, Anda dapat menampilkan gambar berikutnya/
sebelumnya dengan menekan sisi kanan/kiri roda kontrol atau dengan 
memutar roda kontrol.

Menggunakan cincin kontrol

Dengan memutar cincin kontrol, Anda dapat mengubah pengaturan yang 
diinginkan secara instan untuk berbagai mode pengambilan gambar. 
Anda juga dapat mengalokasikan fungsi yang sering digunakan ke 
cincin kontrol dengan memilih MENU   (Pengaturan Kamera2)  
[  Key Kustom] atau [  Key Kustom]  [Cincin Kendali].

Cincin kontrol

Ikon dan nama fungsi ditampilkan di 
layar sebagai berikut.
Contoh

 : Atur zoom dengan memutar 
cincin kontrol.
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Menggunakan tombol Fn (Fungsi)

Anda dapat mendaftarkan fungsi yang sering digunakan ke tombol Fn 
(Fungsi) dan mengaktifkannya kembali sewaktu mengambil gambar. 
Hingga 12 fungsi yang sering digunakan dapat didaftarkan ke tombol Fn 
(Fungsi).

1 Tekan tombol DISP pada roda 
kontrol berulang kali untuk 
menampilkan mode layar 
selain [Untuk pncari gbr], lalu 
tekan tombol Fn (Fungsi).

Fn

2 Pilih fungsi yang dikehendaki dengan menekan sisi atas/
bawah/kiri/kanan roda kontrol.

3 Pilih pengaturan yang 
dikehendaki dengan memutar 
roda kontrol, lalu tekan 
bagian tengah roda kontrol.
 • Beberapa fungsi dapat disetel 
menggunakan cincin kontrol.

Untuk menyesuaikan pengaturan dari layar pengaturan 
khusus

Pilih fungsi yang dikehendaki pada 
langkah 2, lalu tekan bagian tengah 
roda kontrol. Layar pengaturan 
khusus untuk fungsi akan ditampilkan. 
Ikuti panduan pengoperasian untuk 
menyesuaikan pengaturan.

Panduan pengoperasian
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Panduan pengaktifan

Langkah 1: Memasukkan unit baterai/kartu memori 
(dijual terpisah) ke kamera

Untuk informasi rinci tentang kartu memori yang dapat digunakan 
dengan kamera ini, lihat halaman 28.

1 Buka penutup baterai/kartu 
memori, lalu masukkan unit 
baterai ke dalam kamera.
 • Pastikan unit baterai 
menghadap ke arah yang benar 
lalu masukkan sambil menekan 
tuas pengunci baterai.

Tuas pengunci

2 Masukkan kartu memori 
(dijual terpisah) ke dalam 
kamera
 • Dengan sudut miring 
menghadap ke arah seperti 
ditunjukkan pada gambar, 
masukkan kartu memori hingga 
terdengar bunyi klik dan 
terkunci pada tempatnya.

Pastikan sudut miring 
menghadap ke arah yang 
benar.

3 Tutup penutup.
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Untuk memformat kartu memori
Saat Anda menggunakan kartu memori dengan kamera ini untuk 
pertama kalinya, sebaiknya format kartu menggunakan kamera untuk 
menstabilkan performa kartu memori.

 • Memformat menghapus semua data di kartu memori, termasuk 
gambar yang diproteksi dan pengaturan yang telah disimpan (M1 
hingga M4). Setelah dihapus, data ini tidak dapat dikembalikan. Simpan 
data penting ke komputer, dsb. sebelum diformat.

 • Untuk memformat, pilih MENU   (Pengaturan)  [Format].

Untuk mengeluarkan unit baterai
Pastikan lampu akses (halaman 
10) tidak menyala, lalu 
nonaktifkan kamera. Selanjutnya, 
geser tuas pengunci, lalu keluarkan 
unit baterai. Jangan jatuhkan unit 
baterai.

Tuas pengunci

Untuk mengeluarkan kartu memori
Pastikan lampu akses 
(halaman 10) tidak menyala, lalu 
dorong kartu memori sekali untuk 
mengeluarkannya.
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Langkah 2: Mengisi daya unit baterai dengan baterai 
terpasang di dalam kamera

1 Nonaktifkan daya.

2 Sambungkan kamera, 
dengan unit baterai 
terpasang di dalamnya, 
ke adaptor AC (tersedia) 
menggunakan kabel 
micro USB (tersedia), lalu 
sambungkan Adaptor AC ke 
stopkontak.

Lampu pengisian daya di kamera (oranye)
Menyala: Pengisian daya sedang berlangsung
Mati: Pengisian daya selesai
Berkedip: Terjadi kesalahan pengisian daya atau pengisian daya 
dihentikan sementara karena kamera tidak berada dalam kisaran suhu 
yang sesuai

 • Waktu pengisian daya (hingga penuh): sekitar 150 menit (bila mengisi 
daya baterai yang benar-benar habis pada suhu 25 °C)

 • Bila Anda menggunakan unit baterai yang benar-benar baru atau 
unit baterai yang sudah lama tidak digunakan, lampu pengisian 
daya mungkin akan berkedip cepat saat baterai diisi. Jika demikian, 
keluarkan unit baterai atau lepas kabel USB dari kamera, lalu 
masukkan kembali untuk diisi ulang.

 • Pastikan untuk hanya menggunakan unit baterai merek Sony, kabel 
micro USB (tersedia), dan Adaptor AC (tersedia).
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Langkah 3: Mengatur bahasa dan jam

1 Tekan tombol ON/OFF (Daya) 
untuk mengaktifkan kamera.

Tombol ON/OFF (Daya)

2 Pilih bahasa yang diinginkan, 
lalu tekan bagian tengah roda 
kontrol.

3 Pastikan [Masuk] dipilih pada layar, lalu tekan bagian tengah.

4 Pilih lokasi geografis yang dikehendaki, lalu tekan bagian 
tengah.

5 Pilih [Tanggal/Jam] menggunakan bagian atas/bawah roda 
kontrol atau dengan memutar roda kontrol, lalu menekan 
bagian tengah. 

6 Pilih pengaturan yang dikehendaki dengan menekan sisi atas/
bawah/kiri/kanan roda kontrol, lalu menekan bagian tengah.

7 Ulangi langkah 5 dan 6 untuk mengatur item lainnya, lalu pilih 
[Masuk] dan tekan bagian tengah.

Petunjuk

 • Untuk mengatur ulang pengaturan tanggal dan waktu, gunakan MENU 
(halaman 25).
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Langkah 4: Mengambil gambar dalam mode otomatis

1 Putar tombol putar mode 
untuk mengatur ke .

2 Lihat ke jendela bidik atau monitor lalu pegang kamera.

3 Gunakan tuas W/T (zoom) untuk menyesuaikan pembesaran 
gambar.

4 Tekan separuh tombol rana untuk memfokuskan gambar.
 • Bila gambar dalam fokus, indikator (seperti ) akan menyala.

5 Tekan sepenuhnya tombol rana.

Untuk merekam film
Tekan tombol MOVIE untuk memulai/menghentikan perekaman.

Untuk memutar gambar
Tekan tombol  (Pemutaran) untuk memutar gambar. Anda dapat 
memilih gambar yang dikehendaki menggunakan roda kontrol.

Untuk menghapus gambar yang ditampilkan
Tekan tombol  (Hapus) saat gambar ditampilkan untuk menghapusnya. 
Pilih [Hapus] menggunakan roda kontrol pada layar konfirmasi, lalu tekan 
bagian tengah roda kontrol untuk menghapus gambar.
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Untuk mengambil gambar dalam berbagai mode 
pengambilan gambar

Atur tombol putar mode ke mode yang dikehendaki, tergantung pada 
subjek atau fungsi yang akan digunakan.

Mempelajari lebih lanjut tentang kamera

Petunjuk untuk semua fungsi kamera ini tersedia dalam "Petunjuk 
Penggunaan" (manual web).
Lihat halaman 2 tentang cara mengakses Petunjuk Penggunaan.
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Menggunakan fungsi Wi-Fi/One-touch 
(NFC)

Anda dapat melakukan operasi berikut menggunakan fungsi Wi-Fi dan 
NFC Sekali sentuh kamera.

 • Menyimpan gambar ke komputer 
 • Mentransfer gambar dari kamera ke smartphone
 • Menggunakan smartphone sebagai remote control untuk kamera
 • Melihat gambar diam di TV

Untuk info rinci, lihat "Petunjuk Penggunaan" (halaman 2) atau 
dokumen "Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide" terlampir.

Menginstal PlayMemories Mobile

PlayMemories Mobile diperlukan untuk menyambungkan kamera dan 
smartphone. Jika PlayMemories Mobile telah diinstal di smartphone, 
pastikan untuk memperbaruinya ke versi terkini.
Untuk info rinci tentang PlayMemories Mobile, lihat halaman dukungan 
(http://www.sony.net/pmm/).

Catatan

 • Untuk menggunakan fungsi Sekali sentuh NFC pada kamera, smartphone 
atau tablet Android yang mendukung NFC diperlukan.
 • Fungsi Wi-Fi yang dijelaskan dalam panduan ini tidak dijamin akan beroperasi 
pada semua smartphone atau tablet.
 • Fungsi Wi-Fi pada kamera ini tidak tersedia bila disambungkan ke LAN 
nirkabel publik.
 • Tergantung pada peningkatan kemampuan versi yang akan datang, prosedur 
operasional atau tampilan layar dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan sebelumnya.
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Pengenalan tentang perangkat lunak 
komputer

Kami menawarkan perangkat lunak komputer berikut agar Anda dapat 
lebih menikmati foto/film. Akses salah satu URL berikut menggunakan 
browser Internet Anda, lalu unduh perangkat lunak tersebut mengikuti 
petunjuk di layar.
Jika salah satu dari perangkat lunak ini telah diinstal pada komputer Anda, 
perbarui perangkat lunak ke versi terkini sebelum digunakan.

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

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

Anda dapat memastikan lingkungan pengoperasian yang disarankan untuk 

perangkat lunak tersebut dari URL berikut:

http://www.sony.net/pcenv/

PlayMemories Home

PlayMemories Home membuat Anda dapat mengimpor gambar diam dan 
film ke komputer serta melihat atau menggunakannya.
Anda harus menginstal PlayMemories Home untuk mengimpor film 
XAVC S atau film AVCHD ke komputer.
Anda dapat mengakses situs web pengunduhan secara langsung dari 
URL berikut:

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

 • Saat Anda menyambungkan kamera ke komputer, fungsi baru mungkin 
akan ditambahkan ke PlayMemories Home. Karena itu sebaiknya 
sambungkan kamera ke komputer, meskipun PlayMemories Home 
telah terinstal di komputer.
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Imaging Edge

Imaging Edge adalah rangkaian perangkat lunak yang mencakup fungsi 
seperti pemotretan jarak jauh dari komputer, dan pengaturan atau 
pengembangan gambar RAW yang direkam dengan kamera.
Viewer: Anda bisa menampilkan dan mencari gambar.
Edit: Anda bisa mengedit gambar dengan berbagai koreksi seperti kurva 
kecerahan dan ketajaman, serta mengembangkan gambar yang direkam 
dalam format RAW.
Remote: Anda bisa menyesuaikan pengaturan kamera atau memotret 
gambar dari komputer yang terhubung ke kamera dengan kabel USB.

 • Untuk mengontrol kamera menggunakan komputer, pilih MENU  
 (Pengaturan)  [Sambungan USB]  [PC Jarak Jauh], sebelum 

menyambungkan kamera ke komputer dengan kabel USB.
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Daftar item MENU

Untuk informasi rinci tentang setiap item MENU, lihat Petunjuk 
Penggunaan.

 (Pengaturan Kamera1) 

Kualitas/Ukuran Gambar

 Format File

 Kualitas JPEG

 Ukurn Gmbr JPEG

 Rasio Aspek

Panorama: Ukuran

Panorama: Arah

 NR Ekspsr Panjng

 ISO NR Tinggi

 Ruang Warna

Mode Memotret/Drive

Mode Otomatis

Pemilihan Adegan

Mode Drive

P'aturan Vrsi Dfrgm

 /  Pemanggilan

 /  Memori

AF

Mode Fokus

Area Fokus

 Alih V/H Area AF

 Iluminator AF

Penguncian AF Tngh

P'atrn Prritas Wjh AF

 Pra-AF

 Pendftrn Area AF

 Hps Area AF Tdftr

Brshkan Oto Area AF

Tpln area AF trs-mrs

Area Deteksi Fase

Pencahayaan

Eksposur Kompnsasi

ISO

Kec. Min ISO AUTO

Filter ND

Mode Pengukuran

Prritas Wjh Mlti Ukrn

Posisi Titik Meter

 AEL dengan rana

Pnysn Stdr Ekspsr

Flash

Mode Flash

Kompensasi Flash

P'hilg Efek Mata Mrh

Wrn/WB/Pemrosesan Gmbr

White Balance

P'atrn Prioritas AWB

DRO/HDR Otomatis

Gaya Kreatif

Efek Gambar

Profil Gambar

 Efek Kulit Lembut

Tab Merah
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Bantuan Fokus

Kaca Pembsar Fokus

Wkt Pmbsarn Fokus

 Inisial Pmbsrn Fks

 Bantuan MF

Pengaturan Puncak

Bantuan Pemotretan

Pendaftaran Wajah

Prioritas Wjh Trdftr

Rana Senyum

 Pmbngkn Obj Oto

Potret/Timer Otomts

 (Pengaturan Kamera2) 

Film

 Mode P'cahayaan

 Mode P'cahayaan

 Format File

 Pngaturan Rekam

 Pengaturan HFR

Kualitas(Dual Rec)

Ukrn Gbr(Dual Rec)

Dual Rec Otomatis

 Perekaman Proxy

 Kcepatn drive AF

 Kpekaan Plckn AF

 Rana Lambat Oto

Perekaman Audio

Tingkat Refmic

Pnghlng Bsng Angin

 SteadyShot

 Tampiln Penanda

 Pngaturn Pnanda

Film dg Tmbl Rana

Rana/SteadyShot

 Jenis Rana

Rilis tanpa Kartu

 SteadyShot

Zoom

Pengaturan Zoom

Kecepatan Zoom

Fgsi Zoom pd Cincin

Tampilan/Tinjau Otomatis

Tombol DISP

FINDER/MONITOR

Pengaturan Zebra

Garis Kisi

Pndn P'aturn Ekspsr

Tampilan Lihat Hidp

Tinjau Otomatis

Kustom Operasi

 Key Kustom

 Key Kustom

 Key Kustom

P'aturn Menu Fungsi

Putar Av/Tv

Tombol MOVIE

Kunci Roda

Sinyal audio

 Tulis Tanggal

Tab Ungu
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 (Network)

Fgsi Krm ke Smrtphn

Kirim ke Komputer (Wi-Fi)

Menonton di TV (Wi-Fi)

Kntrl dg Smartphone

Mode airplane

Pengaturan Wi-Fi

M'edit Nma Prangkt

Rset P'aturan Netwrk

 (Pemutaran)

Proteksi

Putar

Hapus

Rating

Ptrn Rtng(Key Kstm)

Pencetakan Tertentu

Efek Indah

Ambil Foto

 Pembesaran Gmbr

 Pbsrn Insl Pmbsrn

 Pmbsrn Insl Posisi

Pnysuaian Intrvl Grk

Tampilan Geser

Mode Lihat

Indeks Gambar

Putar Tampilan

 (Pengaturan) 

Kecerahan Monitor

Kecerah. Pencari Gbr

Suhu Wrn Pncari gbr

Bntn Tmpln Gamma

Pengaturan Volume

Menu Tile

Panduan Mode Dial

Konfirmasi hapus

Kualitas Tampilan

Wkt Mulai Hmt Daya

Fungsi ktk VF dittp

Pemilih NTSC/PAL*

Mode Demo

Pengaturan TC/UB

Pengaturan HDMI

 Pilih Output 4K

Sambungan USB

Pgaturn USB LUN

Suplai Power USB

P`aturan PC Jrk Jauh

 Bahasa

Pengaturan Tgl/Jam

Pengaturan Area

Informasi Hak Cipta

Format

Jumlah File

Set Nama File

Pilih Folder REK

Folder Baru

Nama Folder

Pulihkan DB Gambar

Mnamplkn Info Mdia

Tab Hijau

Tab Biru

Tab Kuning
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Versi

Atur ulang Pngaturn
* Jika mengubah item ini, Anda harus 

memformat kartu memori agar 
kompatibel dengan sistem PAL 
atau NTSC. Perlu diketahui juga 
bahwa film yang direkam dengan 
sistem NTSC mungkin tidak akan 
dapat diputar pada TV dengan 
sistem PAL.

 (Menu Saya) 

Tambah Item

Urutkan Item

Hapus Item

Hapus Halaman

Hapus Semua

Tab Abu-Abu
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Spesifikasi

Masa pakai baterai dan jumlah gambar yang dapat 
direkam

Masa pakai baterai Jumlah gambar

Pengambilan 
gambar (gambar 
diam)

Mode layar ― Sekitar 220

Mode jendela bidik ― Sekitar 210

Perekaman 
sebenarnya (film)

Mode layar Sekitar 35 menit ―

Mode jendela bidik Sekitar 35 menit ―

Perekaman secara 
berkelanjutan (film)

Mode layar Sekitar 65 menit ―

Mode jendela bidik Sekitar 65 menit ―

 • Perkiraan masa pakai baterai dan jumlah gambar yang dapat direkam di 
atas berlaku bila unit baterai telah terisi penuh. Masa pakai baterai dan 
jumlah gambar dapat berkurang, tergantung pada kondisi penggunaan.

 • Masa pakai baterai dan jumlah gambar yang dapat direkam adalah 
perkiraan berdasarkan pengambilan gambar dengan pengaturan 
default dalam kondisi berikut:

 – Menggunakan unit baterai pada suhu sekitar 25 °C.
 – Menggunakan kartu memori Sony SDXC (U3) (dijual terpisah)

 • Jumlah "Pengambilan gambar (gambar diam)" didasarkan pada standar 
CIPA dan untuk pengambilan gambar dalam kondisi berikut:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

 – Satu gambar akan diambil setiap 30 detik.
 – Daya diaktifkan dan dinonaktifkan sekali setiap sepuluh kali 
pengambilan gambar.

 – Flash menyala sekali setiap dua gambar.
 – Zoom dialihkan secara bergantian antara ujung sisi W dan T.
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 • Jumlah menit untuk perekaman film didasarkan pada standar CIPA dan 
untuk pengambilan gambar dalam kondisi berikut:

 – Kualitas gambar diatur ke XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
 – Pengambilan gambar aktual (film): Masa pakai baterai didasarkan 
pada pengambilan gambar berulang, zoom, siaga perekaman, 
pengaktifan/penonaktifan, dll.

 – Pengambilan gambar terus-menerus (film): Masa pakai baterai 
didasarkan pada pengambilan gambar tanpa henti hingga batas  
(29 menit) tercapai, lalu dilanjutkan dengan menekan kembali tombol 
MOVIE (Film). Fungsi lain, seperti zoom, tidak dioperasikan.

Kartu memori yang dapat digunakan

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

Kartu memori SD
Format perekaman Kartu memori yang didukung

Gambar diam Kartu SD/SDHC/SDXC

AVCHD
Kartu SD/SDHC/SDXC (Kelas 4 atau yang 
lebih tinggi, atau U1 atau yang lebih tinggi)

XAVC S

4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps atau yang 
lebih rendah*
HD 60 Mbps

Kartu SDHC/SDXC (Kelas 10, atau U1 atau 
yang lebih tinggi)

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

Kartu SDHC/SDXC (U3)

Kecepatan Bingkai Tinggi*
Kartu SDHC/SDXC (Kelas 10, atau U1 atau 
yang lebih tinggi)

* Termasuk saat merekam film proxy secara bersamaan
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Memory Stick
Format perekaman Kartu memori yang didukung

Gambar diam
Memory Stick PRO Duo/ 
Memory Stick PRO-HG Duo

AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ 
Memory Stick PRO-HG Duo

XAVC S

4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps atau yang 
lebih rendah*
HD 60 Mbps

Memory Stick PRO-HG Duo

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

—

Kecepatan Bingkai Tinggi* Memory Stick PRO-HG Duo

* Termasuk saat merekam film proxy secara bersamaan

Catatan

 • Bila kartu memori SDHC digunakan untuk merekam film XAVC S dalam jangka 
waktu lama, film yang direkam akan dibagi menjadi file berukuran 4 GB. File 
yang dibagi dapat ditangani sebagai satu file dengan mengimpornya ke 
komputer menggunakan PlayMemories Home.
 • Isi daya penuh unit baterai sebelum mencoba memulihkan file database di 
kartu memori.
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Jumlah gambar yang dapat direkam

Bila Anda memasukkan kartu memori ke kamera dan menyalakan 
kamera, jumlah gambar yang dapat direkam (jika Anda tetap mengambil 
gambar menggunakan pengaturan saat ini) akan ditampilkan di layar.

Catatan

 • Bila "0" (jumlah gambar yang dapat direkam) berkedip oranye, berarti kartu 
memori penuh. Ganti kartu memori dengan yang lain atau hapus gambar dari 
kartu memori saat ini.
 • Bila "NO CARD" berkedip oranye, berarti tidak ada kartu memori yang 
dimasukkan. Masukkan kartu memori.

Jumlah gambar yang dapat direkam di kartu memori
Tabel di bawah ini menunjukkan perkiraan jumlah gambar yang dapat 
direkam di kartu memori yang diformat dengan kamera ini. Nilai 
ditentukan menggunakan kartu memori standar Sony untuk pengujian. 
Nilai dapat beragam, tergantung pada kondisi pengambilan gambar dan 
jenis kartu memori yang digunakan.
[  Ukurn Gmbr JPEG]: [L: 20M]
[  Rasio Aspek]: [3:2]*1

(Unit: Gambar)

 Kualitas JPEG/  Format File 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

Standar 1150 4800 9600 37500

Baik 690 2800 5500 22000

Sangat baik 510 2050 4150 16000

RAW & JPEG*2 235 950 1900 7500

RAW 355 1400 2850 11000

*1 Bila [  Rasio Aspek] diatur selain ke [3:2], Anda dapat merekam lebih 
banyak gambar dari jumlah yang ditampilkan dalam tabel di atas (kecuali 
bila [RAW] dipilih).

*2 [  Kualitas JPEG] bila [RAW & JPEG] dipilih: [Baik]

Catatan

 • Meskipun jumlah gambar tersisa yang dapat direkam lebih dari 9999, namun 
"9999" akan ditampilkan.
 • Jumlah yang ditampilkan adalah bila menggunakan kartu memori Sony.
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Waktu perekaman film

Tabel di bawah ini menunjukkan perkiraan waktu perekaman total 
menggunakan kartu memori yang telah diformat dengan kamera ini. Nilai 
dapat beragam, tergantung pada kondisi pengambilan gambar dan jenis 
kartu memori yang digunakan. Waktu perekaman saat [  Format File] 
diatur ke [XAVC S 4K] dan [XAVC S HD] adalah waktu perekaman saat 
pengambilan gambar dengan [  Perekaman Proxy] diatur ke [Nonaktif].

(h (jam), min (menit))

Format File
Pengaturan 
Perekaman

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min

30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min

24p 100M*/ – 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min

24p 60M*/ – 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min

XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min

120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min

60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min

60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 25 min 5 h 20 h 10 min

30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min

30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 30 min

24p 50M*/ – 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min

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

40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min

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

55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

* 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. Namun, waktu perekaman adalah sekitar 5 menit saat 
perekaman film dalam format XAVC S 4K atau XAVC S HD 120p/100p. 
(batas spesifikasi produk)
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Catatan

 • 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.
 • Waktu yang ditampilkan adalah waktu perekaman menggunakan kartu 
memori Sony.

Catatan tentang perekaman film terus-menerus
 • Perekaman film berkualitas tinggi dan pengambilan gambar terus-
menerus berkecepatan tinggi memerlukan daya dalam jumlah besar. 
Karenanya, jika Anda melanjutkan perekaman, suhu di bagian dalam 
kamera akan meningkat, terutama pada bagian sensor gambar. Dalam 
kasus tersebut, kamera akan mati secara otomatis karena permukaan 
kamera panas akibat suhu tinggi atau suhu tinggi akan mempengaruhi 
kualitas gambar atau mekanisme internal kamera.

 • Durasi yang tersedia untuk perekaman film bervariasi berdasarkan 
suhu, format/pengaturan perekaman, lingkungan jaringan Wi-Fi, atau 
kondisi kamera sebelum Anda memulai perekaman. Jika Anda sering 
mengkomposisi ulang atau mengambil gambar setelah daya diaktifkan, 
suhu di bagian dalam kamera akan meningkat dan waktu perekaman 
yang tersedia akan lebih singkat.

 • Bila ikon  ditampilkan, berarti suhu kamera telah meningkat.
 • Jika kamera berhenti merekam film akibat suhu tinggi, biarkan kamera 
selama beberapa saat dengan daya dinonaktifkan. Mulai perekaman 
setelah suhu di bagian dalam kamera benar-benar turun.

 • Jika mematuhi hal-hal berikut, Anda akan dapat merekam film untuk 
periode waktu yang lebih lama.

 – Pastikan kamera tidak terkena sinar matahari langsung.
 – Nonaktifkan kamera bila tidak digunakan.

 • Bila [  Format File] diatur ke [AVCHD], ukuran file film terbatas 
ke sekitar 2 GB. Jika ukuran file film mencapai sekitar 2 GB selama 
perekaman, file film baru akan dibuat secara otomatis.



DSC-RX100M5A
4-742-744-71(1)

ID

33

C:\Users\gotanda\Desktop\01ID-DSCRX100M5AE32\120OTH.indd
DTP data saved: 2018/05/14 13:50
PDF file created: 2018/05/16 09:48

ID

Spesifikasi

Kamera

[Sistem]
Jenis Kamera: Kamera Digital

[Sensor gambar]
Format gambar: 13,2 mm × 8,8 mm 

(jenis 1,0), sensor gambar CMOS
Jumlah piksel efektif kamera:  

Sekitar 20 100 000 piksel
Jumlah piksel total kamera:  

Sekitar 21 000 000 piksel

[Lensa]
ZEISS Vario-Sonnar T  
 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*
 Sewaktu merekam film (4K 16:9): 

28 mm – 80 mm
*  Bila [  SteadyShot] diatur ke 

[Standar]

[SteadyShot]
Optik

[Sistem fokus otomatis]
Sistem deteksi: Sistem deteksi fase/

Sistem deteksi kontras

[Flash]
Rentang 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)

[Jendela bidik elektronik]
Jenis: Jendela Bidik Elektronik 1,0 cm 

(jenis 0,39)
Jumlah total titik: 2 359 296 titik
Pembesaran: Sekitar 0,59× dengan 

lensa 50 mm pada jarak tak 
terhingga, –1 m–1

Titik Mata: Sekitar 20 mm dari lubang 
bidik dan sekitar 19,2 mm dari 
bingkai lubang bidik pada –1 m–1 

Pengaturan Dioptri:  
–4,0 m–1 hingga +3,0 m–1

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

[Format perekaman]
Format file: Sesuai JPEG (DCF Ver. 2.0, 

Exif Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW 
(Format Sony ARW 2.3)

Film (format XAVC S):  
Sesuai dengan format 
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S 
ver.1.0

 Video: MPEG-4 AVC/H.264
 Audio: LPCM 2 saluran (48 kHz 

16 bit)
Film (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.

[Media perekaman]
Memory Stick PRO Duo, 

Memory Stick Micro, kartu SD, 
kartu memori microSD
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[Terminal input/output]
Terminal Multi/Micro USB*: 

Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Mendukung perangkat yang 

kompatibel dengan Micro USB.
HDMI: Soket mikro HDMI tipe D

[Umum]
Model No. WW213188
Input maksimum: 3,6 V , 3,0 W
Suhu pengoperasian:  

0 hingga 40 °C
Suhu penyimpanan:  

–20 hingga 55 °C
Dimensi (L/P/T) (Sekitar):  

101,6 mm × 58,1 mm × 41,0 mm
Berat (sesuai CIPA) (Sekitar):  

299 g (termasuk unit baterai, 
kartu SD)

[LAN nirkabel]
Format yang didukung: 

IEEE 802.11 b/g/n
Pita frekuensi: 2,4 GHz
Keamanan: 

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metode sambungan: 

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual

Metode akses: Mode infrastruktur

[NFC]
Jenis tag: sesuai dengan 

NFC Forum Type 3 Tag

Adaptor AC 
AC-UUD12/AC-UUE12
Input maksimum:  

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0,2 A
Output maksimum: 5 V , 1,5 A

Unit baterai isi ulang NP-BX1
Tegangan maksimum: 3,6 V 

Desain dan spesifikasi dapat berubah 

tanpa pemberitahuan.

Tentang kompatibilitas data 
gambar

 • Kamera ini sesuai dengan 
standar universal DCF 
(Design rule for Camera File system) 
yang dibuat oleh JEITA (Japan 
Electronics and Information 
Technology Industries Association).
 • Pemutaran gambar yang direkam 
menggunakan kamera di peralatan 
lain atau pemutaran gambar 
yang direkam atau diedit dengan 
peralatan lain di kamera Anda tidak 
dijamin.
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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" dan jenis logo "AVCHD" 
adalah merek dagang dari 
Panasonic Corporation dan 
Sony Corporation.
 • Mac adalah merek dagang dari 
Apple Inc., yang terdaftar di 
Amerika Serikat dan negara lainnya.
 • IOS adalah merek dagang 
terdaftar atau merek dagang dari 
Cisco Systems, Inc.
 • iPhone dan iPad adalah merek 
dagang dari Apple Inc., yang 
terdaftar di Amerika Serikat dan 
negara lainnya.
 • Blu-ray Disc™ dan Blu-ray™ 
adalah merek dagang dari 
Blu-ray Disc Association.
 • DLNA dan DLNA CERTIFIED 
adalah merek dagang dari 
Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio dan lambang D 
ganda adalah merek dagang Dolby 
Laboratories.
 • Istilah HDMI dan HDMI High-
Definition Multimedia Interface dan 
Logo HDMI adalah merek dagang 
atau merek dagang terdaftar dari 
HDMI Licensing Administrator, Inc. 
di Amerika Serikat dan negara-
negara lain.
 • Microsoft dan Windows adalah 
merek dagang terdaftar atau merek 
dagang dari Microsoft Corporation 
di Amerika Serikat dan/atau negara 
lainnya.

 • Logo SDXC adalah merek dagang 
dari SD-3C, LLC.
 • Android dan Google Play adalah 
merek dagang atau merek dagang 
terdaftar dari Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, dan 
Wi-Fi Protected Setup adalah 
merek dagang terdaftar atau merek 
dagang dari Wi-Fi Alliance.
 • N Mark adalah merek dagang 
atau merek dagang terdaftar dari 
NFC Forum, Inc. di Amerika Serikat 
dan negara lain.
 • QR Code adalah merek dagang dari 
Denso Wave 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 pengguna ini.
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Tentang perangkat lunak 
berlisensi GNU GPL/LGPL

Perangkat lunak yang 
memenuhi syarat untuk 
GNU General Public License berikut 
(selanjutnya disebut "GPL") atau 
GNU Lesser General Public License 
(selanjutnya disebut "LGPL") tercakup 
dalam produk.
Hal ini menginformasikan 
bahwa Anda berhak mengakses, 
memodifikasi, dan menyebarluaskan 
ulang kode sumber untuk program 
perangkat lunak ini berdasarkan 
ketentuan GPL/LGPL yang tersedia.
Kode sumber tersedia di web.
Gunakan URL berikut untuk 
mengunduh kode.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Sebaiknya jangan hubungi kami 
tentang konten kode sumber.

Lisensi (dalam bahasa Inggris) 
direkam dalam memori internal 
produk. Buat sambungan Mass 
Storage antara produk dan komputer 
untuk membaca lisensi dalam folder 
"PMHOME" - "LICENSE".

Informasi tambahan tentang produk 
ini dan jawaban atas pertanyaan yang 
sering diajukan dapat ditemukan di 
situs Web Customer Support.
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คําแนะนําการใช้งาน
(คู่มือนี้) คําแนะนําในก�้อง

คู่มือนี้จะแนะน�ำฟังก์ชั่นพื้นฐำน
ให้บำงฟังก์ชั่น 
ส�ำหรบัค�ำแนะน�ำเพื่อกำรใช้งำนทันที 
โปรดดู “คู่มือเริม่ต้นใช้งำน” (หน้ำ 15)  
“คู่มือเริม่ต้นใช้งำน” จะแนะน�ำขั้นตอน
เบื้องต้นให้ ตั้งแต่ทำ่นเปิดบรรจุภัณฑ์
จวบจนถึงขณะลั่นชัตเตอรเ์มื่อถ่ำย
ภำพแรก 

[ค�ำแนะน�ำในก�้อง] จะแสดง
ค�ำอธิบำยรำยกำรเมนูต่ำงๆ ใน
จอภำพของก�้อง 
ท่ำนสำมำรถดึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเรว็ใน
ระหว่ำงถ่ำยภำพ 
เมื่อต้องกำรใช้งำนฟังก์ชั่น 
[ค�ำแนะน�ำในกล้อง] ทำ่นต้องท�ำกำร
ตั้งคำ่บำงรำยกำรไว้ล่วงหน้ำ  หำก
ต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดค้นหำ “ค�ำแนะน�ำในกล้อง” ใน
คู่มือช่วยเหลือ 

ดูคู่มือช่วยเห�ือ!

“คู่มือช่วยเหลือ” เป็นคู่มือแบบออนไลน์ที่สำมำรถอ่ำนเนื้อหำจำก
คอมพิวเตอรห์รอืสมำรท์โฟนได้  ใช้อ้ำงอิงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
รำยกำรเมนู กำรใช้งำนขั้นสูงและข้อมูลล่ำสุดส�ำหรบักล้องนี้ 

สแกนที่นี่

http://rd1.sony.net/help/dsc/1810/h_zz/
DSC-RX100M5A คู่มือช่วยเหลือ

ภำษำไทย
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หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานก�้อง
ของท่าน
โปรดดูเพิ่มเติมจำก “ข้อควรระวัง” ในคู่มือ
ช่วยเหลือ (หน้ำ 2) รว่มกับเนื้อหำในส่วนนี้ 

ภาษาบนหน้าจอ
ทำ่นสำมำรถเลือกภำษำที่จะให้แสดงบน
หน้ำจอโดยใช้เมนู (หนำ้ 27) ได้ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
ผ�ิตภัณฑ์
 • กล้องนี้ไม่ทนต่อฝุ่นละอองหรอืละออง
น�้ำ และไม่กันน�้ำ   ดู “ข้อควรระวัง” ใน
คู่มือช่วยเหลือ 
 • ถ้ำหำกมีน�้ำ ฝุ่นละออง หรอืทรำย เข้ำไป
ในช่องมองภำพหรอืแฟลชที่เปิดอยู่ อำจ
จะก่อให้เกิดกำรท�ำงำนผิดปกติได้ 
 • เชด็ส่ิงสกปรกออกจำกผวิหนำ้ของแฟลช  
สิ่งสกปรกบนผิวหนำ้ของแฟลชอำจ
กลำยเป็นควันหรอืครำบไหม้เกรยีมได้
เนื่องจำกควำมรอ้นจำกแสงที่ฉำยออก
มำ  หำกมีสิ่งสกปรก/ฝุ่น ให้เช็ดออก
ด้วยผ้ำนุ่ม 
 • ระวงัอยำ่ใหน้ิว้มอืของทำ่นบงัแสงแฟลช 
 • อย่ำนั่งลงบนเก้ำอี้หรอืบนสถำนที่ใด ๆ 
ขณะที่มีกล้องอยู่ในกระเป๋ำหลังกำงเกง
หรอืกระโปรงของท่ำน เนื่องจำกอำจจะ 
ท�ำให้กล้องท�ำงำนผิดปกติหรอืเสียหำย 
ได้ 

 • เมื่อใช้เลนส์เพำเวอรซ์ูม ต้องใช้ควำม
ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้นิ้วหรอืวัตถุอื่น
ใดเข้ำไปติดในเลนส์ 
 •ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำนิ้วของท่ำนไม่
ได้กีดขวำงขณะกดช่องมองภำพหรอื
แฟลชลง 
 • อย่ำถือกล้องโดยจับที่ช่องมองภำพ หรอื
ออกแรงกดลงบนช่องมองภำพมำก
เกินไป 
 • อย่ำฝืนกดช่องมองภำพลง เมื่อดึง 
เลนส์ตำออก
 • อย่ำให้เลนส์หรอืช่องมองภำพได้รบัแสง
จำกแหล่งก�ำเนิดแสงจ้ำ เช่น แสงแดด  
เนื่องจำกฟังก์ชั่นกำรรวมแสงของเลนส์ 
กำรท�ำเช่นนั้นอำจส่งผลให้เกิดควัน ไฟ
หรอืกำรท�ำงำนผิดปกติภำยในตัวกล้อง
หรอืเลนส์ได้ 
 • เมื่อต้องถ่ำยภำพย้อนแสง พยำยำมให้
ดวงอำทิตย์อยู่ห่ำงจำกมุมภำพให้มำก
พอ  มิฉะนั้น แสงแดดอำจจะโฟกัส
ภำยในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรอื
ไฟได้  แม้เมื่อดวงอำทิตย์อยู่ห่ำงจำก 
มุมภำพเพียงเล็กน้อย ก็ยังอำจส่งผลให้
เกิดควันหรอืไฟได้ 
 • อย่ำให้เลนส์สัมผัสกับล�ำแสงโดยตรง 
เช่น แสงเลเซอร ์ เนื่องจำกอำจท�ำให้
เซ็นเซอรภ์ำพได้รบัควำมเสียหำยและ
เป็นเหตุให้กล้องท�ำงำนผิดปกติได้ 
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 • ก่อนที่ท่ำนจะเชื่อมต่อสำยไปยังขั้วต่อ  
จะต้องตรวจสอบทิศทำงของขั้วต่อ    
จำกนั้น เสียบสำยเข้ำไปตรง ๆ    
อย่ำเสียบหรอืถอดสำยแรง ๆ   เพรำะ
อำจท�ำให้ส่วนของขั้วต่อแตกหักได้ 
 • เก็บกล้อง อุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ ที่ให้มำ
ด้วย หรอืกำรด์หน่วยควำมจ�ำให้พ้นจำก
มือเด็ก  เด็กอำจจะกลืนลงไปได้  หำก
มีสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น ให้ไปพบ
แพทย์โดยทันที 

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพแ�ะ
ช่องมองภาพอิเ�็กทรอนิกส์
 • จอภำพและช่องมองภำพอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีควำมแม่นย�ำสูง
มำก ท�ำให้ได้จ�ำนวนพิกเซลที่ท�ำงำน
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพกว่ำ 99.99%  
อยำ่งไรก็ดี อำจมีจุดเล็กๆ สีด�ำและ/หรอื
จุดสีสวำ่ง (สีขำว สีแดง สีน�้ำเงิน หรอื 
สีเขียว) ปรำกฏในจอภำพ และช่องมอง
ภำพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลำ   
สิ่งเหลำ่นี้เป็นข้อบกพรอ่งในกระบวน 
กำรผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อภำพที่
บันทึกแต่อย่ำงใด 
 •ภำพอำจผิดเพี้ยนเล็กน้อยใกล้กับมุมของ
ช่องมองภำพ  ซึ่งอำกำรเช่นนี้ไม่ได้แสดง
ว่ำกล้องท�ำงำนผิดปกติ  หำกต้องกำร
ดูองค์ประกอบทั้งหมดพรอ้มด้วยรำย
ละเอียดทั้งหมดของภำพ ท่ำนสำมำรถดู
จำกจอภำพได้เช่นกัน 

 •หำกท่ำนกวำดกล้องขณะก�ำลังมองผ่ำน
ช่องมองภำพ หรอืขยับดวงตำไปรอบๆ 
ภำพในช่องมองภำพอำจผิดเพี้ยนหรอื
สีของภำพอำจเปลี่ยน  นี่เป็นลักษณะ
เฉพำะของเลนส์หรอือุปกรณ์แสดงผล 
ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติ  เมื่อท่ำนถำ่ย
ภำพ ขอแนะน�ำให้มองที่บรเิวณตรงกลำง
ของช่องมองภำพ 
 • ขณะถำ่ยภำพโดยใช้ช่องมองภำพ ท่ำน
อำจมีอำกำรตำ่งๆ เช่น ตำล้ำ เหนื่อยล้ำ  
กำรเมำเหตุเดินทำง หรอืคลื่นไส้  ขอ
แนะน�ำให้หยุดพักเป็นช่วงๆ ขณะที่ถ่ำย
ภำพด้วยช่องมองภำพ 
ในกรณีที่ท่ำนรูส้ึกไม่สบำยตัว ให้หยุดใช้
ช่องมองภำพจนกว่ำอำกำรของท่ำนจะดี
ขึ้น และไปพบแพทย์หำกจ�ำเป็น 
 •หำกจอภำพหรอืช่องมองภำพ
อิเล็กทรอนิกส์ได้รบัควำมเสียหำย  
ให้หยุดใช้กล้องโดยทันที  ชิ้นส่วนที่ 
เสียหำยอำจเป็นอันตรำยต่อมือ  
ใบหน้ำ ฯลฯ ของคุณ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
ในระหว่ำงกำรถ่ำยภำพต่อเนื่อง กล้อง 
อำจสลับระหว่ำงหน้ำจอถ่ำยภำพกับ 
หน้ำจอมืดในจอภำพหรอืช่องมองภำพ   
ในสถำนกำรณ์นี้ หำกมองภำพหน้ำจอ
อย่ำงต่อเนื่อง อำจท�ำให้มีอำกำรไม่สบำย 
เช่น ควำมรูส้ึกเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้   
หำกมีอำกำรไม่สบำยเกิดขึ้น ให้หยุดใช้
กล้อง และหำกจ�ำเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์ 
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หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก
เป็นเว�านานหรือการบันทึก
ภาพเค�ื่อนไหว 4K
 •ทำ่นอำจไมส่ำมำรถบนัทกึภำพเคลือ่นไหว
หรอืกล้องอำจจะปิดสวติช์เองโดย
อตัโนมัตเิพื่อป้องกนัตวัเอง ทัง้นีข้ึ้นกบั
อณุหภูมิของกลอ้งและแบตเตอรี ่ จะมี
ขอ้ควำมปรำกฏบนหนำ้จอก่อนกลอ้ง
ปิดสวิตช ์หรอืกอ่นทีท่ำ่นจะไมส่ำมำรถ
บนัทึกภำพเคล่ือนไหวไดอ้กีต่อไป   
ในกรณีน้ี ใหปิ้ดสวิตชก์ลอ้งและรอ
จนกวำ่อณุหภมูขิองกลอ้งและแบตเตอรี่
จะลดลง  ถำ้หำกทำ่นเปิดสวติชโ์ดยไม่
รอใหก้ล้องและแบตเตอรีเ่ยน็ลงอยำ่ง
พอเพียง กลอ้งอำจจะปิดสวติชอ์กีครัง้
หรอืท่ำนอำจจะไมส่ำมำรถถำ่ยภำพ
เคลื่อนไหวได ้
 • เมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น 
คุณภำพของภำพอำจด้อยลง  ขอแนะน�ำ
ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลง
ก่อนที่จะถ่ำยภำพต่อไป 
 •ภำยใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูง อุณหภูมิ
ของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเรว็ 
 •ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่ำจรอ้นขึ้นเมื่อ 
ใช้งำน – ซึ่งเป็นอำกำรปกติ 
 • ถ้ำผิวหนังของท่ำนสัมผัสกล้องเป็นเวลำ
นำนขณะที่มีกำรใช้งำนกล้อง แม้ว่ำท่ำน
จะไม่รูส้ึกวำ่กล้องรอ้น แต่ก็อำจท�ำให้เกิด
แผลไหม้เนื่องจำกอุณหภูมิควำมรอ้นต�่ำ 
เช่น รอยแดง หรอืพุพอง ได้  ควรใส่ใจ
กับสถำนกำรณ์ต่อไปนี้เป็นพิเศษ และใช้
ขำตั้งกล้อง ฯลฯ 
 – เมื่อใช้กล้องในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูง
 – เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือด
ไม่ดี หรอืผิวหนังมีควำมไวต่อสิ่งต่ำง ๆ

 • โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระหว่ำงกำรถำ่ย
ภำพเคลื่อนไหว 4K ระยะเวลำบันทึกอำจ
ลดลงในสภำวะที่มีอุณหภูมิต�่ำ  ท�ำให้
แบตเตอรีอุ่่นขึ้น หรอืเปลี่ยนเป็น
แบตเตอรีก่้อนใหม่ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ
 • ก่อนที่ท่ำนจะเริม่บันทึกภำพ ให้ลอง
บันทึกภำพตัวอย่ำงก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ำ
กล้องจะท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 •ภำพที่บันทึกไว้อำจแตกต่ำงจำกภำพที่ดู
จำกจอก่อนกำรบันทึก 
 • อย่ำใช้กล้องในสถำนที่ซึ่งมีคลื่นวิทยุแรง
หรอืมีกำรปล่อยรงัสี  กำรบันทึกและกำร
แสดงภำพอำจท�ำงำนไม่ถูกต้อง 
 • ไม่มีกำรรบัประกันกำรแสดงภำพที่บันทึก
ด้วยผลิตภัณฑ์ของท่ำนบนอุปกรณ์อื่น 
และกำรแสดงภำพที่บันทึกหรอืแก้ไข
ด้วยอุปกรณ์อื่นบนผลิตภัณฑ์ของท่ำน 
 • Sony ไม่อำจรบัประกันได้ในกรณีที่เกิด
ควำมล้มเหลวในกำรบันทึก หรอืเกิดกำร
สูญเสียหรอืเสียหำยต่อภำพที่บันทึกหรอื
ข้อมูลเสียง เนื่องจำกกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของกล้องหรอืสื่อบันทึก ฯลฯ ทั้งนี้เรำขอ
แนะน�ำให้ส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญเก็บไว้ 
 • เมื่อฟอรแ์มทกำรด์หน่วยควำมจ�ำแล้ว 
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในกำรด์หน่วย
ควำมจ�ำจะถูกลบทิ้งและไม่สำมำรถเรยีก
คืนมำได้  ก่อนที่จะฟอรแ์มท ให้คัดลอก
ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ื่น 
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อุปกรณ์เสริม Sony
กำรใช้อุปกรณ์นี้รว่มกับผลิตภัณฑ์จำก 
ผู้ผลิตรำยอื่นอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ของกล้อง และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรอื
กำรท�ำงำนผิดปกติ 

ราย�ะเอียดของข้อม�ูที่อธิบาย
ไว้ในคู่มือเ�่มนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภำพและข้อมูล
จ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์ที่กล่ำวถึงต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขต่อไปนี้ เว้นแต่จะอธิบำยไว้ใน
คู่มือเล่มนี้ ที่อุณหภูมิโดยรอบปกติที่ 25 ºC 
และใช้แบตเตอรีท่ี่ชำรจ์เต็มจนกระทั่งไฟ
ชำรจ์ดับ 

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

หมายเหตุเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง
หรือการนําก�้องนี้ไปให้ผู้อื่น
ใช้ต่อ
เมื่อก�ำจัดทิ้งหรอืน�ำกล้องนี้ไปให้ผู้อื่น 
ใช้ต่อ โปรดด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้เพื่อ
เป็นกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
 • เลือก [รเีซ็ตกำรตั้งค่ำ]  [ตั้งค่ำเริม่ต้น]

หมายเหตุเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง
หรือการนําการ์ดหน่วยความจํา
ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ
กำรใช้งำน [ฟอรแ์มต] หรอื [ลบ] ในกล้อง
หรอืคอมพิวเตอรอ์ำจจะไม่สำมำรถลบ
ข้อมูลจำกกำรด์หน่วยควำมจ�ำให้หมดโดย
สิ้นเชิงได้  เมื่อน�ำกำรด์หน่วยควำมจ�ำไป
ให้ผู้อื่นใช้ต่อ ขอแนะน�ำว่ำควรลบข้อมูล
ให้หมดโดยส้ินเชิงโดยใช้ซอฟต์แวรล์บ
ข้อมูล  เมื่อก�ำจัดทิ้งกำรด์หน่วยควำมจ�ำ 
ขอแนะน�ำให้ใช้วิธีท�ำลำยทำงกำยภำพกับ
กำรด์หน่วยควำมจ�ำนั้น 

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN 
ไร้สาย
กรณีที่กล้องของท่ำนสูญหำยหรอืถูกขโมย 
Sony จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อกำร
สูญหำยหรอืเสียหำยที่เกิดจำกกำรเข้ำถึง
หรอืใช้งำนจุดเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้ใน
กล้องโดยไม่ได้รบัอนุญำต 

หมายเหตุเกี่ยวกับความ
ป�อดภัยเมื่อใช้ผ�ิตภัณฑ์ LAN 
ไร้สาย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ว่ำได้ใช้ LAN 
ไรส้ำยที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเจำะ
เขำ้โปรแกรมโดยผิดกฎหมำย กำรเข้ำถึง
โดยบุคคลภำยนอกที่เป็นอันตรำย หรอื
ปัญหำดำ้นควำมปลอดภัยอื่นๆ 
 • สิ่งส�ำคัญคือจะต้องตั้งคำ่ควำมปลอดภัย
เมื่อใช้ LAN ไรส้ำย 



DSC-RX100M5A
4-742-744-71(1)

TH

7

C:\Users\gotanda\Desktop\0516\02TH-DSCRX100M5AE32\010BEF.indd
DTP data saved: 2018/05/14 13:01
PDF file created: 2018/05/16 14:01

TH

 •หำกเกิดปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย
เนื่องจำกไม่มีมำตรกำรป้องกันควำม
ปลอดภัย หรอืเนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ LAN ไรส้ำย Sony 
ไม่รบัผิดชอบต่อควำมสูญเสียหรอืควำม
เสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 

วิธีปิดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi ฯ�ฯ) ไว้ชั่วคราว
ขณะที่ท่ำนอยู่บนเครือ่งบิน หรอืที่อื่นๆ 
ท่ำนสำมำรถปิดฟังก์ชั่นเครอืข่ำยไรส้ำย
ทั้งหมดได้ชั่วครำวโดยใช้ [โหมดเครือ่งบิน]
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การตรวจสอบก�้องแ�ะรายการที่ให้
มาด้วย
ตัวเลขในเครือ่งหมำยวงเล็บแสดงถึง
จ�ำนวนชิ้น 

 • ก�้อง (1)

 • สำยไฟ (1) (ให้มำด้วยในบำง
ประเทศ/ภูมิภำค)

 • แบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้  
NP-BX1 (1)

 • สำยไมโคร USB (1)

 • อะแดปเตอร์ AC (1)
รูปทรงของอะแดปเตอร ์AC อำจ
แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/
ภูมิภำค 

 • สำยร้อยข้อมือ (1)

 • ตัวต่อสำยสะพำย (2)

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

 • คู่มืออ้ำงอิง (1)

 • Wi-Fi Connection/One-touch 
(NFC) Guide (1)
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ส่วนประกอบของก�้อง
 ปุ่ ม ON/OFF (ไฟห�ัก) 

 ไฟห�ัก/ไฟชำร์จ

 ปุ่ มชัตเตอร์

 ปุ่ มหมุนปรับโหมด
 (โหมดอัตโนมัติ)/

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

 (อัตรำเฟรมที่สูง)/
 (ถ่ำยภำพพำโนรำมำ)/
 (เลือกบรรยำกำศ)

 กรณีถำ่ยภำพ: ก้ำน W/T (ซูม)  
กรณีดูภำพ: ก้ำน  (ดัชนี) / 
กำ้นซูมภำพที่แสดง

 ไฟตั้งเว�ำ/ไฟ AF

 แฟ�ช
 • อยำ่ให้นิ้วมือของท่ำนบังแสง
แฟลช 
 • เมื่อใช้แฟลช ให้เลื่อนสวิตช์ 
 (เปิดแฟลชขึ้น)  หำกไม่ใช้
แฟลช ให้กดแฟลชลงด้วยมือ 

 กำ้นปรับไดออปเตอร์
 • ปรบัก้ำนปรบัไดออปเตอรใ์ห้
เหมำะสมกับสำยตำจนกวำ่กำร
แสดงผลจะปรำกฏชัดเจนในช่อง
มองภำพ 
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 ช่องมองภำพ (12)
 • เมื่อท่ำนมองผ่ำนช่องมองภำพ 
โหมดช่องมองภำพจะท�ำงำน และ
เมื่อทำ่นหันหน้ำออกห่ำงจำก 
ช่องมองภำพ โหมดดูภำพจะ
เปลี่ยนกลับไปที่โหมดจอภำพ 

 ไมโครโฟน

 สวิตช์เปิดช่องมองภำพ

 ขอเกี่ยวสำยสะพำย
 • ติดสำยรอ้ยข้อมือแล้วสอดมือ
ของทำ่นผำ่นห่วงเพื่อป้องกัน
ผลิตภัณฑ์เสียหำยจำกกำร
ตกหล่น 

 • ในกำรใช้สำยสะพำย  
(แยกจ�ำหน่ำย) ให้ติดตัวต่อสำย
สะพำย (ที่ให้มำด้วย) เขำ้กับ 
ขอเกี่ยวสำยสะพำย ทั้งสองด้ำน
ของกล้อง 

  (เครื่องหมำย N)
เครือ่งหมำยนี้แสดงจุดสัมผัส
ส�ำหรบัเชื่อมต่อกล้องและ 
สมำรท์โฟนที่มี NFC 

 • NFC (Near Field 
Communication) คือมำตรฐำน
สำกลของเทคโนโลยีส่ือสำรไรส้ำย
ระยะสั้น 

 แหวนควบคุม

 เ�นส์

 เซ็นเซอร์ตำ

 สวิตช์  (เปิดแฟ�ชขึ้น)

 จอภำพ
ท่ำนสำมำรถปรบัจอภำพให้มีมุม
ที่มองง่ำยขึ้นและถ่ำยภำพจำก
ต�ำแหน่งใดก็ได้ 

ท่ำนอำจไม่สำมำรถปรบัมุมจอภำพ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของขำตั้งกล้อง 
ที่ใช้  ในกรณีดังกลำ่ว ให้คลำย 
สกรูขำตั้งกล้องเล็กน้อยเพื่อปรบั
มุมจอภำพ 
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 กรณีถ่ำยภำพ: ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น)
กรณีดูภำพ:  
ปุ่ ม  (ส่งไปยังสมำร์ทโฟน)

 ปุ่ ม MOVIE (ภำพเค�ื่อนไหว)

 ขั้วต่อ Multi/Micro USB
 • ขั้วต่อนี้สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์
ที่ใช้งำนรว่มกับไมโคร USB ได้ 
 • ส�ำหรบัรำยละเอียดเกี่ยวกับ
อปุกรณเ์สรมิทีใ่ชร้ว่มกนักับขัว้ตอ่ 
Multi/Micro USB ได้ โปรดเข้ำไป
ที่เว็บไซต์ Sony หรอืสอบถำม
จำกตัวแทนจ�ำหน่ำย Sony หรอื
ศูนย์บรกิำร Sony ที่ได้รบัอนุญำต
ในพื้นที่ 

 ช่องต่อจิ๋ว HDMI

 ปุ่ ม MENU

 เสำอำกำศ Wi-Fi (ติดตั้งในตัว)

 ปุ่ มควบคุม

 ปุ่ มตรงก�ำง

 ปุ่ ม  (ดูภำพ)

 ปุ่ ม C/  (ก�ำหนดเอง/�บ)

 ช่องเสียบแบตเตอรี่

 ก้ำน�็อคแบตเตอรี่

 ช่องต่อขำตั้งก�้อง
ใช้ขำตั้งกล้องที่มีสกรูยำวไม่เกิน  
5.5 มม.  มิฉะนั้น ท่ำนจะไม่
สำมำรถยึดกล้องได้อย่ำงแน่นหนำ  
และอำจเกิดควำมเสียหำยกับกล้อง 
ได้ 

 ไฟแสดงสถำนะกำรเข้ำถึง

 ช่องเสียบกำร์ดหน่วยควำมจ�ำ

 ฝำปิดช่องใส่แบตเตอรี่/ 
กำร์ดหน่วยควำมจ�ำ

 ��ำโพง
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เมื่อใช้ช่องมองภาพ

 เ�ื่อนสวิตช์เปิดช่องมองภาพ�ง 
 • ถ้ำท่ำนเลื่อนสวิตช์เปิดช่องมองภำพขณะที่
กล้องปิดอยู่ กล้องจะเปิด 
 • เลือกว่ำจะให้ปิดสวิตช์กล้องหรอืไม่เมื่อเก็บ
ช่องมองภำพ ให้เลือก MENU   (ตั้งคำ่) 
 [ฟังก์ชั่นเมื่อปิด  F] 

ก้ำนปรบัไดออปเตอร์

สวิตช์เปิดช่องมองภำพ

 จับทั้งสองด้านของเ�นส์ตาแ�ะดึง 
เข้ามาทางจอภาพจนกว่าจะค�ิกเข้าที่

เลนส์ตำ

 ปรับก้านปรับไดออปเตอร์ให้เหมาะสมกับสายตาจนกว่า 
การแสดงผ�จะปรากฏชัดเจนในช่องมองภาพ 

การจัดเก็บช่องมองภาพ
จับทั้งสองด้ำนของเลนส์ตำและกดเข้ำไปในช่องมองภำพจนกระทั่งคลิกเขำ้ที่ จำก
นั้นกดช่องมองภำพลง

หมายเหตุ

 • ระวังอยำ่กดช่องมองภำพลงระหว่ำงที่ช่องมองภำพก�ำลังยกตัวขึ้น 
 •ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเลนส์ตำถูกเก็บไว้ในช่องมองภำพก่อนพยำยำมกดช่องมองภำพลง   
ถ้ำเลนส์ตำไม่อยู่ในช่องมองภำพและท่ำนพยำยำมฝืนกดช่องมองภำพลง อำจท�ำให้กำร
ท�ำงำนผิดปกติ 
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การใช้งานปุ่ มควบคุม

 • ท่ำนสำมำรถเลือกรำยกำรกำรตั้งคำ่ได้โดยกำรหมุนหรอืกดด้ำนบน/ล่ำง/ซ้ำย/
ขวำ ของปุ่มควบคุม  กำรเลือกของท่ำนจะถูกก�ำหนดเมื่อท่ำนกดตรงกลำงปุ่ม
ควบคุม 
 • ฟังก์ชั่น DISP (กำรตั้งคำ่แสดงผล),  (ชดเชยแสง), /  (โหมดขับเคลื่อน) 
และ  (โหมดแฟลช) ถูกก�ำหนดไว้ที่ด้ำนบน/ลำ่ง/ซ้ำย/ขวำของปุ่มควบคุม  
นอกจำกนี้ ท่ำนยังสำมำรถก�ำหนดฟังก์ชั่นที่เลือกให้ด้ำนซำ้ย/ขวำ และตรงกลำง
ของปุ่มควบคุมได้ 
 • ในระหว่ำงที่ดูภำพ ท่ำนสำมำรถเรยีกดูภำพถัดไป/ภำพก่อนหนำ้ได้โดยกำรกด
ด้ำนขวำ/ซำ้ย ของปุ่มควบคุมหรอืกำรหมุนปุ่มควบคุม 

การใช้งานแหวนควบคุม

เมื่อหมุนแหวนควบคุม ทำ่นสำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำที่ต้องกำรส�ำหรบัโหมดถ่ำย
ภำพต่ำง ๆ ได้ทันที  ทำ่นยังสำมำรถก�ำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับแหวนควบคุมได้
โดยเลือก MENU   (ตั้งค่ำกล้อง2)  [  คีย์ก�ำหนดเอง] หรอื  
[  คีย์ก�ำหนดเอง]  [วงแหวนควบคุม] 

แหวนควบคุม

ชื่อไอคอนและฟังก์ชั่นจะปรำกฏบนหนำ้จอดังนี้ 
ตัวอย่ำง 

 : ปรบัซูมโดยหมุนแหวนควบคุม 
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การใช้ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น)

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

1 กดปุ่ ม DISP ที่ปุ่ มควบคุม
ซํ้าห�ายๆ ครั้ง เพื่อให้
แสดงโหมดหน้าจออื่นที่
ไม่ใช่ [สําหรับช่องมองภาพ] 
จากนั้นกดปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น) 

Fn

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

3 เ�ือกการตั้งค่าที่ต้องการ
โดยหมุนปุ่ มควบคุม แ�้ว
กดที่ตรงก�างปุ่ มควบคุม 
 • บำงฟังก์ชั่นสำมำรถปรบัละเอียดได้
โดยใช้แหวนควบคุม 

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดย
เฉพาะ

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

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน
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คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: ใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจํา  
(แยกจําหน่าย) �งในก�้อง

ดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด์หน่วยควำมจ�ำที่สำมำรถใช้กับกล้องนี้ได้ในหนำ้ 30 

1 เปิดฝาปิดชอ่งใส่แบตเตอรี่/
การ์ดหน่วยความจํา แ�ะ 
ใส่ก้อนแบตเตอรี่�งใน
ก�้อง 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำก้อนแบตเตอรี่
หันหน้ำไปทำงทิศทำงที่ถูกต้องและ
ใส่โดยที่ยังกดก้ำนล็อคแบตเตอรีอ่ยู่ 

กำ้น�็อค

2 ใส่การ์ดหน่วยความจํา  
(แยกจําหน่าย) เข้าไปใน
ก�้อง 
 • ให้ใส่กำรด์หน่วยควำมจ�ำจนคลิก
เข้ำที่โดยหันมุมบำกของกำรด์ตำม
ทิศทำงที่แสดงในรูป  ตรวจสอบว่ำมุมที่มีรอยบำกหันไป

ทำงด้ำนที่ถูกต้อง 

3 ปิดฝาปิด 
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การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา
เมื่อท่ำนใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำกับกล้องนี้เป็นครัง้แรก ขอแนะน�ำให้ฟอรแ์มต 
กำรด์หน่วยควำมจ�ำโดยใช้กล้อง เพื่อประสิทธิภำพที่มั่นคงของกำรด์หน่วยควำมจ�ำ 
 • กำรฟอรแ์มตเป็นกำรลบข้อมูลทั้งหมดในกำรด์หน่วยควำมจ�ำ รวมทั้งภำพที่
ป้องกันไว้และกำรตั้งค่ำที่บันทึกไว้ (ตั้งแต่ M1 ถึง M4)  เมื่อข้อมูลนี้ถูกลบแล้วจะ
ไม่สำมำรถเรยีกคืนมำได้  บันทึกข้อมูลที่มีคำ่ลงในคอมพิวเตอร ์ฯลฯ ก่อนที่จะ
ฟอรแ์มต 
 • ในกำรท�ำกำรฟอรแ์มต เลือก MENU   (ตั้งค่ำ)  [ฟอรแ์มต] 

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไฟแสดงสถำนะกำร
เข้ำถึง (หน้ำ 11) ไม่ติดสว่ำงอยู่ และปิด
สวิตช์กล้องแล้ว  จำกนั้น ดันก้ำนล็อคขึ้น
แล้วน�ำแบตเตอรีอ่อกมำ  ระวังอยำ่ท�ำ
แบตเตอรีห่ล่น 

ก้ำน�็อค

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจํา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไฟแสดงสถำนะกำร
เข้ำถึง (หน้ำ 11) ไม่ติดสว่ำง จำกนั้นดัน
กำรด์หน่วยควำมจ�ำเข้ำในช่องเสียบกำรด์
หนึ่งครัง้เพื่อน�ำกำรด์ออก 
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ขั้นตอนที่ 2: ชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่อยู่ใน
ก�้อง

1 ปิดสวิตช์ผ�ิตภัณฑ์ 

2 เชื่อมต่อก�้องที่มี
แบตเตอรี่ใส่อยู่กับ 
อะแดปเตอร์ AC  
(ที่ให้มาด้วย) โดยใช้ 
สายไมโคร USB  
(ที่ให้มาด้วย) แ�้วต่อ
อะแดปเตอร์ AC เข้ากับ
เต้ารับติดผนัง 
ไฟชาร์จบนก�้อง (สีส้ม)
ติดสว่ำง: ก�ำลังชำรจ์
ดับ: ชำรจ์เสรจ็แล้ว
กะพรบิ: กำรชำรจ์เกิดข้อผิดพลำดหรอืกำรชำรจ์หยุดชั่วครำว เนื่องจำกกล้องไม่
อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมำะสม

 • เวลำในกำรชำรจ์ (ชำรจ์เต็ม): ประมำณ 150 นำที (ในกรณีชำรจ์แบตเตอรีท่ี่ไม่มี
ประจุเลยที่อุณหภูมิ 25 °C)
 • กรณีที่ใช้แบตเตอรีท่ี่เพิ่งซื้อมำใหม่หรอืแบตเตอรีท่ี่ไม่ได้ใช้งำนเป็นเวลำนำน  
ไฟชำรจ์อำจกะพรบิถี่ๆ ขณะก�ำลังชำรจ์แบตเตอรี ่ หำกเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ขึ้น 
ให้ถอดแบตเตอรีห่รอืถอดสำย USB ออกจำกกล้อง และใส่กลับเข้ำไปใหม่เพื่อ
ชำรจ์อีกครัง้ 
 • ต้องใช้แบตเตอรี ่Sony สำยไมโคร USB (ที่ให้มำด้วย) และอะแดปเตอร ์AC 
(ที่ให้มำด้วย) ของแท้เท่ำนั้น 
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ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าภาษาแ�ะนาฬิกา

1 กดปุ่ ม ON/OFF (ไฟห�ัก) 
เพื่อเปิดก�้อง 

ปุ่ ม ON/OFF (ไฟห�ัก)

2 เ�ือกภาษาที่ต้องการ จาก
นั้นกดที่ตรงก�างปุ่ ม
ควบคุม 

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

4 เ�ือกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรง
ก�างของปุ่ มเ�ือก 

5 เ�ือก [วันที่/เว�า] โดยใช้ด้านบน/�่างของปุ่ มควบคุม 
หรือโดยหมุนปุ่ มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงก�างปุ่ ม  

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

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

คําแนะนํา

 • เมื่อต้องกำรรเีซ็ตกำรตั้งค่ำวันที่และเวลำ ให้ใช้ MENU (หน้ำ 27) 
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ขั้นตอนที่ 4: การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ

1 เ�ื่อนปุ่ มหมุนปรับโหมด
เพื่อตั้งให้เป็น  

2 มองเข้าไปในช่องมองภาพหรือจอภาพ แ�ะถือก�้องไว้ 

3 ใช้ก้าน W/T (ซูม) เพื่อปรับอัตราขยายของภาพ 

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

5 กดปุ่ มชัตเตอร์�งจนสุด 

เมื่อต้องการบันทึกภาพเค�ื่อนไหว
กดปุ่ม MO IE เพื่อเริม่/หยุดกำรบันทึก 

เมื่อต้องการดูภาพ
กดปุ่ม  (แสดงภำพ) เพื่อแสดงภำพ  ท่ำนสำมำรถเลือกภำพที่ต้องกำรได้โดยใช้
ปุ่มควบคุม 

เมื่อต้องการ�บภาพที่แสดง
กดปุ่ม  (ลบ) ระหว่ำงแสดงภำพ เพื่อลบภำพนั้น  เลือก [ลบ] โดยใช้ปุ่มควบคุมบน
หน้ำจอยืนยัน จำกนั้นกดที่ตรงกลำงปุ่มควบคุมเพื่อลบภำพ 
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เมื่อต้องการถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพต่างๆ
ปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดเป็นโหมดที่ต้องกำรตำมวัตถุหรอืฟังก์ชั่นที่ต้องกำรใช้งำน 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�้อง

ค�ำแนะน�ำส�ำหรบัฟังก์ชั่นทั้งหมดของกล้องนี้มีอยู่ใน “คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งำน
ทำงเว็บ) 
โปรดดูที่หน้ำ 2 ส�ำหรบัวิธีเข้ำถึงคู่มือช่วยเหลือ 
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การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi / One-touch 
(NFC)
ท่ำนสำมำรถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi และ NFC One-touch ของกล้อง 
 • กำรจัดเก็บภำพลงในคอมพิวเตอร ์
 • กำรถ่ำยโอนภำพจำกกล้องไปยังสมำรท์โฟน
 • กำรใช้สมำรท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรลของกล้อง
 • กำรดูภำพนิ่งในจอทีวี

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

การติดตั้ง PlayMemories Mobile

ต้องใช้ PlayMemories Mobile ในกำรเชื่อมต่อกล้องกับสมำรท์โฟน  ถ้ำใน 
สมำรท์โฟนของท่ำนมี PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็นรุน่
ล่ำสุด 
โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับ PlayMemories Mobile ได้ที่หนำ้สนับสนุน 
(http://www.sony.net/pmm/) 
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หมายเหตุ

 • เมื่อต้องกำรใช้งำนฟังก์ชั่น NFC One-touch ของกล้อง จะต้องใช้สมำรท์โฟนหรอื 
แท็บเล็ตระบบ Android ที่มี NFC 
 • ไม่รบัประกันว่ำฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่แนะน�ำในคู่มือนี้จะสำมำรถท�ำงำนกับสมำรท์โฟนหรอื
แท็บเล็ตทุกชนิดได้ 
 •ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องนี้จะใช้งำนไม่ได้ เมื่อเชื่อมต่อเข้ำกับระบบ LAN แบบไรส้ำย
สำธำรณะ 
 • ขั้นตอนกำรใช้งำนหรอืกำรแสดงบนหน้ำจออำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรอัพเกรดเวอรช์ั่นในอนำคต 



DSC-RX100M5A
4-742-744-71(1)

TH

23

C:\Users\gotanda\Desktop\0516\02TH-DSCRX100M5AE32\090COM.indd
DTP data saved: 2018/05/14 13:01
PDF file created: 2018/05/16 14:01

TH

คําแนะนําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
เรำมีซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรด์ังต่อไปนี้ เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในกำรรบัชมภำพถ่ำย/
ภำพเคลื่อนไหวของท่ำน  เข้ำสู่ URL ใด URL หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยใช้อินเทอรเ์น็ต 
เบรำว์เซอร ์จำกนั้นดำวน์โหลดซอฟต์แวร ์โดยท�ำตำมค�ำแนะน�ำที่ปรำกฏในหนำ้จอ 
หำกท่ำนได้ติดตั้งซอฟต์แวรใ์ดซอฟต์แวรห์นึ่งเหล่ำนี้ไว้แล้วในคอมพิวเตอร ์โปรด
อัพเดตให้เป็นรุน่ล่ำสุดก่อนใช้งำน 

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

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

สำมำรถตรวจสอบสภำพแวดล้อมที่ใช้งำนได้กับซอฟต์แวรต์ำมที่แนะน�ำได้จำก URL  
ต่อไปนี้
http://www.sony.net/pcenv/

PlayMemories Home

PlayMemories Home ให้ท่ำนสำมำรถน�ำเขำ้ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวไปยัง
คอมพิวเตอร ์เพื่อดูหรอืใช้งำนได้ 
ท่ำนต้องติดตั้ง PlayMemories Home เพื่อน�ำเขำ้ภำพเคลื่อนไหว XA C S หรอื 
ภำพเคลื่อนไหว A CHD ลงในคอมพิวเตอร ์
ท่ำนสำมำรถเข้ำสู่เว็บไซต์ดำวน์โหลดโดยตรงได้จำก URL ต่อไปนี้

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

 • ท่ำนสำมำรถเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ไปยัง PlayMemories Home เมื่อเชื่อมต่อกล้อง 
กับคอมพิวเตอรข์องท่ำน  ดังนั้น ขอแนะน�ำให้เชื่อมต่อกล้องเขำ้กับเครือ่ง
คอมพิวเตอรข์องท่ำน แม้ว่ำได้ติดตั้ง PlayMemories Home ไว้แล้วใน
คอมพิวเตอรข์องท่ำนก็ตำม 
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Imaging Edge

Imaging Edge เป็นชุดซอฟต์แวรท์ี่มีฟังก์ชั่นตำ่ง ๆ เช่น กำรถำ่ยภำพระยะไกลจำก
เครือ่งคอมพิวเตอร ์และกำรปรบัหรอืสรำ้งภำพจำกไฟล์ RAW ที่บันทึกด้วยกล้อง 
Viewer: ท่ำนสำมำรถแสดงและค้นหำภำพ 
Edit: ท่ำนสำมำรถแก้ไขภำพด้วยฟังก์ชั่นแก้ไขตำ่ง ๆ เช่น Tone Curve และควำม 
คมชัด รวมถึงสรำ้งภำพที่บันทึกไว้ในรูปแบบ RAW 
Remote: ท่ำนสำมำรถปรบักำรตั้งค่ำกล้องหรอืถ่ำยภำพจำกคอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่อ
กับกล้องด้วยสำย USB 
 • เมื่อต้องกำรควบคุมกล้องโดยใช้คอมพิวเตอร ์ให้เลือก MENU   (ตั้งค่ำ)  
[เชื่อมต่อ USB]  [PC รโีมท] ก่อนจะเชื่อมต่อกล้องเขำ้กับคอมพิวเตอรด์้วยสำย 
USB 
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รายการ MENU ต่างๆ
โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำร MENU แต่ละรำยกำรได้จำกคู่มือช่วยเหลือ 

 (ตั้งค่าก�้อง1) 
 

คุณภำพ/ขนำดภำพ

 รูปแบบไฟล์
 คุณภำพ JPEG
 ขนำดภำพ JPEG
 อัตรำส่วนภำพ

พำโนรำมำ: ขนำด
พำโนรำมำ: ทิศทำง

 NR ที่ชัตเตอรช์้ำ
 NR ที่ ISO สูง
 ขอบเขตสี

โหมดถ่ำยภำพ/ขับเค�่ือน

โหมดอัตโนมัติ
เลือกบรรยำกำศ
โหมดขับเคลื่อน
ตั้งค่ำถ่ำยครอ่ม

  /  ใช้ค่ำบันทึก
  /  บันทึกตั้งค่ำ

AF

โหมดโฟกัส
บรเิวณปรบัโฟกัส

 สลับ AF แนวตั้งนอน
 ไฟช่วย AF

AF ล็อคเป้ำหมำยกลำง
ตั้งใบหน้ำก่อนใน AF

 AF ล่วงหน้ำ

 บันทึกบรเิวณ AF
 ลบบรเิวณ AF

ออโต้เคลียรบ์รเิวณ AF
แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง
บรเิวณตรวจจับเฟส

รับแสง

ชดเชยแสง
ISO
ค.ร.ช.ต. ISO AUTO
ฟิลเตอร ์ND
โหมดวัดแสง
ใบหนำ้ก่อนในหลำยจุด
จุดปรบัจุดวัดแสง

 AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์
ปรบัมำตรฐำนแสง

แฟ�ช

โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
ลดตำแดง

สี/WB/กำรประมว�ผ�ภำพ

สมดุลย์แสงสีขำว
ล�ำดับค.ส�ำคัญใน AWB
DRO/ออโต้ HDR
สรำ้งสรรค์ภำพถำ่ย
เอฟเฟ็คของภำพ
โปรไฟล์ภำพ

 ลูกเล่นปรบัผิวนวล

แท็บสีแดง



DSC-RX100M5A
4-742-744-71(1)

TH

26

C:\Users\gotanda\Desktop\0516\02TH-DSCRX100M5AE32\100MEN.indd
DTP data saved: 2018/05/14 13:01
PDF file created: 2018/05/16 14:01

ช่วยปรับโฟกัส

ขยำยโฟกัส
เวลำในกำรขยำยโฟกัส

 ขยำยโฟกัสเริม่ต้น
 MF Assist

ตั้งค่ำจุดสูงสุด

สนับสนุนกำรถ่ำยภำพ

กำรบันทึกใบหน้ำ
ใบหน้ำที่บันทึกไว้ก่อน
ลั่นชัตเตอรด์้วยยิ้ม

 จัดเฟรมอัตโนมัติ
ตั้งเวลำถ่ำยภำพตัวเอง

 (ตั้งค่าก�้อง2) 
 

ภำพเค�ื่อนไหว

 โหมดรบัแสง
 โหมดรบัแสง
 รูปแบบไฟล์
 ตั้งค่ำกำรบันทึก
 ตั้งค่ำ HFR

คุณภำพ(Dual Rec)
ขนำดภำพ(Dual Rec)
Dual Rec อัตโนมัติ

 บันทึกภำพพรอ็กซี่
 ควำมเรว็ขับ AF
 ควำมไว AF ติดตำม
 ชัตเตอรช์้ำอัตโนมัติ

กำรอัดเสียง
ระดับไมค์อ้ำงอิง
ลดเสียงลมรบกวน

 SteadyShot

 แสดงตัวก�ำหนด
 ตั้งค่ำตัวก�ำหนด

บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์

ชัตเตอร์/SteadyShot

 ชนิดของชัตเตอร์
ถ่ำยโดยไม่มีกำรด์

 SteadyShot

ซูม

ตั้งค่ำซูม
ควำมเรว็กำรซูม
ฟังก์ชั่นซูมบนวงแหวน

แสดง/แสดงภำพอัตโนมัติ

ปุ่ม DISP
FINDER/MONITOR
ตั้งค่ำลำยทำง
เส้นตำรำง
แนะน�ำตั้งค่ำระดับแสง
แสดง Live  iew
แสดงภำพอัตโนมัติ

ใช้งำนก�ำหนดเอง

 คีย์ก�ำหนดเอง
 คีย์ก�ำหนดเอง
 คีย์ก�ำหนดเอง

ตั้งค่ำเมนฟูังก์ชั่น
หมุน Av/Tv
ปุ่ม MO IE
ล็อควงล้อ
สัญญำณเสียง

 บันทึกวันที่

แท็บสีม่วง
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 (เครือข่าย)
ฟังก์ชั่นส่งสมำรท์โฟน
ส่งไปยังคอมพิวเตอร ์(Wi-Fi)
ดูภำพบนทีวี (Wi-Fi)
ควบคุมด้วยสมำรท์โฟน
โหมดเครือ่งบิน
ตั้งค่ำ Wi-Fi
แก้ไขชื่ออุปกรณ์
รเีซ็ตตั้งค่ำเครอืข่ำย

 (เ�่น)
ป้องกัน
หมุน
ลบ
เรตติ้ง
ตั้งเรต(คีย์ก�ำหนดเอง)
เลือกพิมพ์
เอฟเฟ็คบิวตี้
บันทึกภำพนิ่ง
 ขยำย
 ขยำยขนำดเริม่ต้น
 ขยำยต�ำแหน่งเริม่ต้น

ปรบัช่วงโมชั่น
สไลด์โชว์
โหมดดูภำพ
ดัชนีภำพ
หมุนกำรแสดงภำพ

 (ตั้งค่า)
ควำมสว่ำงหน้ำจอ
ควำมสว่ำงช่องมองภำพ
อุณหภูมิสีช่องมองภำพ
ช่วยแสดง Gamma
ตั้งคำ่ระดับเสียง
เมนูแบบเรยีงต่อกัน
คู่มือปุ่มหมุนปรบัโหมด
หน้ำยืนยันกำรลบ
คุณภำพกำรแสดงผล
เวลำเริม่ประหยัดพง.
ฟังก์ชั่นเมื่อปิด  F
ตัวเลือก NTSC/PAL*
โหมดสำธิต
ตั้งคำ่ TC/UB
ตั้งคำ่ HDMI

 เลือกส.ออก 4K
เชื่อมต่อ USB
ตั้งคำ่ USB LUN
เครือ่งชำรจ์ USB
ตั้งคำ่ PC รโีมท
 ภำษำ

ตั้ง วันที่/เวลำ
ตั้งค่ำท้องที่
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ฟอรแ์มต
หมำยเลขไฟล์
ตั้งคำ่ชื่อไฟล์
เลือกโฟลเดอร ์REC
แฟ้มภำพใหม่
ชื่อโฟลเดอร์
กู้ฐำนข้อมูลภำพ
แสดงข้อมูลสื่อบันทึก

แท็บสีเขียว

แท็บสีฟ้ำ

แท็บสีเห�ือง
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เวอรช์ั่น
รเีซ็ตกำรตั้งค่ำ
* หำกเปลี่ยนรำยกำรนี้ ทำ่นจะต้อง
ฟอรแ์มตกำรด์หน่วยควำมจ�ำให้สำมำรถ
ใช้งำนรว่มกับระบบ PAL หรอื NTSC ได้  
นอกจำกนี้ โปรดทรำบว่ำภำพเคลื่อนไหว
ที่บันทึกด้วยระบบ NTSC อำจไม่สำมำรถ
เปิดดูผ่ำนทีวีระบบ PAL ได้ 

 (เมนูของฉัน) 

เพิ่มรำยกำร
จัดเรยีงรำยกำร
ลบรำยกำร
ลบหน้ำ
ลบทั้งหมด

แท็บสีเทำ
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ข้อม�ูจําเพาะ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่แ�ะจํานวนภาพที่บันทึกได้

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง)
โหมดหน้าจอ — ประมำณ 220 ภำพ
โหมดช่องมองภาพ — ประมำณ 210 ภำพ

การถ่ายภาพจริง 
(ภาพเค�ื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมำณ 35 นำที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมำณ 35 นำที  —

การถ่ายภาพ 
ต่อเนื่อง  
(ภาพเค�ื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมำณ 65 นำที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมำณ 65 นำที  —

 • อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีแ่ละจ�ำนวนภำพที่สำมำรถบันทึกได้ขำ้งต้นเป็นค่ำโดย
ประมำณส�ำหรบักรณีที่ชำรจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม  อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีแ่ละ
จ�ำนวนภำพอำจลดลงตำมเงื่อนไขกำรใช้งำน 
 • อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีแ่ละจ�ำนวนภำพที่สำมำรถบันทึกได้เป็นกำรประมำณค่ำ
จำกกำรถ่ำยภำพตำมกำรตั้งคำ่เริม่ต้นภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 – ใช้งำนแบตเตอรีใ่นอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C 
 – กำรใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ (U3) Sony SDXC (แยกจ�ำหน่ำย)

 • จ�ำนวน “ถ่ำยภำพ (ภำพนิ่ง)” เป็นไปตำมมำตรฐำน CIPA ส�ำหรบักำรถ่ำยภำพภำย
ใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 – ถ่ำยหนึ่งภำพทุกๆ 30 วินำที 
 – เปิดและปิดสวิตช์กล้องหนึ่งครัง้เมื่อถำ่ยภำพทุกสิบครัง้ 
 – แฟลชติดหนึ่งครัง้เมื่อถ่ำยภำพทุกสองภำพ 
 – มีกำรสลับกำรซูมระหวำ่งด้ำน W และ T 
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 • จ�ำนวนนำทีที่บันทึกภำพเคลื่อนไหวได้เป็นไปตำมมำตรฐำน CIPA ส�ำหรบักำร 
ถำ่ยภำพภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 – คุณภำพของภำพถูกตั้งไปที่ XA C S HD 60p 50M/50p 50M 
 – กำรถ่ำยภำพจรงิ (ภำพเคลื่อนไหว): อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับกำร 
ถ่ำยภำพ กำรซูม กำรอยู่ในสถำนะพรอ้มถ่ำยภำพ กำรเปิด/ปิด ฯลฯ ซ�้ำๆ กัน 
หลำยครัง้ 
 – กำรถ่ำยภำพต่อเนื่อง (ภำพเคลื่อนไหว): อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับ 
กำรถ่ำยภำพไม่หยุดจนกระทั่งครบจ�ำนวนสูงสุด (29 นำที) แล้วถำ่ยต่อโดยกด
ปุ่ม MO IE (ภำพเคลื่อนไหว) อีกครัง้  ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น กำรซูม จะไม่ท�ำงำน 

การ์ดหน่วยความจําที่สามารถใช้ได้

เมื่อใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ microSD หรอื Memory Stick Micro กับกล้องนี้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ใช้ตัวแปลงที่เหมำะสมแล้ว 

การ์ดหน่วยความจํา SD
รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจําที่รองรับ

ภาพนิ่ง กำรด์ SD/SDHC/SDXC

AVCHD
กำรด์ SD/SDHC/SDXC (Class 4 หรอื 
เรว็กว่ำ หรอื U1 หรอืเรว็กว่ำ)

XAVC S

4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps หรือต่ํากว่า*
HD 60 Mbps

กำรด์ SDHC/SDXC (Class 10 หรอื U1 หรอื
เรว็กว่ำ)

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

กำรด์ SDHC/SDXC (U3)

อัตราเฟรมสูง*
กำรด์ SDHC/SDXC (Class 10 หรอื U1 หรอื
เรว็กว่ำ)

* รวมถึงเมื่อบันทึกภำพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ในเวลำเดียวกัน
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Memory Stick
รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจําที่รองรับ

ภาพนิ่ง
Memory Stick PRO Duo/  
Memory Stick PRO-HG Duo

AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/  
Memory Stick PRO-HG Duo

XAVC S

4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps หรือต่ํากว่า*
HD 60 Mbps

Memory Stick PRO-HG Duo

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

—

อัตราเฟรมสูง* Memory Stick PRO-HG Duo

* รวมถึงเมื่อบันทึกภำพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ในเวลำเดียวกัน

หมายเหตุ

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

จํานวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่ำนใส่กำรด์หน่วยควำมจ�ำในกล้องแล้วเปิดกล้อง จ�ำนวนภำพที่สำมำรถบันทึก
ได้ (ถำ้ท่ำนถ่ำยภำพต่อเนื่องโดยใช้กำรตั้งค่ำปัจจุบัน) จะปรำกฏในหนำ้จอ 

หมายเหตุ

 •หำก “0” (จ�ำนวนภำพที่บันทึกได้) กะพรบิเป็นสีส้ม แสดงว่ำกำรด์หน่วยควำมจ�ำนั้นเต็ม  
เปลี่ยนกำรด์หน่วยควำมจ�ำเป็นอันใหม่ หรอืลบภำพออกจำกกำรด์หน่วยควำมจ�ำปัจจุบัน
 •หำก “NO CARD” กะพรบิเป็นสีส้ม แสดงว่ำไม่ได้ใส่กำรด์หน่วยควำมจ�ำ  ใส่กำรด์ 
หน่วยควำมจ�ำ 
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จาํนวนภาพทีส่ามารถบนัทกึไดใ้นการด์หนว่ยความจาํ
ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงจ�ำนวนภำพโดยประมำณที่สำมำรถบันทึกได้ในกำรด์ 
หน่วยควำมจ�ำที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้  ค่ำถูกก�ำหนดโดยใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ 
มำตรฐำนของ Sony ส�ำหรบักำรทดสอบ  คำ่อำจแตกตำ่งกันขึ้นอยู่กับ 
สภำพแวดล้อมในกำรถ่ำยภำพและประเภทของกำรด์หน่วยควำมจ�ำที่ใช้ 
[  ขนาดภาพ JPEG]: [L: 20M]
[  อัตราส่วนภาพ]: [3:2]*1

(หน่วย: ภำพ)
 คุณภาพ JPEG/ 

 รูปแบบไฟ�์
8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

ปกติ 1150 4800 9600 37500
�ะเอียด 690 2800 5500 22000
�ะเอียดมาก 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG*2 235 950 1900 7500
RAW 355 1400 2850 11000

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

*2 [  คุณภำพ JPEG] เมื่อเลือก [RAW & JPEG]: [ละเอียด]

หมายเหตุ

 • ถึงแม้จ�ำนวนภำพที่บันทึกได้จะมำกกว่ำ 9999 ภำพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรำกฏขึ้น 
 • จ�ำนวนที่แสดงเป็นจ�ำนวนเมื่อใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ Sony 



DSC-RX100M5A
4-742-744-71(1)

TH

33

C:\Users\gotanda\Desktop\0516\02TH-DSCRX100M5AE32\120OTH.indd
DTP data saved: 2018/05/14 13:01
PDF file created: 2018/05/16 14:01

TH

ระยะเว�าบันทึกได้ของภาพเค�ื่อนไหว

ตำรำงด้ำนล่ำงนี้แสดงเวลำกำรบันทึกทั้งหมดโดยประมำณโดยใช้กำรด์หน่วย 
ควำมจ�ำที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้  ค่ำอำจแตกตำ่งกันขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมในกำร
ถำ่ยภำพและประเภทของกำรด์หน่วยควำมจ�ำที่ใช้  ระยะเวลำบันทึกในกรณีที่ตั้งค่ำ  
[  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XA C S 4K] และ [XA C S HD] เป็นระยะเวลำบันทึกระหว่ำง
กำรถ่ำยภำพที่มีกำรตั้งคำ่ [  บันทึกภำพพรอ็กซี่] ไว้ที่ [ปิด] 

(h (ชั่วโมง), min (นำที))
รูปแบบ

ไฟ�์
การตั้งค่าการบันทึก 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
24p 100M*/ – 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
24p 60M*/ – 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min

XAVC S HD 120p 100M/ 
100p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min

120p 60M/ 
100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min

60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 25 min 5 h 20 h 10 min
30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 30 min
24p 50M*/ – 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min

AVCHD 60i 24M (FX)/
50i 24M (FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min

60i 17M (FH)/
50i 17M (FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

* เมื่อตั้งค่ำ [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่ำนั้น
 • สำมำรถถ่ำยภำพเคลื่อนไหวต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลำสูงสุดประมำณ 29 นำทีต่อ
ครัง้ ที่กำรตั้งคำ่เริม่ต้นของกล้องและเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ประมำณ 25°C  
อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำที่บันทึกได้คือประมำณ 5 นำทีเมื่อถำ่ยภำพเคลื่อนไหว
ในรูปแบบ XA C S 4K หรอื XA C S HD 120p/100p  (ขีดจ�ำกัดของข้อก�ำหนด
จ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์)
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หมายเหตุ

 • ระยะเวลำที่บันทึกได้ของภำพเคลื่อนไหวจะแตกตำ่งกัน เนื่องจำกกล้องนี้มีระบบ  BR 
(อัตรำบิตเปลี่ยนแปลงได้) ซึ่งปรบัคุณภำพของภำพตำมฉำกที่ถ่ำยโดยอัตโนมัติ  เมื่อ
ท่ำนถ่ำยภำพวัตถุเคลื่อนไหวเรว็ ภำพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลำบันทึกจะสั้นลงเนื่องจำก
จ�ำเป็นต้องใช้หน่วยควำมจ�ำในกำรบันทึกมำกขึ้น  ระยะเวลำที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลง
ตำมเงื่อนไขกำรถ่ำยภำพ วัตถุ หรอืกำรตั้งค่ำ คุณภำพ/ขนำด ของภำพอีกด้วย 
 • ระยะเวลำที่แสดงเป็นระยะเวลำที่บันทึกได้ เมื่อใช้กำรด์หน่วยควำมจ�ำ Sony 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเค�ื่อนไหวต่อเนื่อง
 • กำรบันทึกภำพเคลื่อนไหวที่มีคุณภำพสูงและกำรบันทึกภำพต่อเนื่องที่มีควำมเรว็
สูงจะต้องใช้พลังงำนจ�ำนวนมำก  ดังนั้น ถำ้ท่ำนถำ่ยภำพต่อไป อุณหภูมิภำยใน
กล้องจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอรภ์ำพ  ในกรณีดังกลำ่ว 
กล้องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ เนื่องจำกผิวหน้ำกล้องได้รบัควำมรอ้นจนมี
อุณหภูมิสูง หรอือุณหภูมิที่สูงนั้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพของภำพหรอืกลไก
ภำยในกล้อง 
 • ระยะเวลำที่สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวได้แตกตำ่งไปตำมอุณหภูมิ รูปแบบ
ไฟล์/กำรตั้งค่ำกำรบันทึกส�ำหรบัภำพเคลื่อนไหว สภำพกำรเชื่อมต่อ Wi-Fi หรอื
สภำพของกล้องก่อนที่ท่ำนจะเริม่ท�ำกำรบันทึก  หำกทำ่นจัดองค์ประกอบภำพ
ใหม่ หรอืถ่ำยภำพนิ่งบ่อยๆ หลังเปิดสวิตช์กล้อง อุณหภูมิภำยในกล้องจะสูงขึ้น
และระยะเวลำที่สำมำรถบันทึกได้จะลดลง 
 • เมื่อไอคอน  ปรำกฏขึ้น นั่นหมำยควำมว่ำอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป 
 • หำกกล้องหยุดบันทึกภำพเคลื่อนไหว เนื่องจำกมีอุณหภูมิสูง ให้ปิดสวิตช์กล้อง 
ทิ้งไว้สักครู ่ เริม่บันทึกหลังจำกอุณหภูมิภำยในกล้องลดลงสู่สภำพปกติแล้ว 
 • หำกปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำต่อไปนี้ ท่ำนจะสำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวเป็นระยะ
เวลำที่ยำวนำนขึ้นได้ 
 – เก็บกล้องให้พ้นจำกแสงแดด 
 – ปิดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งำน 

 • เมื่อตั้งค่ำ [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [A CHD] ขนำดไฟล์ของภำพเคลื่อนไหวจะถูก
จ�ำกัดไว้ที่ประมำณ 2 GB  ถ้ำขนำดไฟล์ภำพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่ำง
กำรบันทึก ไฟล์ภำพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสรำ้งขึ้นโดยอัตโนมัติ 
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ข้อม�ูจําเพาะ

ก�้องถ่ายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกล้อง: กล้องบันทึกภำพนิ่งระบบ

ดิจิตอล

[เซ็นเซอร์ภาพ]
รูปแบบภำพ: 13.2 มม. × 8.8 มม. 

(ชนิด 1.0) เซ็นเซอรภ์ำพ CMOS

จ�ำนวนพิกเซลที่ใช้งำนของกล้อง: 
ประมำณ 20 100 000 พิกเซล

จ�ำนวนพิกเซลทั้งหมดของกล้อง:  
ประมำณ 21 000 000 พิกเซล

[เ�นส์]
ZEISS  ario-Sonnar T  

 f = 8.8 มม. – 25.7 มม. (24 มม. – 
70 มม. (เทียบเท่ำฟิล์ม 35 มม.))

 F1.8 (W) – F2.8 (T)

 ขณะถ่ำยภำพเคลื่อนไหว (HD 16:9): 
25.5 มม. – 74 มม.*

 ขณะถ่ำยภำพเคลื่อนไหว (4K 16:9): 
28 มม. – 80 มม.
*  เมื่อตั้งค่ำ [  SteadyShot] ไว้ที่  
[ปกติ]

[SteadyShot]
ปรบัด้วยระบบเลนส์

[ระบบออโต้โฟกัส]
ระบบตรวจจับ: ระบบกำรตรวจจับเฟส/

ระบบตรวจจับคอนทรำสต์

[แฟ�ช]
ระยะแฟลช (ควำมไวแสง ISO (ดัชนีระดับ

แสงที่แนะน�ำ) ถูกตั้งไว้ที่อัตโนมัติ): 
ประมำณ 0.4 ม. ถึง 10.2 ม. (W)/
ประมำณ 0.4 ม. ถึง 6.5 ม. (T)

[ช่องมองภาพอิเ�็กทรอนิกส์]
ประเภท: ช่องมองภำพอิเล็กทรอนิกส์ 

1.0 ซม. (ชนิด 0.39)

จ�ำนวนจุดภำพทั้งหมด: 2 359 296 จุด

ก�ำลังขยำย: ประมำณ 0.59× ด้วยเลนส์ 
50 มม. ที่ระยะอนันต์ –1 ม.–1

ระยะมองภำพ: ประมำณ 20 มม. จำก 
เลนส์ตำ และประมำณ 19.2 มม. จำก
กรอบเลนส์ตำที่ –1 ม.–1 

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

[จอภาพ]
7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT

จ�ำนวนจุดภำพทั้งหมด: 1 228 800 จุด
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[รูปแบบการบันทึก]
รูปแบบไฟล์: สนับสนุน JPEG (DCF 

 er. 2.0, Exif  er. 2.31, MPF 
Baseline), RAW (รูปแบบ Sony 
ARW 2.3)

ภำพเคลื่อนไหว (รูปแบบ XA C S): 
สอดคล้องกับรูปแบบ  
MPEG-4 A C/H.264 XA C S ver.1.0

 วิดีโอ: MPEG-4 A C/H.264

 เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)

ภำพเคลื่อนไหว (รูปแบบ A CHD):  
สนับสนุนรูปแบบ A CHD  er. 2.0

 วิดีโอ: MPEG-4 A C/H.264

 เสียง: Dolby Digital 2ch มำพรอ้มกับ 
Dolby Digital Stereo Creator

 •ผลิตโดยได้รบักำรอนุญำตจำก  
Dolby Laboratories 

[สื่อที่ใช้บันทึก]
Memory Stick PRO Duo, 

Memory Stick Micro, กำรด์ SD, 
กำรด์หน่วยควำมจ�ำ microSD

[ขั้วต่อสัญญาณเข้า/ออก]
ขั้วต่อ Multi/Micro USB*: Hi-Speed USB 

(USB 2.0)
* สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งำนรว่มกับ
ไมโคร USB ได้ 

HDMI: ช่องต่อจิ๋ว HDMI ชนิด D

[ทั่วไป]
Model No. WW213188

อัตรำก�ำลังไฟเข้ำ: 3.6   , 3.0 W

อุณหภูมิใช้งำน: 0 ถึง 40 °C

อุณหภูมิเก็บรกัษำ: –20 ถึง 55 °C

ขนำด (กว้ำง/สูง/หนำ) (ประมำณ): 
101.6 มม. × 58.1 มม. × 41.0 มม.

น�้ำหนัก (ตำมมำตรฐำน CIPA) (ประมำณ):  
299 กรมั (รวมแบตเตอรี,่ กำรด์ SD)

[LAN ไร้สาย]
รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 b/g/n

ย่ำนควำมถี่: 2.4 GHz

ควำมปลอดภัย: WEP/WPA-PSK/ 
WPA2-PSK

วิธีกำรเชื่อมต่อ:  
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ด้วยตัวเอง

วิธีกำรเข้ำถึง: โหมดโครงสรำ้งพื้นฐำน

[NFC]
ประเภท Tag: สอดคล้องกับ  

NFC Forum Type 3 Tag

อะแดปเตอร์ AC 
AC-UUD12/AC-UUE12
อัตรำก�ำลังไฟเข้ำ: 100 - 240   , 

50/60 Hz, 0.2 A

อัตรำก�ำลังไฟออก: 5   , 1.5 A
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แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 
NP-BX1
แรงดันไฟฟ้ำที่ก�ำหนด: 3.6   

แบบและข้อมูลจ�ำเพำะอำจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

การใช้งานร่วมกันของข้อม�ู
ภาพ
 • กล้องนี้สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล  
DCF (Design rule for Camera File 
system) ซึ่งก�ำหนดโดย JEITA (Japan 
Electronics and Information 
Technology Industries Association) 
 • ไม่มีกำรรบัประกันกำรแสดงภำพที่บันทึก
ด้วยกล้องของท่ำนบนอุปกรณ์อื่น และ
กำรแสดงภำพที่บันทึกหรอืแก้ไขด้วย
อุปกรณ์อื่นบนกล้องของทำ่น 

เครื่องหมายการค้า
 •Memory Stick และ  เป็น 
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรคำ้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
 • XA C S และ  เป็นเครือ่งหมำย 
กำรคำ้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
 • “A CHD” และแบบอักษร “A CHD”  
เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Panasonic Corporation และ  
Sony Corporation 
 •Mac เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่นๆ 
 • IOS เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียน
หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ของ  
Cisco Systems, Inc.
 • iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมำย 
กำรค้ำของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่นๆ 
 • Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Blu-ray Disc Association 
 •DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Digital Living Network Alliance 
 •Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์ 
รูปตัว D สองตัวเป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ
ของ Dolby Laboratories 
 •ค�ำวำ่ HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface  
รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครือ่งหมำย 
กำรค้ำหรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
จดทะเบียนของ HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่นๆ 
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 •Microsoft และ Windows เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียนหรอื
เครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและ/หรอืประเทศอื่นๆ 
 • โลโก้ SDXC เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
SD-3C, LLC 
 •Android และ Google Play เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของ Google Inc.
 •Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ  
Wi-Fi Protected Setup เป็น
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
 • เครือ่งหมำย N เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ
หรอืเครือ่งหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรฐัอเมรกิำและ
ในประเทศอื่นๆ 
 •QR Code เป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำของ  
Denso Wave Inc.
 •นอกจำกนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ 
อ้ำงถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็น 
เครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืเครือ่งหมำย 
กำรค้ำจดทะเบียนของผู้พัฒนำหรอื 
ผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น   
อยำ่งไรก็ตำม ในคู่มือนี้อำจไม่ได้ใช้
สัญลักษณ์  หรอื  ในทุกที่ 

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์  
GNU GPL/LGPL ที่นํา
มาใช้

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

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

ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ และค�ำตอบของค�ำถำมที่พบ
บ่อยได้จำกเว็บไซต์บรกิำรลูกค้ำของเรำ 
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