
คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

นื�คอืคูม่อืใชง้านสําหรับอา้งองิเมื�อพบปัญหาและมคํีาถามเมื�อใชง้านกลอ้งบนัทกึวดิโีอ 4K/กลอ้งบนัทกึวดิโีอ HD ระบบดจิติอล

โปรดอา่นที�นี�กอ่น

รายละเอยีดสว่นประกอบ

รายละเอยีดสว่นประกอบ (FDR-X3000/HDR-AS300)

รายละเอยีดสว่นประกอบ (HDR-AS50)

การแสดงผลบนหนา้จอ

เริ�มตน้ใชง้าน

ตรวจสอบอปุกรณท์ี�ใหม้าดว้ย

ใสก่อ้นแบตเตอรี�

ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�

วธิใีสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู

วธิใีสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู

แผน่บนัทกึขอ้มลูที�สามารถใชง้านกบักลอ้ง
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ตั �งคา่วนัที�และเวลา

การใชก้ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า

สว่นประกอบ (กลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า)

การใชก้ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า

เกี�ยวกบัประสทิธภิาพในการกนันํ�าของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า

เมื�อนํ�ารั�ว

แผน่ซลีกนัรั�ว

วธิกีารตรวจสอบนํ�ารั�ว

การดแูลรักษา

การใชอ้ปุกรณเ์สรมิ

การใชต้วัล็อคสําหรับตดิตั �ง

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาว (แยกจําหน่าย)

ถา่ยภาพ

ถา่ยภาพเคลื�อนไหวและภาพนิ�ง

ถา่ยภาพเคลื�อนไหว (โหมดภาพเคลื�อนไหว)

ถา่ยภาพนิ�ง (โหมดภาพนิ�ง)

โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส์

โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า

การใชง้านซมู

ขอ้ควรทราบในการบนัทกึตอ่เนื�องเป็นระยะเวลานานๆ

เปลี�ยนแปลงการตั �งคา่

รายการตั �งคา่ทั �งหมด

รายการตั �งคา่ทั �งหมด

วธิกีารตั �งคสํ่าหรับรายการตั �งคา่

ตั �งคา่ถา่ยภาพ

ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ

รปูแบบภาพเคลื�อนไหว

ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า
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สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง

ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ

ตงั ้เวลา

ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

จํานวนภาพไทมแ์ลปส์

SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)

SteadyShot (ภาพนิ�ง) (FDR-X3000/HDR-AS300)

ตงั ้คา่มมุมอง

ตงั ้คา่ซมู

พลกิกลบั

ปรับเลื�อน AE

โหมด AE ไทมแ์ลปส์

บรรยากาศภาพ

อณุหภมูสิี

โหมดสี

ตงั ้คา่บนัทกึเสยีง

ลดเสยีงลมรบกวน

การตั �งคา่กลอ้ง

โหมดเครื�องบนิ

ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi

การตงั ้คา่ Wi-Fi กําลงัสงู

ตงั ้คา่ Bluetooth

ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth

ขอ้มลูบนัทกึ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

ฟอรแ์มต

รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ (FDR-X3000)

รโีมทอนิฟราเรด (FDR-X3000)

ตงั ้คา่ HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)

จา่ยไฟผา่น USB

เสยีงบปี 
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ระดบัเสยีงบปี

ตงั ้คา่ไฟ

บนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว

ปิดอตัโนมตัิ

สลบั NTSC/PAL

ตงั ้คา่วนัที� & เวลา

ตงั ้คา่ทอ้งที�

ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)

เวอรช์น่ั

รเีซต็การตงั ้คา่

ดภูาพ

ดภูาพบน TV (FDR-X3000/HDR-AS300)

เลน่ภาพดว้ย Live-View Remote

ลบ

สรา้งภาพเคลื�อนไหวของทา่น

Highlight Movie Maker

สรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์

โอนเขา้ BGM

ถา่ยทอดภาพเคลื�อนไหวแบบเรยีลไทมไ์ปยงัเว็บไซตถ์า่ยทอดสด

สตรมีมิ�งถา่ยทอดสดดว้ยกลอ้งของทา่น (ถา่ยทอดภาพเคลื�อนไหวแบบเรยีลไทม)์

สตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

เตรยีมพรอ้มสําหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

ดําเนนิการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

ขอ้จํากดั

การใชง้านกลอ้งที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นผา่น Wi-Fi

เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

ตวัอยา่งการแสดงผลบนจอภาพสมารท์โฟน

การใชฟั้งกช์ั�นสมัผัสเดยีวเพื�อเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน Android ที�สนับสนุน NFC (FDR-X3000/HDR-AS300)
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เชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบั Wi-Fi ผา่น QR Code (อปุกรณ ์Android)

ทําการตั �งคา่ Wi-Fi บนสมารท์โฟนผา่น QR Code (iPhone/iPad)

เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนดว้ย ID/รหสัผา่น (อปุกรณ ์Android)

เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนดว้ย ID/รหสัผา่น (iPhone/iPad)

เชื�อมตอ่กบั Live-View Remote

เชื�อมตอ่กลอ้งตวัเดยีวเขา้กบั Live-View Remote (การเชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)

เชื�อมตอ่กลอ้งหลายตวัเขา้กบั Live-View Remote (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ)

เชื�อมตอ่กบั Handycam

เชื�อมตอ่กลอ้งตวัเดยีวเขา้กบั Handycam (การเชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)

เชื�อมตอ่กลอ้งหลายตวัเขา้กบั Handycam (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ)

แกไ้ขภาพที�โอนเขา้ไปยงัเครอืงคอมพวิเตอร์

การใชง้าน Action Cam Movie Creator

ฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator

ตดิตั �ง Action Cam Movie Creator บนเครื�องคอมพวิเตอร์

แกไ้ขภาพที�โอนเขา้ไปยงัสมารท์โฟน/แท็บเล็ต

การใชง้าน Action Cam App

ฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam App

การตดิตั �ง Action Cam App

ขอ้มลู

ระยะเวลาที�บนัทกึได ้

ระยะเวลาบนัทกึและเลน่ภาพโดยประมาณสําหรับกอ้นแบตเตอรี�ที�ใหม้าดว้ย

เวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดโ้ดยประมาณ

จํานวนภาพนิ�งที�บนัทกึไดโ้ดยประมาณ

กอ้นแบตเตอรี�

การชารจ์กอ้นแบตเตอรี�

การใชง้านกอ้นแบตเตอรี�อยา่งเต็มประสทิธภิาพ

เกี�ยวกบัประจแุบตเตอรี�ที�เหลอื

วธิเีก็บรักษากอ้นแบตเตอรี�

เกี�ยวกบัอายกุารใชง้านแบตเตอรี�

วธิลีดการสิ�นเปลอืงแบตเตอรี�
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การใชง้านกลอ้งในตา่งประเทศ

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัระบบส ีTV (FDR-X3000/HDR-AS300)

ประเทศและภมูภิาคที�ใช ้TV ระบบ NTSC

ประเทศและภมูภิาคที�ใช ้TV ระบบ PAL

รายการความแตกตา่งของเวลาของเมอืงหลวงทั�วโลก

ขอ้ควรระวงั

หลกีเลี�ยงการใชง้าน/เก็บรักษากลอ้งในสถานที�ตอ่ไปนี�

การพกพา

การดแูลและเก็บรักษาเลนส์

การทําความสะอาด

เกี�ยวกบัอณุหภมูใินขณะใชง้าน

เกี�ยวกบัการรวมตวัของไอนํ�า

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัอปุกรณเ์สรมิ

การใชง้านกลอ้งใกลก้บัมอเตอรแ์ละเครื�องยนตท์ี�มกีารสั�นสะเทอืน (FDR-X3000/HDR-AS300)

ขอ้ควรทราบในการทําลาย/โอนแผน่บนัทกึขอ้มลู

เกี�ยวกบั GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

เกี�ยวกบัความผดิพลาดของ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

ขอ้จํากดัในการใชง้าน GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

บรกิารและซอฟตแ์วรโ์ดยบรษัิทอื�น

ขอ้มลูจําเพาะ

เครื�องหมายการคา้

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัใบอนุญาต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัซอฟตแ์วรท์ี�ประยกุตใ์ช ้GNU GPL/LGPL

รายการคา่เริ�มตน้

การแกปั้ญหา

การแกปั้ญหา

กอ้นแบตเตอรี�และกําลงัไฟ

ไมส่ามารถเปิดสวติชก์ลอ้ง

ไฟดบัลงอยา่งกะทนัหนั

แบตเตอรี�มอีายกุารใชง้านสั �น

6



ไมส่ามารถชารจ์กลอ้ง

ตวัแสดงประจทุี�เหลอืไมถ่กูตอ้ง

แผน่บนัทกึขอ้มลู

ไมส่ามารถใชง้านใดๆกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู

ถา่ยภาพ

ไมส่ามารถบนัทกึภาพ

ไมส่ามารถใสว่นัที�ลงบนภาพ

ดภูาพ

ไมส่ามารถเลน่ภาพ

ภาพไมป่รากฏขึ�นบน TV (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS

กลอ้งไมส่ามารถรับสญัญาณ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

ขอ้มลูตําแหน่งมคีวามผดิพลาดมากเกนิไป (FDR-X3000/HDR-AS300)

การวเิคราะหตํ์าแหน่งใชเ้วลานาน แมว้า่จะมกีารใชข้อ้มลูเสรมิ GPS แลว้ (FDR-X3000/HDR-AS300)

ขอ้มลูตําแหน่งไมไ่ดรั้บการบนัทกึ (FDR-X3000/HDR-AS300)

เครื�องคอมพวิเตอร์

เครื�องคอมพวิเตอรเ์ชื�อมตอ่กบักลอ้งไมไ่ด ้

ไมส่ามารถโอนภาพเขา้มา

ไมส่ามารถตดิตั �ง Action Cam Movie Creator

Action Cam Movie Creator ทํางานไมถ่กูตอ้ง

ไมส่ามารถเลน่ภาพบนเครื�องคอมพวิเตอร์

Wi-Fi

การโอนภาพใชเ้วลานานเกนิไป

อื�นๆ

เกดิละอองฝ้าบนเลนส์

กลอ้งอุน่ขึ�นเมื�อใชง้านเตอ่เนื�องเป็นเวลานาน

วนัที�หรอืเวลาไมถ่กูตอ้ง

ตวัแสดงและขอ้ความเตอืน

ตวัแสดงเตอืนและรายงานความผดิพลาด
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รายละเอยีดสว่นประกอบ (FDR-X3000/HDR-AS300)

ปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม)1.
เซน็เซอร ์GPS2.
ตวัรับสญัญาณรโีมทอนิฟราเรด (FDR-X3000)3.
ปุ่ ม MENU4.
จอแสดงผล5.
ปุ่ ม UP/ปุ่ ม DOWN6.
ไฟ REC7.
ปุ่ ม REC (ภาพเคลื�อนไหว/ภาพนิ�ง)/ปุ่ ม ENTER (สั�งงานเมนู)8.
ไฟ REC/LIVE9.

 (สญัลกัษณ ์N)10.
เลนส์11.
ลําโพง12.
ไมโครโฟน13.
ชอ่งตอ่ HDMI OUT14.
ขั �วตอ่ Multi/Micro USB15.
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4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ขั �วตอ่ไมโครโฟน*116.
ไฟ CHG (ชารจ์)17.
ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�18.
ชอ่งใสแ่บตเตอรี�19.
กา้นปลดแบตเตอรี�20.
ฝาปิดชอ่งตอ่ (ขั �วตอ่ HDMI OUT, ขั �วตอ่ Multi/Micro USB/ขั �วตอ่ไมโครโฟน)21.
ไฟ REC22.
กา้นล็อค23.
ชอ่งสกรสํูาหรับขาตั �งกลอ้ง*224.
ไฟแสดงการทํางาน25.
ชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู26.
ฝาปิดแผน่บนัทกึขอ้มลู27.
เมื�อมไีมโครโฟนภายนอก (แยกจําหน่าย) เชื�อมตอ่อยู ่เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึผา่นไมโครโฟนภายใน*1
สกรขูาตั �งกลอ้งตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 5.5 มม.*2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รายละเอยีดสว่นประกอบ (HDR-AS50)

ปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม)1.
ปุ่ ม MENU2.
จอแสดงผล3.
ปุ่ ม UP/ปุ่ ม DOWN4.
ไฟ REC5.
ปุ่ ม REC (ภาพเคลื�อนไหว/ภาพนิ�ง)/ปุ่ ม ENTER (สั�งงานเมนู)6.
ไฟ REC/LIVE7.
เลนส์8.
ลําโพง9.
ไมโครโฟน10.
ขั �วตอ่ Multi/Micro USB11.
ไฟ CHG (ชารจ์)12.
ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�13.
ชอ่งใสแ่บตเตอรี�14.
กา้นปลดแบตเตอรี�15.
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4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ฝาปิดชอ่งตอ่ (ขั �วตอ่ Multi/Micro USB)16.
ไฟ REC17.
กา้นล็อค18.
ชอ่งสกรสํูาหรับขาตั �งกลอ้ง*19.
ไฟแสดงการทํางาน20.
ชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู21.
ฝาปิดแผน่บนัทกึขอ้มลู22.
สกรขูาตั �งกลอ้งตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 5.5 มม.*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การแสดงผลบนหนา้จอ

ตวัแสดงตามคําอธบิายตอ่ไปนี�จะปรากฏขึ�นบนกลอ้ง หนา้จอแสดงผลนี�เป็นตวัอยา่งเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ไอคอนแสดงที�ตาํแหนง่ 1
 : ตั �งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi (การเชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)

 : ตั �งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ)
 : เชื�อมตอ่ Bluetooth แลว้
 : คน้หาดาวเทยีม GPS เพื�อรับสญัญาณ GPS ไมส่ามารถรับขอ้มลูตําแหน่ง (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : บนัทกึขอ้มลูตําแหน่งที�ไดโ้ดยการวเิคราะหตํ์าแหน่ง (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : อณุหภมูขิองกลอ้งเพิ�มสงูขึ�น
: ตวัแสดงระดบัแบตเตอรี�ของกลอ้ง

 : เปิดใชง้านโหมดเครื�องบนิ

ไอคอนและคา่แสดงที�ตาํแหนง่ 2
 : รปูแบบภาพเคลื�อนไหว

: เฟรมเรทขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว
 : SteadyShot
 : จํานวนภาพไทมแ์ลปส์

 : ผูช้มการถา่ยทอด
จํานวนผูช้มการถา่ยทอด

 : โหมดภาพนิ�ง
 : ตั �งเวลา

รายการแสดงที�ตาํแหนง่ 3
 : ตั �งคา่การบนัทกึเสยีงเป็น OFF

เวลาที�บนัทกึได,้ เวลาบนัทกึ, เวลาบนัทกึแบบวนซํ�า
จํานวนภาพนิ�งที�บนัทกึได,้ จํานวนภาพไทมแ์ลปส์
ON AIR: เริ�มถา่ยทอด
ขอ้ความเตอืน/ความผดิพลาด

ไอคอนแสดงที�ตาํแหนง่ 4
 : โหมดภาพเคลื�อนไหว
 : โหมดภาพนิ�ง
 : โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส์
 : โหมดถา่ยทอดสด
: โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า

 : ตงั ้คา่มมุมอง
: อตัราซมู

 : คําแนะนําการใชง้านปุ่ ม UP/ปุ่ ม DOWN (สลบัซมู, สลบัโหมดถา่ยภาพ, การใชง้านไมถ่กูตอ้ง)

13
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตรวจสอบอปุกรณท์ี�ใหม้าดว้ย

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดรั้บอปุกรณเ์หลานี�ครบถว้น
ตวัเลขในวงเล็บแสดงจํานวนของอปุกรณแ์ตล่ะรายการ

กลอ้งถา่ยภาพ (1)
กลอ้งบรรจอุยูใ่นกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า เปิดฝาของกลอ่งตามที�แสดงในภาพ

สายไมโคร USB (1)

กอ้นแบตเตอรี�แบบรชีารจ์ได ้(NP-BX1) (1)

กลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า (1)

ตวัล็อคสําหรับตดิตั �ง (1)

คูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน (1)
คูม่อือา้งองิ (1)

15
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ใสก่อ้นแบตเตอรี�

วธิถีอดกอ้นแบตเตอรี�
เปิดฝาแลว้เลื�อนกา้นปลดแบตเตอรี� จากนั�นจงึดงึกอ้นแบตเตอรี�ออก

วธิตี ั�งคา่ฟงักช์ ั�นปิดอตัโนมตั ิ
ขอแนะนําใหท้า่นตั �งคา่กลอ้งเพื�อใหปิ้ดตวัเองโดยอตัโนมตั ิเพื�อลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�
กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ปิดอตัโนมตั)ิ - ระยะเวลาจนกวา่จะปิด
เครื�อง จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER
  
คา่เริ�มตน้คอื  (60 วนิาท)ี ใหเ้ปลี�ยนการตั �งคา่ตามตอ้งการ ดรูายละเอยีดจากหวัขอ้ “ปิดอตัโนมตั”ิ

เลื�อนกา้นล็อคลงเพื�อเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�1

ใสก่อ้นแบตเตอรี�

 ︓จัดใหท้ศิทางของลกูศรบนกลอ้งและบนกอ้นแบตเตอรี�ตรงกนั

2

ปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ใหแ้นน่ จากน ั�นเลื�อนกา้นล็อคขึ�นเพื�อปิดล็อค

ตรวจใหแ้น่ใจวา่มองไมเ่ห็นเครื�องหมายสเีหลอืงบนกา้นล็อค
ปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ใหแ้น่น มฉิะนั�นอาจทําใหม้นํี�ารั�วเขา้มาภายในได ้

3

17



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปิดอตัโนมตัิ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�

เวลาที�ใชใ้นการชารจ์
กอ้นแบตเตอรี�ที�ใหม้าดว้ย (NP-BX1)

ผา่นเครื�องคอมพวิเตอร:์ ประมาณ 265 นาที

ตรวจสอบประจแุบตเตอรี�ท ี�เหลอื
ตวัแสดงประจไุฟฟ้าที�เหลอืปรากฏอยูท่ี�มมุบนขวาของจอแสดงผล

ตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืของแบตเตอรี�ที�ปรากฏอยูอ่าจไมถ่กูตอ้งภายใตส้ภาวะบางอยา่ง

ตอ้งใชเ้วลาประมาณหนึ�งนาทจีนกวา่ระยะเวลาที�เหลอืที�ถกูตอ้งของแบตเตอรี�จะปรากฏขึ�น

ปิดสวติชก์ลอ้ง

ทา่นไมส่ามารถชารจ์ไฟไดห้ากสวติชก์ลอ้งเปิดอยู่

1

เปิดฝาปิดชอ่งตอ่, เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ ี�กาํลงัทาํงานโดยใชส้ายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย)

ไฟ CHG (ชารจ์) สวา่งเป็นสเีหลอืง

 : ฝาปิดชอ่งตอ่
 : สายไมโคร USB
 : ไฟ CHG (ชารจ์)

2

เมื�อชารจ์ไฟเสร็จ ใหป้ลดสายไมโคร USB ออกจากกลอ้งและเครื�องคอมพวิเตอร์

การชารจ์ไฟเสร็จสิ�นเมื�อไฟ CHG (ชารจ์) ดบัลง (ชารจ์เต็ม)

3

เวลาที�ใชใ้นการชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ที�ใชง้านหมดแลว้จนเต็มที�อณุหภมู ิ25°C การชารจ์อาจใชเ้วลานานขึ�นสําหรับบางสภาวะหรอืบางเงื�อนไข*

19



หมายเหตุ
ทา่นสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะแบตเตอรี�ชนดิ X เทา่นั�นกบักลอ้งของทา่น

ปิดสวติชก์ลอ้งขณะชารจ์แบตเตอรี� การชารจ์ไฟหยดุลงเมื�อทา่นเปิดกลอ้งในขณะชารจ์ไฟ

ระวงัอยา่ใชแ้รงกบักลอ้งมากเกนิไป เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอร ์เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบักลอ้งหรอืเครื�อง
คอมพวิเตอรไ์ด ้

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ที�ไมไ่ดต้อ่เขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ AC แบตเตอรี�ของเครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊อาจหมดอยา่ง
รวดเร็ว อยา่ปลอ่ยใหก้ลอ้งเชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอรน์านเกนิไป

ไมรั่บประกนัการชารจ์กอ้นแบตเตอรี�หรอืเชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�มกีารดดัแปลงหรอืประกอบเอง บางกรณีอาจไมส่ามารถชารจ์ไฟไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง ทั �งนี�ข ึ�นกบัชนดิของอปุกรณ ์USB ที�ใช ้

ไมส่ามารถรับประกนัวา่จะสามารถใชง้านไดก้บัเครื�องคอมพวิเตอรท์กุเครื�อง

ในกรณีที�ไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นเวลานาน ใหช้ารจ์กลอ้งทกุๆ 6 ถงึ 12 เดอืนหรอืถอดกอ้นแบตเตอรี�ออกจากกลอ้งเพื�อรักษาประสทิธภิาพของ
แบตเตอรี�เอาไวใ้หค้งเดมิ

สามารถชารจ์แบบดว่นไดโ้ดยใชอ้ปุกรณแ์ปลงไฟ AC (แยกจําหน่าย) ในการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ใหใ้ชส้ายไมโคร USB (ที�ใหม้า
ดว้ย)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

วธิใีสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู

วธิดีงึแผน่บนัทกึขอ้มลูออก
เปิดฝาครอบ จากนั�นกดแผน่บนัทกึขอ้มลูลงไปเบาๆ หนึ�งครั �ง

หมายเหตุ
ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ตรวจใหแ้น่ใจวา่แตล่ะดา้นหนัไปตามทศิทางที�ถกูตอ้ง

ตรวจดทูศิทางของแผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง การฝืนใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูผดิทศิทาง อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู, ชอ่งใส่
แผน่บนัทกึขอ้มลู หรอืขอ้มลูภาพได ้

ฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูดว้ยกลอ้งกอ่นใชง้าน

โปรดจัดเก็บขอ้มลูสําคญับนแผน่บนัทกึขอ้มลูลงในสื�อบนัทกึอื�น อยา่งเชน่ ลงเครื�องคอมพวิเตอร ์กอ่นทําการฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลู

อยา่ใสว่ตัถอุื�นใดนอกจากแผน่บนัทกึขอ้มลูที�มขีนาดเหมาะสม ลงในชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู มฉิะนั�นอาจทําใหเ้กดิความผดิปกตไิด ้

ในการใสห่รอืดงึแผน่บนัทกึขอ้มลูออก ระมดัระวงัอยา่ใหแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูเดง้ออกมาและหลน่ลง

เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู1

ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูเขา้ไปจนกระท ั�งคลิ�กเขา้ที�

แผน่ microSD แผน่ microSDHC/แผน่ microSDXC: ใสต่ามทศิทาง 
Memory Stick Micro (M2): ใสต่ามทศิทาง 

 : ดา้นที�พมิพข์อ้ความ
 : ดา้นขั �วไฟฟ้า

2

ปิดฝาปิดชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู3

21



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แผน่บนัทกึขอ้มลูที�สามารถใชง้านกบักลอ้ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

แผน่บนัทกึขอ้มลูที�สามารถใชง้านกบักลอ้ง

แผน่บนัทกึขอ้มลูที�สามารถใชง้านกบักลอ้งมดีงันี�

หมายเหตุ
เมื�อถา่ยภาพเป็นเวลานานดว้ย XAVC S หรอื MP4 ลงในแผน่บนัทกึขอ้มลู SDHC ไฟลจ์ะถกูตดัแบง่ออกเป็นขนาด 4 GB ทา่นสามารถรวมขอ้มลู
เขา้ดว้ยกนัและใชง้านเป็น 1 ไฟลไ์ดโ้ดยใช ้Action Cam Movie Creator

ในการเลน่ไฟลท์ี�ถกูตดัแบง่ดว้ยกลอ้ง ไฟลจ์ะถกูเลน่อยา่งตอ่เนื�อง (FDR-X3000/HDR-AS300)

ไมส่ามารถรับประกนัวา่จะสามารถใชง้านไดก้บัแผน่บนัทกึขอ้มลูทกุชนดิ สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแผน่บนัทกึขอ้มลูอื�นๆ ที�ไมไ่ดผ้ลติโดย Sony
โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติแตล่ะราย

ตรวจดทูศิทางของแผน่บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง การฝืนใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูผดิทศิทาง อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู, ชอ่งใส่
แผน่บนัทกึขอ้มลู หรอืขอ้มลูภาพได ้

ฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูดว้ยกลอ้งกอ่นใชง้าน

ตรวจใหแ้น่ใจวา่กอ่นใชง้านไดปิ้ดฝาปิดชอ่งตอ่และฝาปิดชอ่งใสก่อ้นแบตเตอรี�/แผน่บนัทกึขอ้มลูจนแน่นดแีละไมม่สี ิ�งแปลกปลอมใดๆ ตดิอยูท่ี�ฝา
ปิด มฉิะนั�นอาจทําใหม้นํี�ารั�วเขา้มาได ้

เมื�อมแีผน่บนัทกึขอ้มลู SDHC ใสอ่ยูใ่นกลอ้งและตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น  (FDR-X3000) หรอื  สําหรับการบนัทกึ XAVC
S การบนัทกึแบบวนซํ�าจะไมส่ามารถใชง้านได ้ใหใ้ชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลู SDXC หรอืตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น 

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดโ้ดยประมาณ
จํานวนภาพนิ�งที�บนัทกึไดโ้ดยประมาณ
ฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

แผน่บนัทกึขอ้มลู MP4 XAVC S

Memory stick micro (M2)  (เฉพาะ Mark2 เทา่นั�น) —

แผน่บนัทกึขอ้มลู microSD  *1 —

แผน่บนัทกึขอ้มลู microSDHC  *1  *2

แผน่บนัทกึขอ้มลู microSDXC  *1  *2

SD speed class4:  หรอืเร็วกวา่ หรอื UHS speed class1:  หรอืเร็วกวา่*1
แผน่บนัทกึขอ้มลูที�มคีณุสมบตัติรงตามเงื�อนไขทั �งหมดตอ่ไปนี� 
ความจไุมน่อ้ยกวา่ 4 GB 
SD speed class10:  หรอืเร็วกวา่ หรอื UHS speed class1 :  หรอืเร็วกวา่ 
หากทา่นตอ้งการบนัทกึมากกวา่ 100 Mbps ตอ้งใช ้UHS speed class 3:  (FDR-X3000)

*2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ต ั�งคา่วนัที�และเวลา

กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพื�อเปิดกลอ้งเป็นครั �งแรก จากนั�นการตั �งคา่พื�นที�/เวลาหนา้รอ้น/วนัที�และเวลาจะปรากฏขึ�นบนจอภาพ เริ�ม
ใชง้านกลอ้งหลงัจากตั �งคา่วนัที�และเวลาเรยีบรอ้ยแลว้

คาํแนะนํา
พื�นที�กําหนดโดยความแตกตา่งของเวลาในพื�นที�ของทา่นกบัเวลามาตรฐานกรนีชิ (GMT) ดรูายละเอยีดความตา่งของเวลาไดจ้ากหวัขอ้ "รายการ
ความแตกตา่งของเวลาเมอืงหลวงทั�วโลก"

การตั �งคา่ตอ่ไปนี�สามารถใชไ้ดก้บัการตั �งคา่กลอ้ง ดหูวัขอ้ “ตงั ้คา่วนัที� & เวลา”, “ตงั ้คา่ทอ้งที�” และ “ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่วนัที� & เวลา
ตงั ้คา่ทอ้งที�
ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)
รายการความแตกตา่งของเวลาของเมอืงหลวงทั�วโลก

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืกการต ั�งคา่ จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

รายการตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�นบนจอภาพตามลําดบั

: ตงั ้คา่ทอ้งที�
: ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)

ปี/เดอืน/วนั
ตั �งคา่เวลา

1

เมื�อหนา้จอยนืยนัวนัที�และเวลา/พื�นที�ปรากฏขึ�น กดปุ่ ม REC/ENTER2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

สว่นประกอบ (กลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �า)

FDR-X3000/HDR-AS300

HDR-AS50
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ปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม)1.
ตวักลอ่ง2.
รตูดิตั �งสายคลอ้ง3.
สวติช ์  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม)/REC HOLD4.
ปุ่ ม REC (ภาพเคลื�อนไหว/ภาพนิ�ง)/ปุ่ ม ENTER (สั�งงานเมนู)5.
ฝากลอ่ง6.
ปุ่ ม MENU7.
รสํูาหรับขาตั �งกลอ้ง8.
ปุ่ ม UP9.
ปุ่ ม DOWN10.
ที�ล็อคของตวัล็อค11.
ตวัล็อค12.
สายตอ่13.
ตวัแปลง (HDR-AS50)14.
แผน่ซลีกนัรั�ว15.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การใชก้ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �า

เมื�อใสก่ลอ้งลงในกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า ทา่นสามารถถา่ยภาพใตนํ้�าที�ความลกึไมเ่กนิ 60 ม. อยา่งตอ่เนื�องเป็นเวลา 30 นาที

เลื�อนปุ่ มล็อคของตวัล็อคไปตามทศิทาง  แลว้ดนัคา้งไว ้จากน ั�นจบัสว่นที�วงกลมในภาพ แลว้ดงึตวัล็อคออกมาตาม
ทศิทาง 

1

เปิดฝากลอ่ง2

ใสก่ลอ้งลงไปภายในตวักลอ่ง3

สอดเขี�ยวของตวักลอ่งเขา้กบัชอ่งที�ฝาปิดกลอ่ง4

27



หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใชง้านปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) และปุ่ ม REC/ENTER หากสวติช ์REC HOLD อยูท่ี�ตําแหน่งล็อค ใหป้ลดล็อคกอ่นโดยเลื�อน
ไปตามทศิทางลกูศรดา้นลา่ง

คลอ้งตวัล็อคเขา้กบัเขี�ยวที�สว่นลา่งของฝาปิดกลอ่ง  จากน ั�นปิดตวัล็อคลงตามทศิทาง 

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ตวัล็อคกบัที�ล็อคของตวัล็อคไดล็้อคเขา้ดว้ยกนัแน่นด ี(หากทา่นล็อคไมแ่น่น นํ�าอาจรั�วเขา้มาหรอืกลอ้งอาจ
หลน่ออกมา)

5
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เมื�อใชง้านกลอ้งรุน่ FDR-X3000/HDR-AS300 และกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�ารว่มกบั HDR-AS50 ใหถ้อดตวัแปลง ( ) ออกจากกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า

เมื�อใชง้าน HDR-AS50 ตอ้งแน่ใจวา่ไดต้ดิตั �งตวัแปลงเขา้กบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า หากไมไ่ดต้ดิตั �งตวัแปลง ภาพที�ทา่นถา่ยอาจไดรั้บผลกระทบ

ทา่นสามารถบนัทกึเสยีงขณะที�กลอ้งอยูภ่ายในกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า แตร่ะดบัเสยีงจะลดลงกวา่ปกติ

รอ้ยสายที�กําหนดผา่นทางรตูดิตั �งสายคลอ้งของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า จากนั�นจงึตอ่สายดงักลา่วเขา้กบัอปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการใชง้านกบักลอ้ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

29



คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกี�ยวกบัประสทิธภิาพในการกนันํ �าของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �า

เมื�อใสก่ลอ้งลงในกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย กลอ้งสามารถใชถ้า่ยภาพไดจ้นถงึระดบันํ�าความลกึ 60 ม. อยา่งตอ่เนื�องเป็นเวลา
30 นาที
ประสทิธภิาพในการกนันํ�าผา่นการทดสอบโดยมาตรฐานของทางบรษัิท
อยา่ใหก้ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าโดนนํ�าที�ไหลแรง เชน่ นํ�าที�พุง่ออกจากทอ่ประปา
อยา่ใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าในบอ่นํ�าพรุอ้น
ใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าในนํ�าที�มอีณุหภมูไิมเ่กนิ 40°C
ในบางกรณีประสทิธภิาพของการกนันํ�าอาจสญูเสยีไป หากกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าไดรั้บการกระทบกระแทกอยา่งแรง อยา่งเชน่จากการ
หลน่ ขอแนะนําใหนํ้ากลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าเขา้รับการตรวจสอบจากศนูยซ์อ่มที�ไดรั้บการรับรอง (มคีา่ใชจ้า่ย)
ไมส่ามารถรับประกนัประสทิธภิาพในการกนันํ�าไดใ้นทกุกรณี

แผน่ป้องกนัการเกดิฝ้า (AKA-AF1 (แยกจาํหนา่ย))

ใสแ่ผน่ป้องกนัการเกดิฝ้าเมื�ออยูใ่นรม่ในบรเิวณที�มคีวามชื�นตํ�า
ใสแ่ผน่ป้องกนัการเกดิฝ้าลงในกลอ้งประมาณสองสามชั�วโมงกอ่นถา่ยภาพ
หากไมใ่ชง้านแผน่ป้องกนัการเกดิฝ้า ใหเ้ก็บไวใ้นถงุและปิดดา้นบนใหส้นทิ
เมื�อทําแผน่ป้องกนัการเกดิฝ้าใหแ้หง้อยา่งเหมาะสม ทา่นสามารถใชง้านซํ�าไดถ้งึประมาณ 200 ครั�ง

หมายเหตุ
ในการใสแ่ผน่ป้องกนัการเกดิฝ้า (AKA-AF1) ใหว้างกลอ้งลงในกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า จากนั�นวางแผน่ป้องกนัการเกดิฝ้าลงในชอ่งวา่งระหวา่ง
บรเิวณดา้นลา่งของกลอ้งกบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า
หากทา่นใสแ่ผน่ป้องกนัการเกดิฝ้ากอ่นวางกลอ้ง แผน่ป้องกนัการเกดิฝ้าอาจถกูประกบจนทําใหแ้กะออกจากกลอ้งไดย้าก

: แผน่ป้องกนัการเกดิฝ้า

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื
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หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �า

อยา่ขวา้งกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าลงในนํ�า
หลกีเลี�ยงการใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าในกรณีตอ่ไปนี� ในกรณีเหลา่นี�ไอนํ�าอาจควบแน่นเป็นหยดนํ�า หรอือาจมนํี�ารั�วเขา้ไป
ทําความเสยีหายใหก้บักลอ้งถา่ยภาพได ้
ในบรเิวณที�รอ้นมากหรอืมคีวามชื�นสงู
ในนํ�าที�รอ้นกวา่ +40℃
ที�อณุหภมูตํิ�ากวา่ –10°C
อยา่ปลอ่ยกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าทิ�งไวใ้หโ้ดนแสงแดดโดยตรงหรอืในบรเิวณที�รอ้นและมคีวามชื�นสงูเป็นเวลานานๆ หากทา่นไม่
สามารถหลกีเลี�ยงการวางกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าในบรเิวณที�มแีสงแดดสอ่งโดยตรง ใหค้ลมุกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าเอาไวด้ว้ยผา้ขนหนู
หรอือปุกรณป้์องกนัอื�น
เมื�อกลอ้งถา่ยภาพเกดิความรอ้นสงู กลอ้งอาจปิดเครื�องเองโดยอตัโนมตั ิมฉิะนั�นอาจเกดิความผดิปกตกิบัการบนัทกึภาพ เมื�อ
ตอ้งการใชง้านกลอ้งถา่ยภาพอกีครั �ง ใหป้ลอ่ยกลอ้งทิ�งไวใ้นบรเิวณอากาศเย็นสกัครูเ่พื�อใหก้ลอ้งเย็นลง
หากครมีอาบแดดหกลงบนกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า ตอ้งทําความสําอาดออกใหห้มดดว้ยนํ�าอุน่ หากปลอ่ยทิ�งไวโ้ดยมคีรมีกนัแดดหลง
เหลอือยูบ่นตวักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า พื�นผวิของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าอาจมกีารเปลี�ยนสหีรอืเกดิความเสยีหายได ้(อยา่งเชน่ มรีอยแตก
บนพื�นผวิ)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เมื�อนํ �าร ั�ว

ในกรณีที�เกดิขึ�นไมบ่อ่ยนักที�เกดิความผดิปกตกิบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายจากการที�นํ�ารั�วเขา้ไป Sony ไมรั่บ
ประกนัความเสยีหายตอ่อปุกรณท์ี�บรรจอุยูภ่ายใน (กลอ้ง, กอ้นแบตเตอรี� ฯลฯ) และขอ้มลูที�บนัทกึเก็บไว ้รวมทั �งคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�น
เกี�ยวเนื�องกบัการถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิกีารตรวจสอบนํ�ารั�ว

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

แผน่ซลีกนัร ั�ว

กลอ้งประกอบไปดว้ยแผน่ซลีกนัรั�วเพื�อป้องกนันํ�าเขา้ การดแูลรักษาแผน่ซลีกนัรั�วจงึมคีวามสําคญัมาก แผน่ซลีกนัรั�วที�ขาดการดแูล
รักษาตามคําแนะนําที�กําหนด อาจเป็นสาเหตใุหนํ้�ารั�วเขา้ไปภายในและทําใหก้ลอ้งจมนํ�าได ้

การตรวจสอบแผน่ซลีกนัร ั�ว
ตรวจสอบอยา่งระมดัระวงัไมใ่หส้ ิ�งสกปรก, ทราย, เสน้ผม, ฝุ่ น, เกลอื, ดา้ย, นํ�าทะเล หรอืสิ�งอื�นๆ ตดิบนแผน่ซลีกนัรั�ว หากตรวจพบ
ตอ้งเชด็ออกใหส้ะอาดดว้ยผา้นุ่มๆ หรอืกระดาษทชิชู่
ใชน้ิ�วลบูเบาๆ รอบๆ แผน่ซลีกนัรั�วเพื�อตรวจสอบสิ�งสกปรกที�อาจสงัเกตไมเ่ห็น
ระมดัระวงัอยา่ปลอ่ยใหม้เีสน้ใยจากผา้หลงเหลอือยูบ่นแผน่ซลีกนัรั�วหลงัจากที�ใชเ้ชด็ทําความสะอาด
ตรวจสอบแผน่ซลีกนัรั�วเพื�อหารอยแตก, รอยบดิ, การเปลี�ยนรปู, การแยกตวั, รอยขว่น, ทรายที�ฝังตดิอยู ่เป็นตน้
ตรวจสอบผวิหนา้สมัผัสของแผน่ซลีกนัรั�วบนตวักลอ่งในลกัษณะเดยีวกนั

หมายเหตุ
อาจเกดิการรั�วของนํ�าขึ�นหากทา่นใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าโดยที�มสี ิ�งสกปรก, นํ�าทะเล หรอืวตัถแุปลกปลอมอื�นตดิอยูท่ี� “1. แผน่ซลีกนัรั�ว” 
กอ่นใชง้านโปรดตรวจใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไมม่สี ิ�งสกปรก, นํ�าทะเล หรอืสิ�งแปลกปลอมอื�นใดตดิอยูท่ี� “1. แผน่ซลีกนัรั�ว” และใหแ้น่ใจวา่ไมม่นํี�ารั�วโดย
ทําตามคําแนะนําในหวัขอ้ “วธิกีารตรวจสอบนํ�ารั�ว”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิกีารตรวจสอบนํ�ารั�ว

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื
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วธิกีารตรวจสอบนํ�าร ั�ว

กอ่นตดิตั �งกลอ้งถา่ยภาพทกุครั �ง ใหปิ้ดกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าแลว้จุม่ลงในนํ�าเพื�อใหแ้น่ใจวา่ไมม่นํี�ารั�วเขา้ไปภายในกอ่นเสมอ

เมื�อพบความผดิปกตขิองกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �า
หากพบความผดิปกตจิากการสงัเกตแผน่ซลีกนัรั�วหรอืตรวจสอบการรั�วของนํ�า ใหห้ยดุใชง้านกลอ้งทนัทแีละนําไปตรวจสอบที�ตวัแทน
จําหน่ายของ Sony ที�ใกลท้ี�สดุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แผน่ซลีกนัรั�ว

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การดแูลรกัษา

หลงัจากบนัทกึภาพในบรเิวณที�มไีอนํ�าเค็มจากทะเล ใหล้า้งกลอ้งใหท้ั�วในนํ�าสะอาดโดยปิดตวัล็อคใหส้นทิ เพื�อลา้งเอาเกลอืและ
ทรายออก แลว้จงึเชด็ใหส้ะอาดดว้ยผา้แหง้นุ่มๆ ขอแนะนําใหท้า่นแชก่ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าลงในนํ�าสะอาดเป็นเวลาประมาณ 30 นาที
หากปลอ่ยใหม้คีราบเกลอืเกาะอยูบ่นกลอ่ง อาจเกดิความเสยีหายกบัสว่นที�เป็นโลหะ หรอือาจเกดิสนมิที�เป็นสาเหตใุหนํ้�ารั�วเขา้มาได ้
หากครมีอาบแดดหกลงบนกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า ตอ้งทําความสําอาดออกใหห้มดดว้ยนํ�าอุน่
เชด็ภายในของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าดว้ยผา้แหง้นุ่มๆ หา้มทําความสะอาดดว้ยนํ�า

ทา่นตอ้งทําตามขั �นตอนการดแูลรักษาขา้งตน้ทกุครั �งที�ทา่นใชง้านกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า อยา่ใชต้วัทําละลายใดๆ อยา่งเชน่ แอลกอฮอล,์
เบนซนิ หรอืทนิเนอร ์เพื�อทําความสะอาด เพราะสารเคมอีาจทําความเสยีหายกบัผวิเคลอืบของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าได ้

เมื�อเก็บรกัษากลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �า
เพื�อป้องกนัไมใ่หแ้ผน่ซลีกนัรั�วเสื�อมสภาพ ใหเ้ก็บกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าเอาไวใ้นบรเิวณที�มอีากาศเย็น มอีากาศถา่ยเทสะดวก โดยไม่
ตอ้งปิดตวัล็อค
ระวงัอยา่ใหม้ฝีุ่ นสะสมบรเิวณแผน่ซลีกนัรั�ว
หลกีเลี�ยงการเก็บกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าในบรเิวณที�เย็นจัด, รอ้นจัด หรอืมคีวามชื�น หรอืเก็บไวร้ว่มกบัลกูเหม็นหรอืการบรู เพราะอาจ
เป็นเงื�อนไขที�สรา้งความเสยีหายใหก้บักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การใชต้วัล็อคสาํหรบัตดิต ั�ง

ตวัล็อคสําหรับตดิตั �งใชสํ้าหรับตดิตั �งกลอ้งหรอืกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าเขา้กบัอปุกรณเ์สรมิที�ตอ้งการใชง้าน
 
ขั �นตอนการตดิตั �งตวัล็อคสําหรับตดิตั �งเขา้กบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�ามรีายละเอยีดดงันี�

วธิปีลดตวัล็อคสาํหรบัตดิต ั�งออกจากอปุกรณเ์สรมิ
กดบรเิวณสว่นที�อยูใ่นวงกลมของตวัล็อคสําหรับตดิตั �งเพื�อปลดล็อค จากนั�นเลื�อนไปตามทศิทางตรงกนัขา้มกบัที�แสดงในขั �นตอนที� 2

ตวัอยา่งการตดิต ั�งกบัอปุกรณเ์สรมิ

จดัใหร้สูาํหรบัขาต ั�งกลอ้งที�ดา้นลา่งของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้ �าใหต้รงกบัสกรสูาํหรบัขาต ั�งกลอ้งของตวัล็อคสาํหรบัตดิต ั�ง
จากน ั�นยดึใหแ้นน่ดว้ยสกรขูาต ั�งกลอ้ง

1

ตดิต ั�งตวัล็อคสาํหรบัตดิต ั�งเขา้กบัอปุกรณเ์สรมิโดยเลื�อนเขา้ไปจนกระท ั�งคลิ�กเขา้ที�2
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ชดุตดิตั �งบนศรีษะเอนกประสงค ์
BLT-UHM1

ตวัตดิตั �งกระเป๋าสะพายหลงั 
VCT-BPM1

หมายเหตุ
รอ้ยสายที�กําหนดผา่นทางรตูดิตั �งสายคลอ้งของกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า จากนั�นจงึตอ่สายดงักลา่วเขา้กบัอปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการใชง้านกบักลอ้ง

กอ่นใชง้าน ตรวจใหแ้น่ใจวา่สกรบูนตวัล็คสําหรับตดิตั �งแน่นหนาดแีลว้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณต์ดิต ั�งดว้ยแถบกาว (แยกจาํหนา่ย)

อปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวใชสํ้าหรับตดิตั �งกลอ้งเขา้กบัอปุกรณท์ี�ตอ้งการใชง้าน อปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวเป็นชื�อทั�วไปที�ใชเ้รยีกตวั
ล็อคสําหรับตดิตั �ง, อปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวบนพื�นเรยีบ และอปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวบนพื�นผวิโคง้

กดใหแ้น่นที�บรเิวณแถบกาว
ความแข็งแรงของแถบกาวเพิ�มขึ�นสงูสดุหลงัจากตดิตั �งกบัอปุกรณแ์ลว้ 24 ชั�วโมง
อปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวบนผวิเรยีบและอปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวบนผวิโคง้ไมส่ามารถใชง้านซํ�าไดอ้กี เมื�อทา่นดงึออกจาก
ตําแหน่งที�เคยตดิตั �ง
ในการดงึออก ใหค้อ่ยๆ ลอกออกอยา่งชา้ๆ หากใชแ้รงกระชากดงึออก พื�นผวิที�อปุกรณต์ดิตั �งอยูอ่าจไดรั้บความเสยีหาย
กอ่นทําการตดิตั �ง ใหต้รวจสอบพื�นผวิของบรเิวณที�ทา่นตอ้งการใช ้หากมสีิ�งสกปรก, ความชื�น หรอืคราบนํ�ามนับนพื�นผวิที�จะตดิตั �ง
ความแข็งแรงในการยดึเกาะอาจลดลง และอปุกรณอ์าจหลดุออกไดเ้มื�อมแีรงกระทบเพยีงเล็กนอ้ย
ใชอ้ปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวที�เหมาะสม (พื�นเรยีบหรอืพื�นผวิโคง้) กบัพื�นผวิที�ตอ้งการตดิตั �งกลอ้ง หากอปุกรณต์ดิตั �งไมเ่หมาะกบั
พื�นผวิ อปุกรณอ์าจหลดุออกไดเ้มื�อมแีรงกระทบเพยีงเล็กนอ้ย
กอ่นใชง้าน ตรวจใหแ้น่ใจวา่สกรขูองตวัล็อคสําหรับตดิตั �งแน่นหนาดแีลว้ และอปุกรณต์ดิตั �งดว้ยแถบกาวบนพื�นเรยีบหรอืพื�นผวิโคง้
ไดต้ดิอยูบ่นพื�นผวิแน่นดแีลว้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ถา่ยภาพเคลื�อนไหว (โหมดภาพเคลื�อนไหว)

บนัทกึภาพเคลื�อนไหว

วธิหียดุถา่ยภาพ
กดปุ่ ม REC/ENTER ระหวา่งถา่ยภาพ

คาํแนะนํา
ขณะที�ตั �งคา่การบนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีวเป็น ON หากทา่นกดปุ่ ม REC/ENTER โดยที�ยงัไมไ่ดเ้ปิดสวติชก์ลอ้ง การถา่ยภาพจะเริ�มตน้ขึ�นในโหมด
ถา่ยภาพที�เลอืกไวก้อ่นหนา้นี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านซมู
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว
ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ
SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)
ตงั ้คา่ซมู
บนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว
สรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพื�อเปิดเครื�อง1

กดปุ่ ม MENU2

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  * (โหมดถา่ยภาพ) -  (โหมดภาพเคลื�อนไหว) จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

3

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*

กดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อเร ิ�มถา่ยภาพ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ถา่ยภาพนิ�ง (โหมดภาพนิ�ง)

บนัทกึภาพนิ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านซมู
สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง
ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ
ตงั ้คา่มมุมอง
ตงั ้คา่ซมู
ตงั ้เวลา
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กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพื�อเปิดเครื�อง1

กดปุ่ ม MENU2

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  * (โหมดถา่ยภาพ) -  (โหมดภาพนิ�ง) จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER3

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*

กดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อถา่ยภาพ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส์

กลอ้งบนัทกึภาพนิ�งทลีะภาพที�ระยะเวลาหา่งกนัเทา่กนัอยา่งสมํ�าเสมอและหยดุถา่ยภาพเมื�อไดจํ้านวนภาพตามที�กําหนด

วธิหียดุถา่ยภาพ
การถา่ยภาพสิ�นสดุลงเมื�อไดภ้าพตามจํานวนที�กําหนดใน “จํานวนภาพไทมแ์ลปส”์
หากทา่นเลอืก  ใน “จํานวนภาพไทมแ์ลปส”์ ใหก้ดปุ่ ม REC/ENTER ระหวา่งถา่ยภาพ

คาํแนะนํา
วธิเีปลี�ยนขนาดภาพ ดหูวัขอ้ “ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส”์

วธิเีปลี�ยนชว่งเวลาถา่ยภาพ ดหูวัขอ้ “ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส”์

วธิเีปลี�ยนจํานวนภาพ ดหูวัขอ้ “จํานวนภาพไทมแ์ลปส”์

เมื�อตั �งคา่ จํานวนภาพไทมแ์ลปส ์เป็น  การถา่ยภาพจะดําเนนิไปอยา่งตอ่เนื�องจนกวา่จะกดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อหยดุถา่ยภาพ

ภาพนิ�งที�ทา่นถา่ยสามารถดาวนโ์หลดไปยงัเครื�องคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยใช ้“Action Cam Movie Creator” และสามารถใชส้รา้งภาพเคลื�อนไหว
ไทมแ์ลปสไ์ด ้นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวไทมแ์ลปสไ์ดโ้ดยดาวนโ์หลดภาพนิ�งไปยงัสมารท์โฟนโดยใชโ้ปรแกรม “Action
Cam App” สําหรับสมารท์โฟน/แท็ปเล็ต

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส์
ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส์
จํานวนภาพไทมแ์ลปส์
โหมด AE ไทมแ์ลปส์
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กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพื�อเปิดเครื�อง1

กดปุ่ ม MENU2

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  * (โหมดถา่ยภาพ) -  (โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส)์ จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

3

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*

กดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อเร ิ�มตน้ถา่ยภาพ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า

โหมดบนัทกึแบบวนซํ�าจะทําการบนัทกึภาพอยา่งตอ่เนื�องตามเวลาที�กําหนด กลอ้งทําการถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องในชว่งระยะเวลาถา่ย
ภาพที�ตั �งคา่ในระยะเวลาการบนัทกึแบบวนซํ�า

วธิหียดุถา่ยภาพ
กดปุ่ ม REC/ENTER ระหวา่งถา่ยภาพ

คาํแนะนํา
ภาพเคลื�อนไหวและภาพนิ�งที�ถา่ยกอ่นเริ�มตน้บนัทกึแบบวนซํ�าจะไมส่ามารถลบได ้

เกี�ยวกบัอายกุารใชง้านและเวลาในการเขยีนขอ้มลูของสื�อบนัทกึ
หากทา่นบนัทกึภาพตอ่เนื�องเป็นเวลานานที�บติเรทสงูในโหมดบนัทกึแบบวนซํ�า อายกุารใชง้านของแผน่บนัทกึขอ้มลูอาจลดลงอยา่งรวดเร็ว 
หากลดบติเรทในการบนัทกึลง ทา่นอาจสามารถลดผลกระทบที�มตีอ่อายกุารใชง้านของแผน่บนัทกึขอ้มลูได ้
หากทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�องเป็นเวลานานในโหมดบนัทกึแบบวนซํ�า อาจทําใหเ้กดิการกระจายตวัของขอ้มลูในแผน่บนัทกึขอ้มลู
กลอ้งอาจใชเ้วลาในการเขยีนขอ้มลูและจะหยดุการบนัทกึโดยอตัโนมตั ิ 
การฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูอาจชว่ยปรับปรงุสภาวะของการบนัทกึขอ้มลูได ้ 
นอกจากนั�น ทา่นยงัสามารถลดผลกระทบจากการกระจายตวัของขอ้มลูไดโ้ดยฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูกอ่นเพื�อเพิ�มเนื�อที�วา่งในหน่วยความ
จํา

ไมส่ามารถเริ�มตน้บนัทกึแบบวนซํ�าหากพื�นที�วา่งของสื�อบนัทกึไมเ่พยีงพอ ในกรณีนี�จะมคํีาเตอืน [05-04] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

เมื�อมแีผน่บนัทกึขอ้มลู SDHC ใสอ่ยูใ่นกลอ้งและตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น  (FDR-X3000) หรอื  สําหรับการบนัทกึ XAVC
S การบนัทกึแบบวนซํ�าจะไมส่ามารถใชง้านได ้ใหใ้ชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลู SDXC หรอืตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น 

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แผน่บนัทกึขอ้มลูที�สามารถใชง้านกบักลอ้ง
ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า
ขอ้ควรทราบในการบนัทกึตอ่เนื�องเป็นระยะเวลานานๆ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพื�อเปิดเครื�อง1

กดปุ่ ม MENU2

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  * (โหมดถา่ยภาพ) -  (โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า) จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

3

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*

กดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อเร ิ�มถา่ยภาพ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การใชง้านซูม

เมื�อตั �งคา่ดจิติอลซมูเป็น ON กลอ้งสามารถซมูภาพไดส้งูสดุถงึ 3 เทา่เมื�อถา่ยภาพ ทา่นสามารถขยายภาพไดส้งูสดุถงึ 3 เทา่ ไมว่า่จะตั �ง
คา่มมุมองภาพเป็นเทา่ใด คณุภาพของภาพจะลดลงจากการประมวลผลแบบดจิติอล

ทา่นไมส่ามารถควบคมุการซมูภาพจากกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว, บนัทกึแบบวนซํ�า, ถา่ยทอดสด หรอืบนัทกึไทมแ์ลปส ์
ใหค้วบคมุการซมูภาพจากสมารท์โฟนที�เชื�อมตอ่อยูก่บักลอ้งหรอื Live-View Remote

หมายเหตุ
เมื�อกลอ้งเชื�อมตอ่แบบหลายจดุอยูก่บั Live-View Remote ใหก้ดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อควบคมุการทํางานตอ่ไปนี�
ควบคมุกลอ้ง 
เมื�อ  เปลี�ยนกําลงัขยายซมู 
เมื�อ  สลบัโหมดถา่ยภาพ
ควบคมุ Live-View Remote 
สลบัหนา้จอไลฟ์ววิของกลอ้งที�เชื�อมตอ่

เมื�อใชง้านซมู มมุมองของภาพจะไมเ่ปลี�ยนแปลง
กอ่นถา่ยภาพ ใหต้รวจสอบมมุมองของภาพบน PlayMemories Mobile แลว้จงึเริ�มตน้ถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่มมุมอง
ตงั ้คา่ซมู
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ตรวจใหแ้นใ่จวา่ม ี  ปรากฏอยูบ่นจอภาพและต ั�งคา่ดจิติอลซูมเป็น ON

หาก  ไมป่รากฏขึ�น ใหต้รวจสอบ “ตงั ้คา่ซมู”

1

กดปมุ UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเปลี�ยนกาํลงัขยายการซูม

ปุ่ ม UP: ภาพระยะไกล
ปุ่ ม DOWN: ภาพมมุกวา้ง

จะมเีสยีงบปีดงัขึ�นหากการตั �งคา่เป็น ON

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้ควรทราบในการบนัทกึตอ่เนื�องเป็นระยะเวลานานๆ

คําอธบิายเกี�ยวกบัการบนัทกึเป็นระยะเวลานานๆ

เมื�อถา่ยภาพตอ่เนื�องเป็นระยะเวลานาน อณุหภมูขิองกลอ้งอาจสงูขึ�น หากอณุหภมูสิงูขึ�นจนถงึระดบัที�กําหนด การถา่ยภาพจะหยดุ
ลงโดยอตัโนมตั ิ
ใหป้ลอ่ยกลอ้งทิ�งไวไ้มน่อ้ยกวา่ 10 นาทโีดยประมาณ เพื�อใหอ้ณุหภมูภิายในกลอ้งลดตํ�าลงจนถงึระดบัที�ปลอดภยั
ภายใตส้ ิ�งแวดลอ้มที�มอีณุหภมูสิงู อณุหภมูขิองกลอ้งจะเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว
เมื�ออณุหภมูขิองกลอ้งสงูขึ�น อาจมผีลทําใหค้ณุภาพของภาพลดลง ขอแนะนําใหท้า่นรอจนกวา่อณุหภมูขิองกลอ้งลดลง กอ่นจะ
ทําการถา่ยภาพตอ่ไป
ตวักลอ้งอาจรอ้นขึ�นเมื�อใชง้าน - ถอืเป็นลกัษณะปกติ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รายการต ั�งคา่ท ั�งหมด

รายการที�สามารถตั �งคา่ไดแ้ตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ

รายการที�ทา่นสามารถต ั�งคา่ไดใ้น * (โหมดถา่ยภาพ)
 : โหมดภาพเคลื�อนไหว
 : โหมดภาพนิ�ง

 : โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส์
: โหมดถา่ยทอดสด
 : โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า

รายการที�ทา่นสามารถต ั�งคา่ไดใ้น  /  /  /  /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ)

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*

รายการต ั�งคา่

– – –
ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ

– – –
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว

– – – –
ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

– – – –
ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า

– – – –
สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง

(FDR-X3000/HDR-AS300)
– – – –

ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ

(HDR-AS50)
– – – –

ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ

– – – –
ตงั ้เวลา

– – – –
ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

– – – –
จํานวนภาพไทมแ์ลปส์

(FDR-X3000/HDR-AS300) – –
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รายการที�ทา่นสามารถต ั�งคา่ไดใ้น  (การต ั�งคา่กลอ้ง)
 : โหมดเครื�องบนิ

 : ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi
 : การตงั ้คา่ Wi-Fi กําลงัสงู*

 : ตงั ้คา่ Bluetooth
 : ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth

 : ขอ้มลูบนัทกึ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : ฟอรแ์มต

 : รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ (FDR-X3000)
 : รโีมทอนิฟราเรด (FDR-X3000)
 : ตงั ้คา่ HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : ดนตรปีระกอบ*

รายการต ั�งคา่

SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)

(HDR-AS50)
– –

SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)

(FDR-X3000/HDR-AS300)
– – – –

SteadyShot (ภาพนิ�ง)

ตงั ้คา่มมุมอง

ตงั ้คา่ซมู

พลกิกลบั

ปรับเลื�อน AE

– – – –
โหมด AE ไทมแ์ลปส์

บรรยากาศภาพ

อณุหภมูสิี

– –
โหมดสี

– –
ตงั ้คา่บนัทกึเสยีง

– –
ลดเสยีงลมรบกวน
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 : จา่ยไฟผา่น USB
 : เสยีงบปี

 : ระดบัเสยีงบปี
 : ตงั ้คา่ไฟ

 : บนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว
 : ปิดอตัโนมตัิ

 : สลบั NTSC/PAL
 : ตงั ้คา่วนัที� & เวลา

 : ตงั ้คา่ทอ้งที�
: ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)

: เวอรช์น่ั
 : รเีซต็การตงั ้คา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว
ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส์
ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า
สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง
ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ
ตงั ้เวลา
ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส์
จํานวนภาพไทมแ์ลปส์
SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)
SteadyShot (ภาพนิ�ง) (FDR-X3000/HDR-AS300)
ตงั ้คา่มมุมอง
ตงั ้คา่ซมู
พลกิกลบั
ปรับเลื�อน AE
โหมด AE ไทมแ์ลปส์
บรรยากาศภาพ
อณุหภมูสิี
โหมดสี
ตงั ้คา่บนัทกึเสยีง
ลดเสยีงลมรบกวน
โหมดเครื�องบนิ
ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi
การตงั ้คา่ Wi-Fi กําลงัสงู
ตงั ้คา่ Bluetooth
ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth
ขอ้มลูบนัทกึ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
ฟอรแ์มต
รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ (FDR-X3000)
รโีมทอนิฟราเรด (FDR-X3000)
ตงั ้คา่ HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
จา่ยไฟผา่น USB
เสยีงบปี 

การตั �งคา่นี�สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภมูภิาคเทา่นั�น*
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ระดบัเสยีงบปี
ตงั ้คา่ไฟ
บนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว
ปิดอตัโนมตัิ
สลบั NTSC/PAL
ตงั ้คา่วนัที� & เวลา
ตงั ้คา่ทอ้งที�
ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)
เวอรช์น่ั
รเีซต็การตงั ้คา่
โอนเขา้ BGM

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

วธิกีารต ั�งคส่าํหรบัรายการต ั�งคา่

ทา่นสามารถตั �งคา่รายการตา่งๆ ไดด้ว้ยปุ่ ม 4 ตอ่ไปนี�ของกลอ้ง

 : ปุ่ ม MENU
แสดงเมนู

 : ปุ่ ม REC/ENTER
สั�งานเมนู

 : ปุ่ ม UP
ไปยงัเมนูกอ่นหนา้นี�

 : ปุ่ ม DOWN
ไปยงัเมนูถดัไป

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) เพื�อเปิดเครื�อง

วธิปิีดเครื�อง ใหก้ดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) อกีครั �ง

1

กดปุ่ ม MENU2

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืกไอคอนของรายการ จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

ในการลองทําอกีครั �ง ใหก้ดที�  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ

ทา่นสามารถตั �งคา่ความละเอยีดและเฟรมเรทสําหรับถา่ยภาพเคลื�อนไหวและการบนัทกึแบบวนซํ�า คณุภาพของภาพที�สามารถตั �งคา่ได ้
ขึ�นอยูก่บัการตั �งคา่ "รปูแบบภาพเคลื�อนไหว"

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ) - คา่ที�เลอืก จาก
น ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

คาํแนะนํา
คา่ที�เลอืก
การแสดงผลเปลี�ยนแปลงไปตามการตั �งคา่สลบั NTSC/PAL
เมื�อเลอืก NTSC จะแสดงที�ดา้นซา้ยของ / เมื�อเลอืก PAL จะแสดงที�ดา้นขวาของ /
(ตวัอยา่ง) 1080 60p PS (NTSC)/1080 50p PS (PAL)

เมื�อต ั�งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น  (บนัทกึในแบบ MP4)
/

ภาพที�บนัทกึ: ความละเอยีดสงูสดุ (ภาพตอ่เนื�องบนัทกึที�เฟรมเรท 2× เทา่):
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ*1: 60p/50p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 60p/50p

/
ภาพที�บนัทกึ: ความละเอยีดสงูสดุ
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ*1: 30p/25p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 30p/25p

/
ภาพที�บนัทกึ: ความละเอยีดสงู
ความละเอยีด: 1280×720
เฟรมเรทภาพ*1: 30p/25p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 30p/25p

/  *2,*4

ภาพที�บนัทกึ: บนัทกึความเร็วสงู (ภาพตอ่เนื�องบนัทกึที�เฟรมเรท 4× เทา่) *3
ความละเอยีด: 1280×720
เฟรมเรทภาพ*1: 120p/100p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 120p/100p*5

/  *4 (FDR-X3000/HDR-AS300)
ภาพที�บนัทกึ: บนัทกึความเร็วสงู (ภาพตอ่เนื�องบนัทกึที�เฟรมเรท 8× เทา่) *3
ความละเอยีด: 800×480
เฟรมเรทภาพ*1: 240p/200p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 240p/200p*5

เมื�อต ั�งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น  (บนัทกึในแบบ XAVC S)
/

2
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ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 50 Mbps
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ*1: 60p/50p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 60p/50p

/
ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 50 Mbps
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ*1: 30p/25p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 30p/25p

 (เมื�อต ั�งคา่การสลบั NTSC/PAL เป็น NTSC เทา่น ั�น)
ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 50 Mbps
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ: 24p
เฟรมเรทเลน่ภาพ: 24p

/  *4 (FDR-X3000)
ภาพที�บนัทกึ: บนัทกึความเร็วสงู XAVC S 100 Mbps *3
ความละเอยีด: 1280×720
เฟรมเรทภาพ*1: 240p/200p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 240p/200p*5

/  *4 (FDR-X3000)
ภาพที�บนัทกึ: บนัทกึความเร็วสงู XAVC S 60 Mbps *3
ความละเอยีด: 1280×720
เฟรมเรทภาพ*1: 240p/200p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 240p/200p*5

/  *4 (FDR-X3000)
ภาพที�บนัทกึ: บนัทกึความเร็วสงู XAVC S 100 Mbps *3
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ*1: 120p/100p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 120p/100p*5

/  *4 (FDR-X3000)
ภาพที�บนัทกึ: บนัทกึความเร็วสงู XAVC S 60 Mbps *3
ความละเอยีด: 1920×1080
เฟรมเรทภาพ*1: 120p/100p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 120p/100p*5

 
เมื�อต ั�งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น  (บนัทกึในแบบ XAVC S) (FDR-X3000)

/  *4
ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 100 Mbps
ความละเอยีด: 3840×2160
เฟรมเรทภาพ*1: 30p/25p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 30p/25p

/  *4
ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 60 Mbps
ความละเอยีด: 3840×2160
เฟรมเรทภาพ*1: 30p/25p
เฟรมเรทเลน่ภาพ*1: 30p/25p

 *4 (เมื�อต ั�งคา่การสลบั NTSC/PAL เป็น NTSC เทา่น ั�น)
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หมายเหตุ
ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องสงูสดุประมาณ 13 ชั�วโมง 
อยา่งไรก็ตามเมื�อตั �งคา่ “รปูแบบภาพเคลื�อนไหว” เป็น MP4 และตั �งเฟรมเรทภาพเป็น 240p/200p ในการบนัทกึภาพความเร็วสงู ระยะเวลาถา่ย
ภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องสงูสดุจะมคีา่เป็น 4 ชม. 50 นาทโีดยประมาณ เมื�อตั �งเฟรมเรทภาพเป็น 120p/100p ในการบนัทกึภาพความเร็วสงู
ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องสงูสดุจะมคีา่เป็น 9 ชม. 40 นาทโีดยประมาณ

ระยะเวลาที�แสดงเป็นระยะเวลาที�บนัทกึดว้ยแผน่บนัทกึขอ้มลู Sony

เมื�อทา่นเลน่ภาพที�บนัทกึดว้ยความเร็วสงู เฟรมเรทจะเป็น 60p/ 50p และเลน่ภาพดว้ยความเร็วมาตรฐาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว
สลบั NTSC/PAL

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 100 Mbps
ความละเอยีด: 3840×2160
เฟรมเรทภาพ: 24p
เฟรมเรทเลน่ภาพ: 24p

 *4 (เมื�อต ั�งคา่การสลบั NTSC/PAL เป็น NTSC เทา่น ั�น)
ภาพที�บนัทกึ: XAVC S 60 Mbps
ความละเอยีด: 3840×2160
เฟรมเรทภาพ: 24p
เฟรมเรทเลน่ภาพ: 24p

เฟรมเรทขึ�นอยูก่บัการตั �งคา่ NTSC/PAL*1
ไมเ่ปิดใชง้าน SteadyShot (HDR-AS50)*2
Action Cam Movie Creator ใหท้า่นสามารถกําหนดสว่นที�ตอ้งการใหเ้ลน่แบบภาพชา้ตอ่เนื�องสําหรับใชต้ดัตอ่ภาพ*3
มมุมองภาพถกูกําหนดเป็น *4
เลน่ภาพที�ความเร็วมาตรฐาน 60p/50p ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณแ์ละซอฟแวรท์ี�ทา่นใช ้*5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รปูแบบภาพเคลื�อนไหว

เลอืกรปูแบบภาพเคลื�อนไหวสําหรับถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืการบนัทกึแบบวนซํ�า

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (รปูแบบภาพเคลื�อนไหว) - คา่ที�เลอืก จากน ั�น
กดปุ่ ม REC/ENTER

 : บนัทกึภาพเคลื�อนไหว 4K (XAVC S) (FDR-X3000)
เลอืกคณุภาพของภาพที�ตอ้งการจากการตั �งคา่คณุภาพของภาพ

 : บนัทกึภาพเคลื�อนไหว HD (XAVC S)
เลอืกคณุภาพของภาพที�ตอ้งการจากการตั �งคา่คณุภาพของภาพ

 : บนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4
เลอืกรปูแบบนี�หากตอ้งการโอนภาพไปยงัสมารท์โฟนหรอือพัโหลดไปยงัเว็บไซต์

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

ทา่นสามารถกําหนดขนาดภาพนิ�งที�ถา่ยระหวา่งการบนัทกึไทมแ์ลปสไ์ด ้

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส)์ -  (ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ล
ปส)์ - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ถา่ยภาพนิ�งในแบบ 4K (3840 x 2160) (ขนาดภาพ 8.3 M))
 (ถา่ยภาพนิ�งในแบบ HD (1920 x 1080) (ขนาดภาพ 2.1 M))

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า

ตั �งคา่ชว่งระยะเวลา (พื�นที�สื�อบนัทกึ) สําหรับการบนัทกึแบบวนซํ�า สามารถตั �งคา่ชว่งระยะไดห้ลงัจากตั �งคา่กลอ้งเป็นโหมดบนัทกึแบบวน
ซํ�า

คาํแนะนํา
เมื�อตั �งคา่ระยะเวลาบนัทกึวนซํ�าเป็น 5 นาที

ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวความยาวหนึ�งนาทตีอ่ไฟลจ์ะถกูสรา้งขึ�นตามลําดบั
เมื�อระยะเวลาบนัทกึเกนิกวา่หา้นาท ีไฟลภ์าพเคลื�อนไหวลําดบัที�หก ( ) จะถกูสรา้งขึ�น
กอ่นสรา้งไฟลลํ์าดบัที�เจ็ด ( ) กลอ้งจะลบไฟลภ์าพเคลื�อนไหวลําดบัแรก ( ) และทําการบนัทกึตอ่ไป

ระยะเวลาถา่ยภาพโดยประมาณที�จําเป็นสําหรับการบนัทกึแบบวนซํ�า (พื�นที�วา่งในหน่วยความจํา)
นอกเหนอืจากระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�าที�กําหนดแลว้ ทา่นจําเป็นตอ้งมรีะยะเวลาถา่ยภาพโดยประมาณ (พื�นที�วา่งในหน่วยความจํา) สําหรับ 2
ไฟลด์ว้ย  
(ตวัอยา่ง) ตั �งคา่เป็น 
20 นาท ี+ 5 นาท ี+ 5 นาท ี= 30 นาท ีหรอืมากกวา่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า) -  (ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า) -
คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ตั �งคา่ระยะเวลาการบนัทกึแบบวนซํ�าเป็น 5 นาท ีภาพเคลื�อนไหวที�สรา้งขึ�นมขีนาดความยาว 1 นาทตีอ่ไฟล)์
 (ตั �งคา่ระยะเวลาการบนัทกึแบบวนซํ�าเป็น 20 นาท ีภาพเคลื�อนไหวที�สรา้งขึ�นมขีนาดความยาว 5 นาทตีอ่ไฟล)์
 (ตั �งคา่ระยะเวลาการบนัทกึแบบวนซํ�าเป็น 60 นาท ีภาพเคลื�อนไหวที�สรา้งขึ�นมขีนาดความยาว 15 นาทตีอ่ไฟล)์
 (ตั �งคา่ระยะเวลาการบนัทกึแบบวนซํ�าเป็น 120 นาท ีภาพเคลื�อนไหวที�สรา้งขึ�นมขีนาดความยาว 15 นาทตีอ่ไฟล)์

 (บนัทกึภาพอยา่งตอ่เนื�องจนกวา่จะเต็มความจขุองหน่วยความจํา ภาพเคลื�อนไหวที�สรา้งขึ�นมขีนาดความยาว 15
นาทตีอ่ไฟล)์
ดรูายละเอยีดที�นี� สําหรับระยะเวลาที�บนัทกึไดโ้ดยประมาณเมื�อตั �งคา่เป็น 

2

ทา่นสามารถตรวจสอบระยะเวลาโดยประมาณไดโ้ดยตั �งคา่โหมดถา่ยภาพเป็น “โหมดภาพเคลื�อนไหว”*
แมท้า่นจะมพีื�นที�วา่งบนหน่วยความจําเพยีงพอตามระยะเวลาโดยประมาณขา้งตน้แลว้ ขอ้ความเตอืน [05-04] อาจปรากฏขึ�นบนจอภาพไดจ้ากการตั �งคา่คณุภาพของ
ภาพหรอืการตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหว 
ในกรณีนี� ใหเ้พิ�มขนาดพื�นที�วา่งของหน่วยความจําหรอืเปลี�ยนการตั �งคา่คณุภาพของภาพหรอืการตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหว

*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง

ทา่นสามารถตั �งคา่โหมดสําหรับบนัทกึภาพนิ�งได ้

เทคนคิการถา่ยภาพใหไ้ดผ้ลดใีนโหมดโมช ั�นช็อต LE
ลองถา่ยภาพตามวธิตีอ่ไปนี�

วางกลอ้งใหม้ั�นคงเพื�อป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสั�น
ใชฟั้งกช์ั�นรโีมทคอนโทรลรว่มกบัสมารท์โฟนหรอื Live-View Remote หรอืใชฟั้งกช์ั�นตั �งเวลาเพื�อป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสั�น ซึ�งจะ
ทําใหไ้ดผ้ลดขีึ�น
ตรวจใหแ้น่ใจวา่วตัถทุี�เคลื�อนไหวไมไ่ดม้ขีนาดใหญเ่กนิไปหรอืไมไ่ดม้จํีานวนมากเกนิไป
ถา่ยภาพในบรเิวณที�สวา่งและระวงัอยา่ใหค้วามสวา่งมกีารเปลี�ยนแปลง

เทคนคิการถา่ยภาพใหไ้ดผ้ลดใีนโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ลองถา่ยภาพตามวธิตีอ่ไปนี�

วางกลอ้งใหม้ั�นคงเพื�อป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสั�น
ใชฟั้งกช์ั�นรโีมทคอนโทรลรว่มกบัสมารท์โฟนหรอื Live-View Remote หรอืใชฟั้งกช์ั�นตั �งเวลาเพื�อป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสั�น ซึ�งจะ
ทําใหไ้ดผ้ลดขีึ�น

หมายเหตุ
หากการสรา้งภาพโดยอตัโนมตัใินโหมดโมชั�นชอ็ต LE ลม้เหลว [05-06] จะปรากฏขึ�นบนจอแสดงผล บางกรณีอาจไมม่กีารบนัทกึภาพเก็บไว ้ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่บัจังหวะเวลาที�แสดง [05-06]

หลงัจากถา่ยภาพดว้ยโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�องหรอืโมชั�นชอ็ต LE ตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลชว่งหนึ�งซึ�งทา่นไมส่ามารถใชง้านใดๆ ไดใ้นชว่ง
เวลานี�

ภาพนิ�งเพยีงภาพเดยีวเทา่นั�นที�สามารถโอนไปยงัสมารท์โฟน
(ในโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง ภาพสดุทา้ยจะถกูโอนไป ในโหมดโมชั�นชอ็ต LE เฉพาะภาพที�สรา้งขึ�นจะถกูโอนไป)

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดภาพนิ�ง) -  (สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง) - คา่ที�เลอืก จาก
น ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ถา่ยภาพครั�งเดยีว ถา่ยภาพนิ�งหนึ�งภาพ)
ขนาดภาพ
FDR-X3000/HDR-AS300: 12.0 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )/6.1 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )/3. 0 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )
HDR-AS50: 11. 9 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )/7. 0 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )

 (ถา่ยตอ่เนื�อง ถา่ยภาพเมื�อถงึระยะเวลาที�กําหนดใน  (FDR-X3000/HDR-AS300)/ (HDR-AS50)
(ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ))
ขนาดภาพ
FDR-X3000/HDR-AS300: 12.0 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )/6.1 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )/3.0 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )
HDR-AS50: 11.9 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )/7.0 M (ตงั ้คา่มมุมอง: )

 (Motion Shot LE สรา้งภาพนิ�งจากภาพนิ�งที�ถา่ยอยา่งตอ่เนื�องตามชว่งเวลาที�ตั �งคา่เอาไวใ้น (FDR-
X3000/HDR-AS300)/ (HDR-AS50) (ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ))
ขนาดภาพ
FDR-X3000/HDR-AS300: 2.1 M
HDR-AS50: 3.0 M

2
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ

ทา่นสามารถเลอืกการตั �งคา่ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องสําหรับใชถ้า่ยภาพตอ่เนื�องหรอืโมชั�นชอ็ต LE ได ้

หมายเหตุ
“10f1s” (FDR-X3000/HDR-AS300), “8f1s” (HDR-AS50), “5f2s” และ “2f5s” เป็นความเร็วสงูสดุโดยประมาณ ความเร็วที�ใชอ้าจไมถ่งึ
ความเร็วสงูสดุ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะในการถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดภาพนิ�ง) -  (FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDR-AS50) (ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (บนัทกึภาพนิ�งทั �งสิ�น 10 ภาพใน 1 วนิาทดีว้ยความเร็ว 10 ภาพนิ�งตอ่วนิาท)ี (FDR-X3000/HDR-AS300)
เหมาะสําหรับถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนที�เร็ว

 (บนัทกึภาพนิ�งทั �งสิ�น 10 ภาพใน 1.25 วนิาทดีว้ยความเร็ว 8 ภาพนิ�งตอ่วนิาท)ี (HDR-AS50)
เหมาะสําหรับถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนที�เร็ว

 (บนัทกึภาพนิ�งทั �งสิ�น 10 ภาพใน 2 วนิาทดีว้ยความเร็ว 5 ภาพนิ�งตอ่วนิาท)ี
เหมาะสําหรับถา่ยภาพการเคลื�อนไหวของตวัแบบ

 (บนัทกึภาพนิ�งทั �งสิ�น 10 ภาพใน 5 วนิาทดีว้ยความเร็ว 2 ภาพนิ�งตอ่วนิาท)ี
เหมาะสําหรับถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนที�ชา้

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้เวลา

ทา่นสามารถใชก้ารตั �งเวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใชก้ารตั �งเวลาเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ฟังกช์ั�นตั �งเวลาจะทํางานจนกวา่ถกูยกเลกิการทํางาน ใหต้ั �งคา่ฟังกช์ั�นตั �งเวลาเป็น  หลงัจากใชง้าน

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่ โหมดภาพนิ�ง) -  (ตงั ้เวลา) - รายการต ั�งคา่ จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (ไมใ่ชง้านการตั �งเวลา)
 (ตั �งคา่การตั �งเวลาเป็น 2 วนิาท)ี
 (ตั �งคา่การตั �งเวลาเป็น 10 วนิาท)ี

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส์

ทา่นสามารถตั �งคา่ชว่งเวลาระหวา่งภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปสไ์ด ้

หมายเหตุ
ภาพแรกจะถกูบนัทกึทนัทเีมื�อเริ�มการบนัทกึ โดยไมต่อ้งรอใหค้รบตามระยะเวลาที�กําหนดไว ้ภาพนิ�งภาพที�สองและตอ่จากนั�นจะถกูบนัทกึเป็นระ
ยะๆ หา่งกนัตามเวลาที�กําหนดไว ้

ความเร็วอาจไมถ่งึความเร็วที�กําหนด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะของการถา่ยภาพ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส)์ -  (ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส)์ -
คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องทกุๆ 1 วนิาทโีดยประมาณ)
 (ถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องทกุๆ 2 วนิาทโีดยประมาณ)
 (ถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องทกุๆ 5 วนิาทโีดยประมาณ)
 (ถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องทกุๆ 10 วนิาทโีดยประมาณ)
 (ถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องทกุๆ 30 วนิาทโีดยประมาณ)
 (ถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องทกุๆ 60 วนิาทโีดยประมาณ)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

จาํนวนภาพไทมแ์ลปส์

ทา่นสามารถกําหนดจํานวนภาพนิ�งที�ถา่ยระหวา่งการบนัทกึไทมแ์ลปสไ์ด ้

คาํแนะนํา
จํานวนภาพถา่ยตอ่เนื�องสงูสดุคอื 40,000 ภาพ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส)์ -  (จาํนวนภาพไทมแ์ลปส)์ - คา่ที�
เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ถา่ยภาพนิ�ง 300 ภาพ)
 (ถา่ยภาพนิ�ง 600 ภาพ)
 (ถา่ยภาพนิ�ง 900 ภาพ)

 (ถา่ยภาพนิ�งไปอยา่งตอ่เนื�องจนกวา่จะหยดุถา่ยภาพ)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถเปิดใชง้านฟังกช์ั�นลดการสั�นของกลอ้งเมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว ฟังกช์ั�นนี�มใีน โหมดภาพเคลื�อนไหว, โหมดถา่ยทอดสด
และ โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มื�อตั �งคา่โหมดตั �งคา่คณุภาพของภาพเป็นคณุภาพการบนัทกึแบบความเร็วสงู (เฟรมเรทสงูกวา่ 120p) (HDR-
AS50)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDR-AS50) (SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

FDR-X3000/HDR-AS300
(ใชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot แบบครอบคลมุเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)
(ใชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)
(ไมใ่ชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)

HDR-AS50
(ใชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)
(ไมใ่ชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

SteadyShot (ภาพนิ�ง) (FDR-X3000/HDR-AS300)

ทา่นสามารถเปิดใชง้านฟังกช์ั�นลดการสั�นของกลอ้งขณะบนัทกึภาพนิ�ง ฟังกช์ั�นนี�มใีน โหมดภาพนิ�ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดภาพนิ�ง) -  (SteadyShot (ภาพนิ�ง)) - คา่ที�เลอืก จากน ั�น
กดปุ่ ม REC/ENTER

(ใชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot เมื�อถา่ยภาพนิ�ง)
(ไมใ่ชง้านฟังกข์ั�น SteadyShot เมื�อถา่ยภาพนิ�ง)

2

63



คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่มมุมอง

ทา่นสามารถปรับมมุมองภาพของกลอ้งสําหรับถา่ยภาพได ้

หมายเหตุ
เมื�อถา่ยภาพดว้ยความเร็วสงู (เฟรมเรทสงูกวา่ 120p) มมุมองของภาพจะถกูกําหนดเป็น 

เมื�อ ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส ์เป็น  มมุมองของภาพจะถกูกําหนดเป็น 

เมื�อ SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว) เป็น  มมุมองของภาพจะถกูกําหนดเป็น  (HDR-AS50)

เมื�อรปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น  มมุมองจะถกูกําหนดเป็น  (FDR-X3000)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / / / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (ตงั ้คา่มมุมอง) - คา่ที�
เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 : กวา้ง (บนัทกึมมุมองภาพกวา้ง)
 : กลาง (บนัทกึดว้ยมมุมองภาพมาตรฐาน (FDR-X3000/HDR-AS300))

 : แคบ (บนัทกึดว้ยมมุมองแคบ)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่ซูม

ทา่นสามารถตั �งคา่วา่จะใชง้านดจิติอลซมูหรอืไม่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / / / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (ตงั ้คา่ซูม) - คา่ที�เลอืก
จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ใชง้านฟังกช์ั�นดจิติอลซมู)
 (ไมใ่ชง้านฟังกช์ั�นดจิติอลซมู)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

พลกิกลบั

ทา่นสามารถบนัทกึภาพกลบัหวัได ้ฟังกช์ั�นนี�มปีระโยชนเ์มื�อตดิตั �งกลอ้งกลบัหวั

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / / / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (พลกิกลบั) - คา่ที�เลอืก
จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (พลกิกลบัภาพตามแนวตั �งพรอ้มกบัสลบัชอ่งเสยีงซา้ยและขวา)
(ไมพ่ลกิกลบัภาพ)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ปรบัเลื�อน AE

ทา่นสามารถปรับการเปิดรับแสงตามที�ทา่นตอ้งการได ้

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / / / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (ปรบัเลื�อน AE) - คา่ที�
เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ไมใ่ชก้ารปรับเลื�อน AE)
 (ใชก้ารปรับเลื�อน AE (ตวัอยา่งเชน่ ตั �งคา่เป็น +0.3EV))

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

โหมด AE ไทมแ์ลปส์

ตั �งวธิกีารปรับคา่สําหรับการเปิดรับแสงอตัโนมตั ิ(AE) ระหวา่งการบนัทกึไทมแ์ลปส์

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (ต ั�งคา่ โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส)์ -  (โหมด AE ไทมแ์ลปส)์ - คา่ที�เลอืก
จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ปรับการเปิดรับแสงสําหรับแตล่ะภาพ ตดิตามการเปลี�ยนแปลงความสวา่งอยา่งตอ่เนื�อง)
 (กําหนดการเปิดรับแสงคงที�เมื�อเริ�มตน้ถา่ยภาพ)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

บรรยากาศภาพ

ทา่นสามารถเลอืกคณุภาพของภาพใหเ้หมาะสมกบับรรยากาศที�ทําการถา่ยภาพได ้

หมายเหตุ
หากทา่นเลอืก  ทา่นจะไมส่ามารถตั �งคา่อณุหภมูสิี

ใชก้ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ยเมื�อถา่ยภาพใตนํ้�า

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / / / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (บรรยากาศภาพ) - คา่ที�
เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ถา่ยภาพดว้ยคณุภาพแบบมาตรฐาน)
 (ถา่ยภาพดว้ยคณุภาพที�เหมาะกบัการถา่ยภาพใตนํ้�า)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

อณุหภมูสิ ี

ทา่นสามารถปรับสมดลุสใีหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มที�บนัทกึภาพ

หมายเหตุ
หากทา่นตั �งคา่ซนีภาพเป็น  ทา่นจะไมส่ามารถตั �งคา่อณุหภมูสิี

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / / / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (อณุหภมูสิ)ี - คา่ที�เลอืก
จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ปรับอณุหภมูสิโีดยอตัโนมตัเิพื�อใหส้ขีองภาพดเูป็นธรรมชาต)ิ
 (ปรับใหต้รงกบัอณุหภมูสิขีองแหลง่แสง (ตั �งแต ่2500K ถงึ 9900K))

 (ใชก้ารตั �งคา่ที�ไดจ้าก )
 (ใชส้ขีาวพื�นฐานสําหรับถา่ยภาพภายใตแ้หลง่แสง)*

2

วางวตัถอุา้งองิสขีาวภายใตส้ภาพแสงเดยีวกบัตวัแบบ จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

โหมดสี

ทา่นสามารถเปลี�ยนโทนสขีองภาพสําหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว/บนัทกึแบบวนซํ�า/สตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

หมายเหตุ
หากถา่ยภาพดว้ย  ภาพที�ไดอ้าจมคีอนทราสตตํ์�า ซึ�งไมไ่ดเ้ป็นความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (โหมดส)ี - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (บนัทกึภาพดว้ยสตีามธรรมชาต)ิ
 (บนัทกึภาพดว้ยสสีนัสดใส)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่บนัทกึเสยีง

ทา่นสามารถปรับระดบัเสยีงบนัทกึภาพไดเ้ป็น ON/OFF

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (ตงั ้คา่บนัทกึเสยีง) - คา่ที�เลอืก จาก
น ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (บนัทกึเสยีงเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)
 (ไมบ่นัทกึเสยีงเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ลดเสยีงลมรบกวน

ฟังกช์ั�นนี�ทําหนา้ที�ตดัเสยีงลมรบกวนที�ชว่งตํ�าโดยอตัโนมตัขิณะบนัทกึเสยีงดว้ยไมโครโฟนภายใน

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�ไมถ่กูเปิดใชง้านเมื�อมไีมโครโฟนภายนอกเชื�อมตอ่กบักลอ้ง (FDR-X3000/HDR-AS300)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก / /  (ต ั�งคา่ถา่ยภาพ) -  (ลดเสยีงลมรบกวน) - คา่ที�เลอืก
จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ตดัชว่งความถี�ตํ�าเพื�อลดเสยีงลมรบกวน)
 (ไมล่ดเสยีงลมรบกวน)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

โหมดเครื�องบนิ

เมื�อทา่นอยูใ่นโหมดเครื�องบนิหรอืบรเิวณที�จํากดัการใชง้านอื�นๆ ทา่นสามารถตั �งคา่กลอ้งใหปิ้ดการใชง้านฟังกช์ั�นทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบั
โปรแกรมไรส้ายเป็นการชั�วคราวได ้อยา่งเชน่ Wi-Fi/Bluetooth GPS เป็นตน้ หากทา่นตั �งคา่โหมดเครื�องบนิเป็น ON สญัลกัษณเ์ครื�อง
บนิจะปรากฏบนจอแสดงผล

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (โหมดเครื�องบนิ) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (ปิดการใชง้านฟังกช์ั�น Wi-Fi/Bluetooth/GPS* เลอืกใชก้ารตั �งคา่นี�เมื�อทา่นโดยสารเครื�องบนิ)
 (เปิดการใชง้านฟังกช์ั�น Wi-Fi/Bluetooth/GPS*)

2

ฟังกช์ั�น GPS มเีฉพาะใน FDR-X3000/HDR-AS300 เทา่นั�น*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi

ทา่นสามารถควบคมุกลอ้งโดยใชอ้ปุกรณท์ี�รองรับ (Live-View Remote, สมารท์โฟน, เป็นตน้) ที�เชื�อมตอ่กบักลอ้งผา่น Wi-Fi

หมายเหตุ
แบตเตอรี�มกีารสิ�นเปลอืงมากกวา่เมื�อทา่นควบคมุกลอ้งจากอปุกรณท์ี�รองรับ

กลอ้งจะตอ้งเชื�อมตอ่กบัอปุกรณต์ามที�ระบใุนหวัขอ้ “การใชง้านกลอ้งที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นผา่น Wi-Fi” ผา่น Wi-Fi เทา่นั�น และจะตอ้งไมเ่ชื�อม
ตอ่อยูก่บัจดุเชื�อมตอ่ Wi-Fi อื�นๆ หากทา่นเลอืกที�จะเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัจดุเชื�อมตอ่ Wi-Fi อื�น โปรดทราบวา่ทา่นตอ้งยอมรับความเสี�ยงเอง ใน
กรณีดงักลา่ว ผูอ้ื�นอาจสามารถเขา้ถงึกลอ้งไดโ้ดยที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต และขอ้มลูใดๆ ที�สื�อสารผา่นกนัอาจมคีวามเสี�ยงที�จะถกูลอบฟัง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - คา่ที�เลอืก จากน ั�น
กดปุ่ ม REC/ENTER

 (ควบคมุกลอ้งหนึ�งตวัดว้ยอปุกรณท์ี�รองรับ)
 (ไมใ่ชก้ารควบคมุกลอ้งดว้ยอปุกรณท์ี�รองรับ)
 (ควบคมุกลอ้งหลายตวัดว้ยอปุกรณท์ี�รองรับ)

2

เลอืกโหมดถา่ยภาพ ( / / / )3

เชื�อมตอ่กลอ้งกบัอปุกรณท์ี�รองรบัผา่น Wi-Fi4

ควบคมุกลอ้งดว้ยอปุกรณท์ี�รองรบั5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การตงั ้คา่ Wi-Fi กาํลงัสงู

เมื�อทา่นสลบัการตั �งคา่กําลงั Wi-Fi ระยะการสื�อสารขอ้มลูระหวา่งกลอ้งและ Live-View Remote* ที�เชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi สามารถขยาย
ใหไ้กลขึ�นไดป้ระมาณสองเทา่ ทําใหท้า่นสามารถควบคมุกลอ้งดว้ย Live-View Remote ไดจ้ากระยะไกลขึ�น
การตั �งคา่นี�สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภมูภิาคเทา่นั�น

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่เป็น ON ทา่นอาจไมส่ามารถใช ้Live-View Remote เพื�อเปิด/ปิดกลอ้งได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพและระยะหา่งระหวา่ง
กลอ้งและ Live-View Remote ในกรณีดงักลา่ว ใหใ้ชง้าน Live-View Remote ในระยะที�ใกลก้บักลอ้งมากขึ�นจนกวา่  ขนจอภาพจะเปลี�ยน
เป็น   
ระยะการสื�อสารขอ้มลูอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ย

เมื�อตั �งคา่ Wi-Fi กําลงัสงูเป็น ON แบตเตอรี�จะถกูใชง้านจนลดลงเร็วกวา่เมื�อตั �งคา่เป็น OFF

ไอคอน Wi-Fi อาจไมแ่สดงบนจอภาพทนัทหีลงัจากเปลี�ยนการตั �งคา่ Wi-Fi กําลงัสงู แตไ่อคอนของการตั �งคา่ที�เปลี�ยนไปจะปรากฏขึ�นหลงัจาก
นั�นสกัครู่

ฟังกช์ั�นนี�ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มื�อตั �งคา่ Wi-Fi เป็น OFF หรอืเมื�อโหมดเครื�องบนิเป็น ON

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เมื�อใชง้าน RM-LVR3*

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (การตงั ้คา่ Wi-Fi กาํลงัสงู) - คา่ที�เลอืก จากน ั�น
กดปุ่ ม REC/ENTER

 (โหมดกําลงัสง่สงู ระยะการสื�อสารขอ้มลูยาวขึ�นกวา่ในโหมดมาตรฐาน)
 (โหมดมาตรฐาน)

2
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่ Bluetooth

เมื�อกลอ้งและอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งมกีารเชื�อมตอ่ Wi-Fi กลอ้งสามารถสื�อสารขอ้มลูกบัอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งไดผ้า่น Bluetooth กระบวนการ
ลงทะเบยีนระหวา่งกนัที�ทําใหอ้ปุกรณ ์(กลอ้งและอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้ง) สามารถสื�อสารขอ้มลูระหวา่งกนัไดผ้า่น Bluetooth เรยีกวา่ “การ
จับคู”่ เมื�อทําการจับคูเ่สร็จสิ�น อปุกรณเ์หลา่นี�สามารถสื�อสื�อสารขอ้มลูระหวา่งกนัไดโ้ดยอตัโนมตัผิา่น Bluetooth เมื�อทําการเชื�อมตอ่กนั
อกีครั �ง

จบัคูก่บัสมารท์โฟน
ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�เมื�อกลอ้งและสมารท์โฟนเชื�อมตอ่กนัผา่น Wi-Fi
สําหรับรายละเอยีดการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน ดหูวัขอ้ "เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน"

จะมเีสยีงแจง้ใหท้ราบเมื�อการจับคูเ่สร็จสิ�น

คาํแนะนํา
คา่เริ�มตน้ของ ตงั ้คา่ Bluetooth สําหรับกลอ้งคอื ON เมื�อ Live-View Remote (RM-LVR3) เชื�อมตอ่เขา้กบั Wi-Fi เป็นครั �งแรก การจับคู่
Bluetooth กบักลอ้งจะดําเนนิการเสร็จสิ�นโดยอตัโนมตั ิและไอคอน  ที�ปรากฏบนจอภาพของกลอ้งจะเปลี�ยนเป็น 

หมายเหตุ
เมื�อ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ไอคอน Bluetooth จะไมแ่สดงบนจอภาพและการสื�อสารขอ้มลู Bluetooth จะถกูปิดการใชง้าน แมว้า่ ตงั ้คา่
Bluetooth จะเป็น ON

กลอ้งสามารถจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth ไดไ้มเ่กนิ 15 ชิ�น หากมอีปุกรณช์ิ�นที� 16 ทําการจับคูก่บักลอ้ง ขอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณท์ี�ลงทะเบยีน
ชิ�นแรกสดุจะถกูลบไป

เมื�อกลอ้งสื�อสารขอ้มลูผา่น Bluetooth อปุกรณช์ิ�นอื�นจะไมส่ามารถทําการจับคูไ่ด ้

เมื�อกลอ้งถกูตั �งคา่กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูรเีซต็ไปดว้ย ในการจับคูใ่หมอ่กีครั �ง ขอ้มลูการจับคูใ่นอปุกรณท์ี�รองรับและเชื�อมตอ่
ดว้ยจะตอ้งถกูลบกอ่น

เมื�อมกีารจับคูใ่นขณะถา่ยภาพดว้ยกลอ้ง จะมเีสยีงดงัขึ�นเพื�อแจง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่ Bluetooth) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (เปิดใชง้านการสื�อสารผา่น Bluetooth  หรอื  ปรากฏขึ�นบนจอภาพ)
 (ไมม่กีารสื�อสารผา่น Bluetooth ไอคอน Bluetooth ไมป่รากฏขึ�นบนจอภาพ)

2

เปิดการตั �งคา่ Bluetooth บนสมารท์โฟน1.
เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน2.
ใชโ้ปรแกรมเพื�อเปิดการทํางานของฟังกช์ั�นเปิดปิดดว้ยรโีมทควบคมุของกลอ้ง3.
ใชโ้ปรแกรมเพื�อเลอืกกลอ้งที�ตอ้งการเชื�อมตอ่4.
บนหนา้จอโปรแกรมที�ปรากฏขึ�น สามารถทําการจับคูก่บักลอ้งที�เลอืกได ้5.
ตรวจสอบหนา้จอที�ปรากฏขึ�นและเสยีงแสดงการอนุญาตตั �งคา่ของกลอ้งที�เลอืก จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER บนกลอ้ง6.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth

อปุกรณท์ี�จับคูก่บักลอ้งเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเปิดปิดสวติชก์ลอ้งได ้

หากตอ้งการเปิดใชง้านฟังกช์ั�นนี� ทา่นตอ้งเปิดการตั �งคา่ขา้งตน้และการตั �งคา่ Bluetooth ของทั �งกลอ้งและอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งไวล้วง
หนา้กอ่น
สําหรับการตั �งคา่และการใชง้าน Live-View Remote (RM-LVR3) ดหูวัขอ้ “ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth” ในคูม่อืชว่ยเหลอื
ของ Live-View Remote
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
  
สําหรับการตั �งคา่และใชง้านสมารท์โฟน ดรูายละเอยีดตอ่ไปนี� นอกจากนั�น โปรดตรวจสอบขอ้มลูลา่สดุและขอ้มลูเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นของ
PlayMemories Mobile ดว้ย
http://www.sony.net/pmm/

Bluetooth การต ั�งคา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth สาํหรบัสมารท์โฟน
ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�เมื�อกลอ้งและสมารท์โฟนเชื�อมตอ่กนัผา่น Wi-Fi
สําหรับรายละเอยีดการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน ดหูวัขอ้ "เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน"

หลงัจากเสร็จสิ�นการจับคู ่จะมเีสยีงแจง้เตอืนและการควบคมุการเปิดปิดของกลอ้งจะถกูเปิดใชง้าน

เปิดปิดกลอ้งดว้ยสมารท์โฟน
ในการเปิด/ปิดกลอ้ง ใหเ้ปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile และแตะ [การเปิด/ปิดสวติชด์ว้ยรโีมทของกลอ้ง]

คาํแนะนํา
เมื�อกลอ้งและ Live-View Remote “RM-LVR3” เชื�อมตอ่เขา้ดว้ยกนั กลอ้งจะเปิดเครื�องขึ�นเมื�อมกีารเปิดสวติชข์อง Live-View Remote เมื�อ
กลอ้งมกีารเชื�อมตอ่แบบหลายจดุกบั Live-View Remote “RM-LVR3” กลอ้งจํานวนไมเ่กนิหา้ตวัสามารถเปิดเครื�องพรอ้มกบัการเปิดสวติชข์อง
Live-View Remote ได ้

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�ไมส่ามารถใชง้านไดห้ากตั �งคา่โหมดเครื�องบนิเป็น ON

แมจ้ะปิดสวติชข์องกลอ้ง แตอ่ปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งจะไมถ่กูปิดไปดว้ย

แมจ้ะปิดสวติชข์องกลอ้ง จะยงัคงมกีารใชกํ้าลงัไฟจากแบตเตอรี�หากเปิดใชง้านฟังกช์ั�นนี�อยู ่หลงัจากใชง้าน ใหถ้อดแบตเตอรี�ออกจากกลอ้งกอ่น
เก็บรักษา

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth) - คา่ที�
เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (เปิดใชค้วามสามารถในการเปิด/ปิดกลอ้งดว้ยอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้ง)
 (ปิดใชค้วามสามารถในการเปิด/ปิดกลอ้งดว้ยอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้ง)

2

เปิดการตั �งคา่ Bluetooth บนสมารท์โฟน1.
เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน2.
ใชโ้ปรแกรมเพื�อเปิดการทํางานของฟังกช์ั�นเปิดปิดดว้ยรโีมทควบคมุของกลอ้ง3.
ใชโ้ปรแกรมเพื�อเลอืกกลอ้งที�ตอ้งการเชื�อมตอ่4.
บนหนา้จอโปรแกรมที�ปรากฏขึ�น สามารถทําการจับคูก่บักลอ้งที�เลอืกได ้5.
ตรวจสอบหนา้จอที�ปรากฏขึ�นและเสยีงแสดงการอนุญาตตั �งคา่ของกลอ้งที�เลอืก จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER บนกลอ้ง6.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่ Bluetooth
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้มลูบนัทกึ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูตําแหน่งและความเร็วการเคลื�อนที�ขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดด้ว้ยฟังกช์ั�น GPS ของกลอ้ง
Action Cam Movie Creator ใหท้า่นสามารถโอนภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึพรอ้มขอ้มลู GPS ไปยงัเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละเปิดดภูาพ
โดยมแีผนที�แสดงความเร็วการเคลื�อนที�และการตดิตาม
ทา่นยงัสามารถบนัทกึขอ้มลูตําแหน่งและแสดงตําแหน่งที�ถา่ยภาพบนแผนที�เมื�อถา่ยภาพนิ�งไดด้ว้ย

ตรวจสอบสถานะของการวเิคราะหต์าํแหนง่
ตวัแสดงเปลี�ยนแปลงไปตามความแรงของสญัญาณ GPS ที�รับไดเ้มื�อเปิดใชง้าน GPS

ไมม่ตีวัแสดง (ปิดฟงักช์ ั�นขอ้มลูบนัทกึ GPS): ตั �งคา่ ขอ้มลูบนัทกึ GPS เป็น OFF หรอืเกดิความผดิพลาดขึ�น
 (กาํลงัคน้หา/อปุสรรค): กลอ้งกําลงัคน้หาดาวเทยีม GPS (อาจใชเ้วลาหลายนาทกีอ่นเริ�มตน้ทําการวเิคราะหตํ์าแหน่ง)

 (กาํลงัวเิคราะหต์าํแหนง่): กลอ้งกําลงัรับสญัญาณ GPS (กลอ้งของทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูตําแหน่ง)

เกี�ยวกบัขอ้มลูเสรมิ GPS
ระยะเวลาที� GPS ใชใ้นการเรยีกดขูอ้มลูตําแหน่งสามารถทําใหส้ั �นลงไดโ้ดยใชข้อ้มลูเสรมิ GPS หากทําการเชื�อมตอ่ผา่นระบบ
อนิเทอรเ์น็ตโดยใชซ้อฟตแ์วร ์Action Cam Movie Creator ขอ้มลูเสรมิ GPS จะสามารถอพัเดตไดโ้ดยอตัโนมตัิ

กรณีที�ยงัไมไ่ดต้ั �งคา่วนัที� & เวลาของกลอ้งหรอืเวลาผดิไปจากเวลาจรงิอยา่งมาก ทา่นอาจไมส่ามารถลดระยะเวลาในการอา่นขอ้มลู
ตําแหน่งของ GPS
กรณีที�ขอ้มลูเสรมิ GPS หมดอาย ุทา่นอาจไมส่ามารถลดระยะเวลาสําหรับ GPS ในการเรยีกดขูอ้มลูตําแหน่งได ้

การใชง้านเครื�องมอืสนบัสนนุ
ทา่นสามารถอพัเดตขอ้มลูเสรมิ GPS ได ้โดยใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูลงในเครื�องคอมพวิเตอร ์แสดงหนา้จอการตั �งคา่ของกลอ้งสําหรับ
Action Cam Movie Creator เลอืก “Update GPS Assist Data” - ไดรฟ์แผน่บนัทกึขอ้มลูที�ตอ้งการใหต้ดิตั �งบนเครื�องคอมพวิเตอร์
จากนั�นจงึอพัเดตขอ้มลูเสรมิ GPS เมื�อทา่นใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูลงในกลอ้ง ขอ้มลูเสรมิ GPS จะมผีลใชง้านในกลอ้งทนัที

หมายเหตุ
ระหวา่งที�เครื�องบนิกําลงับนิขึ�นและรอ่นลง ใหต้ั �งคา่โหมดเครื�องบนิเป็น ON

ใชง้าน GPS ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบของสถานที�หรอืสถานการณใ์นขณะนั�น

ในการใชง้าน GPS ครั�งแรก หรอืใชง้านหลงัจากหยดุใชเ้ป็นระยะเวลานาน การเรยีกดขูอ้มลูตําแหน่งอาจใชเ้วลาตั �งแตห่ลายสบิวนิาทไีปจนถงึ
หลายนาท ีทา่นสามารถลดระยะเวลาการวเิคราะหตํ์าแหน่งไดโ้ดยใชข้อ้มลูเสรมิ GPS

ระวงัอยา่ใหน้ิ�วของทา่นบงัเซน็เซอร ์GPS ขณะกําลงัคน้หาดาวเทยีม GPS หรอืเมื�อทําการวเิคราะหตํ์าแหน่ง เพราะจะเป็นการลดความไวของ
เซน็เซอร ์GPS และอาจทําใหก้ารวเิคราะหตํ์าแหน่งลม้เหลว

Sony จะไมม่กีารเก็บขอ้มลูตําแหน่งและขอ้มลูเสน้ทางเอาไว ้

ในการแสดงขอ้มลูตําแหน่งและขอ้มลูเสน้ทางเป็นแผนที�บนเครื�องคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูตําแหน่งและขอ้มลูเสน้ทางที� Sony จัดใหม้าจาก Google
Inc

แมว้า่กลอ้งจะไมม่ฟัีงกช์ั�นสําหรับลบไฟลข์อ้มลูบนัทกึ ทา่นสามารถลบไฟลด์งักลา่วไดโ้ดยทําการฟอรแ์มตสื�อบนัทกึ

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ขอ้มลูบนัทกึ GPS) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (บนัทกึภาพเคลื�อนไหวพรอ้มดว้ยขอ้มลูบนัทกึ GPS หรอืภาพนิ�งพรอ้มดว้ยขอ้มลูตําแหน่ง)
 (ไมใ่ชง้านฟังกช์ั�นขอ้มลูบนัทกึ GPS)

2
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จํานวนไฟลข์อ้มลูบนัทกึสงูสดุที�สามารถบนัทกึไดค้อื 256/วนั เมื�อจํานวนไฟลข์อ้มลูบนัทกึมาถงึจํานวนไฟลส์งูสดุแลว้ ทา่นสามารถถา่ยภาพตอ่ไป
ได ้แตจ่ะไมม่กีารบนัทกึไฟลข์อ้มลูบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ฟอรแ์มต

การฟอรแ์มตเป็นกระบวนการสําหรับลบภาพทั �งหมดในแผน่บนัทกึขอ้มลู และเปลี�ยนแผน่บนัทกึขอ้มลูกลบัไปสูส่ถานะตั �งตน้

หมายเหตุ
จัดเก็บภาพที�มคีวามสําคญักอ่นทําการฟอรแ์มต ขอ้มลูที�ตั �งป้องกนัไวจ้ะถกูลบไปดว้ย

อยา่ดําเนนิการใดๆ ตอ่ไปนี�ระหวา่งการฟอรแ์มต
กดปุ่ มใดๆ
ดงึแผน่บนัทกึขอ้มลูออก
เชื�อมตอ่/ปลดสายเคเบิ�ล
ใส/่ถอดกอ้นแบตเตอรี�

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ฟอรแ์มต) จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

การฟอรแ์มตเริ�มตน้ขึ�นเมื�อทา่นเลอืก  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER แถบแสดงความกา้วหนา้จะปรากฏขึ�น
การฟอรแ์มตถกูยกเลกิเมื�อทา่นเลอืก  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER
การฟอรแ์มตเสร็จสิ�นเมื�อหนา้จอแสดงเครื�องหมายถกูปรากฏขึ�น กดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อกลบัไปยงั MENU กอ่นหนา้นี�

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ (FDR-X3000)

เกี�ยวกบัรหสัเวลา
รหสัเวลาเป็นฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนสํ์าหรับการตดัตอ่ภาพชั �นสงู ซึ�งจะบนัทกึขอ้มลูชั�วโมง/นาท/ีวนิาท/ีเฟรมลงไปบนขอ้มลูภาพ

เกี�ยวกบัยสูเซอรบ์ติ
ยสูเซอรบ์ติเป็นฟังกช์ั�นที�สามารถบนัทกึขอ้มลู (เลขฐานสบิหก 8 หลกั) อยา่งเชน่ วนัที�/เวลา/หมายเลขซนี ฟังกช์ั�นนี�มปีระโยชนสํ์าหรับ
การตดัตอ่ภาพเคลื�อนไหวที�มาจากกลอ้งตวัหรอืมากกวา่

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่คณุภาพของภาพเป็น MP4 รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติจะไมส่ามารถใชง้านได ้

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ) - รายการต ั�งคา่ จาก
น ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

รายการตั �งคา่และรายละเอยีดเป็นดงันี�
  

 (แสดงรหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ)

 : แสดงรหสัเวลา
 : แสดงยสูเซอรบ์ติ

 : ไมแ่สดงรหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ

 (ต ั�งคา่รหสัเวลา)
1. กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืกตวัเลข 2 หลกั จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER
2. ทําซํ�าขั �นตอนที� 1 เพื�อตั �งคา่ตวัเลข 2 หลกัจนครบสี�ชดุ จากนั�นกลบัไปยงั MENU กอ่นหนา้นี�

รหสัเวลาสามารถเลอืกไดภ้ายในชว่งตอ่ไปนี�

เมื�อเลอืก 30p หรอื 60p 
00:00:00:00 - 23:59:59:29

เมื�อเลอืก 25p หรอื 50p 
00:00:00:00 - 23:59:59:24

เมื�อเลอืก 24p ทา่นสามารถตั �งตวัเลขรหสัเวลา 2 ตวัสดุทา้ยของเฟรมดว้ยตวัเลขที�เป็นผลคณูของ 4 ระหวา่ง 0 กบั 23

 (รเีซ็ตรหสัเวลา)

เริ�มทําการรเีซต็เมื�อทา่นเลอืก  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (เลอืกวธิบีนัทกึรหสัเวลา)

 : บนัทกึรหสัเวลาในดร็อปเฟรม
 : บนัทกึรหสัเวลาในนอนดร็อปเฟรม *

  

2

ในกรณีตอ่ไปนี� รหสัเวลาจะถกูกําหนดเป็น   
เมื�อตั �งคา่คณุภาพของภาพเป็น 24p 
เมื�อตั �งคา่การสลบั NTSC/PAL เป็น 

*
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 (ต ั�งคา่รปูแบบการนบัเพิ�มรหสัเวลา)

 : รหสัเวลาเลื�อนไปขา้งหนา้เทา่นั�นเมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S โดยจะบนัทกึอยา่งตอ่เนื�องตามลําดบั
จากรหสัเวลาของภาพที�บนัทกึในครั �งสดุทา้ย

 : รหสัเวลาเลื�อนไปขา้งหนา้ตามลําดบัโดยไมข่ึ�นกบัการทํางานของกลอ้ง

 (ต ั�งคา่รหสัเวลาที�จะบนัทกึ)

 : รหสัเวลาที�ตั �งคา่ใหมจ่ะถกูบนัทกึลงบนสื�อบนัทกึ
 : รหสัเวลาสดุทา้ยจากการบนัทกึครั �งลา่สดุจะถกูอา่นจากสื�อบนัทกึ และรหสัเวลาใหมจ่ะถกูบนัทกึอยา่งตอ่เนื�องตาม

ลําดบัจากรหสัเวลาสดุทา้ย

 (ต ั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ)
1. กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืกตวัเลข 2 หลกั จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER
2. ทําซํ�าขั �นตอนที� 1 เพื�อตั �งคา่ตวัเลข 2 หลกัจนครบสี�ชดุ จากนั�นกลบัไปยงั MENU กอ่นหนา้นี�

ยสูเซอรบ์ติสามารถเลอืกไดภ้ายในชว่งตอ่ไปนี�
00 00 00 00 - FF FF FF FF

 (กาํหนดยสูเซอรบ์ติเป็นคา่เร ิ�มตน้)

เริ�มทําการรเีซต็เมื�อทา่นเลอืก  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ต ั�งเวลาบนัทกึของยสูเซอรบ์ติ)

 : บนัทกึเวลาเป็นยสูเซอรบ์ติ
 : ไมบ่นัทกึเวลาเป็นยสูเซอรบ์ติ.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รโีมทอนิฟราเรด (FDR-X3000)

ทา่นสามารถเริ�มตน้/หยดุบนัทกึภาพและตั �งคา่เริ�มตน้ของรหสัเวลาไดโ้ดยใชร้โีมทควบคมุอนิฟราเรด (แยกจําหน่าย)

หมายเหตุ
ชดุรโีมทควบคมุ & เครื�องรับอนิฟราเรดรุน่ RMT-VP1K และ RMT-845 (แยกจําหน่าย) เป็นอปุกรณท์ี�จําเป็นสําหรับการใชง้านฟังกช์ั�นนี�
สามารถหาซื�อ RMT-845 ไดจ้ากศนูยบ์รกิารของ Sony

ทา่นสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะการตั �งคา่ตอ่ไปนี�ดว้ย RMT-845 (แยกจําหน่าย) การตั �งคา่อื�นๆ ไมส่ามารถใชง้านได ้
ตั �งคา่เริ�มตน้ของรหสัเวลา 
เมื�อเปลี�ยนไปใชค้า่เริ�มตน้ ไฟ REC จะสวา่งเป็นสนํี�าเงนิประมาณ 5 วนิาที
เริ�มตน้/หยดุบนัทกึ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (รโีมทอนิฟราเรด) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (ใหท้า่นสามารถควบคมุกลอ้งโดยใชร้โีมทควบคมุอนิฟราเรด)
 (ป้องกนัไมใ่หม้กีารควบคมุกลอ้งโดยใชร้โีมทควบคมุอนิฟราเรด)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่ HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)

ตั �งคา่สญัญาณ HDMI ขาออก

หมายเหตุ
ใชง้านไดสํ้าหรับเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกที�รองรับ 

เมื�อ  เป็น   จะถกูตั �งคา่เป็น 

เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกอาจไมส่ามารถทํางานอยา่งถกูตอ้งแมจ้ะตั �งคา่  ของกลอ้งเป็น  ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่และเงื�อนไขของ
อปุกรณด์งักลา่ว โปรดตรวจสอบเพื�อยนืยนักอ่นวา่สามารถทํางานรว่มกบักลอ้งได ้

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่ HDMI) - รายการต ั�งคา่ จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

รายการตั �งคา่และรายละเอยีดเป็นดงันี�
  

 : ตั �งคา่ความละเอยีดสําหรับสญัญาณออก HDMI

 : ตั �งคา่ความละเอยีดสญัญาณ HDMI โดยอตัโนมตัิ
 (FDR-X3000): ตั �งคา่ความละเอยีดสญัญาณเป็น HDMI 2160p
 : ตั �งคา่ความละเอยีดสญัญาณ HDMI เป็น 1080p
 : ตั �งคา่ความละเอยีดสญัญาณ HDMI เป็น 1080i

 : ตั �งคา่ความละเอยีดสญัญาณ HDMI เป็น 720p

 : ตั �งคา่เฟรมเรทสําหรับสญัญาณออก HDMI

 : สง่สญัญาณออก HDMI เป็นแบบ 60p
 : สง่สญัญาณออก HDMI เป็นแบบ 24p

  
 : สง่ขอ้มลูรหสัเวลาหรอืยสูเซอรบ์ติไปยงัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ย HDMI (FDR-X3000)

 : สง่ขอ้มลูรหสัเวลาหรอืยสูเซอรบ์ติ
 : ไมส่ง่ขอ้มลูรหสัเวลาหรอืยสูเซอรบ์ติ

  
 : ควบคมุการบนัทกึบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ย HDMI (FDR-X3000)

 : ควบคมุการบนัทกึบนอปุกรณ์
 : ไมค่วบคมุการบนัทกึบนอปุกรณ์

2

ใชง้านไดใ้นโหมดภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น (ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อเลน่ภาพ)*
การตั �งคา่นี�ใชง้านไดเ้มื�อตั �งคา่คณุภาพของภาพเป็น 1080 24p เทา่นั�น*
การตั �งคา่นี�ใชง้านไดเ้มื�อตั �งคา่ HDMI เป็น 1080 เทา่นั�น*

ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น MP4*

ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น MP4*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

จา่ยไฟผา่น USB

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์USB ดว้ยสายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย) กลอ้งสามารถรับกําลงัไฟจาก
อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ได ้

การจา่ยไฟผา่น USB สามารถทําไดโ้ดยเลอืก ON จากการใชง้านตอ่ไปนี�

การใชง้านกลอ้งดว้ยการจา่ยไฟจากภายนอก
กลอ้งสามารถรองรับแหลง่จา่ยไฟภายนอกตอ่ไปนี�

แหลง่จา่ยไฟภายนอกขนาด 1.5 A
FDR-X3000/HDR-AS300: การใชพ้ลงังานแบตเตอรี�ลดลงระหวา่งการถา่ยภาพ/เลน่ภาพ
HDR-AS50: รับพลงังานผา่น USB จากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่

หมายเหตุ
หากทา่นเปลี�ยนการตั �งคา่สําหรับการจา่ยไฟผา่น USB ในขณะที�สายไมโคร USB ยงัคงเชื�อมตอ่อยู ่ใหป้ลดสายออกแลว้ทําการเชื�อมตอ่สายใหม่

หากทา่นเปิดสวติชก์ลอ้งในขณะกําลงัชารจ์กอ้นแบตเตอรี� การชารจ์ไฟจะหยดุลงและกําลงัไฟจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ผา่น USB จะถกูจา่ยไปยงั
กลอ้ง

ทา่นสามารถถา่ยภาพและเลน่ภาพโดยใชก้ารจา่ยไฟผา่น USB อยา่งไรก็ตาม กอ้นแบตเตอรี�จะไมถ่กูชารจ์ไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั

เมื�อใชง้านกลอ้งกบัแหลง่จา่ยไฟภายนอก โปรดตรวจสอบวา่ไอคอน ( ) ที�แสดงวา่มกีารจา่ยไฟผา่น USB ปรากฏขึ�นบนจอภาพ

ขณะที�มกีารจา่ยไฟผา่น USB ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องอาจลดลงเนื�องจากมคีวามรอ้นเกดิขึ�นภายในกลอ้ง

แมจ้ะมอีปุกรณแ์ปลงไฟ AC เชื�อมตอ่อยูก่บักลอ้ง แตแ่บตเตอรี�จะไมถ่กูชารจ์หากเปิดกลอ้งใชง้าน

อยา่ถอดแบตเตอรี�ออกในขณะที�ไฟแสดงการทํางานตดิสวา่ง อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัขอ้มลูในแผน่บนัทกึขอ้มลูได ้

FDR-X3000/HDR-AS300

ในการถา่ยภาพ/เลน่ภาพโดยรับกําลงัไฟจากภายนอก ใหใ้สแ่บตเตอรี�ที�ชารจ์แลว้ลงในกลอ้ง

อยา่ถอดแบตเตอรี�ออกจากกลอ้งเมื�อใชง้านกลอ้งโดยใชกํ้าลงัไฟจากภายนอก

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (จา่ยไฟผา่น USB) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (จา่ยกําลงัไฟเมื�อเชื�อมตอ่ดว้ยสายไมโคร USB)
 (ไมจ่า่ยกําลงัไฟเมื�อเชื�อมตอ่ดว้ยสายไมโคร USB)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เสยีงบปี 

ทา่นสามารถตั �งคา่แจง้เตอืนการทํางานดว้ยเสยีงเป็น ON/OFF

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (เสยีงบปี) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (เปิดใชง้านเสยีงแสดงการทํางานทั �งหมด)
 (ใชเ้สยีงแสดงการทํางานสําหรับการทํางานตอ่ไปนี�เทา่นั�น)

เปิดเครื�อง
เริ�มบนัทกึ
หยดุบนัทกึ
กดชตัเตอร์
เลอืกการทํางานที�ไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืเกดิความผดิพลาดขึ�น
ทําการเชื�อมตอ่ Wi-Fi เสร็จสิ�น
ปิดเครื�อง (FDR-X3000/HDR-AS300)

 (ปิดใชง้านเสยีงแสดงการทํางานทั �งหมด)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ระดบัเสยีงบปี

ทา่นสามารถกําหนดระดบัเสยีงบปีเมื�อใชง้านกลอ้งได ้

คาํแนะนํา
เมื�อตั �งคา่ เสยีงบปี เป็น OFF จะไมส่ามารถตั �งคา่ฟังกช์ั�นนี�

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ระดบัเสยีงบปี) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (เสยีงบปีดงั)
 (เสยีงบปีนุ่มนวล)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่ไฟ

เพื�อป้องกนัไมใ่หแ้สงไฟสะทอ้นไปที�ตวัแบบ ทา่นสามารถจํากดัจํานวนไฟ REC ที�เปิดระหวา่งทําการบนัทกึได ้

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่ไฟ) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (ไฟ REC ทั �งหมดสวา่งขึ�น)
 (เฉพาะไฟ REC ที�ฝาปิดชอ่งตอ่สวา่งขึ�น)

 (ไฟ REC ไมส่วา่งขึ�น)

คาํแนะนํา
เปลี�ยนการตั �งคา่ไฟของกลอ้งหากวตัถอุยา่งเชน่ กระจก อาจสะทอ้นแสงมาจากทศิทางที�ถา่ยภาพ

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

บนัทกึดว้ยสมัผสัเดยีว

กดปุ่ ม REC/ENTER ของกลอ้งในขณะที�ยงัไมไ่ดเ้ปิดกลอ้ง จากนั�นกลอ้งจะเปิดขึ�นและเริ�มตน้บนัทกึ
ฟังกช์ั�นนี�สามารถใชง้านไดเ้มื�อโหมดถา่ยภาพเป็นภาพเคลื�อนไหว, บนัทกึไทมแ์ลปส ์หรอืสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

หมายเหตุ
ดว้ย บนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว การบนัทกึจะเริ�มตน้ขึ�นในโหมดถา่ยภาพที�กําหนดไวล้า่สดุกอ่นที�จะปิดสวติชก์ลอ้ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (บนัทกึดว้ยสมัผสัเดยีว) - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกด
ปุ่ ม REC/ENTER

 (ใชง้านบนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว)
 (ไมใ่ชง้านบนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว)

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ปิดอตัโนมตั ิ

ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั �งคา่ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตัไิด ้

หมายเหตุ
ปิดอตัโนมตั ิไมส่ามารถใชง้านไดใ้นกรณีตอ่ไปนี�
เมื�อบนัทกึขอ้มลูลงสื�อบนัทกึ
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืถา่ยภาพในโหมดบนัทกึไทมแ์ลปส์
ระหวา่งเลน่ภาพเคลื�อนไหว
เมื�อกําลงัทําการเชื�อมตอ่ Wi-Fi, เชื�อมตอ่รโีมทควบคมุ Wi-Fi, ภาพกําลงัถกูอพัโหลดไปยงัสมารท์โฟนหรอืสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
กําลงัทําการเชื�อมตอ่ HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
จา่ยไฟจากอปุกรณ ์USB ที�เชื�อมตอ่ดว้ย
เชื�อมตอ่กบัอปุกรณเ์ก็บขอ้มลู
ตั �งคา่ รโีมทอนิฟราเรด เป็น ON (FDR-X3000)

ในกรณีตอ่ไปนี� แมท้า่นจะเลอืก  หรอื  ในฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิแตร่ะยะเวลาที�ผา่นไปกอ่นปิดเครื�องจะถกูขยายออกไป
ขณะปรับคา่เมนู
ขณะเลน่ภาพนิ�ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ปิดอตัโนมตั)ิ - คา่ที�เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 (ปิดเครื�องเมื�อเวลาผา่นไปประมาณ 20 วนิาท)ี
 (ปิดเครื�องเมื�อเวลาผา่นไปประมาณ 60 วนิาท)ี
 (ไมปิ่ดเครื�องโดยอตัโนมตั)ิ

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

สลบั NTSC/PAL

ทา่นสามารถเลอืกการตั �งคา่ NTSC/PAL ใหส้อดคลอ้งกบัระบบ TV ของประเทศหรอืภมูภิาคที�ทา่นใชง้านกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ประเทศและภมูภิาคที�ใช ้TV ระบบ NTSC
ประเทศและภมูภิาคที�ใช ้TV ระบบ PAL

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) - /  (สลบั NTSC/PAL) จากน ั�น
กดปุ่ ม REC/ENTER

 (สลบัระบบกลอ้งจาก NTSC เป็น PAL)
 (สลบัระบบกลอ้งจาก PAL เป็น NTSC)

เมื�อทา่นพยายามเปลี�ยนการตั �งคา่ปัจจบุนั หนา้จอยนืยนัจะปรากฏขึ�น ใหไ้ปยงัขั �นตอนที� 3

2

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

เมื�อเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่เรยีบรอ้ยแลว้ กลอ้งจะรสีตารท์โดยอตัโนมตัิ

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่วนัที� & เวลา

ทา่นสามารถตั �งคา่ปี/เดอืน/วนัได ้

หมายเหตุ
เลอืก 0:00 สําหรับเวลาเที�ยงคนืและ 12:00 สําหรับเวลาเที�ยงวนั

เมื�อตั �งคา่ ขอ้มลูบนัทกึ GPS เป็น ON กลอ้งจะปรับวนัที�และเวลาโดยอตัโนมตัริะหวา่งอยูใ่นโหมดถา่ยภาพ (FDR-X3000/HDR-AS300)

ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนลําดบัการแสดงปี/เดอืน/วนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รายการความแตกตา่งของเวลาของเมอืงหลวงทั�วโลก

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่วนัที� & เวลา) จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

หนา้จอตั �งคา่ปี/เดอืน/วนัปรากฏขึ�น

2

ต ั�งคา่ปี/เดอืน/วนั

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อตั �งคา่ปี จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER เคอรเ์ซอรเ์ลื�อนไปที�ตําแหน่งเดอืน แลว้ทําซํ�าโดยวธิี
เดยีวกนัเพื�อตั �งคา่เดอืนและวนั

หนา้จอตั �งคา่เวลาปรากฏขึ�น

3

ต ั�งคา่เวลาดว้ยทาํซํ �าวธิกีารเดยีวกนักบัข ั�นตอนที� 34

กดปุ่ ม REC/ENTER

ตั �งคา่เวลาเสร็จสิ�นและหนา้จอเปลี�ยนกลบัไปเป็นเมนูกอ่นหนา้นี�

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่ทอ้งที�

ทา่นสามารถปรับนาฬกิาของกลอ้งใหต้รงกบัเวลาของพื�นที�ของทา่นโดยที�นาฬกิาไมต่อ้งหยดุเดนิได ้
พื�นที�กําหนดโดยความแตกตา่งของเวลาจากเวลามาตรฐานกรนีชิ (GMT) ด ู"รายการความแตกตา่งของเวลาของเมอืงหลวงทั�วโลก"

คาํแนะนํา
เมื�อตั �งคา่ขอ้มลู ขอ้มลูบนัทกึ GPS เป็น ON กลอ้งจะทําการปรับการตั �งคา่พื�นที�โดยอตัโนมตัใินโหมดบนัทกึ (FDR-X3000/HDR-AS300)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รายการความแตกตา่งของเวลาของเมอืงหลวงทั�วโลก

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่ทอ้งที�) - ความแตกตา่งของเวลา จาก
น ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

2

ยนืยนัเวลาบนหนา้จอที�แสดง จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER3

97



คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)

ตั �งคา่วา่จะใชเ้วลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น) รว่มกบัการตั �งคา่วนัที�และเวลาหรอืไม่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น)) - คา่ที�
เลอืก จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

 (ตั �งคา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น))
 (ไมต่ั �งคา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น))

2

98



คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เวอรช์นั่

สามารถแสดงเวอรช์ั�นของซอฟตแ์วรก์ลอ้งได ้

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (เวอรช์นั)่ จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

รเีซ็ตการตงั ้คา่

ทา่นสามารถรเีซต็การตั �งคา่กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ได ้

หมายเหตุ
เมื�อทา่นรเีซต็การตั �งคา่ ขอ้มลูการจับคู ่Bluetooth จะถกูรเีซต็ไปดว้ย ในการเชื�อมตอ่ใหม ่ใหล้บขอ้มลูการจับคูบ่นอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยกอ่น
ทําการเชื�อมตอ่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่ Bluetooth

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (รเีซ็ตการตงั ้คา่) จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER2

เลอืก  จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

วธิยีกเลกิการรเีซต็ ใหเ้ลอืก  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER
กลอ้งรสีตารท์โดยอตัโนมตัเิมื�อเสร็จสิ�นการรเีซต็

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ดภูาพบน TV (FDR-X3000/HDR-AS300)

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบั TV ที�มขีั �วตอ่ HDMIดว้ยสายไมโคร HDMI (แยกจําหน่าย) โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิจากคูม่อืการใชง้านของ TV

การควบคมุเนื�อหาที�เลน่
กรอภาพยอ้นกลบั/กรอภาพเดนิหนา้ (เฉพาะภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น): กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN ระหวา่งการกรอภาพยอ้นกลบั/กรอ
ภาพเดนิหนา้ เมื�อทา่นกดปุ่ มแตล่ะครั �งความเร็วจะเปลี�ยนไป 4 ระดบั
หยดุชั�วคราว (เฉพาะภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น): กดปุ่ ม REC/ENTER
หากทา่นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN ระหวา่งหยดุชั�วคราว จะสามารถกรอยอ้นกลบัหรอืกรอเดนิหนา้ได ้หากทา่นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม
DOWN คา้งไวข้ณะหยดุชั�วคราว ทา่นสามารถกรอภาพยอ้นกลบัอยา่งชา้หรอืกรอภาพเดนิหนา้อยา่งชา้ได ้

เริ�มเลน่สไลดโ์ชว ์(เฉพาะภาพนิ�งเทา่นั�น): กดปุ่ ม REC/ENTER
หยดุเลน่: กดปุ่ ม MENU จากนั�นเลอืก  * (โหมดถา่ยภาพ) เพื�อเปลี�ยนโหมดถา่ยภาพ

ปรบัระดบัเสยีง
1. กดปุ่ ม MENU ระหวา่งเลน่หรอืหยดุชั�วคราว
2. กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  -  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อแสดงตวัควบคมุระดบัเสยีง
3. กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเพิ�มหรอืลดระดบัเสยีง

ปิดสวติชข์องท ั�งกลอ้งและ TV1

เปิดฝาปิดชอ่งตอ่และเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบั TV ดว้ยสายไมโคร HDMI (แยกจาํหนา่ย)2

เปิด TV และต ั�งคา่สญัญาณเขา้ของ TV เป็น [HDMI input]3

กดปุ่ ม  (เปิด/เตรยีมพรอ้ม) ของกลอ้งเพื�อเปิดเครื�อง4

กดปุ่ ม MENU5

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (เลน่บน TV) - รปูแบบภาพเคลื�อนไหว/ภาพที�ตอ้งการดู

เลอืกการตั �งคา่ตอ่ไปนี�

 : ภาพเคลื�อนไหว MP4
 : ภาพนิ�ง
 : ภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K (30p) (  ปรากฏขึ�นเมื�อเลอืก NTSC และ  ปรากฏขึ�นเมื�อเลอืก PAL)

(FDR-X3000)
 : ภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K (24p) (  ปรากฏขึ�นเมื�อเลอืก NTSC เทา่นั�น) (FDR-X3000)
 : ภาพเคลื�อนไหว XAVC S HD

6

กดปุ่ ม REC/ENTER

เริ�มตน้เลน่
การเลน่หยดุลงชั�วคราวเมื�อทา่นกดปุ่ ม REC/ENTER อกีครั �ง

7

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*
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ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัการเลน่บนอปุกรณอ์ื�น
ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจากกลอ้งอาจไมส่ามารถเลน่ตามปกตบินอปุกรณอ์ื�นที�ไมใ่ชก่ลอ้งนี� ในลกัษณะเดยีวกนั ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึ
ดว้ยอปุกรณอ์ื�นอาจไมส่ามารถเลน่อยา่งถกูตอ้งดว้ยกลอ้งนี�

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เลน่ภาพดว้ย Live-View Remote

เลน่ภาพที�บนัทกึดว้ยกลอ้งโดยใช ้Live-View Remote
ตอ่ไปนี�เป็นรายละเอยีดขั �นตอนการเลน่ภาพเคลื�อนไหวดว้ย Live-View Remote “RM-LVR3” การแสดงผลอาจแตกตา่งออกไปตาม
Live-View Remote ที�ทา่นใชง้าน

กลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพ
วธิกีลบัสูโ่หมดถา่ยภาพ ใหดํ้าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�

กดปุ่ ม MENU บน Live-View Remote เพื�อเลอืก  (โหมดถา่ยภาพ) จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER บนรโีมทควบคมุ
กดปุ่ ม REC/ENTER บนกลอ้ง

หมายเหตุ
ไมส่ามารถเลน่เสยีง

เฟรมเรทของภาพที�ปรากฏบนจอภาพ LCD เมื�อเลน่โดยใชร้โีมทควบคมุจะเปลี�ยนแปลงไปตามสถานะของการสื�อสารขอ้มลู Wi-Fi ระหวา่งกลอ้ง
และรโีมทควบคมุ เฟรมเรทดงักลา่วนี�แตกตา่งไปจากเฟรมเรทที�ใชเ้มื�อบนัทกึภาพ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถกรอภาพเดนิหนา้ไดโ้ดยกดปุ่ ม UP ของรโีมทควบคมุ และกรอภาพยอ้นกลบัไดโ้ดยกดปุ่ ม DOWN

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU บนรโีมทควบคมุในขณะที�กลอ้งอยูใ่นโหมดถา่ยภาพ1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN บนรโีมทควบคมุเพื�อเลอืก  (เลน่ดว้ยรโีมทควบคมุ) จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER บน
รโีมทควบคมุ

2

เลอืกภาพที�ตอ้งการโดยกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN3

กดปุ่ ม REC/ENTER ของรโีมทควบคมุเพื�อเร ิ�มตน้เลน่

กดปุ่ ม REC/ENTER อกีครั �งเพื�อหยดุเลน่ชั�วขณะ

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ลบ

ภาพในแผน่บนัทกึขอ้มลูที�ทา่นไมต่อ้งการสามารถลบโดยใชส้มารท์โฟนที�ตดิตั �ง PlayMemories Mobile หรอื Live-View Remote
ดรูายละเอยีดวธิกีารใชง้าน PlayMemories Mobile หรอื Live-View Remote ไดจ้ากคูม่อืการใชง้านบนเว็บไซต์

หมายเหตุ
หากทา่นตอ้งการลบภาพทั �งหมดในแผน่บนัทกึขอ้มลู ใหฟ้อรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูดว้ยกลอ้ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

สรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์

กลอ้งตรวจหาซนีภาพที�มลีกัษณะเฉพาะจากภาพเคลื�อนไหวที�ถา่ยจากกลอ้ง และสรา้งภาพเคลื�อนไหวที�ประกอบดว้ยซนีภาพดงักลา่ว
(ภาพเคลื�อนไหวไฮไลท)์ โดยอตัโนมตั ิทา่นสามารถคดัลอกภาพเคลื�อนไหวไฮไลทด์ว้ยสมารท์โฟนของทา่นได ้ทา่นสามารถเริ�มตน้การ
สรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลทแ์ละทําการตั �งคา่ตา่งๆ ไดจ้ากสมารท์โฟนของทา่น

เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile จากสมารท์โฟนแลว้ทาํการเชื�อมตอ่เขา้กบักลอ้งผา่น Wi-Fi

ดรูาละเอยีดการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนไดจ้ากหวัขอ้ “เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน”

1

เลอืก “Highlight Movie Maker” ใน “ต ั�งคา่โปรแกรมในกลอ้ง” จาก “ต ั�งคา่” ของ PlayMemories Mobile2

กดที�ไอคอน  เพื�อเลอืกรปูแบบเนื�อหาที�ตอ้งการเพิ�มลงในภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์3
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เลอืกภาพเคลื�อนไหวที�ทา่นตอ้งการเพิ�มลงในภาพเคลื�อนไหวไฮไลทจ์ากวนัที�หรอืรายการเนื�อหา จากน ั�นกดปุ่ ม “ถดั
ไป”

กระบวนการสรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลทเ์ริ�มตน้ขึ�น

ทา่นไมส่ามารถเลอืกเนื�อหาแบบ MP4 และ XAVC S ในเวลาเดยีวกนั
ทา่นสามารถเลอืกภาพเคลื�อนไหวไดส้งูสดุ 100 ภาพตามวนัที�หรอืไฟล์
หากทา่นยกเลกิการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ระหวา่งกลอ้งกบัสมารท์โฟนขณะกําลงัสรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลท ์กลอ้งจะทําการสรา้ง
ภาพเคลื�อนไหวตอ่ไป
กดปุ่ ม REC/ENTER ของกลอ้งเพื�อยตุกิารสรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์

คาํแนะนํา

ใชเ้มนู “ตั �งคา่” เพื�อเปลี�ยนแปลงความยาวของภาพเคลื�อนไหว, BGM* และการมกิซเ์สยีง

4

การตั �งคา่นี�สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภมูภิาคเทา่นั�น*

หลงัจากสรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลทแ์ลว้ ทา่นสามารถทาํการ "คดัลอก" ไปยงัสมารท์โฟนได้

คาํแนะนํา

5
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หมายเหตุ
อพัเดต PlayMemories Mobile เป็นเฟิรม์แวรเ์วอรช์ั�นลา่สดุใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น

รปูแบบของภาพเคลื�อนไหวไฮไลทท์ี�สรา้งขึ�นคอื MP4

เนื�อหาตอ่ไปนี�ไมร่องรับการใชง้านกบัภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์
XAVC S 4K (FDR-X3000)
XAVC S HD 24p
การบนัทกึภาพความเร็วสงู

วธิกีารควบคมุและหนา้จอแสดงผลของโปรแกรม อาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในอนาคต

ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั “PlayMemories Mobile” ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี� 
(http://www.sony.net/pmm/)

เพลงประกอบที�ตดิตั �งไวแ้ลว้ในผลติภณัฑเ์ป็นขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการระหวา่ง Sony และผูอ้อกใบอนุญาต ภาพเคลื�อนไหวที�มเีพลงประกอบดงั
กลา่วไดรั้บอนุญาตสําหรับการใชง้านสว่นตวั ทําสําเนา แจกจา่ย หรอืเผยแพรต่อ่สาธารณะเฉพาะเมื�อภาพเคลื�อนไหวดงักลา่วไมไ่ดถ้กูใชเ้พื�อจดุ
ประสงคท์างการคา้และไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนไมว่า่ในรปูแบบใดจากบคุคลที�รับชมภาพเคลื�อนไหวดงักลา่ว

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ใหใ้ชโ้ปรแกรมเลน่ภาพเคลื�อนไหวของสมารท์โฟนเพื�อเลน่ภาพเคลื�อนไหวไฮไลทท์ี�คดัลอกไป
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

โอนเขา้ BGM

กลอ้งมเีพลงจํานวนแปดเพลงบนัทกึอยูต่อนเริ�มตน้ ซึ�งทา่นสามารถใชเ้ป็นเพลงประกอบเมื�อเลน่ภาพเคลื�อนไหวไฮไลทไ์ด ้
เมื�อทา่นใช ้Action Cam Movie Creator เชื�อมตอ่กลอ้งกบัเครื�องคอมพวิเตอร ์ทา่นสามารถเปลี�ยนเสยีงเพลงประกอบของกลอ้งไดโ้ดย
ใชเ้พลงจากเครื�องคอมพวิเตอร ์
โดยตอ้งตดิตั �ง Action Cam Movie Creator ลงในเครื�องคอมพวิเตอรเ์อาไวก้อ่น

วธิพีรวีวิ BGM
ดรูายละเอยีดวธิกีารทดลองเปิดเพลงประกอบที�ตดิตั �งไวแ้ลว้ภายในกลอ้งไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี� 
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html

 
วธิลีบ BGM ท ั�งหมด
1. กดปุ่ ม MENU
2. กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ดนตรปีระกอบ) -  (ฟอรแ์มต) จากนั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

 ปรากฏขึ�นเมื�อการลบเสร็จสิ�น

คาํแนะนํา
หากกลอ้งและ Action Cam Movie Creator ไมส่ามารถเชื�อมตอ่กนั ใหทํ้าตามขั �นตอนในหวัขอ้ “วธิลีบ BGM ทั �งหมด”

หมายเหตุ
การตั �งคา่นี�สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภมูภิาคเทา่นั�น

เพลงประกอบที�ตดิตั �งไวแ้ลว้ในผลติภณัฑเ์ป็นขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการระหวา่ง Sony และผูอ้อกใบอนุญาต ภาพเคลื�อนไหวที�มเีพลงประกอบดงั
กลา่วไดรั้บอนุญาตสําหรับการใชง้านสว่นตวั ทําสําเนา แจกจา่ย หรอืเผยแพรต่อ่สาธารณะเฉพาะเมื�อภาพเคลื�อนไหวดงักลา่วไมไ่ดถ้กูใชเ้พื�อจดุ
ประสงคท์างการคา้และไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนไมว่า่ในรปูแบบใดจากบคุคลที�รับชมภาพเคลื�อนไหวดงักลา่ว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สรา้งภาพเคลื�อนไหวไฮไลท์
ฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ดนตรปีระกอบ) -  จากน ั�นกดปุ่ ม
REC/ENTER

2

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายไมโคร USB ที�ใหม้าดว้ย

Music Transfer ของ Action Cam Movie Creator เริ�มตน้ทํางานโดยอตัโนมตัิ

3

ใช ้Music Transfer ของ Action Cam Movie Creator เพื�อเปลี�ยน BGM4
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คูม่อืชว่ยเหลอื
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สตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

ทา่นสามารถเผยแพรภ่าพเคลื�อนไหวแบบเรยีลไทมผ์า่นเว็บไซตแ์ชรว์ดิโีอ อยา่งเชน่ Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) โดย
ใชเ้ราทเ์ตอร ์Wi-Fi หรอืสมารท์โฟนที�สามารถสง่ผา่นการเชื�อมตอ่ไปยงักลอ้ง

การต ั�งคา่ตอ่ไปนี�จาํเป็นสาํหรบัการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ทําการตั �งคา่การออกอากาศดงัตอ่ไปนี�ในการตั �งคา่สตรมีมิ�งถา่ยทอดสดของกลอ้ง

ลงทะเบยีนผูใ้ชก้บั Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video)
สมารท์โฟน (ที�มคีณุสมบตัสิง่ผา่นการเชื�อมตอ่) หรอืระบบเครอืขา่ย Wi-Fi

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เตรยีมพรอ้มสําหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ดําเนนิการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ขอ้จํากดั

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

Wi-Fi1.
3G/LTE2.
โหมดสง่ผา่นการเชื�อมตอ่3.
Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video)4.
ผูช้ม5.
ความคดิเห็นจากผูช้ม6.

ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการตั �งคา่การสง่ผา่นการเชื�อมตอ่หรอืการตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi ไดจ้ากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกบัสมารท์โฟนหรอืบรกิารเครอืขา่ย
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางเครอืขา่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 
คณุสมบตัใินการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสดขึ�นอยูก่บับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ตและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในพื�นที�ของทา่น คณุสมบตันิี�อาจไมส่ามารถใช ้
งานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้จํากดัของบรกิารบรอดแบนดแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในพื�นที�ของทา่น

*
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คูม่อืชว่ยเหลอื
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เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

ทา่นต ั�งคา่อะไรไดบ้า้งใน Camera Settings for Live Streaming
การต ั�งคา่เครอืขา่ย
ทา่นสามารถตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi เป็นเครอืขา่ยที�กลอ้งของทา่นเชื�อมตอ่ดว้ย
SSID เครอืขา่ย, รหสัผา่น, โหมดรักษาความปลอดภยั
การต ั�งคา่สตรมีมิ�ง
ทา่นสามารถตั �งคา่วธิกีารสตรมีมิ�งได ้
เว็บไซตส์ตรมีมิ�ง, แชนแนล, คณุภาพของภาพ และตั �งคา่จัดเก็บของเว็บไซตส์ตรมีมิ�ง
ชื�อและคําอธบิายของวดิโีอที�จะใชส้ตรมีมิ�ง
ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบั Ustream (ปจัจบุนันี�คอื IBM Cloud Video)
Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video)เป็นเว็บไซตสํ์าหรับแชรว์ดิโีอที�ทา่นสามารถทําการถา่ยทอดและดภูาพวดิโีอดว้ยฟังกช์ั�นสตรี
มมิ�งถา่ยทอดสดของกลอ้งได ้ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี�
https://video.ibm.com/

หมายเหตุ
ขอ้มลูสว่นตวัของทา่น (ขอ้มลูที�จําเป็นสําหรับเขา้สู ่SNS) จะถกูบนัทกึเก็บไวภ้ายในกลอ้ง
หากทา่นตอ้งการกําจัดหรอืสง่มอบกลอ้งใหก้บัผูอ้ื�น ใหก้ดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) - 

 (รเีซต็การตงั ้คา่) -  และลบการตั �งคา่ตา่งๆ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ดําเนนิการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

กอ่นเริ�มตน้การสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด โปรดลงทะเบยีนบญัช ีUstream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) และตดิตั �งโปรแกรมเฉพาะ
สําหรับเครื�องคอมพวิเตอร ์“Action Cam Movie Creator” ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ดาวนโ์หลด “Action Cam Movie Creator” ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี�
http://www.sony.net/acmc/

1.

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสายไมโคร USB ที�ใหม้าดว้ย2.
ทําการตั �งคา่เครอืขา่ย ลงทะเบยีนบญัชทีี�เว็บไซตเ์ผยแพรว่ดิโีอ และทําการตั �งคา่ SNS บน “Camera Settings for Live
Streaming” ในการตั �งคา่กลอ้งของ Action Cam Movie Creator
ดรูายละเอยีดวธิกีารใชง้าน Action Cam Movie Creator ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี�
http://www.sony.net/guide/nst/

3.
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ขอ้จํากดั

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ดาํเนนิการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

ทา่นสามารถเริ�มตน้สตรมีมิ�งถา่ยทอดสดไดห้ลงัจากเสร็จสิ�นขั �นตอนการเตรยีมพรอ้ม เมื�อทําการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสดเป็นครั �งแรก ขอ
แนะนําใหท้า่นทดลองทําการสตรมีมิ�งในสิ�งแวดลอ้มที�เตรยีมพรอ้มเอาไวแ้ลว้หลงัจากที�ทําการตั �งคา่ตา่งๆ กบัเครื�องคอมพวิเตอร์
เรยีบรอ้ยแลว้

คาํแนะนํา
เมื�อตั �งคา่  เป็น ON รหสัเวลาและยสูเซอรบ์ติจะถกูฝังลงในการสตรมีมิ�งวดิโีอ (FDR-X3000)

การแสดงผลระหวา่งการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

เตรยีมพรอ้มเชื�อมตอ่กบัเว็บไซตเ์ผยแพรท่างเครอืขา่ย

1 มผีูเ้ขา้ชม ตวัเลขที�แสดงคอืจํานวนผูช้ม
2 เริ�มตน้สตรมีมิ�ง

หมายเหตุ
อาจมคีวามแตกตา่งของเวลาเล็กนอ้ยประมาณ 10 - 20 วนิาท ีระหวา่งจังหวะที�เริ�มตน้สตรมีมิ�งถา่ยทอดสดบนกลอ้งของทา่นและจังหวะที�เริ�มตน้
สตรมีมิ�งวดิโีอบนเว็บไซตส์ตรมีมิ�งวดิโีอ

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวที�กําลงัออกอากาศลงบนแผน่บนัทกึขอ้มลูของกลอ้ง เมื�อใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ภาพเคลื�อนไหวจะ
ไดรั้บการบนัทกึในเวลาเดยีวกนักบัการออกอากาศ*

กดปุ่ ม MENU1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  * (โหมดถา่ยภาพ) -  (โหมดถา่ยทอดสด) จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER2

ไอคอนของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนัที�เลอืกปรากฏขึ�น*

กดปุ่ ม REC/ENTER เพื�อเร ิ�มตน้สตรมีมิ�ง

ไฟ REC ดา้นบนของกลอ้งสวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ

3
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เมื�อแผน่บนัทกึขอ้มลูเต็ม การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะหยดุลงโดยไมห่ยดุการออกอากาศ หากไมม่แีผน่บนัทกึขอ้มลูอยูใ่นกลอ้ง จะดําเนนิการ
เฉพาะการออกอากาศภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น

 
REC/LIVE ไฟแสดงระหวา่งสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
หากทา่นเลอืกโหมดสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด ทา่นสามารถดสูถานะของการสตรมีมิ�งสําหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสดไดจ้ากไฟ REC/LIVE
ของกลอ้ง

1: ไฟ REC/LIVE
 ปิด: กอ่นการออกอากาศ
 สวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ: กําลงัออกอากาศ
 กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ: กําลงัออกอากาศ (มผีูเ้ขา้ชม)
 กะพรบิเป็นสแีดง: เกดิขอ้ผดิพลาดในการออกอากาศ

วธิหียดุการถา่ยทอดสด
กดปุ่ ม REC/ENTER อกีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ (FDR-X3000)
เตรยีมพรอ้มสําหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ขอ้จํากดั

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึไปพรอ้มกนัจะถกูประมวลผลในโหมด MP4/HQ*
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ขอ้จาํกดั

รายละเอยีดขอ้จํากดัเมื�อใชง้านการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

ขอ้จาํกดัสาํหรบั Ustream (ปจัจบุนันี�คอื IBM Cloud Video)
มขีอ้จํากดับางประการสําหรับการสตรมีมิ�งวดิโีอบน Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) ดรูายละเอยีดไดจ้ากเว็บไซต์
Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video)

GPS และ Wi-Fi ระหวา่งการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ฟังกช์ั�น GPS ถกูปิดการทํางานโดยอตัโนมตัริะหวา่งการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด (FDR-X3000/HDR-AS300)
ทา่นไมส่ามารถตดิตามดภูาพดว้ยสมารท์โฟนหรอื Live-View Remote ระหวา่งการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

การเชื�อมตอ่เครอืขา่ย
ใชส้มารท์โฟนที�มคีณุสมบตัสิง่ผา่นการเชื�อมตอ่หรอืเราทเ์ตอร ์Wi-Fi สําหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด อยา่งไรก็ตาม ไมรั่บประกนัวา่
จะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งกบัสมารท์โฟนหรอืเราทเ์ตอร ์Wi-Fi ทกุชนดิ ระบบ LAN ไรส้ายสาธารณะไมส่ามารถใชเ้ชื�อมตอ่
สําหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

สตรมีมิ�งถา่ยทอดสดพรอ้มกนัจากกลอ้งหลายตวั
ทา่นไมส่ามารถสตรมีมิ�งถา่ยทอดสดวดิโีอพรอ้มกนัจากกลอ้งมากกวา่หนึ�งตวัดว้ยบญัชเีดยีวกนั ทา่นจําเป็นตอ้งเชื�อมตอ่ดว้ยบญัชทีี�
แตกตา่งออกไป

ผลอนัเนื�องมาจากสภาวะของการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย
เมื�อเชื�อมตอ่ดว้ยฟังกช์ั�นสง่ผา่นการเชื�อมตอ่ของสมารท์โฟนหรอืผา่นเราทเ์ตอร ์Wi-Fi ภาพและเสยีงอาจมกีารกระตกุหรอืการสื�อสาร
อาจถกูตดัไดเ้นื�องมาจากสภาวะของการสื�อสารแบบไรส้าย

การเชื�อมตอ่สาํหรบัสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด
ระยะเวลาในการสื�อสารขอ้มลูที�ทา่นสามารถใชสํ้าหรับการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสดถกูจํากดัตามขอ้กําหนดของสมารท์โฟนหรอืเราท์
เตอร ์Wi-Fi โปรดตรวจสอบใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ระยะเวลาสตรมีมิ�งอยา่งตอ่เนื�อง
ระยะเวลาสตรมีมิ�งอยา่งตอ่เนื�องดว้ยกลอ้งถกูจํากดัไวท้ี�ประมาณ 13 ชั�วโมง

ขอ้จาํกดัของการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย
ในบางประเทศหรอืภมูภิาค ทา่นอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัเว็บไซตส์ตรมีมิ�งถา่ยทอดสด โปรดใชง้านฟังกช์ั�นนี�ภายใตก้ฎหมายของ
แตล่ะประเทศหรอืภมูภิาค

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ดําเนนิการสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

ตดิต ั�งโปรแกรมบนสมารท์โฟน

ตดิตั �ง PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน อพัเดต PlayMemories Mobile ใหเ้ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ หากทา่นไดต้ดิตั �งโปรแกรมบน
สมารท์โฟนเรยีบรอ้ยแลว้
ดรูายละเอยีดขอ้มลูลา่สดุเกี�ยวกบัการใชง้าน PlayMemories Mobile ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี�
http://www.sony.net/pmm/

คน้หา PlayMemories Mobile บน Google Play แลว้ทําการตดิตั �ง

คน้หา PlayMemories Mobile บน App Store แลว้ทําการตดิตั �ง

หากทาํรหสัผา่นหาย
1. เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยใชง้านไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย)
2. เปิดสวติชก์ลอ้ง
3. เปิด [Compute] - [PMHOME] - [INFO] - [WIFI_INF.TXT] บนเครื�องคอมพวิเตอร ์เพื�อตรวจสอบ ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

หมายเหตุ
ในบางประเทศหรอืภมูภิาคอาจไมร่องรับการใชง้านผา่น Google play ในกรณีนี�ใหค้น้หา “PlayMemories Mobile” จากอนิเทอรเ์น็ตแลว้ทําการ
ตดิตั �ง

ตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตที�สนับสนุน NFC เพื�อใชง้านฟังกช์ั�นสมัผัสเดยีว (NFC) (FDR-X3000/HDR-AS300)

ไมรั่บประกนัวา่ฟังกช์ั�น Wi-Fi และ Bluetooth ตามที�อธบิายนี�จะสามารถใชง้านกบัสมารท์โฟนและแท็บเล็ตไดใ้นทกุกรณี

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ตวัอยา่งการแสดงผลบนจอภาพสมารท์โฟน

 : คณุสมบตัขิองฟงักช์ ั�นรโีมทควบคมุ Wi-Fi
ตรวจสอบพื�นที�การมองเห็นกอ่นและขณะบนัทกึ
ตรวจดภูาพระหวา่งทําการบนัทกึ

 : การต ั�งคา่ตา่งๆ
 : ต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพ

 [โหมดภาพเคลื�อนไหว]
 [โหมดภาพนิ�ง]

 [โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส]์
 [โหมดบนัทกึแบบวนซํ�า]

 : เร ิ�มตน้/หยดุบนัทกึ

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ฟังกช์ั�น Wi-Fi และ Bluetooth จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ภาพไลฟ์ววิอาจมกีารกระตกุได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการรบกวนสญัญาณทางไฟฟ้าหรอืประสทิธภิาพของสมารท์โฟน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดเครื�องบนิ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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การใชฟ้งักช์ ั�นสมัผสัเดยีวเพื�อเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน Android ที�สนบัสนนุ NFC (FDR-
X3000/HDR-AS300)

เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นทําการเชื�อมตอ่

เกยีวกบั NFC
NFC เป็นเทคโนโลยสํีาหรับการสื�อสารไรส้ายระยะสั �นระหวา่งอปุกรณต์า่งๆ อยา่งเชน่ โทรศพัทม์อืถอืและแท็ค IC เป็นตน้ การสื�อสาร
ขอ้มลูสามารถเริ�มตน้ไดอ้ยา่งงา่ยๆ โดยแตะอปุกรณเ์ขา้ดว้ยกนัที�ตําแหน่งที�กําหนด
NFC (Near Field Communication) เป็นมาตรฐานสากลสําหรับเทคโนโลยสีื�อสารขอ้มลูระยะสั �น

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ฟังกช์ั�น Wi-Fi และ Bluetooth จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ภาพไลฟ์ววิอาจมกีารกระตกุได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการรบกวนสญัญาณทางไฟฟ้าหรอืประสทิธภิาพของสมารท์โฟน

เมื�อใชง้านกลอ้งหลายตวัจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ย ฟังกช์ั�น NFC สมัผัสเดยีวจะไมส่ามารถใชง้านได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดเครื�องบนิ
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน
เชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบั Wi-Fi ผา่น QR Code (อปุกรณ ์Android)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ต ั�งคา่ ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ของกลอ้งเป็น ON1

แตะ  (สญัลกัษณ ์N) ของสมารท์โฟนเขา้กบั  (สญัลกัษณ ์N) ของกลอ้ง

ยกเลกิฟังกช์ั�นนอนหลบัและการล็อคหนา้จอของสมารท์โฟนใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น
แตะคา้งไวโ้ดยไมเ่คลื�อนไหวจนกระทั�ง PlayMemories Mobile เริ�มตน้ทํางาน (1-2 วนิาท)ี
แตะ  (สญัลกัษณ ์N) ของสมารท์โฟนเขา้กบั  (สญัลกัษณ ์N) ของกลอ้ง หากไมพ่บ  (สญัลกัษณ ์N) บนสมารท์โฟน
โปรดดรูายละเอยีดตําแหน่งที�ใชส้มัผัสไดจ้ากคูม่อืการใชง้านของสมารท์โฟน
หากกลอ้งและสมารท์โฟนไมส่ามารถเชื�อมตอ่กนัไดด้ว้ย NFC ใหด้หูวัขอ้ ““เชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบั Wi-Fi ผา่น QR Code
(อปุกรณ ์Android)” แลว้จงึทําการเชื�อมตอ่

2
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เชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบั Wi-Fi ผา่น QR Code (อปุกรณ ์Android)

เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นทําการเชื�อมตอ่

กดปุ่ ม MENU บนกลอ้ง1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) -  จากน ั�นกด
ปุ่ ม REC/ENTER

2

เลอืกโหมดถา่ยภาพ ( / / / )3

เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน4

เลอืก [สแกน QR Code ของกลอ้ง] ใน PlayMemories Mobile5

เลอืก [OK] (เลอืก [OK] อกีคร ั�งเมื�อมขีอ้ความปรากฏขึ�น)6

119



หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ฟังกช์ั�น Wi-Fi จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ภาพไลฟ์ววิอาจมกีารกระตกุได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการรบกวนสญัญาณทางไฟฟ้าหรอืประสทิธภิาพของสมารท์โฟน

เมื�อควบคมุกลอ้งหลายตวัดว้ยอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ย ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่สมารท์โฟนเขา้กบั Wi-Fi ผา่น QR Code

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดเครื�องบนิ
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

สแกน QR Code ที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูบ่รเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง7

เมื�อ [เชื�อมตอ่กบักลอ้ง?] ปรากฏขึ�นบนสมารท์โฟน ใหเ้ลอืก [OK]8
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ทาํการต ั�งคา่ Wi-Fi บนสมารท์โฟนผา่น QR Code (iPhone/iPad)

เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นทําการเชื�อมตอ่

กดปุ่ ม MENU บนกลอ้ง1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) -  จากน ั�นกด
ปุ่ ม REC/ENTER

2

เลอืกโหมดถา่ยภาพ ( / / / )3

เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน4

เลอืก [สแกน QR Code ของกลอ้ง] ใน PlayMemories Mobile5

เลอืก [OK] (เลอืก [OK] อกีคร ั�งเมื�อมขีอ้ความปรากฏขึ�น)6
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สแกน QR Code ที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูบ่รเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง7

ทาํการตดิต ั�งโปรไฟล ์(ขอ้มลูต ั�งคา่) ใหเ้สร็จสิ�น ตามคาํแนะนําที�ปรากฏขึ�นบนจอภาพ

หากมกีารถามถงึรหสัผา่น ใหใ้สร่หสัผา่นของ iPhone/iPad

8

ที�หนา้จอหลกั เลอืก [การต ั�งคา่] - [Wi-Fi]9
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หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ฟังกช์ั�น Wi-Fi จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ภาพไลฟ์ววิอาจมกีารกระตกุได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการรบกวนสญัญาณทางไฟฟ้าหรอืประสทิธภิาพของสมารท์โฟน

เมื�อควบคมุกลอ้งหลายตวัดว้ยอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ย ทา่นจะไมส่ามารถตั �งคา่ Wi-Fi บนสมารท์โฟนผา่น QR Code

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดเครื�องบนิ
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

เลอืก SSID ที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูบ่รเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง10

กลบัสูห่นา้จอหลกั จากน ั�นเปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile11
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เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนดว้ย ID/รหสัผา่น (อปุกรณ ์Android)

เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นทําการเชื�อมตอ่

กดปุ่ ม MENU บนกลอ้ง1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) -  จากน ั�นกด
ปุ่ ม REC/ENTER

2

เลอืกโหมดถา่ยภาพ ( / / / )3

เปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน4

เลอืก SSID ที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูบ่รเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง5

ป้อนรหสัผา่นตามที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูท่ ี�ดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง (เฉพาะคร ั�งแรก
เทา่น ั�น)

6
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หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ฟังกช์ั�น Wi-Fi จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ภาพไลฟ์ววิอาจมกีารกระตกุได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการรบกวนสญัญาณทางไฟฟ้าหรอืประสทิธภิาพของสมารท์โฟน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดเครื�องบนิ
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนดว้ย ID/รหสัผา่น (iPhone/iPad)

เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นทําการเชื�อมตอ่

กดปุ่ ม MENU บนกลอ้ง1

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การต ั�งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) -  จากน ั�นกด
ปุ่ ม REC/ENTER

2

เลอืกโหมดถา่ยภาพ ( / / / )3

ที�หนา้จอหลกับนสมารท์โฟน เลอืก [การต ั�งคา่] – [Wi-Fi]4

เลอืก SSID ที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูบ่รเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง5

ป้อนรหสัผา่นตามที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูท่ ี�ดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้ง (เฉพาะคร ั�งแรก
เทา่น ั�น)

6
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หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมดเครื�องบนิ เป็น ON ฟังกช์ั�น Wi-Fi จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ภาพไลฟ์ววิอาจมกีารกระตกุได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการรบกวนสญัญาณทางไฟฟ้าหรอืประสทิธภิาพของสมารท์โฟน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดเครื�องบนิ
เตรยีมพรอ้มสําหรับการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดเ้ชื�อมตอ่กบั SSID ที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูบ่รเิวณดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�
ของกลอ้ง

7

กลบัสูห่นา้จอหลกั จากน ั�นเปิดโปรแกรม PlayMemories Mobile8
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เชื�อมตอ่กลอ้งตวัเดยีวเขา้กบั Live-View Remote (การเชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)

หวัขอ้นี�อธบิายวธิกีารเชื�อมตอ่กบั Live-View Remote “RM-LVR3” หากทา่นใชง้าน Live-View Remote รุน่อื�น โปรดดรูายละเอยีด
รโีมทควบคมุที�ใชง้านรว่มกนัไดจ้ากคูม่อืชว่ยเหลอื

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ เสยีงบปี เป็น OFF จะไมม่เีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่

หากไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ได ้อาจมสีาเหตมุาจากความแออดัของคลื�นวทิย ุใหล้องเปลี�ยนตําแหน่งแลว้ทําการเชื�อมตอ่ใหม่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เปิดเครื�อง Live-View Remote

ดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ “เชื�อมตอ่รโีมทควบคมุเขา้กบักลอ้งตวัเดยีวผา่น Wi-Fi” ใน คูม่อืชว่ยเหลอื ของ Live-View Remote
(RM-LVR3) 
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

1

ต ั�งคา่โหมดเชื�อมตอ่ของกลอ้ง

กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - 
 จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

2

เลอืก SSID ตามที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูท่ ี�ดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้งโดยใช ้Live-View
Remote

มเีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่ จากนั�น  จะปรากฏขึ�นบนจอแสดงผล

3

กดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  จากน ั�นกดปุ่ ม REC/ENTER4

129

http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/


คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เชื�อมตอ่กลอ้งหลายตวัเขา้กบั Live-View Remote (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ)

หวัขอ้นี�อธบิายวธิกีารเชื�อมตอ่กบั Live-View Remote “RM-LVR3” หากทา่นใชง้าน Live-View Remote รุน่อื�น โปรดดรูายละเอยีด
รโีมทควบคมุที�ใชง้านรว่มกนัไดจ้ากคูม่อืชว่ยเหลอื

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ เสยีงบปี เป็น OFF จะไมม่เีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เปิดเครื�อง Live-View Remote

ดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ “เชื�อมตอ่รโีมทควบคมุเขา้กบักลอ้งหลายตวัผา่น Wi-Fi” ใน คูม่อืชว่ยเหลอื ของ Live-View Remote
(RM-LVR3) 
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

1

ต ั�งคา่กลอ้ง

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบั Live-View Remote เป็นครั �งแรก
กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - 

 (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ) -  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER  
เมื�อมเีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่และ  ปรากฏขึ�นบนจอแสดงผล ใหล้งทะเบยีนกลอ้งโดยใช ้Live-View Remote  

 จะปรากฏขึ�นบนจอแสดงผลของกลอ้งเมื�อการเชื�อมตอ่เสร็จสิ�น กดปุ่ ม REC/ENTER

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบั Live-View Remote ตั �งแตค่รั �งที�สองเป็นตน้ไป
กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - 

 (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ) -  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

2

หากทา่นตอ้งการเชื�อมตอ่กบักลอ้งตวัอื�นๆ ตอ่ไป ใหท้าํซํ �าต ั�งแตข่ ั�นตอนที� 23
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เชื�อมตอ่กลอ้งตวัเดยีวเขา้กบั Handycam (การเชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)

ทา่นสามารถควบคมุกลอ้งนี�ดว้ยกลอ้ง Handycam ที�รองรับฟังกช์ั�นควบคมุกลอ้งหลายตวั

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ เสยีงบปี เป็น OFF จะไมม่เีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เปิดสวติช ์Handycam

ดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ “เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบักลอ้งหนึ�งตวัดว้ยการควบคมุกลอ้งหลายตวั (เชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)” ใน
คูม่อืชว่ยเหลอื ของ Handycam. 
ตวัอยา่ง: คูม่อืชว่ยเหลอื ของ FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55 
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

1

ต ั�งคา่โหมดเชื�อมตอ่ของกลอ้ง

กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - 
 จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

2

เลอืก SSID ตามที�พมิพอ์ยูบ่นสติ�กเกอรท์ ี�ตดิอยูท่ ี�ดา้นหลงัของฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�ของกลอ้งโดยใช ้Handycam

มเีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่ จากนั�น  จะปรากฏขึ�นบนจอแสดงผล

3

กดปุ่ ม REC/ENTER4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เชื�อมตอ่กลอ้งหลายตวัเขา้กบั Handycam (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ)

ทา่นสามารถควบคมุกลอ้งนี�ดว้ยกลอ้ง Handycam ที�รองรับฟังกช์ั�นควบคมุกลอ้งหลายตวั

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ เสยีงบปี เป็น OFF จะไมม่เีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เปิดสวติช ์Handycam

ดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ “เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบักลอ้งมากกวา่หนึ�งตวัดว้ยการควบคมุกลอ้งหลายตวั (เชื�อมตอ่แบบหลาย
จดุ)” ใน คูม่อืชว่ยเหลอื ของ Handycam 
ตวัอยา่ง: คูม่อืชว่ยเหลอื ของ FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55 
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

1

ต ั�งคา่โหมดเชื�อมตอ่ของกลอ้ง

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบั Handycam เป็นครั �งแรก
กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - 

 (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ) -  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER  
เมื�อมเีสยีงเตอืนการเชื�อมตอ่และ  ปรากฏขึ�นบนจอแสดงผล ใหล้งทะเบยีนกลอ้งโดยใช ้Handycam  

 จะปรากฏขึ�นบนจอแสดงผลของกลอ้งเมื�อการเชื�อมตอ่เสร็จสิ�น

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบั Handycam ตั �งแตค่รั �งที�สองเป็นตน้ไป
กดปุ่ ม MENU จากนั�นกดปุ่ ม UP หรอืปุ่ ม DOWN เพื�อเลอืก  (การตั �งคา่กลอ้ง) -  (ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi) - 

 (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ) -  จากนั�นกดปุ่ ม REC/ENTER

2

หากทา่นตอ้งการเชื�อมตอ่กบักลอ้งตวัอื�นๆ ตอ่ไป ใหท้าํซํ �าต ั�งแตข่ ั�นตอนที� 23

132

http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/


คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ฟงักช์ ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator

Action Cam Movie CreatorTM ชว่ยใหท้า่นสามารถโอนภาพเคลื�อนไหวไปยงัเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละแกไ้ขภาพเพื�อใชง้านในรปูแบบ
ตา่งๆ ได ้

ไปที� URL ตอ่ไปนี�เพื�อทําการตดิตั �งซอฟตแ์วร์
http://www.sony.net/acmc/
Action Cam Movie Creator สําหรับใชโ้อนภาพเคลื�อนไหวและตดัตอ่ภาพเคลื�อนไหว และ PlayMemories Home สําหรับใชเ้ลน่ภาพ
จะไดรั้บการตดิตั �งพรอ้มกนั

ฟงักช์ ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator
โอนเขา้ภาพเคลื�อนไหวและภาพนิ�ง
แกไ้ขภาพเคลื�อนไหว (สําหรับภาพเคลื�อนไหวจาก FDR-X3000/HDR-AS300 ขอ้มลูตดิตามและความเร็วการเคลื�อนที�จะปรากฏ
ขึ�น)

ฟงักช์ ั�นที�มปีระโยชนข์อง PlayMemories Home
เลน่ภาพเคลื�อนไหวและภาพนิ�ง

หมายเหตุ
ใช ้Action Cam Movie Creator เมื�อตอ้งการโอนภาพเคลื�อนไหวไปยงัเครื�องคอมพวิเตอร ์หากทา่นโอนขอ้มลูเขา้ดว้ยวธิอีื�น ขอ้มลู GPS จะไม่
ถกูโอนมาจาก FDR-X3000/HDR-AS300

ใชส้ายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย) เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตดิตั �ง Action Cam Movie Creator บนเครื�องคอมพวิเตอร์

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตดิต ั�ง Action Cam Movie Creator บนเครื�องคอมพวิเตอร์

ตดิตั �ง Action Cam Movie Creator บนเครื�องคอมพวิเตอร ์โดยทําตามขั �นตอนดา้นลา่ง

หมายเหตุ
อยา่ปลดสายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย) ออกจากกลอ้งในขณะที�จอภาพของเครื�องคอมพวิเตอรแ์สดงวา่กําลงัมกีารใชง้านหรอือา่น/เขยีนขอ้มลู
จากกลอ้ง เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัขอ้มลูได ้

วธิยีกเลกิการเชื�อมตอ่ระหวา่งเครื�องคอมพวิเตอรก์บักลอ้ง ใหก้ดที�  บนถาดงาน จากนั�นกดที�  (ไอคอนที�ตอ้งการลบ) หากทา่นใชง้าน
Windows Vista ใหก้ดที�  ในถาดงาน (task tray)

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เปิดเครื�องคอมพวิเตอร์

เขา้สูร่ะบบในฐานะผูด้แูลระบบ
ปิดโปรแกรมทั �งหมดที�กําลงัทํางานอยูบ่นเครื�องคอมพวิเตอรก์อ่นเริ�มทําการตดิตั �งซอฟตแ์วร์

1

ไปที� URL ตอ่ไปนี�โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเบราเซอรข์องเครื�องคอมพวิเตอร ์และทาํการตดิต ั�ง Action Cam Movie Creator

http://www.sony.net/acmc/
เมื�อการตดิตั �งเสร็จสิ�น Action Cam Movie Creator จะเริ�มทํางาน

2

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายไมโคร USB ที�ใหม้าดว้ย

Action Cam Movie Creator อาจมฟัีงกช์ั�นใหม่ๆ  เพิ�มเตมิ ใหเ้ชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรแ์มว้า่จะม ีAction Cam
Movie Creator ตดิตั �งอยูบ่นเครื�องคอมพวิเตอรแ์ลว้ก็ตาม

3
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ฟงักช์ ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam App

ทา่นสามารถใช ้Action Cam App สําหรับสมารท์โฟน/แท็บเล็ต เพื�อจัดเก็บภาพเคลื�อนไหวดว้ยสมารท์โฟนและยงัสามารถตดัตอ่ภาพ
เคลื�อนไหวดว้ยขั �นตอนอยา่งงา่ยได ้
นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถเพิ�มเอฟเฟ็คอยา่งเชน่ การเลน่ภาพหลายมมุมองหรอืดว้ยความเร็วตา่งๆ และยงัสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหว
ไทมแ์ลปสไ์ดด้ว้ย

ดรูายละเอยีดขอ้มลูลา่สดุเกี�ยวกบัการใชง้าน Action Cam App ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี�
http://www.sony.net/acap/

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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การตดิต ั�ง Action Cam App

ตดิตั �ง Action Cam App ที�สมารท์โฟน/แท็บเล็ตของทา่นรองรับการทํางาน
ดขูอ้มลูลา่สดุและขอ้มลูเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นของ Action Cam App ไดจ้ากเว็บไซตต์อ่ไปนี�
http://www.sony.net/acap/
  
คน้หา Action Cam App บน Google play แลว้ทําการตดิตั �ง

ในบางประเทศหรอืภมูภิาคอาจไมร่องรับการใชง้านผา่น   

Google play
  
คน้หา Action Cam App บน App Store แลว้ทําการตดิตั �ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ระยะเวลาบนัทกึและเลน่ภาพโดยประมาณสาํหรบักอ้นแบตเตอรี�ท ี�ใหม้าดว้ย

ระยะเวลาโดยประมาณเมื�อใชก้อ้นแบตเตอรี�ที�ชารจ์ไฟจนเต็ม

เวลาที�บนัทกึได้

FDR-X3000
คณุภาพของภาพ: 4K 30p
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งตอ่เนื�อง: 50 นาท ี(60 นาท)ี
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งไมต่อ่เนื�อง: 40 นาท ี(45 นาท)ี

คณุภาพของภาพ: HQ
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งตอ่เนื�อง: 125 นาท ี(135 นาท)ี
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งไมต่อ่เนื�อง: 80 นาท ี(85 นาท)ี

HDR-AS300
คณุภาพของภาพ: HQ
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งตอ่เนื�อง: 125 นาท ี(135 นาท)ี
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งไมต่อ่เนื�อง: 80 นาท ี(85 นาท)ี

HDR-AS50
คณุภาพของภาพ: HQ
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งตอ่เนื�อง: 165 นาท ี(195 นาท)ี
ระยะเวลาบนัทกึอยา่งไมต่อ่เนื�อง: 110 นาท ี(130 นาท)ี

เวลาในการเปิดดู

FDR-X3000
คณุภาพของภาพเป็นแบบ 4K 30p: 90 นาท ี(100 นาท)ี
คณุภาพของภาพเป็นแบบ HQ: 170 นาท ี(195 นาท)ี

HDR-AS300
คณุภาพของภาพเป็นแบบ HQ: 170 นาท ี(195 นาท)ี

ระยะเวลาวดัจากการใชก้อ้นแบตเตอรี�ที�ชารจ์จนเต็มหนึ�งกอ้น
( ) แสดงระยะเวลาบนัทกึเมื�อตั �งคา่ปิดการใชง้านรโีมทควบคมุ Wi-Fi และระยะเวลาเลน่ภาพ เมื�อกลอ้งเชื�อมตอ่กบั TV ดว้ยสาย HDMI
(แยกจําหน่าย)
ระยะเวลาที�บนัทกึภาพไดอ้าจสั �นลง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของการบนัทกึ
ระยะเวลาบนัทกึอาจยาวนานขึ�นเมื�อตั �งคา่ Wi-Fi หรอื GPS* เป็น OFF

การถา่ยภาพเคลื�อนไหว 4K และการเชื�อมตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าปรมิาณมาก ดงันั�นการถา่ยภาพ
เคลื�อนไหวดงักลา่วอยา่งตอ่เนื�องอาจทําใหก้ลอ้งรอ้นขึ�นเกนิกวา่ที�กําหนดได ้เพื�อเป็นการป้องกนัตวักลอ้ง กลอ้งจะดบัลงโดย
อตัโนมตัเิมื�อมคีวามรอ้นสงูเกนิไป
เมื�อทา่นเริ�มตน้ถา่ยภาพเคลื�อนไหวหลงัจากที�ปิดสวติชก์ลอ้งทิ�งไวส้กัครู ่ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�อง (ระยะเวลา
ตั �งแตเ่ริ�มตน้จนถงึสิ�นสดุการถา่ยภาพ) ดงัที�แสดงดา้นลา่งจะปรากฏขึ�น ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึไดอ้าจสั �นลง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว 4K ในบรเิวณที�มอีณุหภมูสิงู
 
ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�อง (*1)

GPS มเีฉพาะใน FDR-X3000/HDR-AS300 เทา่นั�น*

ต ั�งคา่การเชื�อม เชื�อมตอ่กบั Live-View รปูแบบภาพเคลื�อนไหว
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ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องมคีวามแตกตา่งกนัไปตามรปูแบบไฟล,์ การตั �งคา่คณุภาพของภาพ, ระบบเครอืขา่ย Wi-
Fi และวธิกีารใชง้านกลอ้งกอ่นเริ�มตน้บนัทกึ หากทา่นตรวจสอบองคป์ระกอบภาพซํ�าอยา่งตอ่เนื�องขณะที�สวติชก์ลอ้งเปิดคา้งอยู่
กลอ้งอาจเกดิความรอ้นสงูและทําใหร้ะยะเวลาที�สามารถบนัทกึไดส้ั �นลง
ใหห้ยดุถา่ยภาพเคลื�อนไหวเมื�อ  ปรากฏขึ�นบนจอภาพ
เมื�อการถา่ยภาพเคลื�อนไหวหยดุลงเนื�องจากความรอ้นสงูเกนิไป ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งแลว้ปลอ่ยทิ�งไวส้กัครูเ่พื�อใหเ้ย็นลง ทา่นสามารถ
เริ�มตน้ถา่ยภาพไดอ้กีครั �งเมื�ออณุหภมูขิองกลอ้งลดลง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ตอ่ Wi-Fi Remote/สมารท์โฟน FDR-X3000 HDR-AS300 HDR-AS50

XAVC S 4K 
2160
30p/25p 60M

MP4 
1080
30p/25p HQ

MP4 
1080
30p/25p HQ

MP4 
1080
30p/25p HQ

ต ั�งคา่การเชื�อม

ตอ่ Wi-Fi

เชื�อมตอ่กบั Live-View

Remote/สมารท์โฟน

รปูแบบภาพเคลื�อนไหว

FDR-X3000 HDR-AS300 HDR-AS50

XAVC S 4K 
2160
30p/25p 60M

MP4 
1080
30p/25p HQ

MP4 
1080
30p/25p HQ

MP4 
1080
30p/25p HQ

ON

เชื�อมตอ่
ประมาณ 25
นาท ี(*2)

ประมาณ 115
นาที

ประมาณ 115
นาที

ประมาณ 150
นาที

ไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ ประมาณ 50
นาที

ประมาณ 125
นาที

ประมาณ 125
นาที

ประมาณ 165
นาที

OFF - ประมาณ 60
นาที

ประมาณ 135
นาที

ประมาณ 135
นาที

ประมาณ 195
นาที

ระยะเวลาที�วดัไดเ้มื�อใชก้อ้นแบตเตอรี�ที�ชารจ์เต็ม ที�อณุหภมู ิ25°C (โดยไมใ่ชก้ลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า)*1
เมื�อความรอ้นของกลอ้งสงูเกนิไป กลอ้งจะดบัลงโดยอตัโนมตัแิมแ้บตเตอรี�จะยงัไมใ่กลห้มด หากทา่นเลอืก  (ปิดจอภาพอตัโนมตัเิมื�อถา่ยภาพ) บน
Live-View Remote (RM-LVR3) และทา่นไมไ่ดใ้ชง้านรโีมทควบคมุภายในระยะเวลาที�กําหนด ฟังกช์ั�น Wi-Fi ของกลอ้งจะเปลี�ยนเป็น OFF โดยอตัโนมตัิ
(Bluetooth ยงัคงเชื�อมตอ่อยู)่ เพื�อลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�

*2
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เวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดโ้ดยประมาณ

ตอ่ไปนี�เป็นขอ้มลูระยะเวลาโดยรวมที�สามารถบนัทกึไดโ้ดยประมาณดว้ยแผน่บนัทกึขอ้มลูที�ฟอรแ์มตโดยกลอ้งนี�  
ระยะเวลาอาจแตกตา่งออกไป ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเงื�อนไขในการถา่ยภาพและชนดิของแผน่บนัทกึขอ้มลูที�ใช ้

XAVC S

MP4

บติ
เรท

แผน่
บนัทกึ
ขอ้มลู

รปูแบบภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่เป็น (ระยะ
เวลาบนัทกึแบบวนซํ�า)

XAVC S 4K
(FDR-X3000)

XAVC S HD
(FDR-X3000)

XAVC S HD (HDR-
AS300/HDR-AS50)

FDR-
X3000

HDR-AS300/HDR-
AS50

100
Mbps

64 GB 75 นาที 75 นาที - 45 นาที -

128 GB 155 นาที 155 นาที - 120 นาที -

60
Mbps

64 GB 125 นาที 125 นาที - 90 นาที -

128 GB 255 นาที 255 นาที - 225 นาที -

50
Mbps

64 GB - 155 นาที 155 นาที 105 นาที 105 นาที

128 GB - 310 นาที 310 นาที 240 นาที 240 นาที

คณุภาพของ
ภาพ

แผน่บนัทกึ
ขอ้มลู

รปูแบบภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่เป็น (ระยะเวลา
บนัทกึแบบวนซํ�า)

MP4 (FDR-X3000/HDR-
AS300)

MP4 (HDR-
AS50) FDR-X3000/HDR-AS300 HDR-AS50

PS

8 GB 35 นาที 35 นาที - -

16 GB 75 นาที 75 นาที 45 นาที 45 นาที

32 GB 155 นาที 155 นาที 120 นาที 120 นาที

64 GB 320 นาที 320 นาที 285 นาที 285 นาที

128 GB 640 นาที 640 นาที 600 นาที 600 นาที

HQ

8 GB 60 นาที 60 นาที 30 นาที 30 นาที

16 GB 120 นาที 120 นาที 90 นาที 90 นาที

32 GB 250 นาที 250 นาที 225 นาที 225 นาที

64 GB 505 นาที 505 นาที 480 นาที 480 นาที

128 GB 1015 นาที 1015 นาที 1005 นาที 1005 นาที

STD 8 GB 155 นาที 155 นาที 30 นาที 30 นาที

16 GB 320 นาที 320 นาที 90 นาที 90 นาที
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หมายเหตุ
ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึไดอ้าจแตกตา่งออกไป ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเงื�อนไขการบนัทกึภาพ, ตวัแบบ และการตั �งคา่คณุภาพของภาพ

ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องสงูสดุประมาณ 13 ชั�วโมง 
อยา่งไรก็ตามเมื�อตั �งคา่ “รปูแบบภาพเคลื�อนไหว” เป็น MP4 และตั �งเฟรมเรทภาพเป็น 240p/200p ในการบนัทกึภาพความเร็วสงู ระยะเวลาถา่ย
ภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องสงูสดุจะมคีา่เป็น 4 ชม. 50 นาทโีดยประมาณ เมื�อตั �งเฟรมเรทภาพเป็น 120p/100p ในการบนัทกึภาพความเร็วสงู
ระยะเวลาถา่ยภาพเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�องสงูสดุจะมคีา่เป็น 9 ชม. 40 นาทโีดยประมาณ

ระยะเวลาที�แสดงเป็นระยะเวลาที�บนัทกึดว้ยแผน่บนัทกึขอ้มลู Sony

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

คณุภาพของ
ภาพ

แผน่บนัทกึ
ขอ้มลู

รปูแบบภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่เป็น (ระยะเวลา
บนัทกึแบบวนซํ�า)

MP4 (FDR-X3000/HDR-
AS300)

MP4 (HDR-
AS50) FDR-X3000/HDR-AS300 HDR-AS50

32 GB 655 นาที 655 นาที 225 นาที 225 นาที

64 GB 1320 นาที 1320 นาที 480 นาที 480 นาที

128 GB 2650 นาที 2650 นาที 1005 นาที 1005 นาที

HS120/HS100*

8 GB 35 นาที 35 นาที - -

16 GB 75 นาที 75 นาที 45 นาที 45 นาที

32 GB 155 นาที 155 นาที 120 นาที 120 นาที

64 GB 320 นาที 320 นาที 285 นาที 285 นาที

128 GB 640 นาที 640 นาที 600 นาที 600 นาที

HS240/HS200*

8 GB 35 นาที - - -

16 GB 75 นาที - 45 นาที -

32 GB 155 นาที - 120 นาที -

64 GB 320 นาที - 285 นาที -

128 GB 640 นาที - 600 นาที -

เฟรมเรทเปลี�ยนแปลงไปตามการสลบั NTSC/PAL*
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จาํนวนภาพนิ�งที�บนัทกึไดโ้ดยประมาณ

FDR-X3000/HDR-AS300

จาํนวนพกิเซล: 8.3M (ถา่ยภาพไทมแ์ลปส)์ (16:9)
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 8GB: 2500 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 16GB: 5000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 32GB: 10000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 64GB: 20000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 128GB: 40000 ภาพ

จาํนวนพกิเซล: 12.0M (ภาพนิ�ง)
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 8GB: 1250 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 16GB: 2500 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 32GB: 5000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 64GB: 9900 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 128GB: 20000 ภาพ

HDR-AS50

จาํนวนพกิเซล: 8.3M (ถา่ยภาพไทมแ์ลปส)์ (16:9)
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 8GB: 2500 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 16GB: 5000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 32GB: 10000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 64GB: 20000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 128GB: 40000 ภาพ

จาํนวนพกิเซล: 11.9M (ภาพนิ�ง)
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 8GB: 1250 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 16GB: 2500 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 32GB: 5100 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 64GB: 10000 ภาพ
เมื�อใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูขนาด 128GB: 20000 ภาพ
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การชารจ์กอ้นแบตเตอรี�

ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�กอ่นใชง้านกลอ้งเป็นครั �งแรก
ขอแนะนําใหช้ารจ์กอ้นแบตเตอรี�ที�อณุหภมูแิวดลอ้มระหวา่ง 10°C ถงึ 30°C จนกวา่ไฟ CHG (ชารจ์) จะดบัลง ทา่นอาจไมส่ามารถ
ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพเมื�ออณุหภมูอิยูน่อกชว่งดงักลา่ว
ไฟ CHG (ชารจ์) กะพรบิระหวา่งการชารจ์อปุกรณใ์นกรณีตอ่ไปนี�:
ใสก่อ้นแบตเตอรี�ไมถ่กูตอ้ง
กอ้นแบตเตอรี�เสยี
เมื�ออณุหภมูขิองกอ้นแบตเตอรี�สงูหรอืตํ�า
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การใชง้านกอ้นแบตเตอรี�อยา่งเต็มประสทิธภิาพ

กอ้นแบตเตอรี�มปีระสทิธภิาพลดลงในสภาพแวดลอ้มที�มอีณุหภมูตํิ�า (นอ้ยกวา่ 10°C) ดงันั�นในบรเิวณที�มอีากาศเย็น ระยะเวลาที�
สามารถใชง้านกอ้นแบตเตอรี�ไดจ้ะสั �นลง ขอแนะนําใหทํ้าดงันี� เพื�อใหส้ามารถใชง้านกอ้นแบตเตอรี�ไดน้านขึ�น: เก็บกอ้นแบตเตอรี�ใน
กระเป๋าที�อยูต่ดิกบัตวัทา่น เพื�อรักษาใหแ้บตเตอรี�อุน่อยูเ่สมอ จากนั�นจงึใสล่งในกลอ้งทนัทกีอ่นเริ�มถา่ยภาพ
กอ้นแบตเตอรี�จะหมดเร็ว หากทา่นเลน่ภาพ, กรอเดนิหนา้ และกรอกลบับอ่ยๆ
ปิดสวติชก์ลอ้งทกุครั �งที�ทา่นไมใ่ชง้านกลอ้ง กอ้นแบตเตอรี�หมดเร็วขึ�นเมื�ออยูใ่นโหมดเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ
ขอแนะนําใหเ้ตรยีมกอ้นแบตเตอรี�สํารองไวอ้ยา่งนอ้ยสองหรอืสามเทา่ของเวลาที�คาดวา่จะทําการบนัทกึภาพ และควรทดลองบนัทกึ
กอ่นทําการบนัทกึภาพจรงิ
ทา่นอาจไมส่ามารถเปิดสวติชก์ลอ้งหรอือาจไมส่ามารถชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ หากสว่นขั �วไฟฟ้าของ
แบตเตอรี�สกปรก ในกรณีนี�ใหเ้ชด็สิ�งสกปรกออกเบาๆ ดว้ยผา้นุ่มๆ เพื�อทําความสะอาดกอ้นแบตเตอรี�
ระวงัอยา่ใหก้อ้นแบตเตอรี�โดนนํ�า เนื�องจากกอ้นแบตเตอรี�ไมม่คีณุสมบตัใินการป้องกนันํ�า
แมข้ณะปิดเครื�อง จะยงัคงมกีารใชกํ้าลงัไฟจากแบตเตอรี� ใหถ้อดแบตเตอรี�ออกกอ่นจัดเก็บ
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เกี�ยวกบัประจแุบตเตอรี�ท ี�เหลอื

หากกอ้นแบตเตอรี�หมดเร็วทั �งที�ตวัแสดงประจไุฟฟ้าที�เหลอืแสดงระดบัสงู ใหช้ารจ์กอ้นแบตเตอรี�ใหมจ่นเต็มอกีครั �ง จากนั�นตวัแสดง
ประจทุี�เหลอืจะแสดงอยา่งถกูตอ้ง อยา่งไรก็ตามตวัแสดงอาจแสดงคา่ที�ไมถ่กูตอ้งในกรณีตอ่ไปนี�:

การใชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานานๆ ที�อณุหภมูสิงู
ปลอ่ยกลอ้งทิ�งไวโ้ดยที�มกีอ้นแบตเตอรี�ที�ชารจ์จนเต็มอยูภ่ายใน
กอ้นแบตเตอรี�ผา่นการใชง้านอยา่งหนัก
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วธิเีก็บรกัษากอ้นแบตเตอรี�

เพื�อรักษาฟังกช์ั�นของกอ้นแบตเตอรี� ในระหวา่งการเก็บรักษาใหช้ารจ์กอ้นแบตเตอรี�จนเต็ม จากนั�นใหใ้ชแ้บตเตอรี�จนหมดกําลงัไฟ
ดว้ยกลอ้งอยา่งนอ้ยปีละครั �ง ถอดกอ้นแบตเตอรี�ออกจากกลอ้งและเก็บรักษาในบรเิวณที�แหง้และเย็น
เพื�อป้องกนัไมใ่หข้ั �วไฟฟ้าสกปรก หรอืเกดิไฟฟ้าลดัวงจร ขอแนะนําใหใ้สใ่นถงุพลาสตกิเพื�อป้องกนัไมใ่หส้มัผัสโดนวตัถทุี�เป็นโลหะ
เมื�อพกพาและเก็บรักษาแบตเตอรี�

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

145



คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกี�ยวกบัอายกุารใชง้านแบตเตอรี�

กอ้นแบตเตอรี�มอีายกุารใชง้านที�จํากดั ความจขุองแบตเตอรี�ลดลงเรื�อยๆเมื�อเวลาผา่นไป และเมื�อมกีารใชง้านซํ�าๆ หากระยะเวลาที�
ใชง้านไดร้ะหวา่งการชารจ์ไฟแตล่ะครั �งลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั อาจถงึเวลาที�ตอ้งเปลี�ยนเป็นแบตเตอรี�กอ้นใหมแ่ลว้
อายขุองกอ้นแบตเตอรี�มคีวามแตกตา่งกนัไปตามวธิกีารเก็บรักษาหรอืใชง้านกอ้นแบตเตอรี�
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วธิลีดการสิ�นเปลอืงแบตเตอรี�

หากการตั �งคา่ของกลอ้งเป็นดงัตอ่ไปนี� ทา่นสามารถลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�ลงประมาณ 20% ถงึ 30% ระหวา่งการใชง้าน เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัการตั �งคา่เริ�มตน้ของกลอ้ง

ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi: 
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว: 
ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ: /
ตงั ้คา่ไฟ: 

  
ปิดสวติชก์ลอ้งเสมอเมื�อเขา้สูโ่หมดเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ วธินีี�ชว่ยลดการใชพ้ลงังานแบตเตอรี�ของกลอ้งไดม้ากขึ�นอกี
หากทา่นเลอืก  (ปิดจอภาพอตัโนมตัเิมื�อถา่ยภาพ) บน Live-View Remote (RM-LVR3) และทา่นไมไ่ดใ้ชง้านรโีมทควบคมุ
ภายในระยะเวลาที�กําหนด ฟังกช์ั�น Wi-Fi ของกลอ้งจะเปลี�ยนเป็น OFF โดยอตัโนมตั ิ(Bluetooth ยงัคงเชื�อมตอ่อยู)่ เพื�อลดการใช ้
พลงังานจากแบตเตอรี�
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ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัระบบส ีTV (FDR-X3000/HDR-AS300)

ในการเปิดดภูาพที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�บน TV ทา่นตอ้งใช ้TV (หรอืจอมอนเิตอร)์ ที�มชีอ่งตอ่ HDMI และสายไมโคร HDMI (แยก
จําหน่าย)
ตอ้งแน่ใจวา่ไดต้ั �งคา่ NTSC/PAL กอ่นถา่ยภาพ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัระบบ TV ของประเทศหรอืภมูภิาคที�ทา่นจะเปิดดภูาพที�บนัทกึ
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ประเทศและภมูภิาคที�ใช ้TV ระบบ NTSC

บารเ์บโดส, เบอรม์วิดา, โบลเิวยี, แคนาดา, ชลิ,ี โคลมัเบยี, คอสตารกิา, ควิบา, โดมนิกิา, เอกวาดอร,์ เอลซลัวาดอร,์ กวม, กวัเตมาลา,
กายอานา, ไฮต,ิ ฮอนดรัูส, ญี�ปุ่ น, เม็กซโิก, ไมโครนเีซยี, เมยีนมาร,์ นคิารากวั, ปานามา, เปร,ู ฟิลลปิปินส,์ เปอรโ์ตรโิก, สาธารณรัฐ
เกาหล,ี เซนตล์เูซยี, ซามวั, ซรูนิาเม, ไตห้วนั, ตรนิแิดดและโตเบโก, สหรัฐอเมรกิา, เวเนซเูอลา เป็นตน้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สลบั NTSC/PAL
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ประเทศและภมูภิาคที�ใช ้TV ระบบ PAL

ออสเตรเลยี, ออสเตรยี, อารเ์จนตนิา, เบลเยยีม, บลักาเรยี, บราซลิ, จนี, โครเอเชยี, สาธารณรัญเชค, เดนมารก์, ฟินแลนด,์ ฝรั�งเศส, เฟ
รนชเ์กยีนา, เยอรมนั, กรซี, ฮอ่งกง, ฮงัการ,ี อนิโดนเีซยี, อหิรา่น, อรัิก, อติาล,ี คเูวต, มาเลเซยี, โมนาโค, เนเธอรแ์ลนด,์ นวิซแีลนด,์
นอรเ์วย,์ ปารากวยั, โปแลนด,์ โปรตเุกส, โรมาเนยี, รัสเซยี, สงิคโปร,์ สโลวาเกยี, สเปน, สวเีดน, สวติเซอรแ์ลนด,์ ไทย, ตรุก,ี ยเูครน,
สหราชอาณาจักร, อรุกุวยั, เวยีดนาม เป็นตน้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สลบั NTSC/PAL
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รายการความแตกตา่งของเวลาของเมอืงหลวงท ั�วโลก

ความแตกตา่งของเวลาจากเวลามาตรฐานของเมอืงสําคญัทั�วโลก (ขอ้มลูปี 2016)

เมอืง ความแตกตา่งของเวลา

ลสิบอน
GMT

ลอนดอน

เบอรล์นิ
+01:00

ปารสี

เฮลซงิกิ

+02:00ไคโร

อสิตนับลู

มอสโคว์
+03:00

ไนโรบี

เตหะราน +03:30

อาบดูาบี
+04:00

บากู

คาบลู +04:30

การาจี
+05:00

อสิลามาบดั

โกลกาตา
+05:30

นวิเดลี

อลัมาตี
+06:00

ธากา

ยา่งกุง้ +06:30

กรงุเทพ
+07:00

จาการต์า

ฮอ่งกง

+08:00สงิคโปร์

ปักกิ�ง

โตเกยีว
+09:00

โซล
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เมอืง ความแตกตา่งของเวลา

แอดเิลด
+09:30

ดารว์นิ

เมลเบริน์
+10:00

ซดินยี์

นวิแคลโิดเนยี +11:00

ฟิจิ
+12:00

เวลลงิตนั

มดิเวย์ -11:00

ฮาวาย -10:00

อลาสกา -09:00

ซานฟรานซสิโก
-08:00

ตฮีวันา

เดนเวอร์
-07:00

แอรโิซนา

ชคิาโก
-06:00

เม็กซโิกซติี

นวิยอรก์
-05:00

โบโกตา

ซานตอิาโก -04:00

เซนตจ์อหน์ -03:30

บราซเีลยี
-03:00

มอนเตวเิดโอ

เฟอรน์านโด เดอ โนรอนฮา -02:00

อะโซรส์
-01:00

หมูเ่กาะเคป เวอรด์ี
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หลกีเลี�ยงการใชง้าน/เก็บรกัษากลอ้งในสถานที�ตอ่ไปนี�

ในสถานที�ที�มอีากาศรอ้น เย็น หรอืชื�นมาก
ในสถานที�อยา่งเชน่ ในรถยนตท์ี�จอดไวก้ลางแดด ตวักลอ้งอาจมกีารบดิเบี�ยวซึ�งสง่ผลใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้

บรเิวณที�มแีสดงแดดสอ่งโดยตรงหรอืใกลเ้ครื�องทําความรอ้นเป็นที�ซ ึ�งไมเ่หมาะกบัการเก็บรักษา
ตวักลอ้งอาจมกีารเปลี�ยนสหีรอืบดิเบี�ยว ซึ�งทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้

ในบรเิวณที�มแีรงสั�นสะเทอืนสงู
ใกลส้นามแมเ่หล็กกําลงัแรง
ในบรเิวณที�มทีรายหรอืฝุ่ นละอองมาก
ระมดัระวงัอยา่ใหท้รายหรอืฝุ่ นเขา้ไปภายในกลอ้ง เพราะอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกต ิและในบางกรณีอาจไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การพกพา

อยา่นั�งลงบนเกา้อี�หรอืบรเิวณใดๆ ในขณะที�มกีลอ้งอยูใ่นกระเป๋าหลงัของกางเกงหรอืกระโปรง เพราะอาจทําใหเ้กดิความผดิปกตหิรอื
ความเสยีหายกบักลอ้งได ้
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การดแูลและเก็บรกัษาเลนส์

เชด็ผวิหนา้เลนสใ์หส้ะอาดดว้ยผา้นุ่มๆในกรณีตอ่ไปนี�:
เมื�อมรีอยนิ�วมอืบนผวิหนา้เลนส์
เมื�ออยูใ่นบรเิวณที�อากาศรอ้นหรอืมคีวามชื�นสงู
เมื�อเลนสต์อ้งสมัผัสกบัอากาศที�มไีอของเกลอื เชน่ เมื�ออยูร่มิทะเล
เก็บรักษาในบรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก, มฝีุ่ นหรอืสิ�งสกปรกนอ้ย
เพื�อป้องกนัเชื�อรา ควรทําความสะอาดเลนสเ์ป็นระยะๆตามวธิกีารที�ระบขุา้งตน้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การทาํความสะอาด

ทําความสะอาดผวิภายนอกของกลอ้งดว้ยผา้นุ่มๆ ที�ชบุนํ�าพอหมาดๆ แลว้เชด็ผวิอกีครั �งดว้ยผา้แหง้ อยา่ใชส้ ิ�งใดๆ ตอ่ไปนี� เนื�องจากอาจ
จะทําใหเ้คลอืบเงาหรอืผวิภายนอกเสยีหายได ้

สารเคมอียา่งเชน่ ทนิเนอร,์ เบนซนิ, แอลกอฮอล,์ ผา้ชบุสารเคม,ี สารไลแ่มลง, ยาทากนัแดด หรอืยาฆา่แมลง เป็นตน้
อยา่สมัผัสกลอ้งหากมสีารใดๆ ขา้งตน้เปื�อนมอื
อยา่ปลอ่ยใหก้ลอ้งสมัผัสกบัยางหรอืไวนลิเป็นเวลานานๆ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกี�ยวกบัอณุหภมูใินขณะใชง้าน

กลอ้งถกูออกแบบมาเพื�อใชง้านในชว่งอณุหภมูริะหวา่ง –10°C ถงึ +40°C ไมแ่นะนําใหถ้า่ยภาพในบรเิวณที�รอ้นหรอืเย็นจัดนอกชว่ง
อณุหภมูดิงักลา่ว
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกี�ยวกบัการรวมตวัของไอนํ �า

หากทา่นนํากลอ้งจากบรเิวณที�มอีากาศเย็นไปยงับรเิวณที�อุน่กวา่โดยตรง ความชื�นอาจควบแน่นเป็นหยดนํ�าเกาะภายในกลอ้งได ้การ
ควบแน่นนี�อาจทําใหเ้กดิความผดิปกตกิบักลอ้งได ้

หากเกดิการรวมตวัของไอนํ �า
ปิดสวติชก์ลอ้งและรอประมาณหนึ�งชั�วโมงใหค้วามชื�นระเหยไป

เกี�ยวกบัการควบแนน่เป็นหยดนํ�า
ความชื�นอาจมกีารรวมตวัเป็นหยดนํ�าเมื�อทา่นนํากลอ้งจากบรเิวณที�มอีากาศเย็นไปยงับรเิวณที�มอีากาศอบอุน่กวา่ (หรอืกลบักนั) หรอืเมื�อ
ทา่นใชง้านกลอ้งในบรเิวณที�มคีวามชื�นสงูดงันี�

เมื�อทา่นนํากลอ้งจากลานสก ีเขา้ไปยงับรเิวณที�มอีากาศอบอุน่
ทา่นนํากลอ้งจากรถยนตห์รอืหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศไปยงับรเิวณที�มอีากาศรอ้นขา้งนอก
เมื�อทา่นใชง้านกลอ้งหลงัจากพายฝุนหรอืฝนตกปรอยๆ
ทา่นใชง้านกลอ้งในบรเิวณที�มอีากาศรอ้นและความชื�นสงู

วธิหีลกีเลี�ยงการควบแนน่ของไอนํ �า
เมื�อทา่นนํากลอ้งจากบรเิวณที�มอีากาศเย็นไปยงับรเิวณที�อากาศอบอุน่ ใหใ้สก่ลอ้งลงในถงุพลาสตกิที�ปิดสนทิ จากนั�นนําออกจากถงุเมื�อ
อณุหภมูอิากาศภายในถงุอยูใ่นระดบัเดยีวกบัอณุหภมูอิากาศภายนอก (เมื�อเวลาผา่นไปประมาณ 1 ชม.)
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัอปุกรณเ์สรมิ

อปุกรณเ์สรมิแทข้อง Sony อาจไมม่วีางจําหน่ายในบางประเทศ/ภมูภิาค
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การใชง้านกลอ้งใกลก้บัมอเตอรแ์ละเครื�องยนตท์ี�มกีารส ั�นสะเทอืน (FDR-X3000/HDR-AS300)

ภาพอาจเกดิการบดิเบี�ยวหรอืหลดุโฟกสัเมื�อใชง้านใกลก้บัมอเตอรห์รอืเครื�องยนตท์ี�มกีารสั�นสะเทอืน
ในกรณีนี� อปุกรณล์ดการสั�นสะเทอืนของมอเตอรสํ์าหรับ X3000/AS300 “AKA-MVA” (อปุกรณเ์สรมิแยกจําหน่าย ซึ�งจะวางตลาดในฤดู
ใบไมร้ว่งปี 2016) สามารถชว่ยลดการบดิเบี�ยวหรอืการหลดุโฟกสัได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้ควรทราบในการทาํลาย/โอนแผน่บนัทกึขอ้มลู

แมท้า่นจะทําการลบขอ้มลูในแผน่บนัทกึขอ้มลูหรอืทําการฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูดว้ยกลอ้งหรอืเครื�องคอมพวิเตอรแ์ลว้ ทา่นอาจยงั
ไมไ่ดล้บขอ้มลูจากแผน่บนัทกึขอ้มลูไปโดยสมบรูณ ์เมื�อทา่นมอบแผน่บนัทกึขอ้มลูนี�ใหก้บัผูอ้ื�น ขอแนะนําใหท้า่นลบขอ้มลูทิ�งโดย
สมบรูณด์ว้ยซอฟตแ์วรล์บขอ้มลูบนเครื�องคอมพวิเตอร ์นอกจากนั�น เมื�อทา่นจะทิ�งแผน่บนัทกึขอ้มลู ขอแนะนําใหท้า่นทําลายตวัแผน่
บนัทกึขอ้มลูดว้ย
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกี�ยวกบั GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

เนื�องจากตําแหน่งของดาวเทยีม GPS มกีารเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ การคํานวณตําแหน่งอาจใชเ้วลานานหรอืเครื�องรับอาจไมส่ามารถ
คํานวณตําแหน่งไดเ้ลย ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัตําแหน่งและเวลาที�ทา่นใชง้านกลอ้ง
GPS เป็นระบบที�ระบตํุาแหน่งของทา่นโดยการรับสญัญาณจากดาวเทยีม โปรดหลกีเลี�ยงการใชฟั้งกช์ั�น GPS ของกลอ้งในบรเิวณที�
มกีารบงัหรอืสะทอ้นสญัญาณวทิย ุอยา่งเชน่ พื�นที�อบัที�ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารหรอืตน้ไม ้ฯลฯ ควรใชง้านกลอ้งในบรเิวณที�เปิดออกสู่
ทอ้งฟ้า
ทา่นอาจไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูตําแหน่ง เมื�ออยูใ่นบรเิวณหรอือยูใ่นสถานการณท์ี�สญัญาณวทิยจุากดาวเทยีม GPS ไมส่ามารถเดนิ
ทางมาถงึกลอ้งไดด้งัตวัอยา่งตอ่ไปนี�
ในอโุมงค ์ภายในอาคาร หรอืในพื�นที�อบัที�ลอ้มรอบดว้ยอาคาร
ระหวา่งอาคารสงู หรอืในถนนแคบๆที�ลอ้มรอบดว้ยอาคาร
บรเิวณใตด้นิ, บรเิวณที�มตีน้ไมห้นาแน่น, ใตส้ะพานยกระดบั หรอืในบรเิวณที�มกีารสรา้งสนามแมเ่หล็กออกมา อยา่งเชน่ ใกลส้าย
ไฟฟ้ากําลงัสงู
ใกลอ้ปุกรณท์ี�มกีารสรา้งสญัญาณวทิยทุี�อยูใ่นยา่นความถี�เดยีวกนักบักลอ้ง เชน่ ใกลโ้ทรศพัทม์อืถอืความถี� 1.5 GHz ฯลฯ
เมื�อทา่นถา่ยภาพโดยตั �งคา่ ขอ้มลูบนัทกึ GPS เป็น ON และอพัโหลดภาพไปยงัอนิเทอรเ์น็ต ตําแหน่งถา่ยภาพอาจถกูเปิดเผยตอ่
บคุคลอื�น เพื�อป้องกนักรณีดงักลา่ว ใหต้ั �งคา่การบนัทกึ ขอ้มลูบนัทกึ GPS เป็น [OFF กอ่นถา่ยภาพ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

162



คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกี�ยวกบัความผดิพลาดของ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

หากทา่นเคลื�อนที�ไปยงัอกีตําแหน่งหนึ�งโดยทนัทหีลงัจากเปิดสวติชก์ลอ้ง กลอ้งอาจใชเ้วลามากขึ�นในการเริ�มตน้วเิคราะหตํ์าแหน่ง
เมื�อเทยีบกบักรณีที�ทา่นอยูน่ิ�งๆ ในตําแหน่งเดมิ
ความผดิพลาดจากตําแหน่งของดาวเทยีม GPS
กลอ้งวเิคราะหตํ์าแหน่งปัจจบุนัของทา่นโดยอตัโนมตั ิเมื�อกลอ้งรับสญัญาณวทิยจุากดาวเทยีม GPS ไมน่อ้ยกวา่ 3 ดวง ความผดิ
พลาดในการวเิคราะหตํ์าแหน่งที�เกดิจากดาวเทยีม GPS มคีา่ประมาณ 10 ม. ความผดิพลาดในการวเิคราะหตํ์าแหน่งอาจสงูขึ�นได ้
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสิ�งแวดลอ้มของตําแหน่งนั�นๆ ในกรณีนี� ตําแหน่งที�แทจ้รงิของทา่นอาจไมต่รงกบัตําแหน่งบนแผนที�จากขอ้มลู GPS
อยา่งไรก็ด ีดาวเทยีม GPS ถกูควบคมุโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมรกิา และระดบัความเที�ยงตรงในการทํางานอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลงได ้

ความผดิพลาดระหวา่งกระบวนการวเิคราะหตํ์าแหน่ง
กลอ้งจะดงึขอ้มลูตําแหน่งปัจจบุนัเขา้มาเป็นระยะๆ ระหวา่งการวเิคราะหตํ์าแหน่ง ทําใหม้คีวามตา่งเวลาเล็กนอ้ยระหวา่งเวลาที�ขอ้มลู
ตําแหน่งถกูดงึเขา้มาและเวลาที�ขอ้มลูตําแหน่งดงักลา่วถกูบนัทกึลงบนภาพ ดว้ยเหตนุี�จงึทําใหตํ้าแหน่งจรงิที�มกีารบนัทกึภาพอาจ
ไมต่รงกบัตําแหน่งบนแผนที�ซ ึ�งไดม้าจากขอ้มลู GPS
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้จาํกดัในการใชง้าน GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

ใช ้GPS ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละขอ้บงัคบัของประเทศ/ภมูภิาคที�ใชง้านกลอ้ง
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

บรกิารและซอฟตแ์วรโ์ดยบรษิทัอื�น

บรกิารเครอืขา่ย เนื�อหา และ [ระบบปฏบิตักิารและ] ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี�อาจขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารแตล่ะ
ราย และอาจเปลี�ยนแปลง หยดุชะงักหรอืยกเลกิไดต้ลอดเวลา และอาจมคีา่ธรรมเนยีม ตอ้งลงทะเบยีนและระบขุอ้มลูบตัรเครดติ
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Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้มลูจาํเพาะ

FDR-X3000

[ระบบ]
สญัญาณวดิโีอ:

UHDTV
HDTV
ระบบส ีNTSC, มาตรฐาน EIA
ระบบส ีPAL, มาตรฐาน CCIR

เซน็เซอรภ์าพ:

เซน็เซอร ์Exmor R CMOS ชนดิ 1/2.5 (7.20 มม.)
พกิเซลรวม: ประมาณ 8.57 ลา้นพกิเซล
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพเคลื�อนไหว): ประมาณ 8.18 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่
มมุมอง เป็น “ : กวา้ง”)
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพนิ�ง): ประมาณ 8.18 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่มมุมอง
เป็น “ : กวา้ง”)
พกิเซลสงูสดุสําหรับภาพนิ�ง: ประมาณ 12.0 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ :
กวา้ง”)
พกิเซล โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส:์ ประมาณ 2.07 ลา้นพกิเซล (16:9) HD (1920 × 1080), ประมาณ 8.29 ลา้นพกิเซล (16:9) 4K
(3840 × 2160)

เลนส:์

เลนส ์ZEISS Tessar
รรัูบแสง: F2.8
ระยะโฟกสั: f = 2.6 มม.
ความยาวโฟกสั (เทยีบเทา่ 35 มม.): f = 17 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง is “ : กวา้ง”), f = 23 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ :
กลาง”), f = 32 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ : แคบ”) (SteadyShot เป็น OFF)

กลอ้ง:

ควบคมุการเปิดรับแสง: เปิดรับแสงอตัโนมตัิ
ความสวา่งตํ�าสดุ: 6 lx (lux)
ระบบป้องกนัภาพสั�นไหว: ระบบป้องกนัภาพสั�นไหว SteadyShot แบบออพตคิอลและแบบอเิล็คทรอนกิส์
ระยะถา่ยภาพสั �นที�สดุ: ประมาณ 50 ซม.

รปุแบบไฟล:์

ภาพเคลื�อนไหว: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
เสยีง: MPEG-4 AAC-LC 2ch (เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4), LPCM 2ch (เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S)
ภาพนิ�ง: สนับสนุน JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)

สื�อบนัทกึขอ้มลู:

เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4:
Memory Stick Micro (Mark2)
แผน่ microSD/SDHC/SDXC (Class4 หรอืเร็วกวา่)

เมื�อบนัทกึความเคลื�อนไหว XAVC S (50 Mbps/60 Mbps):
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แผน่ microSDHC/SDXC (Class10 หรอืเร็วกวา่)

เมื�อบนัทกึความเคลื�อนไหว XAVC S (100 Mbps):
แผน่ microSDHC/SDXC (UHS-I U3 หรอืเร็วกวา่)

[ข ั�วตอ่รบัและสง่สญัญาณ]

ขั �วตอ่ Multi/Micro USB*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(รองรับอปุกรณท์ี�สนับสนุนไมโคร USB)

[กาํลงัไฟฟ้า]
กําลงัไฟฟ้าที�ตอ้งการ:

ขั �วตอ่สญัญาณเขา้ของแบตเตอรี�: 3.6 V (NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย))
ขั �วตอ่ Multi/Micro USB: 5.0 V

วธิกีารชารจ์:

ชารจ์ผา่น USB: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

เวลาในการชารจ์:

ผา่นเครื�องคอมพวิเตอร์
NP-BX1 (ใหม้าดว้ย): ประมาณ 4 ชม. 25 นาที

วธิกีารจา่ยไฟ:

แหลง่จา่ยไฟ USB (แนะนําที� 1.5 A หรอืมากกวา่)

การใชกํ้าลงัไฟฟ้า:

ประมาณ 2.0 W (เมื�อคณุภาพของภาพเป็น “MP4 HQ 1920 × 1080/30p”)

แบตเตอรี�:

กอ้นแบตเตอรี�แบบชารจ์ไฟได:้ NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย)
แรงดนัไฟขาออกสงูสดุ: DC 4.2 V
แรงดนัไฟขาออก: DC 3.6 V
แรงดนัประจสุงูสดุ: DC 4.2 V
ประมาณกระแสสงูสดุ: 1.89 A
ความจ:ุ 4.5 Wh (1240 mAh)
ชนดิ: ลเิทยีมออิอน

[ท ั�วไป]
ประสทิธภิาพในการกนันํ�า: นํ�าลกึ 60 ม., ตอ่เนื�อง 30 นาท ี(ใชง้านรว่มกบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า (MPK-UWH1) ที�ใหม้าดว้ย)
ประสทิธภิาพในการป้องกนันํ�ากระเซน็: เทยีบเทา่ IPX4*

อณุหภมูใิชง้าน: -10 ℃ ถงึ +40 °C
อณุหภมูเิก็บรักษา: -20 °C ถงึ +60 °C
ขนาด: ประมาณ 29.4 มม. × 47.0 มม. × 83.0 มม. (กวา้ง/สงู/ลกึ, รวมสว่นที�ยื�นออกมาและไมร่วมกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย)
นํ�าหนัก: ประมาณ 89 กรัม (เฉพาะตวักลอ้ง)
นํ�าหนัก (เมื�อถา่ยภาพ): ประมาณ 114 กรัม (รวม NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย), ไมร่วมกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย)
ไมโครโฟน: สเตอรโิอ
ลําโพง: โมโน

[LAN ไรส้าย]
มาตรฐานที�รองรับ: IEEE 802.11b/g/n
ความถี�: 2.4 GHz

การเชื�อมตอ่ USB สําหรับสญัญาณออกเทา่นั�น (สําหรับลกูคา้ในบางประเทศ/ภมูภิาค)*

ประสทิธภิาพในการป้องกนันํ�ากระเซน็จากการทดสอบแบบมาตรฐานโดย Sony.*
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โปรโตคอลความปลอดภยัที�รองรับ: WPA-PSK/WPA2-PSK
วธิกีารตั �งคา่: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
วธิกีารเขา้ถงึ: โหมดอนิฟราสตรัคเจอร์
NFC: สนับสนุน NFC Forum Type 3 Tag

[การสื�อสารขอ้มลู Bluetooth]

มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1 (อปุกรณ ์Bluetooth® Smart)
ยา่นความถี�ที�ใช:้ 2.4 GHz

HDR-AS300

[ระบบ]
สญัญาณวดิโีอ:

HDTV
ระบบส ีNTSC, มาตรฐาน EIA
ระบบส ีPAL, มาตรฐาน CCIR

เซน็เซอรภ์าพ:

เซน็เซอร ์Exmor R CMOS ชนดิ 1/2.5 (7.20 มม.)
พกิเซลรวม: ประมาณ 8.57 ลา้นพกิเซล
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพเคลื�อนไหว): ประมาณ 8.18 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่
มมุมอง เป็น “ : กวา้ง”)
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพนิ�ง): ประมาณ 8.18 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่มมุมอง
เป็น “ : กวา้ง”)
พกิเซลสงูสดุสําหรับภาพนิ�ง: ประมาณ 12.0 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ :
กวา้ง”)
พกิเซล โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส:์ ประมาณ 2.07 ลา้นพกิเซล (16:9) HD (1920 × 1080), ประมาณ 8.29 ลา้นพกิเซล (16:9) 4K
(3840 × 2160)

เลนส:์

เลนส ์ZEISS Tessar
รรัูบแสง: F2.8
ระยะโฟกสั: f = 2.6 มม.
ความยาวโฟกสั (เทยีบเทา่ 35 มม.): f = 17 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ : กวา้ง”), f = 23 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ :
กลาง”), f = 32 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ : แคบ”) (SteadyShot ตั �งคา่เป็น OFF)

กลอ้ง:

ควบคมุการเปิดรับแสง: เปิดรับแสงอตัโนมตัิ
ความสวา่งตํ�าสดุ: 6 lx (lux)
ระบบป้องกนัภาพสั�นไหว: ระบบป้องกนัภาพสั�นไหว SteadyShot แบบออพตคิอลและแบบอเิล็คทรอนกิส์
ระยะถา่ยภาพสั �นที�สดุ: ประมาณ 50 ซม.

รปุแบบไฟล:์

ภาพเคลื�อนไหว: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
เสยีง: MPEG-4 AAC-LC 2ch (เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4), LPCM 2ch (เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S)
ภาพนิ�ง: สนับสนุน JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)

สื�อบนัทกึขอ้มลู:

เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4:
Memory Stick Micro (Mark2)
แผน่ microSD/SDHC/SDXC (Class4 หรอืเร็วกวา่)

เมื�อบนัทกึความเคลื�อนไหว XAVC S (50 Mbps):
แผน่ microSDHC/SDXC (Class10 หรอืเร็วกวา่)
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[ข ั�วตอ่รบัและสง่สญัญาณ]

ขั �วตอ่ Multi/Micro USB*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(รองรับอปุกรณท์ี�สนับสนุนไมโคร USB)

[กาํลงัไฟฟ้า]
กําลงัไฟฟ้าที�ตอ้งการ:

ขั �วตอ่สญัญาณเขา้ของแบตเตอรี�: 3.6 V (NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย))
ขั �วตอ่ Multi/Micro USB: 5.0 V

วธิกีารชารจ์:

ชารจ์ผา่น USB: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

เวลาในการชารจ์:

ผา่นเครื�องคอมพวิเตอร์
NP-BX1 (ใหม้าดว้ย): ประมาณ 4 ชม. 25 นาที

วธิกีารจา่ยไฟ:

แหลง่จา่ยไฟ USB (แนะนําที� 1.5 A หรอืมากกวา่)

การใชกํ้าลงัไฟฟ้า:

ประมาณ 2.0 W (เมื�อคณุภาพของภาพเป็น “MP4 HQ 1920 × 1080/30p”)

แบตเตอรี�:

กอ้นแบตเตอรี�แบบชารจ์ไฟได:้ NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย)
แรงดนัไฟขาออกสงูสดุ: DC 4.2 V
แรงดนัไฟขาออก: DC 3.6 V
แรงดนัประจสุงูสดุ: DC 4.2 V
ประมาณกระแสสงูสดุ: 1.89 A
ความจ:ุ 4.5 Wh (1240 mAh)
ชนดิ: ลเิทยีมออิอน

[ท ั�วไป]
ประสทิธภิาพในการกนันํ�า: นํ�าลกึ 60 ม., ตอ่เนื�อง 30 นาท ี(ใชง้านรว่มกบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า (MPK-UWH1) ที�ใหม้าดว้ย)
ประสทิธภิาพในการป้องกนันํ�ากระเซน็: เทยีบเทา่ IPX4*

อณุหภมูใิชง้าน: -10 ℃ ถงึ +40 °C
อณุหภมูเิก็บรักษา: -20 °C ถงึ +60 °C
ขนาด: ประมาณ 29.4 มม. × 47.0 มม. × 83.0 มม. (กวา้ง/สงู/ลกึ, รวมสว่นที�ยื�นออกมาและไมร่วมกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย)
นํ�าหนัก: ประมาณ 84 กรัม (เฉพาะตวักลอ้ง)
นํ�าหนัก (เมื�อถา่ยภาพ): ประมาณ 109 กรัม (รวม NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย), ไมร่วมกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย)
ไมโครโฟน: สเตอรโิอ
ลําโพง: โมโน

[LAN ไรส้าย]
มาตรฐานที�รองรับ: IEEE 802.11b/g/n
ความถี�: 2.4 GHz
โปรโตคอลความปลอดภยัที�รองรับ: WPA-PSK/WPA2-PSK
วธิกีารตั �งคา่: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
วธิกีารเขา้ถงึ: โหมดอนิฟราสตรัคเจอร์
NFC: สนับสนุน NFC Forum Type 3 Tag

�

การเชื�อมตอ่ USB สําหรับสญัญาณออกเทา่นั�น (สําหรับลกูคา้ในบางประเทศ/ภมูภิาค)*

ประสทิธภิาพในการป้องกนันํ�ากระเซน็จากการทดสอบแบบมาตรฐานโดย Sony.*
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[การสื�อสารขอ้มลู Bluetooth]

มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1 (อปุกรณ ์Bluetooth® Smart)
ยา่นความถี�ที�ใช:้ 2.4 GHz

HDR-AS50

[ระบบ]
สญัญาณวดิโีอ

HDTV
ระบบส ีNTSC, มาตรฐาน EIA
ระบบส ีPAL, มาตรฐาน CCIR

เซน็เซอรภ์าพ:

เซน็เซอร ์Exmor R CMOS ชนดิ 1/2.3 (7.77 มม.)
พกิเซลรวม: ประมาณ 16.8 ลา้นพกิเซล
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพเคลื�อนไหว): ประมาณ 11.1 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตั �งคา่ SteadyShot เป็น OFF และ ตงั ้คา่
มมุมอง เป็น “ : กวา้ง”)
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพนิ�ง): ประมาณ 11.1 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “  : กวา้ง”)
ความละเอยีดของพกิเซลใชง้าน (ภาพนิ�ง): ประมาณ 11.9 ลา้นพกิเซล (16:9) (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “  : กวา้ง”)
พกิเซล โหมดบนัทกึไทมแ์ลปส:์ ประมาณ 2.07 ลา้นพกิเซล (16:9) HD (1920 × 1080), ประมาณ 8.29 ลา้นพกิเซล (16:9) 4K
(3840 × 2160)

เลนส:์

เลนส ์ZEISS Tessar
รรัูบแสง: F2.8
ระยะโฟกสั: f = 2.8 มม.
ความยาวโฟกสั (เทยีบเทา่ 35 มม.): f = 18.4 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง เป็น “ : กวา้ง”), f = 21.8 มม. (ตงั ้คา่มมุมอง is “ :
แคบ”)

กลอ้ง

ควบคมุการเปิดรับแสง: เปิดรับแสงอตัโนมตัิ
ความสวา่งตํ�าสดุ: 6 lx (lux)
ระบบป้องกนัภาพสั�นไหว: ระบบป้องกนัภาพสั�นไหว SteadyShot แบบอเิล็คทรอนกิส์
ระยะถา่ยภาพสั �นที�สดุ: ประมาณ 30 ซม.

รปุแบบไฟล:์

ภาพเคลื�อนไหว: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
เสยีง: MPEG-4 AAC-LC 2ch (เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4), LPCM 2ch (เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S)
ภาพนิ�ง: สนับสนุน JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)

สื�อบนัทกึขอ้มลู:

เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว MP4:
Memory Stick Micro (Mark2)
แผน่ microSD/SDHC/SDXC (Class4 หรอืเร็วกวา่)

เมื�อบนัทกึความเคลื�อนไหว XAVC S (50 Mbps):
แผน่ microSDHC/SDXC (Class10 หรอืเร็วกวา่)

[ข ั�วตอ่รบัและสง่สญัญาณ]

ขั �วตอ่ Multi/Micro USB*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(รองรับอปุกรณท์ี�สนับสนุนไมโคร USB)

การเชื�อมตอ่ USB สําหรับสญัญาณออกเทา่นั�น (สําหรับลกูคา้ในบางประเทศ/ภมูภิาค)*
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[กาํลงัไฟฟ้า]
กําลงัไฟฟ้าที�ตอ้งการ:

ขั �วตอ่สญัญาณเขา้ของแบตเตอรี�: 3.6 V (NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย))
ขั �วตอ่ Multi/Micro USB: 5.0 V

วธิกีารชารจ์:

ชารจ์ผา่น USB: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

เวลาในการชารจ์:

ผา่นเครื�องคอมพวิเตอร์
NP-BX1 (ใหม้าดว้ย): ประมาณ 4 ชม. 25 นาที

วธิกีารจา่ยไฟ:

แหลง่จา่ยไฟ USB (แนะนําที� 1.5 A หรอืมากกวา่)

การใชกํ้าลงัไฟฟ้า:

ประมาณ 1.6 W (เมื�อคณุภาพของภาพเป็น “MP4 HQ 1920 × 1080/30p”)

แบตเตอรี�:

กอ้นแบตเตอรี�แบบชารจ์ไฟได:้ NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย)
แรงดนัไฟขาออกสงูสดุ: DC 4.2 V
แรงดนัไฟขาออก: DC 3.6 V
แรงดนัประจสุงูสดุ: DC 4.2 V
ประมาณกระแสสงูสดุ: 1.89 A
ความจ:ุ 4.5 Wh (1240 mAh)
ชนดิ: ลเิทยีมออิอน

[ท ั�วไป]
ประสทิธภิาพในการกนันํ�า: นํ�าลกึ 60 ม., ตอ่เนื�อง 30 นาท ี(ใชง้านรว่มกบักลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า (MPK-UWH1) ที�ใหม้าดว้ย
อณุหภมูใิชง้าน: -10℃ ถงึ +40℃
อณุหภมูเิก็บรักษา: -20℃ ถงึ +60℃
ขนาด: ประมาณ 24.2 มม. × 47.0 มม. × 83.0 มม. (กวา้ง/สงู/ลกึ, รวมสว่นที�ยื�นออกมาและไมร่วมกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย)
นํ�าหนัก: ประมาณ 58 กรัม (เฉพาะตวักลอ้ง)
นํ�าหนัก (เมื�อถา่ยภาพ): ประมาณ 83 กรัม (รวม NP-BX1 (ที�ใหม้าดว้ย), ไมร่วมกลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�าที�ใหม้าดว้ย)
ไมโครโฟน: สเตอรโิอ
ลําโพง: โมโน

[LAN ไรส้าย]
มาตรฐานที�รองรับ: IEEE 802.11b/g/n
ความถี�: 2.4 GHz
โปรโตคอลความปลอดภยัที�รองรับ: WPA-PSK/WPA2-PSK
วธิกีารตั �งคา่: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
วธิกีารเขา้ถงึ: โหมดอนิฟราสตรัคเจอร์

[การสื�อสารขอ้มลู Bluetooth]

มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1 (อปุกรณ ์Bluetooth® Smart)
ยา่นความถี�ที�ใช:้ 2.4 GHz

อปุกรณเ์สรมิ

กลอ่งถา่ยภาพใตนํ้�า (MPK-UWH1)

ขนาด: ประมาณ 46.1 มม. × 69.2 มม. × 89.1 มม. (กวา้ง/สงู/ลกึ, รวมสว่นที�ยื�นออกมา)
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นํ�าหนัก: ประมาณ 81 กรัม (FDR-X3000/HDR-AS300), ประมาณ 82 กรัม (HDR-AS50, 81 กรัม เมื�อไมไ่ดต้ดิตั �งตวัแปลง)
ความทนทานตอ่แรงดนั: สามารถถา่ยภาพใตนํ้�าที�ความลกึ 60 เมตร ไดเ้ป็นเวลา 30 นาทอียา่งตอ่เนื�อง *

ตวัล็อคสําหรับตดิตั �ง:

ขนาด: ประมาณ 47.0 มม. × 14.0 มม. × 58.5 มม. (กวา้ง/สงู/ลกึ, รวมสว่นที�ยื�นออกมา)
นํ�าหนัก: ประมาณ 15 กรัม

 
การออกแบบและขอ้มลูจําเพาะอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

เมื�อมกีลอ้งถา่ยภาพอยูภ่ายใน*
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เครื�องหมายการคา้

Memory Stick และ  เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของSony Corporation
ชื�อ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก ้HDMI เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ
Microsoft, Windows และ Windows Vista เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้อยา่งใดอยา่งหนึ�งของ
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ
Mac เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ
Intel, Pentium และ Intel Core เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ
Adobe, โลโก ้Adobe และ Adobe Acrobat เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้อยา่งใดอยา่งหนึ�งของ
Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ
โลโก ้microSDXC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ SD-3C, LLC
สญัลกัษณ ์N เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเท
ศอื�นๆ
iPad เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ที�จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ
Android และ Google Play เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Google Inc.
Wi-Fi, โลโก ้Wi-Fi และ Wi-Fi PROTECTED SET-UP เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance
“ ” and “PlayStation” เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Computer Entertainment Inc
สญัลกัษณข์อ้ความและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื�องหมายการคา้ลงทะเบยีนในความครอบครองของ Bluetooth SIG, Inc. และ
Sony Corporation ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ญัลกัษณด์งักลา่วแลว้ เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้อื�นๆ เป็นกรรมสทิธิ�ของผูเ้ป็น
เจา้ของตามลําดบั
QR Code เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ DENSO WAVE INCORPORATED
Ustream, IBM Cloud และ IBM Cloud Video เป็นเครื�องหมายการคา้ของ IBM

นอกจากนั�น ระบบและชื�อผลติภณัฑท์ี�ใชใ้นคูม่อืฉบบันี�ไดแ้ก ่เครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของผูพั้ฒนาหรอืผู ้
ผลติ อยา่งไรก็ตาม เครื�องหมาย ™ หรอื ® อาจไมแ่สดงในคูม่อืฉบบันี�

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัซอฟตแ์วรท์ ี�ประยกุตใ์ช ้GNU GPL/LGPL

กลอ้งมซีอฟตแ์วรซ์ ึ�งมคีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบั GNU General Public License (จากนี�ไปจะเรยีกวา่ “GPL”) หรอื GNU Lesser
General Public License (จากนี�ไปจะเรยีกวา่ “LGPL”) ตดิตั �งอยู่
ขอ้มลูนี�แจง้ใหท้ราบวา่ ทา่นมสีทิธทิี�จะเขา้ถงึ, แกไ้ข และแจกจา่ยซอรส์โคด้ของโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์หลา่นี� ภายใตเ้งื�อนไขของ
GPL/LGPL ที�ใหม้าดว้ย
ซอรส์โคด้สามารถหาไดจ้ากเว็บไซต ์โดยทา่นสามารถใช ้URL ตอ่ไปนี�เพื�อดาวนโ์หลด
http://oss.sony.net/Products/Linux
โปรดอยา่ตดิตอ่เราเกี�ยวกบัเนื�อหาของซอรส์โคด้
สําเนาของใบอนุญาต (เป็นภาษาองักฤษ) อยูใ่นหน่วยความจําภายในของกลอ้ง
ทําการเชื�อมตอ่สาย USB ระหวา่งกลอ้งและเครื�องคอมพวิเตอร ์จากนั�นอา่นไฟลใ์นโฟลเดอร ์“LICENSE” ที�อยูใ่น “PMHOME”

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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รายการคา่เร ิ�มตน้

คา่เริ�มตน้ของรายการตั �งคา่ทั �งหมดเป็นดงันี�

ตงั ้คา่คณุภาพของภาพ
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว คอื MP4: /
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว คอื HD: /
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว คอื 4K: /  (FDR-X3000)
รปูแบบภาพเคลื�อนไหว: 
ขนาดภาพของการถา่ยภาพไทมแ์ลปส:์ 
ระยะเวลาบนัทกึแบบวนซํ�า: 
สลบัเป็นโหมดบนัทกึภาพนิ�ง: 
ถา่ยภาพนิ�งเป็นระยะ:  (FDR-X3000/HDR-AS300)/  (HDR-AS50)
ตงั ้เวลา: 
ชว่งเวลาถา่ยภาพไทมแ์ลปส:์ 
จํานวนภาพไทมแ์ลปส:์ 
SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว):  (FDR-X3000/HDR-AS300)/  (HDR-AS50)
SteadyShot (ภาพนิ�ง):  (FDR-X3000/HDR-AS300)
ตงั ้คา่มมุมอง: 
ตงั ้คา่ซมู: 
พลกิกลบั: 
ปรับเลื�อน AE: 
โหมด AE ไทมแ์ลปส:์ 
บรรยากาศภาพ: 
อณุหภมูสิ:ี 
โหมดส:ี 
ตงั ้คา่บนัทกึเสยีง: 
ลดเสยีงลมรบกวน: 
โหมดเครื�องบนิ: 
ตงั ้คา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi: 
การตงั ้คา่ Wi-Fi กําลงัสงู: 
ตงั ้คา่ Bluetooth: 
ตงั ้คา่เปิดปิดรโีมทควบคมุ Bluetooth: 
ขอ้มลูบนัทกึ GPS :  (FDR-X3000/HDR-AS300)
รหสัเวลา/ยสูเซอรบ์ติ (FDR-X3000)

 (จอแสดงผล): 
 (รปูแบบการแสดงผล): 

 (รปูแบบการนับเพิ�มรหสัเวลา): 
 (ตั �งคา่รหสัเวลา): 
 (ตั �งคา่เวลาบนัทกึยสูเซอรบ์ติ): 

รโีมทอนิฟราเรด :  (FDR-X3000)
ตงั ้คา่ HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)

 (ความละเอยีด HDMI): 
 (เฟรมเรท): 

 (สง่ขอ้มลูไปยงัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่:  (FDR-X3000)
 (ควบคมุการบนัทกึของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่):  (FDR-X3000)

จา่ยไฟผา่น USB: 
เสยีงบปี: 
ระดบัเสยีงบปี: 
ตงั ้คา่ไฟ: 
บนัทกึดว้ยสมัผัสเดยีว: 
ปิดอตัโนมตั:ิ 
สลบั NTSC/PAL: NTSC (ตามพื�นที�)
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ตงั ้คา่เวลาออมแสง (เวลาหนา้รอ้น): 

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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การแกป้ญัหา

หากทา่นพบปัญหาในการใชง้านกลอ้ง โปรดลองใชว้ธิแีกปั้ญหาตอ่ไปนี�

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ตรวจสอบรายการในหวัขอ้การแกป้ญัหาและตรวจสอบผลติภณัฑ์1

ปิดสวติชก์ลอ้งจากน ั�นรอหนึ�งนาทแีลว้จงึเปิดสวติชใ์หมอ่กีคร ั�ง2

ตดิตอ่ตวัแทนของ Sony หรอืศนูยบ์รกิารทอ้งถิ�นที�ไดร้บัการรบัรองของ Sony ทางโทรศพัท์3
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ไมส่ามารถเปิดสวติชก์ลอ้ง

ตดิตั �งกอ้นแบตเตอรี�ที�ชารจ์เรยีบรอ้ยแลว้
ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สก่อ้นแบตเตอรี�อยา่งถกูตอ้ง

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ไฟดบัลงอยา่งกะทนัหนั

กลอ้งอาจดบัลงโดยอตัโนมตัเิพื�อป้องกนัตวักลอ้ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูขิองกลอ้งและแบตเตอรี� ในกรณีนี�จะมขีอ้ความปรากฏขึ�น
บนจอแสดงผลกอ่นที�กลอ้งจะดบัลง
หากทา่นไมไ่ดใ้ชง้านกลอ้งตามระยะเวลาที�กําหนดในขณะที�เปิดกลอ้งอยู ่กลอ้งจะปิดตวัลงโดยอตัโนมตัเิพื�อลดการสิ�นเปลอืง
พลงังานจากกอ้นแบตเตอรี� ใหเ้ปิดสวติชก์ลอ้งใหมอ่กีครั �ง
หากทา่นเลอืกตั �งคา่เป็นฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตัเิป็น  กลอ้งจะไมด่บัเองโดยอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปิดอตัโนมตัิ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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แบตเตอรี�มอีายกุารใชง้านส ั�น

ทา่นกําลงัใชง้านกลอ้งในบรเิวณที�มอีากาศรอ้นหรอืเย็นจัด หรอืชารจ์ไฟไมเ่พยีงพอ ซึ�งไมไ่ดเ้ป็นความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด
หลงัจากทา่นไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานานๆ ประสทิธภิาพของแบตเตอรี�จะคอ่ยๆ ดขีึ�นเมื�อทา่นใชง้านและชารจ์ไฟซํ�าๆ
เมื�ออายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ลดลงเหลอืครึ�งหนึ�งของปกตแิมจ้ะชารจ์กอ้นแบตเตอรี�จนเต็ม อาจตอ้งเปลี�ยนกอ้นแบตเตอรี�ใหม่
ปรกึษาตวัแทนจําหน่ายของ Sony ที�ใกลท้ี�สดุ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ไมส่ามารถชารจ์กลอ้ง

ปิดสวติชข์องกลอ้งและทําการเชื�อมตอ่ USB
ปลดสายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย) ออก จากนั�นเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั �ง
ใชส้ายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย)
ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ในอณุหภมูหิอ้งที� 10℃ ถงึ 30℃
เปิดเครื�องคอมพวิเตอรแ์ลว้เชื�อมตอ่กบักลอ้ง
ปลกุเครื�องคอมพวิเตอรจ์ากโหมดนอนหลบัหรอืโหมดพักเครื�อง
เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยตรงโดยใชส้ายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย)
เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ใชร้ะบบปฏบิตักิารที�กลอ้งรองรับ

4-585-328-92(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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ตวัแสดงประจทุ ี�เหลอืไมถ่กูตอ้ง

ปรากฏการณน์ี�เกดิขึ�นเมื�อทา่นใชง้านกลอ้งในบรเิวณที�มอีากาศรอ้นหรอืเย็นจัด
เกดิความแตกตา่งระหวา่งตวัแสดงประจทุี�เหลอืกบัประจขุองแบตเตอรี�ที�เหลอือยูจ่รงิ ใหใ้ชง้านกอ้นแบตเตอรี�จนหมดหนึ�งครั �ง จาก
นั�นชารจ์แบตเตอรี�ใหมเ่พื�อแกไ้ขตวัแสดงใหถ้กูตอ้ง
ใหช้ารจ์กอ้นแบตเตอรี�อกีครั �งจนเต็ม หากยงัคงพบปัญหา แสดงวา่กอ้นแบตเตอรี�มกีารเสื�อมสภาพ ใหเ้ปลี�ยนกอ้นแบตเตอรี�ใหม่
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถใชง้านใดๆกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู

หากทา่นใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูที�ฟอรแ์มตจากเครื�องคอมพวิเตอร ์ใหฟ้อรแ์มตแผน่ซํ�าอกีครั �งดว้ยกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟอรแ์มต
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถบนัทกึภาพ

ตรวจสอบเนื�อที�วา่งของแผน่บนัทกึขอ้มลู
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถใสว่นัที�ลงบนภาพ

กลอ้งของทา่นไมม่คีณุสมบตัใินการเพิ�มวนัที�ลงบนภาพ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถเลน่ภาพ

ชื�อโฟลเดอร/์ไฟลข์องกลอ้งถกูแกไ้ขเมื�อเชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอร์
เชื�อมตอ่ดว้ยสายไมโคร HDMI (แยกจําหน่าย) (FDR-X3000/HDR-AS300)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ภาพไมป่รากฏขึ�นบน TV (FDR-X3000/HDR-AS300)

ตรวจสอบดวูา่ทําการเชื�อมตอ่อยา่งถกูตอ้งหรอืไม่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัระบบส ีTV (FDR-X3000/HDR-AS300)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

กลอ้งไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)

ปรับคา่ ขอ้มลูบนัทกึ GPS เป็น ON
กลอ้งอาจไมส่ามารถรับสญัญาณวทิยจุากดาวเทยีม GPS เนื�องจากมสี ิ�งกดีขวาง
เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูการวเิคราะหตํ์าแหน่งที�ถกูตอ้ง ใหนํ้ากลอ้งออกมากลางแจง้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขอ้มลูบนัทกึ GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้มลูตาํแหนง่มคีวามผดิพลาดมากเกนิไป (FDR-X3000/HDR-AS300)

ขนาดของความผดิพลาดอาจมไีดส้งูถงึหลายรอ้ยเมตร ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอาคารสงูที�อยูโ่ดยรอบ, สญัญาณ GPS ที�ไมช่ดัเจน เป็นตน้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การวเิคราะหต์าํแหนง่ใชเ้วลานาน แมว้า่จะมกีารใชข้อ้มลูเสรมิ GPS แลว้ (FDR-X3000/HDR-
AS300)

ยงัไมไ่ดต้ั �งคา่ ตงั ้คา่วนัที� & เวลา หรอืเวลาของกลอ้งผดิไปจากเวลาจรงิอยา่งมาก ตั �งวนัที�และเวลาใหมใ่หถ้กูตอ้ง
ขอ้มลูเสรมิ GPS ที�ใชห้มดอาย ุใหอ้พัเดตขอ้มลูเสรมิ GPS
เนื�องจากตําแหน่งของดาวเทยีม GPS มกีารเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ การคํานวณตําแหน่งอาจใชเ้วลานานหรอืเครื�องรับอาจไมส่ามารถ
คํานวณตําแหน่งไดเ้ลย ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัตําแหน่งและเวลาที�ทา่นใชง้านกลอ้ง
GPS เป็นระบบสําหรับคํานวณพกิดัทางภมูศิาสตร ์ดว้ยวธิหีาจดุตดัสญัญาณวทิยจุากดาวเทยีม GPS โปรดหลกีเลี�ยงการใชก้ลอ้งใน
บรเิวณที�มกีารบงัหรอืสะทอ้นสญัญาณวทิย ุอยา่งเชน่ พื�นที�อบัที�ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารหรอืตน้ไม ้ฯลฯ ควรใชง้านกลอ้งในบรเิวณที�
เปิดออกสูท่อ้งฟ้า

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่วนัที� & เวลา
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ขอ้มลูตาํแหนง่ไมไ่ดร้บัการบนัทกึ (FDR-X3000/HDR-AS300)

ใช ้Action Cam Movie Creator เพื�อโอนภาพเคลื�อนไหวพรอ้มขอ้มลูตําแหน่ง GPS เขา้ไปยงัเครื�องคอมพวิเตอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนข์อง Action Cam Movie Creator
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เครื�องคอมพวิเตอรเ์ชื�อมตอ่กบักลอ้งไมไ่ด้

เมื�อกําลงัไฟแบตเตอรี�อยูใ่นระดบัตํ�า ใหทํ้าการชารจ์กลอ้ง
เปิดสวติชก์ลอ้งแลว้เชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอร์
ใชส้ายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย)
ปลดสายไมโคร USB (ที�ใหม้าดว้ย) จากทั �งเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละกลอ้ง แลว้เชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั �งใหแ้น่น
ปลดอปุกรณต์า่งๆ ยกเวน้กลอ้ง, แป้นพมิพ ์และเมา้สอ์อกจากชอ่งตอ่ USB ของเครื�องคอมพวิเตอร์
เชื�อมตอ่กลอ้งโดยตรงเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยไมผ่า่น USB hub หรอือปุกรณอ์ื�น
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถโอนภาพเขา้มา

เชื�อมตอ่กลอ้งและเครื�องคอมพวิเตอรเ์ขา้ดว้ยกนัใหถ้กูตอ้งดว้ยการเชื�อมตอ่ USB
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถตดิต ั�ง Action Cam Movie Creator

ตรวจสอบระบบเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืขั �นตอนการตดิตั �งที�จําเป็นสําหรับตดิตั �ง Action Cam Movie Creator
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Action Cam Movie Creator ทาํงานไมถ่กูตอ้ง

ปิด Action Cam Movie Creator แลว้รสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอร์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ไมส่ามารถเลน่ภาพบนเครื�องคอมพวิเตอร์

ปรกึษาผูผ้ลติเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืซอฟตแ์วร์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

การโอนภาพใชเ้วลานานเกนิไป

เตาไมโครเวฟหรอือปุกรณอ์ื�นที�สนับสนุน Bluetooth ใชช้ว่งความยาวคลื�น 2.4 GHz ซึ�งอาจเป็นอปุสรรคตอ่การสื�อสารขอ้มลูได ้
หากมอีปุกรณด์งักลา่วอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ใหย้า้ยกลอ้งออกหา่งจากอปุกรณด์งักลา่ว หรอืปิดอปุกรณเ์หลา่นั�น
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

เกดิละอองฝ้าบนเลนส์

เกดิการควบแน่นของไอนํ�า ปิดสวติชก์ลอ้งและรอประมาณหนึ�งชั�วโมงใหค้วามชื�นระเหยไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัการรวมตวัของไอนํ�า
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

กลอ้งอุน่ข ึ�นเมื�อใชง้านเตอ่เนื�องเป็นเวลานาน

ถอืเป็นลกัษณะปกติ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

วนัที�หรอืเวลาไมถ่กูตอ้ง

ตั �งวนัที�และเวลาใหมอ่กีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตงั ้คา่วนัที� & เวลา
ตงั ้คา่ทอ้งที�
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Digital 4K Video Camera Recorder/Digital HD Video Camera Recorder
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

ตวัแสดงเตอืนและรายงานความผดิพลาด

ตวัแสดงแบตเตอรี� (แบตเตอรี�เหลอืนอ้ย)
เมื�อกําลงัไฟแบตเตอรี�เหลอืนอ้ย  จะปรากฏขึ�น ใหช้ารจ์กอ้นแบตเตอรี�ทนัที

05-04
พื�นที�วา่งบนแผน่บนัทกึขอ้มลูไมเ่พยีงพอสําหรับทําการบนัทกึแบบวนซํ�า

05-05
ไมไ่ดใ้สแ่บตเตอรี�ซ ึ�งจําเป็นสําหรับการบนัทกึ
ใสแ่บตเตอรี�ที�ชารจ์ไฟแลว้

05-06
เกดิความผดิพลาดในการสงัเคราะหโ์มชั�นชอ็ต LE

05-07
เกดิความผดิพลาดในการถา่ยภาพ

06-01
เกดิความผดิพลาดในการฟอรแ์มตสื�อบนัทกึ

06-02
แผน่บนัทกึขอ้มลูไมร่องรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S 100 Mbps
ใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลู microSDHC/SDXC Class10 หรอืเร็วกวา่ เมื�อถา่ยภาพในรปูแบบ XAVC S
เมื�อกลอ้งอยูใ่นโหมดบนัทกึแบบวนซํ�า ใหใ้ชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลู SDXC หรอืตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น 

06-04 (FDR-X3000)
แผน่บนัทกึขอ้มลูไมร่องรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S 100 Mbps
ใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูที�รองรับมาตรฐาน UHS-I U3 เมื�อถา่ยภาพในแบบ XAVC S 100 Mbps
เมื�อกลอ้งอยูใ่นโหมดบนัทกึแบบวนซํ�า ใหใ้ชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลู SDXC หรอืตั �งคา่รปูแบบภาพเคลื�อนไหวเป็น 

06-05
เกดิความผดิพลาดในการกูค้นืแผน่บนัทกึขอ้มลู

06-06
ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง
เกดิความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู

06-09
ไมม่แีผน่บนัทกึขอ้มลูอยูใ่นกลอ้ง

07-02
เกดิความผดิพลาดในการเลน่
เกดิความผดิปกตกิบัสื�อบนัทกึ

08-01

201



ทําการตั �งคา่ที�จําเป็นสําหรับ Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) ดว้ย “Camera Settings for Live Streaming” ในการตั �ง
คา่กลอ้งของ Action Cam Movie Creator

08-03
แชนแนลที�ตั �งคา่ดว้ย “Camera Settings for Live Streaming” ในการตั �งคา่กลอ้งของ Action Cam Movie Creator ไมถ่กูตอ้ง
นอกจากนั�นขอ้ความนี�จะปรากฏขึ�นดว้ยหากสื�อบนัทกึอื�นเริ�มตน้การสตรมีมิ�งบนแชนแนลเดยีวกนั ขณะกําลงัทําการสตรมีมิ�งจาก
กลอ้ง
ใหต้ั �งคา่แชนแนลใหมอ่กีครั �ง

08-04
ระยะเวลารวมทั �งหมดของวดิโีอที�จัดเก็บไวบ้น Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) ถงึขดีจํากดัแลว้ หยดุการสตรมีมิ�งวดิโีอ

08-05
การตั �งคา่ที�จัดเก็บไวสํ้าหรับภาพวดิโีอไมส่ามารถจัดเก็บบน Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) เนื�องจากมคีวามผดิพลาด
เกดิขึ�นกบัระบบเครอืขา่ย
เกดิความผดิพลาดอื�นๆ กบัระบบเครอืขา่ย
ยนืยนัการตั �งคา่ของจดุเชื�อมตอ่หรอืระบบความปลอดภยัของจดุเชื�อมตอ่ดว้ย “Camera Settings for Live Streaming” ในการตั �งคา่
กลอ้งของ Action Cam Movie Creator

08-06
พบจดุเชื�อมตอ่แตไ่มไ่ดทํ้าการเชื�อมตอ่ ตรวจสอบรหสัผา่นของจดุเชื�อมตอ่แลว้ทําการเชื�อมตอ่อกีครั �ง

08-07
ไมพ่บจดุเชื�อมตอ่ ยนืยนัการตั �งคา่ของจดุเชื�อมตอ่ดว้ย “Camera Settings for Live Streaming” ในการตั �งคา่กลอ้งของ Action
Cam Movie Creator

08-08
ตั �งวนัที�และเวลาใหมอ่กีครั �งบนกลอ้ง

08-09
เกดิความผดิพลาดที�ไมท่ราบสาเหตบุน Ustream (ปัจจบุนันี�คอื IBM Cloud Video) ขณะใชง้านฟังกช์ั�นสตรมีมิ�งถา่ยทอดสด กรณุา
รอสกัครูแ่ลว้ลองตรวจสอบการเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั �ง

10-02
ปิดสวติชเ์ครื�องแลว้เปิดใหมอ่กีครั �ง

10-03
กอ้นแบตเตอรี�ปลอ่ยกระแสไฟฟ้าออกมามากกวา่กระแสดสิชารจ์สงูสดุ (รับประกนัไดว้า่กลอ้งจะทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมจ้ะมี
อปุกรณอ์ยา่งเชน่ ไมโครโฟนภายนอก เชื�อมตอ่อยู)่
ตรวจพบกอ้นแบตเตอรี�ชนดิอื�นเมื�อเปิดสวติชก์ลอ้งถา่ยภาพ
ตรวจพบการเสื�อมสภาพของกอ้นแบตเตอรี�
แบตเตอรี�มปีระจไุฟฟ้าไมเ่พยีงพอสําหรับการใชง้าน

10-04
ไมส่ามารถบนัทกึภาพเนื�องจากกลอ้งมอีณุหภมูสิงูขึ�น

แผน่บนัทกึขอ้มลูไมม่ภีาพที�สามารถเลน่ได ้

กูค้นืแผน่บนัทกึขอ้มลู

แบตเตอรี�ไมม่ปีระจไุฟฟ้าเหลอือยูเ่ลย
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กลอ้งมอีณุหภมูสิงูขึ�น กลอ้งอาจดบัลงโดยอตัโนมตั ิหรอืทา่นอาจไมส่ามารถบนัทกึภาพตอ่ไปได ้
ใหป้ลอ่ยกลอ้งถา่ยภาพทิ�งไวใ้นบรเิวณที�มอีากาศเย็น จนกวา่อณุหภมูจิะลดลง

หากทา่นบนัทกึภาพตอ่เนื�องเป็นเวลานาน อณุหภมูขิองกลอ้งถา่ยภาพจะเพิ�มสงูขึ�น ในกรณีนี� ใหห้ยดุพักการบนัทกึภาพกอ่น

ความจทุี�เหลอือยูข่องแผน่บนัทกึขอ้มลูไมเ่พยีงพอสําหรับการบนัทกึ

ถงึจํานวนไฟลส์งูสดุที�สามารถบนัทกึไดแ้ลว้

ไมม่แีผน่บนัทกึขอ้มลูอยูใ่นกลอ้ง

ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง
เกดิความเสยีหายกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู

 (FDR-X3000/HDR-AS300)
กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบั TV เมื�อเริ�มเลน่ภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่กลอ้งตวัเดยีวเขา้กบั Live-View Remote (การเชื�อมตอ่แบบจดุเดยีว)
เชื�อมตอ่กลอ้งหลายตวัเขา้กบั Live-View Remote (การเชื�อมตอ่แบบหลายจดุ)
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