คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ใช ้คูม
่ อ
ื ฉบับนีเมือท่านพบปั ญหาใดๆ หรือมีคําถามเกียวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

วิธก
ี ารถ่ายโอนภาพไปย ังสมาร์ทโฟน
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพทีถ่ายด ้วยกล ้องตัวนีไปยังสมาร์ทโฟนได ้ ต ้องติดตังแอปพลิเคชัน PlayMemories
Mobile ไว ้ล่วงหน ้า

ซูม Assist
ั จะช่วยจัดองค์ประกอบภาพทีถ่ายโดยการซูมออกชัวคราวเมือท่านขาดการติดตามวัตถุ ท่านจึงสามารถ
ฟั งก์ชนนี
กําหนดตําแหน่งวัตถุอก
ี ครังได ้อย่างรวดเร็ว

DSC-WX800: ข้อมูลการใชง้ านร่วมก ับอุปกรณ์เสริม
เว็บไซต์นจะให
ี
้ข ้อมูลการใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม (อีกหน ้าต่างหนึงจะเปิ ดขึน)

ื
ิ ว่ น/ไอคอน และตัวแสดงต่างๆ
ชอของช
นส
ส่วนประกอบต่างๆ
การใช ้งานขันพืนฐาน
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การใช ้งานปุ่ มควบคุม
การใช ้รายการ MENU
ั
การใช ้ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชน)
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์

ไอคอนและตัวแสดงต่างๆ
รายการไอคอนบนหน ้าจอ
การสลับการแสดงผลบนหน ้าจอ (ขณะถ่ายภาพ/ในระหว่างทีดูภาพ)
ปุ่ ม DISP

การเตรียมกล ้อง
การตรวจสอบกล ้องและรายการทีให ้มาด ้วย
การชาร์จก ้อนแบตเตอรี
การใส่/การถอดแบตเตอรี
การชาร์จแบตเตอรีขณะทีแบตเตอรีใส่อยูใ่ นกล ้อง
การชาร์จโดยเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์
อายุการใช ้งานแบตเตอรีและจํานวนภาพทีบันทึกได ้
การชาร์จไฟจากเต ้ารับติดผนัง
หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
หมายเหตุเกียวกับการชาร์จแบตเตอรี

เสียบการ์ดเมโมรี (แยกจําหน่าย)
การใส่/การถอดการ์ดหน่วยความจํา
การ์ดหน่วยความจําทีสามารถใช ้ได ้
หมายเหตุเกียวกับการ์ดหน่วยความจํา

การตังภาษา วันทีและเวลา
คําแนะนํ าในกล ้อง

การถ่ายภาพ
การถ่ายภาพนิง
โฟกัสอัตโนมัต ิ
บริเวณปรับโฟกัส
มาตรฐานโฟกัส
AF ตามตา
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ตังใบหน ้าก่อนใน AF
AF ล็อคเป้ าหมายกลาง

AF ล่วงหน ้า (ภาพนิง)
ไฟช่วย AF (ภาพนิง)

การเลือกโหมดขับเคลือน (ถ่ายภาพต่อเนือง/ตังเวลา)
โหมดขับเคลือน
ถ่ายภาพต่อเนือง
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว
ตังเวลา
ตังเวลา (ต่อเนือง)
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ตัวแสดงขณะถ่ายคร่อม
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
คร่อม DRO
ตังค่าถ่ายคร่อม

ถ่ายภาพตัวเองโดยการดูทหน
ี ้าจอ
ตังเวลาถ่ายภาพตัวเอง

ั มผัส
การใช ้ฟั งก์ชนสั
ระบบสัมผัส
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: โฟกัสโดยแตะจอ

การเลือกขนาด/คุณภาพของภาพนิง
ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิง)
คุณภาพ JPEG (ภาพนิง)
อัตราส่วนภาพ (ภาพนิง)
พาโนรามา: ขนาด
พาโนรามา: ทิศทาง

การเลือกโหมดถ่ายภาพ
ั
รายการฟั งก์ชนของปุ่
มหมุนปรับโหมด
3

อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ
อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ

การสลับโหมดอัตโนมัต ิ (โหมดอัตโนมัต)ิ
เกียวกับระบบจําแนกบรรยากาศ
โปรแกรมอัตโนมัต
กําหนดค่ารูรับแสง
กําหนดชัตเตอร์สปี ด
ปรับระดับแสงเอง
ถ่ายภาพพาโนรามา
เลือกบรรยากาศ
ใช ้ค่าบันทึก (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)
ภาพเคลือนไหว: โหมดรับแสง

การควบคุมโหมดระดับแสง/วัดแสง
ชดเชยแสง
แนะนํ าตังค่าระดับแสง
โหมดวัดแสง
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
ล็อค AE
ตังค่าลายทาง

การแก ้ไขความสว่างและคอนทราสต์โดยอัตโนมัต ิ
ตัวปรับไดนามิก (DRO)
ออโต ้ HDR

การเลือกความไวแสง ISO
ISO

การใช ้ระบบซูม
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
ซูม
ตังค่าซูม
เกียวกับสเกลปรับซูม
ซูม Assist
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ช่วงของซูม Assist
ความเร็วการซูม

สมดุลแสงสีขาว
สมดุลย์แสงสีขาว
ลําดับค.สําคัญใน AWB
เก็บภาพสีขาวพืนฐานในโหมด [ตังค่ากําหนดเอง]

การตังค่าวิธป
ี ระมวลผลภาพ
สร ้างสรรค์ภาพถ่าย
สร ้างสรรค์ภาพถ่าย
เอฟเฟ็ คของภาพ
ลูกเล่นปรับผิวนวล (ภาพนิง)
จัดเฟรมอัตโนมัต ิ (ภาพนิง)
ขอบเขตสี (ภาพนิง)

การตังค่าชัตเตอร์
ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด

การลดอาการเบลอ
SteadyShot (ภาพนิง)

ระบบลดจุดรบกวน
NR ที ISO สูง (ภาพนิง)

ค ้นหาใบหน ้า
ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
การบันทึกใบหน ้า (การบันทึกใหม่)
การบันทึกใบหน ้า (การเปลียนลําดับ)
การบันทึกใบหน ้า (ลบ)

การใช ้แฟลช
การใช ้งานแฟลช
ลดตาแดง
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
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การบันทึกภาพเคลือนไหว
การถ่ายภาพเคลือนไหว

บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์
รูปแบบการบันทึกภาพเคลือนไหว
รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
บันทึกภาพพร็อกซี
การอัดเสียง
ระดับไมค์อ ้างอิง
ลดเสียงลมรบกวน
ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต ิ (ภาพเคลือนไหว)
SteadyShot (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่า TC/UB
สลับการแสดง TC/UB
ปุ่ ม MOVIE
แสดงตัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าตัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
เลือกส.ออก 4K (ภาพเคลือนไหว)

การดูภาพ
การดูภาพ
การเปิ ดดูภาพนิง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
การหมุนภาพทีบันทึกไว ้โดยอัตโนมัต ิ (หมุนการแสดงภาพ)
การหมุนภาพ (หมุน)
การแสดงภาพพาโนรามา
ขยายขนาดเริมต ้น
ขยายตําแหน่งเริมต ้น
การเปิ ดดูภาพเคลือนไหว
โมชันช๊อตวิดโี อ
ปรับช่วงโมชัน
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ตังค่าระดับเสียง
บันทึกภาพนิง

การเปิ ดดูภาพบนหน ้าจอดัชนีภาพ (ดัชนีภาพ)
การสลับไปมาระหว่างภาพนิงกับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง
การดูภาพโดยใช ้สไลด์โชว์ (สไลด์โชว์)

การป้ องกันข ้อมูล
การป้ องกันภาพ (ป้ องกัน)

ั
การตังค่าฟั งก์ชนคะแนน
เรตติง
ตังเรต(คียก
์ ําหนดเอง)

การเลือกภาพถ่ายสําหรับพิมพ์ (DPOF)
การระบุภาพทีจะพิมพ์ (เลือกพิมพ์)

การลบภาพ
การลบภาพทีแสดง
การลบภาพทีเลือกไว ้หลายภาพ (ลบ)
หน ้ายืนยันการลบ

การดูภาพบนจอทีว ี
การดูภาพบนทีวโี ดยใช ้สาย HDMI

การปรับแต่งค่ากล ้อง
ั ใช ้งานบ่อย
การลงทะเบียนฟั งก์ชนที
บันทึกการตังค่า (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)

ั เลือกไว ้ให ้กับปุ่ ม
การกําหนดฟั งก์ชนที
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
ั
ตังค่าเมนูฟังก์ชน

การปรับแต่ง MENU (เมนูของฉั น)
เพิมรายการ
จัดเรียงรายการ
ลบรายการ
ลบหน ้า
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ลบทังหมด

การตรวจสอบภาพก่อน/หลังการบันทึก
แสดงภาพอัตโนมัต ิ

การตังค่าจอภาพ
เส ้นตาราง
ความสว่างหน ้าจอ

คุณภาพการแสดงผล
ปิ ดหน ้าจออัตโนมัต ิ

การตังค่าการ์ดหน่วยความจํา
ฟอร์แมต
หมายเลขไฟล์
ตังค่าชือไฟล์
แสดงข ้อมูลสือบันทึก
เลือกโฟลเดอร์ REC
แฟ้ มภาพใหม่
ชือโฟลเดอร์
กู ้ฐานข ้อมูลภาพ

การตังค่ากล ้อง
สัญญาณเสียง
บันทึกวันที (ภาพนิง)
เมนูแบบเรียงต่อกัน
คูม
่ อ
ื ปุ่ มหมุนปรับโหมด
เวลาเริมประหยัดพง.
อุณหภูมป
ิ ิ ดอัตโนมัต ิ
ตัวเลือก NTSC/PAL
ตังค่า HDMI: ความละเอียด HDMI
ตังค่า HDMI: สลับ 24p/60p (ภาพเคลือนไหว) (เฉพาะทีใช ้งานร่วมกับรุน
่ 1080 60i ได ้)
ตังค่า HDMI: แสดงข ้อมูล HDMI
ตังค่า HDMI: สัญญาณออก TC (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลือนไหว)
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ตังค่า HDMI: ควบคุมสําหรับ HDMI

ตังค่า HDMI: HDMI ส.เสียงออก (ภาพเคลือนไหว)
เชือมต่อ USB
ตังค่า USB LUN
เครืองชาร์จ USB
ตังค่า PC รีโมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิง
ภาษา
ตัง วันที/เวลา
ตังค่าท ้องที
ั
เวอร์ชน
โหมดสาธิต

การเตรียมใช ้งานกล ้อง
รีเซ็ตการตังค่า

ั
การใชฟั้ งก์ชนเครื
อข่าย
การเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟน
PlayMemories Mobile
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (NFC รีโมทคอนโทรลด ้วย One-touch)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (SSID)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (SSID)

การถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟน
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
การส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน Android (NFC การแชร์ด ้วย One-touch)

การถ่ายโอนภาพไปยังเครืองคอมพิวเตอร์
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนภาพไปยังทีว ี
ดูภาพบนทีว ี

การอ่านข ้อมูลการระบุตําแหน่งจากสมาร์ทโฟน
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ตังค่าเชือมตําแหน่ง

การเปลียนการตังค่าเครือข่าย
โหมดเครืองบิน
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ

ตังค่า Wi-Fi: แสดง MAC address
ตังค่า Wi-Fi: รีเซ็ต SSID/รหัสลับ
แก ้ไขชืออุปกรณ์
รีเซ็ตตังค่าเครือข่าย

้
การใชคอมพิ
วเตอร์
สภาพแวดล ้อมเครืองคอมพิวเตอร์ทแนะนํ
ี
า
ซอฟต์แวร์สําหรับคอมพิวเตอร์ Mac
การนํ าเข ้าภาพถ่ายเพือใช ้กับคอมพิวเตอร์
PlayMemories Home
การติดตัง PlayMemories Home
การเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์
การนํ าเข ้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช ้ PlayMemories Home
การตัดการเชือมต่อกล ้องกับคอมพิวเตอร์

การปรับแต่งภาพ/การถ่ายภาพระยะไกล (Imaging Edge)
Imaging Edge

การสร ้างแผ่นดิสก์ภาพเคลือนไหว
การเลือกแผ่นดิสก์ทจะสร
ี
้าง
การสร ้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
การสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
การสร ้างแผ่น DVD จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐาน

รายการ MENU ต่าง ๆ
การใช ้รายการ MENU
ตังค่ากล ้อง1
คุณภาพ JPEG (ภาพนิง)
ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิง)
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อัตราส่วนภาพ (ภาพนิง)
พาโนรามา: ขนาด
พาโนรามา: ทิศทาง
NR ที ISO สูง (ภาพนิง)
ขอบเขตสี (ภาพนิง)
การสลับโหมดอัตโนมัต ิ (โหมดอัตโนมัต)ิ
เลือกบรรยากาศ
โหมดขับเคลือน
ตังค่าถ่ายคร่อม
บันทึกการตังค่า (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)
บริเวณปรับโฟกัส
ไฟช่วย AF (ภาพนิง)
AF ล็อคเป้ าหมายกลาง
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
AF ล่วงหน ้า (ภาพนิง)
ชดเชยแสง
ISO
โหมดวัดแสง
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
ลดตาแดง
สมดุลย์แสงสีขาว
ลําดับค.สําคัญใน AWB
ตัวปรับไดนามิก (DRO)
ออโต ้ HDR
สร ้างสรรค์ภาพถ่าย
เอฟเฟ็ คของภาพ
ลูกเล่นปรับผิวนวล (ภาพนิง)
การบันทึกใบหน ้า (การบันทึกใหม่)
11

การบันทึกใบหน ้า (การเปลียนลําดับ)

การบันทึกใบหน ้า (ลบ)
ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
จัดเฟรมอัตโนมัต ิ (ภาพนิง)
ตังเวลาถ่ายภาพตัวเอง

ตังค่ากล ้อง2
ภาพเคลือนไหว: โหมดรับแสง
รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
บันทึกภาพพร็อกซี
ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต ิ (ภาพเคลือนไหว)
การอัดเสียง
ระดับไมค์อ ้างอิง
ลดเสียงลมรบกวน
SteadyShot (ภาพเคลือนไหว)
แสดงตัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าตัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์
ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด
SteadyShot (ภาพนิง)
ช่วงของซูม Assist
ตังค่าซูม
ความเร็วการซูม
ปุ่ ม DISP
ตังค่าลายทาง
เส ้นตาราง
แนะนํ าตังค่าระดับแสง
แสดงภาพอัตโนมัต ิ
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
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ั
ตังค่าเมนูฟังก์ชน
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: โฟกัสโดยแตะจอ
ปุ่ ม MOVIE
สัญญาณเสียง
บันทึกวันที (ภาพนิง)

เครือข่าย
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์
ดูภาพบนทีว ี
ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน
โหมดเครืองบิน
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
ตังค่า Wi-Fi: แสดง MAC address
ตังค่า Wi-Fi: รีเซ็ต SSID/รหัสลับ
ตังค่า Bluetooth
ตังค่าเชือมตําแหน่ง
แก ้ไขชืออุปกรณ์
รีเซ็ตตังค่าเครือข่าย

เล่น
การป้ องกันภาพ (ป้ องกัน)
การหมุนภาพ (หมุน)
การลบภาพทีเลือกไว ้หลายภาพ (ลบ)
เรตติง
ตังเรต(คียก
์ ําหนดเอง)
การระบุภาพทีจะพิมพ์ (เลือกพิมพ์)
บันทึกภาพนิง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
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ขยายขนาดเริมต ้น
ขยายตําแหน่งเริมต ้น
ปรับช่วงโมชัน

การดูภาพโดยใช ้สไลด์โชว์ (สไลด์โชว์)
การสลับไปมาระหว่างภาพนิงกับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
การเปิ ดดูภาพบนหน ้าจอดัชนีภาพ (ดัชนีภาพ)
แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง
การหมุนภาพทีบันทึกไว ้โดยอัตโนมัต ิ (หมุนการแสดงภาพ)

ตังค่า
ความสว่างหน ้าจอ
ตังค่าระดับเสียง
เมนูแบบเรียงต่อกัน
คูม
่ อ
ื ปุ่ มหมุนปรับโหมด
หน ้ายืนยันการลบ
คุณภาพการแสดงผล
ปิ ดหน ้าจออัตโนมัต ิ
เวลาเริมประหยัดพง.
ตัวเลือก NTSC/PAL
อุณหภูมป
ิ ิ ดอัตโนมัต ิ
ระบบสัมผัส
โหมดสาธิต
ตังค่า TC/UB
ตังค่า HDMI: ความละเอียด HDMI
ตังค่า HDMI: สลับ 24p/60p (ภาพเคลือนไหว) (เฉพาะทีใช ้งานร่วมกับรุน
่ 1080 60i ได ้)
ตังค่า HDMI: แสดงข ้อมูล HDMI
ตังค่า HDMI: สัญญาณออก TC (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่า HDMI: ควบคุมสําหรับ HDMI
ตังค่า HDMI: HDMI ส.เสียงออก (ภาพเคลือนไหว)
เลือกส.ออก 4K (ภาพเคลือนไหว)
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เชือมต่อ USB
ตังค่า USB LUN
เครืองชาร์จ USB
ตังค่า PC รีโมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิง
ภาษา
ตัง วันที/เวลา
ตังค่าท ้องที
ฟอร์แมต
หมายเลขไฟล์
ตังค่าชือไฟล์
เลือกโฟลเดอร์ REC
แฟ้ มภาพใหม่
ชือโฟลเดอร์

กู ้ฐานข ้อมูลภาพ
แสดงข ้อมูลสือบันทึก
ั
เวอร์ชน
รีเซ็ตการตังค่า

เมนูของฉั น
เพิมรายการ
จัดเรียงรายการ
ลบรายการ
ลบหน ้า
ลบทังหมด

ข ้อควรระวัง/ผลิตภัณฑ์นี
ข ้อควรระวัง
การทําความสะอาด
จํานวนภาพทีบันทึกได ้
ระยะเวลาทีบันทึกได ้ของภาพเคลือนไหว
การใช ้อะแดปเตอร์ AC/เครืองชาร์จแบตเตอรีในต่างประเทศ
รูปแบบ AVCHD
15

สิทธิการใช ้งาน

ข ้อมูลจําเพาะ
เครืองหมายการค ้า

ถ ้าหากท่านพบปั ญหา
การแก ้ไขปั ญหา
หน ้าจอตรวจสอบตัวเอง
ข ้อความเตือน

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

สว่ นประกอบต่างๆ

1.
2.
3.
4.

ปุ่ ม ON/OFF (ไฟหลัก)
ปุ่ มชัตเตอร์
ปุ่ มหมุนปรับโหมด
สําหรับถ่ายภาพ:ก ้าน W/T (ซูม)
สําหรับดูภาพ:ก ้าน
(ดัชนี)/ก ้านซูมดูภาพ
5. ไฟระบบตังเวลา/ไฟช่วย AF
6. แฟลช
อย่าให ้นิวมือของท่านบังแสงแฟลช
หากไม่ใช ้แฟลช ให ้กดแฟลชลงด ้วยมือ

7.

(เครืองหมาย N)
ั NFC หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคําแนะนํ าการใช ้
แตะเครืองหมายนีเมือเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟนทีมีฟังก์ชน
งานทีให ้มากับสมาร์ทโฟนของท่าน
ื
NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสอสารไร
้สายระยะสัน

8. เลนส์

17

1. ไมโครโฟน
(เปิ ดแฟลชขึน)
2. สวิตช์
เมือใช ้แฟลช ให ้เลือน สวิตช์

(เปิ ดแฟลชขึน)

3. จอภาพ
(สําหรับการใช ้งานแบบสัมผัส: แผงสัมผัส)
เมือถ่ายจากมุมตําหรือถ่ายภาพตนเอง ให ้ปรับมุมของจอภาพ

ั
4. สําหรับถ่ายภาพ: ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชน)

5.
6.
7.
8.

สําหรับดูภาพ: ปุ่ ม
(ส่งไปยังสมาร์ทโฟน)
ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว)
ปุ่ ม MENU
ไฟชาร์จ
ขัวต่อ Multi/Micro USB
ขัวต่อนีสามารถใช ้ได ้กับอุปกรณ์ทใช
ี ้งานร่วมกับไมโคร USB ได ้

9. เสาอากาศ Wi-Fi/Bluetooth (ติดตังในตัว)
10. ห่วงร ้อยสําหรับสายสะพาย
ติดสายร ้อยแล ้วสอดมือของท่านผ่านห่วงเพือป้ องกันผลิตภัณฑ์เสียหายจากการตกหล่น

18

11. ปุ่ มควบคุม
12. ปุ่ ม
(ดูภาพ)
13. ปุ่ ม C/ (กําหนดเอง/ลบ)

1. ก ้านล็อคแบตเตอรี
2. ช่องเสียบแบตเตอรี
3. ช่องต่อขาตังกล ้อง
ใช ้ขาตังกล ้องทีมีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนัน ท่านจะไม่สามารถยึดกล ้องได ้อย่างแน่นหนา และอาจเกิดความเสียหายกับ
กล ้องได ้

4.
5.
6.
7.
8.

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจํา
ไฟแสดงสถานะการเข ้าถึง
ช่องต่อจิว HDMI
ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี/การ์ดเมโมรี
ลําโพง

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

การใชง้ านปุ่มควบคุม

ท่านสามารถเลือกรายการการตังค่าได ้โดยการหมุนหรือกดด ้านบน/ล่าง/ซ ้าย/ขวา ของปุ่ มควบคุม การเลือกของท่านจะถูกกําหนด
เมือท่านกดตรงกลางปุ่ มควบคุม
ั DISP (การตังค่าแสดงผล),
ฟั งก์ชน
(ชดเชยแสง/สร ้างสรรค์ภาพถ่าย),
/
(โหมดขับเคลือน) และ
(โหมด
ั เลือกให ้ด ้านซ ้าย/ขวา
แฟลช) ถูกกําหนดให ้กับด ้านบน/ล่าง/ซ ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม นอกจากนี ท่านยังสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
และตรงกลางของปุ่ มควบคุมได ้
ในระหว่างทีดูภาพ ท่านสามารถเรียกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน ้าได ้โดยการกดด ้านขวา/ซ ้าย ของปุ่ มควบคุมหรือการหมุนปุ่ มควบคุม

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
มาตรฐานโฟกัส
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

20

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

การใชร้ ายการ MENU
ท่านสามารถเปลียนแปลงการตังค่าทีเกียวกับรูปแบบการทํางานของกล ้องทังหมดรวมถึงการถ่ายภาพ การแสดงภาพและวิธก
ี ารใช ้งาน
ั าง ๆ ของกล ้องจาก MENU ได ้เช่นกัน
ท่านสามารถใช ้งานฟั งก์ชนต่
1

กดปุ่ม MENU เพือแสดงหน้าจอเมนู

2

เลือกการต ังค่าทีท่านต้องการปร ับโดยกดด้านบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรง
กลางปุ่มควบคุม
เลือกไอคอนทีด ้านบนของหน ้าจอ (A) แล ้วกดด ้านซ ้าย/ขวา ของปุ่ มควบคุม เพือย ้ายไปยังรายการ MENU อืน
ท่านสามารถกลับไปยังหน ้าจอก่อนหน ้าได ้โดยการกดปุ่ ม MENU (B)

3

เลือกการต ังค่าทีต้องการ แล้วกดตรงกลาง เพือยืนย ันการเลือก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เมนูแบบเรียงต่อกัน
เพิมรายการ

21
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คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

้ ่ม
ั
การใชป
ุ Fn (ฟังก์ชน)
ั ใช ้งานบ่อยไว ้ทีปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชน)
ั และเรียกใช ้ได ้ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถบันทึกฟั งก์ชนที
ั ใช ้งานบ่อยให ้
ท่านสามารถบันทึกฟั งก์ชนที
ั ได ้สูงสุด 12 ฟั งก์ชน
ั
กับปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชน)
1

ั ในโหมดถ่ายภาพ
กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชน)

2

ั ท่านต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวา ของปุ่มควบคุม
เลือกฟังก์ชนที

3

เลือกการต ังค่าทีต้องการโดยหมุนปุ่มควบคุม และกดทีตรงกลางปุ่มควบคุม

เมือต้องการปร ับการต ังค่าจากหน้าจอต ังค่าโดยเฉพาะ

23

ั ต ้องการในขันที 2 จากนันกดทีตรงกลางของปุ่ มควบคุม หน ้าจอตังค่าเฉพาะสําหรับฟั งก์ชนจะปรากฏขึ
ั
เลือกฟั งก์ชนที
น ปรับการตังค่า
ตามคําแนะนํ าการใช ้งาน (A)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั
ตังค่าเมนูฟังก์ชน

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

้ ป้นพิมพ์
วิธใี ชแ
เมือจําเป็ นต ้องพิมพ์ตวั อักษรด ้วยตัวเอง แป้ นพิมพ์จะแสดงขึนบนหน ้าจอ

เลือนเคอร์เซอร์ไปยังคียท
์ ต
ี ้องการโดยใช ้ปุ่ มควบคุม จากนันกดทีตรงกลางเพือป้ อนค่า
่ งใสข
่ อ
1. ชอ
้ ความ
ตัวอักษรทีพิมพ์จะแสดงขึนบนหน ้าจอ

2. สล ับประเภทต ัวอ ักษร
การกดคียแ
์ ต่ละครังจะเป็ นการสลับระหว่างพยัญชนะ ตัวเลข และสัญลักษณ์

3. แป้นพิมพ์
การกดคียแ
์ ต่ละครังจะทําให ้อักขระทีตรงกับคียน
์ ันแสดงขึนทีละตัวตามลําดับ

่ : ถ้าต้องการใส ่ “abd”
ต ัวอย่างเชน
กดคียส
์ ําหรับ “abc” หนึงครังเพือแสดง “a” → เลือก “
→ กดคียส
์ ําหรับ “def” หนึงครังเพือแสดง “d”

”((5) เลือนเคอร์เซอร์) แล ้วกดคียส
์ ําหรับ “abc” สองครังเพือแสดง “b”

ิ ด
4. สนสุ
สินสุดการใส่ตวั อักษร

5. ย้ายเคอร์เซอร์
ย ้ายเคอร์เซอร์ในช่องใส่ข ้อความไปทางขวาหรือซ ้าย
6. ลบ
ลบตัวอักษรทีอยูห
่ น ้าเคอร์เซอร์

7.
สลับตัวอักษรถัดไปเป็ นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

8.
เว ้นวรรค
ถ ้าต ้องการยกเลิกการป้ อนข ้อความ เลือก [ยกเลิก]
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รายการไอคอนบนหน้าจอ
เนือหาและตําแหน่งทีแสดงด ้านล่างเป็ นเพียงคําแนะนํ าเท่านัน และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง

ไอคอนบนหน้าจอถ่ายภาพ

1. โหมดถ่ายภาพ/จําแนกบรรยากาศ
P P* A S M
โหมดถ่ายภาพ
หมายเลขบันทึก
ไอคอนจําแนกบรรยากาศ
เลือกบรรยากาศ

2. การต ังค่ากล้อง
NO CARD
สถานะการ์ดหน่วยความจํา
100
จํานวนภาพนิงทีบันทึกได ้
กําลังบันทึกข ้อมูล / จํานวนภาพทีเหลือทีจะต ้องบันทึก
อัตราส่วนภาพของภาพนิง
18M / 16M / 13M / 10M / 8.9M / 7.5M / 5.0M / 4.5M / 3.7M / 2.1M / VGA
ขนาดภาพของภาพนิง
X.FINE FINE STD
คุณภาพ JPEG
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
รูปแบบไฟล์ของภาพเคลือนไหว
การตังค่าการบันทึกภาพเคลือนไหว
120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p
อัตราเฟรมของภาพเคลือนไหว
บันทึกภาพพร็อกซี
กําลังชาร์จแฟลช
26

ไฟช่วย AF
SteadyShot เปิ ด/ปิ ด เตือนกล ้องสัน
ซูมอัจฉริยะ/

ซูมภาพคมชัด/ซูมดิจต
ิ อล

PC รีโมท
ซ ้อนไอคอน
ไม่บน
ั ทึกเสียงภาพเคลือนไหว
ระดับไมค์อ ้างอิง ตํา
ลดเสียงลมรบกวน
ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ยกเลิกโฟกัส
ยกเลิก AF ล็อคเป้ าหมาย
ปร ับจุดโฟก ัส
การดําเนินการ ปรับจุดโฟกัส
เปิ ดใช ้งาน NFC
การเชือมต่อ Bluetooth ใช ้งานได ้ / การเชือมต่อ Bluetooth ใช ้งานไม่ได ้
เชือมต่อกับสมาร์ทโฟนแล ้ว / ยังไม่ได ้เชือมต่อกับสมาร์ทโฟน
กําลังรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง / ไม่สามารถรับข ้อมูลการระบุตําแหน่งได ้
โหมดเครืองบิน
การเตือนว่ากล ้องร ้อนเกินไป
20 วินาที
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลือนไหวทีเหลืออยูเ่ มือมีการแสดงการเตือนว่ากล ้องร ้อนเกินไป
ไฟล์ฐานข ้อมูลเต็ม / ไฟล์ฐานข ้อมูลผิดพลาด

3. แบตเตอรี
แบตเตอรีทีเหลืออยู่
การเตือนเกียวกับแบตเตอรีทีเหลืออยู่
จ่ายพลังงานจาก USB

4. การต ังค่าการถ่ายภาพ
โหมดขับเคลือน
โหมดแฟลช/ลดตาแดง
±0.0
ชดเชยแสงแฟลช
27

โหมดโฟกัส
บริเวณปรับโฟกัส
โหมดวัดแสง
7500K A5 G5
สมดุลย์แสงสีขาว (อัตโนมัต,ิ ตังค่าล่วงหน ้า, กําหนดเอง, อุณหภูมส
ิ ,ี ฟิ ลเตอร์ส)ี
ตัวปรับไดนามิก /ออโต ้ HDR
+3 +3 +3
สร ้างสรรค์ภาพถ่าย /คอนทราสต์ ความอิมสี ความคมชัด

ตัวแสดงความไวในการค ้นหารอยยิม
เอฟเฟ็ คของภาพ
ใบหน ้าก่อนใน AF
ลูกเล่นปรับผิวนวล

5. ต ัวแสดงโฟก ัส/การต ังค่าระด ับแสง
ตัวแสดงโฟกัส
1/250
ความเร็วชัตเตอร์
F3.5
ค่าเปิ ดหน ้ากล ้อง
การชดเชยแสง/วัดแสงแบบแมนนวล
ISO400
ISO AUTO
ความไวแสง ISO
ล็อค AE

6. คําแนะนํา/อืนๆ
AF ล็อคเป้าหมาย
ยกเลิก AF ล็อคเป้าหมาย
แสดงคําแนะนํ าสําหรับ AF ล็อคเป้ าหมาย
เลือกจุดโฟก ัสเปิ ด/ปิ ด
แสดงคําแนะนํ าสําหรับการตังค่าพืนทีโฟกัส
ยกเลิกโฟก ัส
แสดงคําแนะนํ าสําหรับการยกเลิกการโฟกัส
สล ับ Av/Tv
แสดงคําแนะนํ าสําหรับเปลียนค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์

ตัวแสดงการถ่ายคร่อม
28

บริเวณการวัดแสงเฉพาะจุด
C:32:00
หน ้าจอตรวจสอบตัวเอง

คําแนะนํ าการตังค่าระดับแสง
ตัวแสดงความเร็วชัตเตอร์
ตัวแสดงรูรับแสง
ฮิสโตแกรม
เกจวัดระดับดิจต
ิ อล
STBY REC
เตรียมพร ้อมบันทึกภาพเคลือนไหว/กําลังบันทึกภาพเคลือนไหว
0:12
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลือนไหว (นาที: วินาที)
ั
ฟั งก์ชนของปุ่
มควบคุม
ควบคุม REC
00:00:00:00
ไทม์โค ้ด (ชัวโมง: นาที: วินาที: เฟรม)
00 00 00 00
ยูสเซอร์บต
ิ

ไอคอนบนหน้าจอดูภาพ
การเปิ ดดูภาพเดียว

การแสดงฮิสโตแกรม

1. ข้อมูลพืนฐาน
29

โหมดดูภาพ
เรตติง
ป้ องกัน
DPOF
ตังค่า DPOF
ภาพจัดเฟรมวัตถุอต
ั โนมัต ิ
3/7
หมายเลขไฟล์/จํานวนภาพในโหมดดูภาพ
เปิ ดใช ้งาน NFC
แบตเตอรีทีเหลืออยู่
กลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนือง
รวมภาพเคลือนไหวพร็อกซี

2. การต ังค่ากล้อง
ดูท ี “ไอคอนบนหน ้าจอถ่ายภาพ”

3. การต ังค่าการถ่ายภาพ
เอฟเฟ็ คภาพผิดพลาด
ออโต ้ HDR ผิดพลาด
ดูท ี “ไอคอนบนหน ้าจอถ่ายภาพ” สําหรับไอคอนอืนๆ ทีแสดงในพืนทีนี

4. ข้อมูลภาพ

ข ้อมูลละติจด
ู /ลองจิจด
ู
2018-1-1 10:37PM
วันทีบันทึกภาพ
100-0003
หมายเลขโฟลเดอร์ - หมายเลขไฟล์
ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/R/G/B)
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การสล ับการแสดงผลบนหน้าจอ (ขณะถ่ายภาพ/ในระหว่างทีดูภาพ)
ท่านสามารถแก ้ไขเนือหาทีแสดงบนหน ้าจอ
1

กดปุ่ม DISP (การต ังค่าแสดงผล)
การกดปุ่ ม DISP แต่ละครังจะทําให ้การแสดงผลบนหน ้าจอเปลียนแปลงไป
เนือหาและตําแหน่งทีแสดงเป็ นเพียงคําแนะนํ าเท่านัน และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง

ระหว่างการถ่ายภาพ
แสดงข ้อมูลทังหมด → ไม่แสดงข ้อมูล → ฮิสโตแกรม → ระดับ → แสดงข ้อมูลทังหมด

ระหว่างเปิ ดดูภาพ
แสดงข ้อมูล → ฮิสโตแกรม → ไม่แสดงข ้อมูล → แสดงข ้อมูล

ถ ้าภาพมีบริเวณทีเปิ ดรับแสงมากเกินไปหรือน ้อยเกินไป ส่วนทีสอดคล ้องกันจะกะพริบบนการแสดงฮิสโตแกรม (การเตือนการ
รับแสงมากเกินไป/น ้อยเกินไป)
31

การตังค่าสําหรับการแสดงภาพสามารถใช ้กับ [แสดงภาพอัตโนมัต]ิ ได ้เช่นกัน

ิ โตแกรม
การแสดงฮส
ฮิสโตแกรมจะแสดงการกระจายความสว่าง โดยจะแสดงถึงจํานวนของพิกเซลในค่าความสว่างต่าง ๆ ทางด ้านซ ้ายจะเป็ นส่วนมืดและ
ทางด ้านขวาจะเป็ นส่วนสว่าง
ฮิสโตแกรมจะเปลียนไปตามการชดเชยระดับแสง
จุดสูงสุดทีปลายด ้านขวาหรือด ้านซ ้ายของฮิสโตแกรมแสดงว่าภาพมีบริเวณทีเปิ ดรับแสงมากเกินไปหรือน ้อยเกินไปตามลําดับ ท่านไม่
สามารถแก ้ไขจุดตําหนิดงั กล่าวโดยใช ้คอมพิวเตอร์หลังจากถ่ายภาพแล ้วได ้ ทําการชดเชยระดับแสงก่อนถ่ายภาพตามความจําเป็ น

(A): จํานวนรวมพิกเซล
(B): ความสว่าง
หมายเหตุ
[ฮิสโตแกรม] จะไม่ปรากฏขึนขณะถ่ายภาพพาโนรามา
ข ้อมูลในการแสดงฮิสโตแกรมจะไม่ระบุภาพถ่ายสุดท ้าย แต่จะเป็ นข ้อมูลเกียวกับภาพทีแสดงบนหน ้าจอ ผลลัพธ์สด
ุ ท ้ายจะขึนอยูก
่ บ
ั ค่ารูรับแสง
และอืน ๆ
การแสดงฮิสโตแกรมจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการถ่ายภาพและการแสดงภาพในกรณีตอ
่ ไปนี:
เมือใช ้แฟลช
เมือถ่ายภาพวัตถุทมี
ี ความสว่างตํา เช่น ภาพเวลากลางคืน

คําแนะนํา
รายการต่อไปนีจะไม่แสดงขึนในการตังค่าเริมต ้น
ตัวแสดงกราฟิ ก
หากต ้องการเปลียนโหมดแสดงหน ้าจอทีเปลียนเมือท่านกดปุ่ ม DISP ให ้เลือก MENU →
ตังค่า

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ปุ่ ม DISP
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ปุ่ม DISP
ให ้ท่านตังค่าโหมดแสดงหน ้าจอทีสามารถเลือกได ้โดยใช ้ DISP (การตังค่าแสดงผล) ในโหมดถ่ายภาพ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ปุ่ม DISP] → ค่าทีต้องการ → [ตกลง]

รายการทีมีเครืองหมาย

จะใช ้งานได ้

รายละเอียดรายการเมนู
ต ัวแสดงกราฟิ ก :
แสดงข ้อมูลถ่ายภาพพืนฐาน แสดงความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงด ้วยภาพกราฟฟิ ก
แสดงข้อมูลท ังหมด :
แสดงข ้อมูลถ่ายภาพ
ไม่แสดงข้อมูล :
ไม่แสดงข ้อมูลถ่ายภาพ
ฮิสโตแกรม :
แสดงการกระจายของความสว่างด ้วยภาพกราฟฟิ ก
ระด ับ :
แสดงว่ากล ้องอยูใ่ นแนวระดับหรือไม่ ทังในแนวหน ้า-หลัง (A) และแนวนอน (B) เมือผลิตภัณฑ์ได ้ระดับกับแนวใดแนวหนึง ตัวแสดง
สถานะจะเปลียนเป็ นสีเขียว

หมายเหตุ
หากท่านเอียงผลิตภัณฑ์ไปด ้านหน ้าหรือด ้านหลังอย่างมาก ความคลาดเคลือนในแนวระดับจะมากขึนด ้วย
ผลิตภัณฑ์อาจมีขอบเขตของความคลาดเคลือนเกือบถึง ±1° แม ้ว่าจะได ้ทําการแก ้ไขความเอียงตามแนวระดับแล ้วก็ตาม

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับการแสดงผลบนหน ้าจอ (ขณะถ่ายภาพ/ในระหว่างทีดูภาพ)
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การตรวจสอบกล้องและรายการทีให้มาด้วย
ตัวเลขในเครืองหมายวงเล็บแสดงถึงจํานวนชิน
กล ้อง (1)
สายไฟ (1)
(ให ้มาด ้วยในบางประเทศ/ภูมภ
ิ าค)

แบตเตอรีแบบชาร์จใหม่ได ้ NP-BX1 (1)

สายไมโคร USB (1)

อะแดปเตอร์ AC (1)
ประเภทของอะแดปเตอร์ AC อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท/ภูมภ
ิ าค
สายร ้อยข ้อมือ (1)

คูม
่ อ
ื เริมต ้นใช ้งาน (1)
คูม
่ อ
ื อ ้างอิง (1)

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การใส/่ การถอดแบตเตอรี
1

่ งใสแ
่ บตเตอรี/การ์ดหน่วยความจํา
เปิ ดฝาปิ ดชอ

2

่ อ
ใสก
้ นแบตเตอรีโดยทีย ังกดก้านล็อค (A) ด้วยปลายแบตเตอรี จนกว่าแบตเตอรีจะล็อคเข้าที

3

ปิ ดฝาปิ ด

เมือต้องการถอดแบตเตอรี

35

ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงไม่ตด
ิ สว่างอยู่ และปิ ดกล ้อง จากนัน เลือนก ้านล็อค (A) แล ้วนํ าแบตเตอรีออกมา ระวัง
อย่าทําแบตเตอรีหล่น
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่ ยูใ่ นกล้อง
การชาร์จแบตเตอรีขณะทีแบตเตอรีใสอ
1

์ ลิตภ ัณฑ์
ปิ ดสวิตชผ

2

ื
่ ยูก
ี บอะแด
เชอมต่
อกล้องทีมีแบตเตอรีใสอ
่ ับอะแดปเตอร์ AC (ทีให้มาด้วย) ด้วยสายไมโคร USB (ทีให้มาด้วย) และเสย
ปเตอร์ AC ก ับเต้าร ับติดผน ัง

้ )
ี ม
ไฟชาร์จทีกล้อง (A) (สส
ติดสว่าง: กําลังชาร์จ
ดับ: ชาร์จเสร็จแล ้ว
กะพริบ: การชาร์จเกิดข ้อผิดพลาดหรือการชาร์จหยุดชัวคราว เนืองจากกล ้องไม่อยูใ่ นช่วงอุณหภูมท
ิ เหมาะสม
ี
เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม): เวลาในการชาร์จคือประมาณ 230 นาที
เวลาในการชาร์จข ้างต ้นคือเวลาสําหรับกรณีทชาร์
ี
จแบตเตอรีซึงไม่มป
ี ระจุเลยทีอุณหภูม ิ 25°C การชาร์จอาจใช ้เวลานานกว่านี
้งาน
ขึนอยูก
่ บ
ั เงือนไขหรือสถานการณ์การใช
ไฟชาร์จจะดับ เมือการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
หากไฟชาร์จสว่างขึนแล ้วดับลงทันที แสดงว่าแบตเตอรีชาร์จเต็มแล ้ว

หมายเหตุ
ถ ้าไฟชาร์จกะพริบเมือไม่ได ้ชาร์จแบตเตอรีจนเต็ม ให ้ถอดแบตเตอรีออกหรือถอดสาย USB ออกจากกล ้องและใส่กลับเข ้าไปใหม่เพือชาร์จอีกครัง
หากไฟชาร์จบนกล ้องกะพริบเมือเสียบอะแดปเตอร์ AC กับเต ้ารับติดผนัง แสดงว่าการชาร์จหยุดชัวคราวเนืองจากอุณหภูมส
ิ งู กว่าช่วงทีแนะนํ า เมือ
อุณหภูมล
ิ ดลงถึงช่วงทีเหมาะสม การชาร์จจะดําเนินต่อ ขอแนะนํ าให ้ทําการชาร์จก ้อนแบตเตอรีทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อม 10°C ถึง 30°C
ใช ้เต ้ารับติดผนังทีอยูใ่ กล ้เคียงเมือใช ้อะแดปเตอร์ AC/เครืองชาร์จแบตเตอรี หากมีการทํางานผิดพลาดใด ๆ เกิดขึนระหว่างการใช ้ผลิตภัณฑ์นี ให ้
ถอดปลักออกจากเต ้ารับติดผนังทันที เพือหยุดการเชือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
หากท่านใช ้ผลิตภัณฑ์ทมี
ี ไฟชาร์จ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได ้หยุดการเชือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าแม ้เมือไฟชาร์จดับลง
หากเปิ ดสวิตช์กล ้อง จะมีการจ่ายกระแสไฟจากเต ้ารับติดผนัง จากนันก็จะสามารถใช ้งานกล ้องได ้ แต่แบตเตอรีจะไม่ชาร์จไฟ
กรณีทใช
ี ้แบตเตอรีทีเพิงซือมาใหม่หรือแบตเตอรีทีไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน ไฟชาร์จอาจกะพริบถีๆ ขณะกําลังชาร์จแบตเตอรี หากเกิดเหตุการณ์
เช่นนีขึน ให ้ถอดแบตเตอรีหรือถอดสาย USB ออกจากกล ้อง และใส่กลับเข ้าไปใหม่เพือชาร์จอีกครัง
อย่าชาร์จก ้อนแบตเตอรีต่อเนืองหรือชาร์จซําๆ โดยไม่ใช ้งานแบตเตอรีเมือชาร์จเต็มแล ้วหรือใกล ้จะเต็มแล ้ว การทําเช่นนีอาจทําให ้แบตเตอรีมี
ประสิทธิภาพเสือมลง
เมือสินสุดการชาร์จ ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต ้ารับติดผนัง
แน่ใจว่าได ้ใช ้แบตเตอรี สายไมโคร USB (ทีให ้มาด ้วย) และอะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มาด ้วย) ทีเป็ นของแท ้ของ Sony เท่านัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
37

หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
หมายเหตุเกียวกับการชาร์จแบตเตอรี
การใช ้อะแดปเตอร์ AC/เครืองชาร์จแบตเตอรีในต่างประเทศ
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ื
การชาร์จโดยเชอมต่
อก ับเครืองคอมพิวเตอร์
สามารถชาร์จก ้อนแบตเตอรีได ้โดยต่อกล ้องเข ้ากับเครืองคอมพิวเตอร์ด ้วยสายไมโคร USB
1

์ ลิตภ ัณฑ์ และเชอมต่
ื
ปิ ดสวิตชผ
อก ับข ัวต่อ USB ของเครืองคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
ถ ้าหากผลิตภัณฑ์ตอ
่ อยูก
่ บ
ั เครืองคอมพิวเตอร์แบบวางตักทีไม่ได ้ต่ออยูก
่ บ
ั แหล่งจ่ายไฟฟ้ า ระดับแบตเตอรีของคอมพิวเตอร์จะลดลง อย่าปล่อยให ้
ผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเป็ นระยะเวลานาน
อย่าเปิ ด/ปิ ด หรือรีสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให ้ตืนจากโหมดหลับขณะทีมีการเชือมต่อ USB ระหว่างกล ้องกับเครือง
คอมพิวเตอร์แล ้ว การกระทําดังกล่าวอาจจะทําให ้เกิดความเสียหายได ้ ก่อนเปิ ด/ปิ ด หรือรีสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให ้ตืน
จากโหมดหลับ ให ้ถอดกล ้องออกจากเครืองคอมพิวเตอร์กอ
่ น
ไม่สามารถรับประกันการทํางานอย่างถูกต ้องกับคอมพิวเตอร์ทก
ุ ชนิดได ้
ไม่สามารถรับประกันการชาร์จกับคอมพิวเตอร์แบบสังประกอบ คอมพิวเตอร์ดด
ั แปลง หรือคอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่อผ่านฮับ USB
กล ้องอาจไม่ทํางานอย่างถูกต ้องเมือใช ้อุปกรณ์ USB อืนในเวลาเดียวกัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
หมายเหตุเกียวกับการชาร์จแบตเตอรี
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อายุการใชง้ านแบตเตอรีและจํานวนภาพทีบ ันทึกได้
อายุการใชง้ านแบตเตอรี

จํานวนภาพ
ประมาณ 370 ภาพ

ถ่ายภาพ (ภาพนิง)

—

การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลือนไหว)

ประมาณ 55 นาที

—

การถ่ายภาพต่อเนือง (ภาพเคลือนไหว)

ประมาณ 95 นาที

—

ประมาณ 460 ภาพ (ปิ ดหน ้าจออัตโนมัต ิ (2 วินาที))

หมายเหตุ
อายุการใช ้งานแบตเตอรีและจํานวนภาพทีสามารถบันทึกได ้ข ้างต ้นเป็ นค่าโดยประมาณสําหรับกรณีทชาร์
ี
จแบตเตอรีจนเต็ม อายุการใช ้งาน
แบตเตอรีและจํานวนภาพอาจลดลงตามเงือนไขการใช ้งาน
อายุการใช ้งานแบตเตอรีและจํานวนภาพทีสามารถบันทึกได ้เป็ นการประมาณค่าจากการถ่ายภาพตามการตังค่าเริมต ้นภายใต ้เงือนไขต่อไปนี
ใช ้งานแบตเตอรีในอุณหภูมแ
ิ วดล ้อม 25 °C
เมือใช ้การ์ดหน่วยความจํา Sony microSDXC (UHS-I U3) (แยกจําหน่าย)
จํานวน “ถ่ายภาพ (ภาพนิง)” เป็ นไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถ่ายภาพภายใต ้เงือนไขต่อไปนี:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
ถ่ายหนึงภาพทุกๆ 30 วินาที
เปิ ดและปิ ดสวิตช์กล ้องหนึงครังเมือถ่ายภาพทุกสิบครัง
แฟลชติดหนึงครังเมือถ่ายภาพทุกสองภาพ
มีการสลับการซูมระหว่างด ้าน W และ T
จํานวนนาทีทบั
ี นทึกภาพเคลือนไหวได ้เป็ นไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถ่ายภาพภายใต ้เงือนไขต่อไปนี:
คุณภาพของภาพถูกตังไว ้ที XAVC S HD 60p 50M /50p 50M
การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลือนไหว): อายุการใช ้งานแบตเตอรีขึนอยูก
่ บ
ั การถ่ายภาพ การซูม การอยูใ่ นสถานะพร ้อมถ่ายภาพ การเปิ ด/ปิ ด ฯลฯ
ซําๆ กันหลายครัง
การถ่ายภาพต่อเนือง (ภาพเคลือนไหว): อายุการใช ้งานแบตเตอรีจะขึนอยูก
่ บ
ั การถ่ายภาพไม่หยุดจนครบจํานวนสูงสุด (29 นาที) แล ้วถ่ายภาพ
ั นๆ เช่น การซูม จะไม่ทํางาน
ต่อโดยกดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว) อีกครัง ฟั งก์ชนอื
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การชาร์จไฟจากเต้าร ับติดผน ัง
ใช ้อะแดปเตอร์ AC ทีให ้มาพร ้อมกับกล ้อง เพือถ่ายภาพและดูภาพ ในขณะได ้รับกระแสไฟจากเต ้ารับติดผนัง วิธน
ี จะช่
ี
วยประหยัด
พลังงานแบตเตอรีของกล ้องได ้
1

่ อ
ใสก
้ นแบตเตอรีลงในกล้อง

2

ื
เชอมต่
อกล้องก ับเต้าร ับติดผน ังด้วยสายไมโคร USB (ทีให้มาด้วย) และอะแดปเตอร์ AC (ทีให้มาด้วย)

หมายเหตุ
กล ้องจะไม่เปิ ดใช ้งานถ ้าไม่มแ
ี บตเตอรีเหลืออยู่ ใส่แบตเตอร์ทชาร์
ี
จมาอย่างเพียงพอลงในกล ้อง
หากท่านใช ้กล ้องขณะทีกําลังจ่ายไฟจากเต ้ารับติดผนัง ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไอคอนทีแสดงว่ากําลังจ่ายไฟผ่าน USB (
จอภาพ

) แสดงอยูบ
่ น

อย่าถอดแบตเตอรีออกขณะทีกําลังชาร์จไฟจากเต ้ารับติดผนัง ถ ้าท่านถอดแบตเตอรีออก กล ้องจะปิ ด
อย่าถอดแบตเตอรีออกขณะทีไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงติดสว่าง ข ้อมูลในการ์ดหน่วยความจําอาจได ้รับความเสียหาย
หากกล ้องยังคงเปิ ดอยู่ แบตเตอรีจะไม่ชาร์จไฟ แม ้ว่าจะเชือมต่อกล ้องกับอะแดปเตอร์ AC
ในบางสถานการณ์ อาจมีการจ่ายพลังงานเสริมจากแบตเตอรีแม ้ว่าท่านจะใช ้อะแดปเตอร์ AC อยูก
่ ็ตาม
อย่าถอดสายไมโคร USB ออกขณะทีกําลังชาร์จไฟจากเต ้ารับติดผนัง ก่อนจะถอดสายไมโคร USB ออกให ้ปิ ดสวิตช์กล ้องก่อน
ระยะเวลาบันทึกภาพต่อเนืองอาจสันลงขณะทีจ่ายพลังงานจากเต ้ารับติดผนัง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั อุณหภูมก
ิ ล ้องและแบตเตอรี
เมือใช ้ทีชาร์จแบบพกพาเป็ นแหล่งพลังงาน ให ้ตรวจสอบว่าได ้ชาร์จทีชาร์จจนเต็มแล ้วก่อนใช ้งาน และควรระมัดระวังพลังงานทีเหลืออยูใ่ นทีชาร์จ
แบบพกพาก่อนใช ้งานด ้วย
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หมายเหตุเกียวก ับแบตเตอรี
้ บตเตอรี
หมายเหตุเกียวก ับการใชแ
ให ้ใช ้เฉพาะแบตเตอรีทีระบุไว ้สําหรับผลิตภัณฑ์นเท่
ี านัน
ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีอาจแสดงปริมาณไม่ถก
ู ต ้องภายใต ้สภาพการใช ้งานหรือสภาวะแวดล ้อมบางอย่าง
อย่าให ้แบตเตอรีเปี ยกนํ า แบตเตอรีไม่กน
ั นํ า
อย่าวางแบตเตอรีไว ้ในสถานทีซึงมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู มาก เช่น ในรถยนต์หรือถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การชาร์จแบตเตอรี
ทําการชาร์จแบตเตอรี (ทีให ้มาด ้วย) ก่อนเริมใช ้งานผลิตภัณฑ์ครังแรก
แบตเตอรีทีชาร์จไว ้จะค่อยๆ คลายประจุทล
ี ะน ้อย แม ้เมือไม่ได ้ใช ้งาน ชาร์จแบตเตอรีก่อนใช ้งานผลิตภัณฑ์ในแต่ละครังเพือทีท่านจะ
ได ้ไม่พลาดโอกาสในการถ่ายภาพ
ห ้ามใช ้แบตเตอรีอืนนอกเหนือไปจากทีระบุไว ้ว่าให ้ใช ้สําหรับผลิตภัณฑ์นี มิฉะนันอาจทําให ้เกิดการรัวไหล ความร ้อนสูงเกิน การ
ระเบิด ไฟฟ้ าช็อต แผลไหม ้ หรืออาการบาดเจ็บอืน ๆ ได ้
ถ ้าไฟ charge กะพริบเมือไม่ได ้ชาร์จแบตเตอรีจนเต็ม ให ้ถอดแบตเตอรีออกหรือถอดสาย USB ออกจากกล ้องและใส่กลับเข ้าไป
ใหม่เพือชาร์จอีกครัง
ขอแนะนํ าให ้ชาร์จแบตเตอรีทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมระหว่าง 10 °C ถึง 30 °C อาจจะชาร์จแบตเตอรีได ้ไม่เต็มทีภายใต ้อุณหภูมน
ิ อก
เหนือจากช่วงนี
เมือท่านเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปทีไม่ได ้เชือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรีของแล็ปท็อปอาจลดลง อย่าชาร์จ
ผลิตภัณฑ์นกั
ี บคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนานเกินไป
อย่าเปิ ด/รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปลุกคอมพิวเตอร์ให ้ตืนจากโหมดสลีป หรือปิ ดคอมพิวเตอร์ขณะทีผลิตภัณฑ์นกํ
ี าลังเชือมต่ออยูก
่ บ
ั
คอมพิวเตอร์ด ้วยสาย USB การกระทําดังกล่าวอาจจะทําให ้ผลิตภัณฑ์นเกิ
ี ดความเสียหายได ้ ตัดการเชือมต่อผลิตภัณฑ์จาก
คอมพิวเตอร์กอ
่ นดําเนินการตามข ้างต ้น
เราไม่รับประกันการชาร์จกรณีทท่
ี านใช ้คอมพิวเตอร์ทประกอบเองหรื
ี
อทีถูกดัดแปลง
เมือทําการชาร์จเสร็จแล ้ว ให ้ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต ้ารับติดผนัง หรือถอดสาย USB ออกจากกล ้อง หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
ตอนนีอาจทําให ้แบตเตอรีมีอายุการใช ้งานสันลง

ต ัวแสดงปริมาณแบตเตอรี
ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีปรากฏบนหน ้าจอ

A: แบตเตอรีสูง
B: แบตเตอรีหมด
ใช ้เวลาประมาณหนึงนาทีกว่าทีตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจะปรากฏอย่างถูกต ้อง
ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีอาจแสดงปริมาณไม่ถก
ู ต ้องภายใต ้สภาพการใช ้งานหรือสภาวะแวดล ้อมบางอย่าง
ั ดสวิตช์อต
ถ ้าท่านไม่ใช ้งานผลิตภัณฑ์เป็ นระยะเวลาหนึงขณะเปิ ดสวิตช์ไว ้ ผลิตภัณฑ์จะปิ ดเองอัตโนมัต ิ (ฟั งก์ชนปิ
ั โนมัต)ิ
ถ ้าปริมาณแบตเตอรีไม่ปรากฎขึนบนหน ้าจอ ให ้กดปุ่ ม DISP (การตังค่าแสดงผล) เพือแสดงปริมาณแบตเตอรี

เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม)
เวลาในการชาร์จคือประมาณ 230 นาที เมือใช ้อะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มาด ้วย)
เวลาในการชาร์จข ้างต ้นคือเวลาสําหรับกรณีทชาร์
ี
จแบตเตอรีซึงไม่มป
ี ระจุเลยทีอุณหภูม ิ 25 °C การชาร์จอาจใช ้เวลานานกว่านีขึนอยูก
่ บ
ั
เงือนไขหรือสถานการณ์การใช ้งาน

ิ ธิภาพ
การใชง้ านแบตเตอรีอย่างมีประสท
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ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจะลดลงในสภาพแวดล ้อมทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา ดังนันในทีเย็น ระยะเวลาใช ้งานของแบตเตอรีจะสันลง เพือให ้
แน่ใจว่าแบตเตอรีจะใช ้งานได ้นาน ขอแนะนํ าให ้พกแบตเตอรีติดตัวไว ้ในกระเป๋ าทีชิดกับร่างกายของท่านเพือให ้แบตเตอรีอุน
่ และใส่
แบตเตอรีเข ้าในผลิตภัณฑ์ทน
ั ทีกอ
่ นเริมถ่ายภาพ ระวังการลัดวงจรไฟฟ้ า หากมีวต
ั ถุโลหะ เช่น กุญแจ อยูใ่ นกระเป๋ าของท่าน
ประจุแบตเตอรีอาจหมดอย่างรวดเร็วถ ้าท่านใช ้แฟลชหรือถ่ายภาพต่อเนืองบ่อยครัง เปิ ด/ปิ ดกล ้องบ่อยครัง หรือตังค่าจอภาพให ้
สว่างมาก
ขอแนะนํ าให ้เตรียมแบตเตอรีสํารองและทดลองถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพจริง
ถ ้าขัวแบตเตอรีสกปรก ท่านอาจไม่สามารถเปิ ดผลิตภัณฑ์ หรือแบตเตอรีอาจไม่ชาร์จอย่างถูกต ้อง ในกรณีนี ให ้ทําความสะอาด
แบตเตอรีโดยเช็ดฝุ่ นออกเบาๆ ด ้วยผ ้านุ่ม หรือก ้านสําลี

วิธก
ี ารเก็บร ักษาแบตเตอรี
เพือคงการทํางานของแบตเตอรี ให ้ชาร์จแบตเตอรีและคลายประจุแบตเตอรีในกล ้องจนหมดอย่างน ้อยปี ละครังก่อนจัดเก็บ หลังจากถอด
แบตเตอรีออกจากกล ้องแล ้ว ให ้เก็บแบตเตอรีในทีเย็นและแห ้ง

อายุการใชง้ านแบตเตอรี
แบตเตอรีมีอายุการใช ้งานทีจํากัด ถ ้าท่านใช ้แบตเตอรีก ้อนเดิมซําๆ กัน หรือใช ้แบตเตอรีก ้อนเดิมเป็ นเวลานาน ความจุของแบตเตอรี
จะค่อยๆ ลดลง ถ ้าระยะเวลาทีเหลืออยูข
่ องแบตเตอรีลดสันลงอย่างมาก อาจถึงเวลาทีต ้องเปลียนไปใช ้แบตเตอรีก ้อนใหม่
อายุการใช ้งานแบตเตอรีจะแตกต่างกันขึนอยูก
่ บ
ั วิธจ
ี ัดเก็บและสภาพการใช ้งาน รวมทังสภาพแวดล ้อมขณะใช ้แบตเตอรีด ้วย
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หมายเหตุเกียวก ับการชาร์จแบตเตอรี
อะแดปเตอร์ AC ทีให ้มาด ้วย เป็ นรุน
่ ทีใช ้งานกับผลิตภัณฑ์นเท่
ี านัน อย่าเชือมต่อเข ้ากับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อนๆ
ื การกระทําดัง
กล่าวอาจจะทําให ้เกิดความเสียหายได ้
ใช ้อะแดปเตอร์ AC ของแท ้ของ Sony เท่านัน
ถ ้าหากไฟชาร์จของผลิตภัณฑ์กะพริบขณะกําลังชาร์จ ให ้ถอดแบตเตอรีทีกําลังชาร์จออก แล ้วใส่แบตเตอรีก ้อนเดิมนันเข ้าไปใน
ผลิตภัณฑ์อย่างแน่นหนา ถ ้าหากไฟชาร์จกะพริบอีกครัง อาจจะแสดงว่าแบตเตอรีเกิดข ้อผิดพลาด หรือท่านได ้ใส่แบตเตอรีชนิดอืน
นอกเหนือจากชนิดทีระบุ ตรวจสอบว่าแบตเตอรีเป็ นชนิดทีกําหนดหรือไม่
ถ ้าหากแบตเตอรีเป็ นชนิดทีระบุ ให ้ถอดแบตเตอรีออก แล ้วเปลียนเป็ นก ้อนใหม่หรือก ้อนอืน พร ้อมทังตรวจสอบว่าแบตเตอรีทีเพิงใส่
เข ้าไปนันชาร์จได ้อย่างถูกต ้องหรือไม่ ถ ้าแบตเตอรีทีเพิงใส่เข ้าไปชาร์จอย่างถูกต ้อง แสดงว่าแบตเตอรีก ้อนทีใส่กอ
่ นหน ้านีอาจ
ชํารุด
ั
ถ ้าหากไฟชาร์จกะพริบถึงแม ้อะแดปเตอร์ ACต่ออยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์และเต ้ารับติดผนัง แสดงว่าการชาร์จยุตช
ิ วคราวและอยู
ใ่ นสถานะ
่ ถานะเตรียมพร ้อมโดยอัตโนมัตเิ มืออุณหภูมอ
เตรียมพร ้อม การชาร์จจะหยุดและเข ้าสูส
ิ ยูน
่ อกเหนือช่วงอุณหภูมใิ ช ้งานทีแนะนํ า เมือ
่ ว่ งทีเหมาะสม การชาร์จจะดําเนินต่อ และไฟชาร์จจะติดอีกครัง ขอแนะนํ าให ้ทําการชาร์จแบตเตอรีทีอุณหภูม ิ
อุณหภูมก
ิ ลับคืนสูช
แวดล ้อม 10°C ถึง 30°C
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การใส/่ การถอดการ์ดหน่วยความจํา
อธิบายวิธก
ี ารใส่การ์ดหน่วยความจํา (แยกจําหน่าย) ลงในผลิตภัณฑ์
1

่ งใสแ
่ บตเตอรี/การ์ดหน่วยความจํา
เปิ ดฝาปิ ดชอ

2

่ าร์ดหน่วยความจํา
ใสก

การ์ดหน่วยความจํา microSD/ การ์ดหน่วยความจํา microSDHC/ การ์ดหน่วยความจํา microSDXC: ใส่การ์ดเข ้าตรง ๆ ที
ด ้านขัวต่อซึงหันเข ้าหาจอภาพของกล ้องดังทีแสดงในภาพ (A)
Memory Stick Micro: ใส่การ์ดทีด ้านขัวต่อซึงหันเข ้าหาเลนส์ของกล ้องดังทีแสดงในภาพ (B)

3

ปิ ดฝาปิ ด

45

คําแนะนํา
เมือท่านใช ้การ์ดหน่วยความจํากับกล ้องนีเป็ นครังแรก ขอแนะนํ าให ้ฟอร์แมตการ์ดในกล ้อง เพือให ้การ์ดหน่วยความจํามีประสิทธิภาพทีคงทีมากยิง
ขึน

เมือต้องการถอดการ์ดหน่วยความจํา
เปิ ดฝาปิ ดการ์ดหน่วยความจําและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข ้าถึง (A) ไม่ตด
ิ สว่าง จากนันกดการ์ดหน่วยความจําเบา ๆ
หนึงครัง เพือนํ าการ์ดออก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การ์ดหน่วยความจําทีสามารถใช ้ได ้
หมายเหตุเกียวกับการ์ดหน่วยความจํา
ฟอร์แมต
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การ์ดหน่วยความจําทีสามารถใชไ้ ด้
การ์ดหน่วยความจํา SD
รูปแบบการบ ันทึก
ภาพนิง

การ์ด microSD/microSDHC/microSDXC

AVCHD

การ์ด microSD/microSDHC/microSDXC (Class 4 หรือเร็วกว่า หรือ U1 หรือเร็วกว่า)

XAVC S

*

การ์ดหน่วยความจําทีรองร ับ

4K 60Mbps*
HD 50Mbps หรือตํากว่า*
HD 60Mbps

การ์ด microSDHC/microSDXC (Class 10, หรือ U1 หรือเร็วกว่า)

4K 100Mbps*
HD 100Mbps

การ์ด microSDHC/microSDXC (U3)

รวมถึงเมือบันทึกภาพเคลือนไหวพร็อกซีในเวลาเดียวกัน

ื Memory Stick
สอ
รูปแบบการบ ันทึก

การ์ดหน่วยความจําทีรองร ับ

ภาพนิง
Memory Stick Micro (Mark2)
AVCHD

XAVC S

4K 60Mbps*
HD 50Mbps หรือตํากว่า*
HD 60Mbps

—

4K 100Mbps*
HD 100Mbps

*

รวมถึงเมือบันทึกภาพเคลือนไหวพร็อกซีในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ
เมือใช ้การ์ดหน่วยความจํา microSDHC ในการบันทึกภาพเคลือนไหว XAVC S เป็ นเวลานานๆ กล ้องจะแบ่งภาพเคลือนไหวทีบันทึกออกเป็ น
ไฟล์ขนาด 4 GB ท่านสามารถจัดการไฟล์ทแบ่
ี งนีให ้เป็ นไฟล์เดียวได ้โดยนํ าเข ้าไฟล์เหล่านันลงในคอมพิวเตอร์โดยใช ้ PlayMemories Home
ชาร์จแบตเตอรีให ้เต็มก่อนทีจะพยายามกู ้ไฟล์ฐานข ้อมูลบนการ์ดหน่วยความจํา

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
หมายเหตุเกียวกับการ์ดหน่วยความจํา
จํานวนภาพทีบันทึกได ้
ระยะเวลาทีบันทึกได ้ของภาพเคลือนไหว
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หมายเหตุเกียวก ับการ์ดหน่วยความจํา
ถ ้าท่านถ่ายภาพและลบภาพซําๆ กันเป็ นเวลานาน ข ้อมูลในไฟล์ในการ์ดหน่วยความจําจะกระจัดกระจายและการบันทึกภาพ
เคลือนไหวอาจหยุดชะงักระหว่างการถ่ายภาพ ในกรณีนให
ี ้บันทึกภาพของท่านลงในเครืองคอมพิวเตอร์หรือทีเก็บข ้อมูลอืน จากนัน
สังงาน [ฟอร์แมต] ด ้วยกล ้อง
ห ้ามถอดแบตเตอรีหรือการ์ดหน่วยความจํา หรือปิ ดสวิตช์กล ้อง ขณะทีไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงติดสว่างอยู่ เพราะอาจทําให ้ข ้อมูล
ในการ์ดหน่วยความจําเสียหายได ้
อย่าลืมสํารองข ้อมูลไว ้เพือเป็ นการป้ องกัน
ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจําทังหมดจะทํางานได ้อย่างถูกต ้อง
ภาพทีบันทึกในการ์ดหน่วยความจํา microSDXC ไม่สามารถนํ าเข ้าหรือเปิ ดดูบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ AV ทีไม่สามารถใช ้งาน
ร่วมกับ exFAT เมือเชือมต่อด ้วยสาย USB ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถใช ้งานร่วมกับ exFAT ก่อนจะเชือมต่ออุปกรณ์กบ
ั กล ้อง ถ ้า
เชือมต่อกล ้องกับอุปกรณ์ทใช
ี ้ร่วมกันไม่ได ้ จะมีข ้อความแจ ้งให ้ฟอร์แมตการ์ด อย่าฟอร์แมตการ์ดตามทีได ้รับแจ ้ง เพราะจะเป็ นการ
ลบข ้อมูลทังหมดในการ์ด (exFAT เป็ นระบบไฟล์ทใช
ี ้กับการ์ดหน่วยความจํา microSDXC)
อย่าให ้การ์ดหน่วยความจําตกนํ า
อย่ากระแทก บิด หรือทําการ์ดหน่วยความจําตก
อย่าใช ้งานหรือเก็บการ์ดหน่วยความจําภายในสภาพต่อไปนี
สถานทีทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู เช่น ในรถทีจอดกลางแดด
สถานทีซึงแสงแดดส่องถึงโดยตรง
สถานทีชืนหรือมีสารกัดกร่อน
ถ ้าใช ้การ์ดหน่วยความจําใกล ้บริเวณทีมีแม่เหล็กแรงสูง หรือใช ้ในสถานทีซึงมีกระแสไฟฟ้ าสถิตหรือกระแสไฟฟ้ ารบกวน ข ้อมูลใน
การ์ดหน่วยความจําอาจได ้รับความเสียหาย
อย่าใช ้มือหรือวัตถุโลหะแตะบริเวณหน ้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจํา
อย่าวางการ์ดหน่วยความจําในบริเวณทีเด็กเล็กเอือมถึง เด็กอาจจะกลืนลงไปได ้
อย่าถอดประกอบหรือดัดแปลงการ์ดหน่วยความจํา
การ์ดหน่วยความจําอาจร ้อนหลังจากใช ้งานเป็ นเวลานาน โปรดระมัดระวังในการจัดการกับการ์ดดังกล่าว
ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจําทีฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์จะสามารถใช ้กับผลิตภัณฑ์นได
ี ้ ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําใน
ผลิตภัณฑ์นี
ความเร็วในการอ่าน/เขียนข ้อมูล แตกต่างกันไปตามการ์ดหน่วยความจําและอุปกรณ์ทใช
ี ้
อย่าติดฉลากบนการ์ดหน่วยความจําหรือบนตัวแปลงการ์ดหน่วยความจํา
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การต ังภาษา ว ันทีและเวลา
หน ้าจอการตังภาษา วันที และเวลาจะแสดงขึนโดยอัตโนมัตเิ มือท่านเปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นเป็
ี นครังแรก ขณะเริมใช ้งานผลิตภัณฑ์นี หรือ
เมือแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้องคายประจุออกจนหมด
1

เปิ ดกล้อง
หน ้าจอตังค่าภาษาจะปรากฏขึน ตามด ้วยหน ้าจอตังค่าวันทีและเวลา

2

เลือกภาษา แล้วกดทีตรงกลางปุ่มควบคุม

3

ตรวจสอบว่าได้เลือก [ตกลง] บนหน้าจอ จากน ันกดทีตรงกลางปุ่ม

4

เลือกตําแหน่งทางภูมศ
ิ าสตร์ทต้
ี องการ จากน ันกดตรงทีกลางปุ่ม

5

้ า้ นบน/ล่างของปุ่มควบคุม หรือโดยหมุนปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรงกลางปุ่ม
เลือกรายการต ังค่าโดยใชด

6

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวา จากน ันกดทีตรงกลางปุ่ม
ต ังค่า [ปร ับเวลาฤดูรอ
้ น], [ว ันที/เวลา] และ [รูปแบบว ันที] โดยใชด
เวลาเทียงคืนจะแสดงเป็ น 12:00 AM และเวลากลางวันจะแสดงเป็ น 12:00 PM เมือตังค่า [วันที/เวลา]
เปลียนค่าโดยใช ้ด ้านบน/ล่าง เมือตังค่า [วันที/เวลา]

7

ทําซําข ันตอนที 5 และ 6 เพือต ังค่ารายการอืน จากน ันเลือก [ตกลง] แล้วกดทีตรงกลางปุ่ม

การร ักษาว ันทีและเวลาเอาไว้
กล ้องนีมีแบตเตอรีแบบชาร์จได ้อยูภ
่ ายในกล ้องเพือเก็บข ้อมูลวันทีและเวลา และการตังค่าอืนๆ ไม่วา่ จะเปิ ดหรือปิ ดสวิตช์อยู่ หรือได ้
ชาร์จหรือไม่ได ้ชาร์จแบตเตอรีก็ตาม
หากต ้องการชาร์จแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้อง ให ้ใส่แบตเตอรีเข ้ากับกล ้องแล ้วปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทงไว
ิ
้ 24 ชัวโมงขึนไป
ิ
ถ ้านาฬกามีการรีเซ็ตทุกครังทีชาร์จแบตเตอรี อาจเป็ นเพราะแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้องเสือมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษา
ศูนย์บริการ
คําแนะนํา
หากต ้องการตังวันทีและเวลา หรือตําแหน่งทางภูมศ
ิ าสตร์อก
ี ครังหลังจากทําการตังวันทีและเวลาเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ให ้เลือก MENU →
ค่า) → [ตัง วันที/เวลา] หรือ [ตังค่าท ้องที]

หมายเหตุ
ถ ้าการตังค่าวันทีและเวลาถูกยกเลิกกลางคัน หน ้าจอตังค่าวันทีและเวลาจะปรากฏทุกครังทีท่านเปิ ดกล ้อง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตัง วันที/เวลา
ตังค่าท ้องที
การใช ้งานปุ่ มควบคุม

49

(ตัง
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คําแนะนําในกล้อง
ั และการตังค่า
[คําแนะนํ าในกล ้อง] จะแสดงรายละเอียดของรายการ MENU รายการ Fn (ฟั งก์ชน)
ั [คําแนะนํ าในกล ้อง] ให ้กับคียท
กําหนดฟั งก์ชน
์ ต
ี ้องการล่วงหน ้าโดยใช ้ [
คียก
์ ําหนดเอง] หรือ [
1

MENU →
(ต ังค่ากล้อง2) → [
ั [คําแนะนําในกล้อง] ให้ก ับคีย ์
ก์ชน

คียก
์ า
ํ หนดเอง] หรือ [

คียก
์ ําหนดเอง]

คียก
์ า
ํ หนดเอง] → คียท
์ ต้
ี องการ จากน ันกําหนดฟัง

ั [คําแนะนํ าในกล ้อง] ให ้กับคียบ
ไม่สามารถกําหนดฟั งก์ชน
์ างคียไ์ ด ้

2

ั [คําแนะนําในกล้อง]
เลือก MENU หรือรายการ Fn ทีท่านต้องการดูรายละเอียด จากน ันกดปุ่มทีจะกําหนดให้ก ับฟังก์ชน
รายละเอียดของรายการจะแสดงขึน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
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การถ่ายภาพนิง
1

เลือกโหมดถ่ายภาพทีต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนปร ับโหมด

2

ปร ับมุมของหน้าจอ แล้วถือกล้องไว้

3

ขยายภาพด้วยก้าน W/T (ซูม) ขณะถ่ายภาพ

4

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ลงครึงหนึงเพือปร ับโฟก ัส
เมือปรับโฟกัสภาพได ้ เสียงบีปจะดังขึนและตัวแสดง (

) จะติดสว่าง

ระยะถ่ายภาพสันทีสุดคือประมาณ 5 ซม. (W), 250 ซม. (T) (วัดจากเลนส์)

5

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ลงจนสุด

เมือต้องการถ่ายภาพโดยล็อคโฟก ัสไว้ทวี ัตถุทต้
ี องการ (ล็อคโฟก ัส)
ถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัสไว ้ทีวัตถุทต
ี ้องการ
1. จัดให ้วัตถุอยูใ่ นบริเวณ AF แล ้วกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง

52

โฟกัสจะถูกล็อค
ถ ้าปรับโฟกัสไปทีวัตถุได ้ยาก ให ้ตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว ้ที [กลางภาพ] หรือ [จุดทีปรับได ้]
่ ําแหน่งเดิมเพือจัดองค์ประกอบภาพใหม่
2. ขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึงค ้างไว ้ จัดให ้วัตถุกลับไปอยูต

3. กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดเพือถ่ายภาพ
คําแนะนํา
เมือผลิตภัณฑ์ปรับโฟกัสอัตโนมัตไิ ม่ได ้ ตัวแสดงโฟกัสจะกะพริบและไม่มเี สียงบีป ให ้จัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือเปลียนการตังค่าโฟกัส
ไอคอนทีแสดงว่ากําลังเขียนข ้อมูลจะปรากฏขึนหลังถ่ายภาพ ห ้ามถอดการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีไอคอนปรากฏขึน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั
รายการฟั งก์ชนของปุ่
มหมุนปรับโหมด
ซูม
การเปิ ดดูภาพนิง
แสดงภาพอัตโนมัต ิ
บริเวณปรับโฟกัส

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

53

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

บริเวณปร ับโฟก ัส
ั เมือปรับโฟกัสให ้เหมาะสมได ้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัต ิ
เลือกบริเวณปรับโฟกัส ใช ้ฟั งก์ชนนี
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [บริเวณปร ับโฟก ัส] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
กว้าง :
โฟกัสวัตถุทครอบคลุ
ี
มทุกระยะของหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ เมือท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึงในโหมดถ่ายภาพนิง กรอบสีเขียวจะปรากฏ
รอบบริเวณทีอยูใ่ นโฟกัส
กลางภาพ :
ั
ปรับโฟกัสไปทีวัตถุทอยู
ี ก
่ งกลางของภาพโดยอั
ึ
ตโนมัต ิ ใช ้ร่วมกับฟั งก์ชนโฟกั
สล็อค เพือสร ้างองค์ประกอบภาพตามทีต ้องการ
จุดทีปร ับได้ :
ช่วยให ้สามารถเลือนกรอบการโฟกัสไปยังตําแหน่งทีต ้องการในหน ้าจอ และปรับโฟกัสทีวัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบ ๆ ได ้
บนหน ้าจอถ่ายภาพจุดทีปรับได ้ ท่านสามารถเปลียนขนาดกรอบการโฟกัสได ้โดยการหมุนปุ่ มควบคุม
จุดทีปร ับได้แบบขยาย :
หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสทีจุดเดียวทีเลือกไว ้ได ้ ผลิตภัณฑ์จะใช ้จุดโฟกัสรอบ ๆ จุดทีปรับได ้เป็ นบริเวณทีมีความสําคัญเป็ นอันดับ
สองเพือปรับโฟกัสให ้ได ้

เมือต้องการย้ายพืนทีโฟก ัส
เมือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย] หากกดปุ่ มทีกําหนดให ้เป็ น [มาตรฐานโฟกัส] ท่านจะ
สามารถถ่ายภาพขณะย ้ายกรอบการโฟกัสโดยใช ้ด ้านบน/ล่าง/ซ ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุมได ้ หากต ้องการให ้กรอบการโฟกัสกลับไปที
ตรงกลางจอภาพ ให ้กดปุ่ ม C/
ขณะทีกําลังย ้ายกรอบ เมือต ้องการเปลียนการตังค่าถ่ายภาพโดยใช ้ปุ่ มควบคุม ให ้กดปุ่ มที
กําหนดให ้กับ [มาตรฐานโฟกัส]
ท่านสามารถเลือนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเร็วได ้โดยแตะแล ้วลากกรอบการโฟกัสนันในจอภาพ ตังค่า [ระบบสัมผัส] ไปที [เปิ ด] ไว ้
ล่วงหน ้า
หมายเหตุ
[บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกล็อคไว ้ที [กว ้าง] ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
ในระหว่างทีใช ้โหมดลันชัตเตอร์ด ้วยรอยยิม
พืนทีโฟกัสอาจไม่สว่างขึนในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนือง หรือเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดในครังเดียว
ั กําหนดให ้กับปุ่ มควบคุมหรือปุ่ มกําหนดเองได ้ขณะทีกําลังย ้ายกรอบการโฟกัส
ท่านไม่สามารถดําเนินการฟั งก์ชนที

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
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มาตรฐานโฟก ัส
ั เป็ นประโยชน์ เช่น การย ้ายกรอบค ้นหาระยะ
หากกําหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให ้คียก
์ ําหนดเองทีต ้องการ ท่านสามารถเรียกใช ้ฟั งก์ชนที
โฟกัสอย่างรวดเร็ว ฯลฯ ตามการตังค่าพืนทีโฟกัสได ้
1

MENU →
ก ับคีย ์

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ั [มาตรฐานโฟก ัส] ให้
คียก
์ า
ํ หนดเอง] → คียท
์ ต้
ี องการ จากน ันกําหนดฟังก์ชน

ั [มาตรฐานโฟกัส] ขณะถ่ายภาพเคลือนไหว เลือก MENU →
เพือใช ้ฟั งก์ชน
→ ปุ่ มทีต ้องการ จากนันกําหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให ้กับคีย ์

2

(ตังค่ากล ้อง2) → [

คียก
์ ําหนดเอง]

ั [มาตรฐานโฟก ัส]
กดคียท
์ กํ
ี าหนดให้ก ับฟังก์ชน
เมือกดคีย ์ ขอบเขตการใช ้งานจะแตกต่างกันไปตามการตังค่าสําหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] และ [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง]

เมือต ังค่า [บริเวณปร ับโฟก ัส] ไว้ท ี [จุดทีปร ับได้] หรือ [จุดทีปร ับได้แบบขยาย]:
การกดคียจ
์ ะย ้ายตําแหน่งกรอบการโฟกัสโดยใช ้ด ้านบน/ล่าง/ซ ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม
เมือต ังค่า [บริเวณปร ับโฟก ัส] ไว้ท ี [กว้าง] หรือ [กลางภาพ]:
เมือตังค่า [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] ไว ้ที [เปิ ด] [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] ท่านสามารถเปิ ดใช ้งานได ้โดยกดคีย ์ กล ้องจะตรวจจับวัตถุ
ในตําแหน่งตรงกลางของจอภาพ และเริมติดตามวัตถุดงั กล่าว เมือกดตรงกลางของปุ่ มควบคุม หากกดคียข
์ ณะทีกําลังมีการติดตาม
วัตถุอยู่ การติดตามจะถูกยกเลิก
หมายเหตุ
ั [มาตรฐานโฟกัส] เป็ น [ฟั งก์ชนของปุ่
ั
ั
ท่านไม่สามารถตังฟั งก์ชน
มซ ้าย] หรือ [ฟั งก์ชนของปุ่
มขวา]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
บริเวณปรับโฟกัส
AF ล็อคเป้ าหมายกลาง
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AF ตามตา
กล ้องจะโฟกัสทีดวงตาของวัตถุในขณะทีท่านกดปุ่ มค ้างไว ้
(ต ังค่ากล้อง2) → [

ั [AF ตามตา] ให้ก ับคีย ์
คียก
์ า
ํ หนดเอง] → คียท
์ ต้
ี องการ จากน ันกําหนดฟังก์ชน

1

MENU →

2

ั [AF ตามตา] ไว้
ห ันกล้องไปทางใบหน้าของบุคคลและกดปุ่มทีท่านได้กา
ํ หนดฟังก์ชน

3

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ขณะกดปุ่มทีกําหนด

คําแนะนํา
เมือกล ้องโฟกัสไปทีดวงตา กรอบค ้นหาภาพใบหน ้าจะแสดงทีเหนือดวงตากรอบค ้นหาทีแสดงเหนือดวงตาจะเปลียนเป็ นกรอบค ้นหาใบหน ้าหลัง
ผ่านไปครูห
่ นึง อย่างไรก็ตาม [AF ตามตา] จะยังคงเปิ ดอยู่ กล ้องจะติดตามดวงตาอยูอ
่ ย่างต่อเนือง เว ้นแต่ระยะห่างของวัตถุจะเปลียนไป

หมายเหตุ
กล ้องอาจจะไม่สามารถโฟกัสไปยังดวงตา ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สถานการณ์ตา่ งๆ ในกรณีดงั กล่าว กล ้องจะตรวจหาภาพใบหน ้าและโฟกัสไปทีใบหน ้านัน
หากกล ้องไม่สามารถตรวจจับใบหน ้าบุคคลในภาพได ้ ท่าน จะไม่สามารถใช ้ [AF ตามตา]ได ้
ั [AF ตามตา] อาจทํางานได ้ไม่ดน
ฟั งก์ชน
ี ักในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
เมือบุคคลในภาพใส่แว่นกันแดด
เมือผมปิ ดดวงตา
ในสภาวะทีแสงน ้อยหรือย ้อนแสง
เมือหลับตา
เมือบุคคลในภาพอยูใ่ นทีร่ม
เมือบุคคลในภาพไม่อยูใ่ นโฟกัส
เมือบุคคลเคลือนไหวมากเกินไป
ถ ้าบุคคลเคลือนไหวมากเกินไป กรอบค ้นหาใบหน ้าอาจแสดงไม่ถก
ู ต ้องเหนือดวงตา
เมือเลือนปุ่ มหมุนปรับโหมดไปที

(ภาพเคลือนไหว) หรือขณะบันทึกภาพเคลือนไหว [AF ตามตา] จะใช ้งานไม่ได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
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ต ังใบหน้าก่อนใน AF
ตังค่าว่ากล ้องจะโฟกัสตามใบหน ้าทีตรวจจับโดยเน ้นให ้เป็ นจุดสําคัญในโหมดโฟกัสอัตโนมัตห
ิ รือไม่
1

(ต ังค่ากล้อง1) → [ต ังใบหน้าก่อนใน AF] → [ใบหน้าก่อนใน AF] → ค่าทีต้องการ

MENU →

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
กล ้องจะโฟกัสตามใบหน ้าทีตรวจจับโดยเน ้นให ้เป็ นจุดสําคัญ
ปิ ด:
กล ้องจะโฟกัสโดยไม่ตรวจจับใบหน ้า

แสดงเฟรมค้นใบหน้า
ตังค่าว่าจะแสดงกรอบค ้นหาใบหน ้าหรือไม่ เมือตังค่า [ใบหน ้าก่อนใน AF] ไว ้ที [เปิ ด]

1. MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [ตังใบหน ้าก่อนใน AF] → [แสดงเฟรมค ้นใบหน ้า] → ค่าทีต ้องการ

เปิ ด:
แสดงกรอบค ้นหาใบหน ้า เมือตังค่า [ใบหน ้าก่อนใน AF] ไว ้ที [เปิ ด]
ปิ ด:
ไม่แสดงกรอบค ้นหาใบหน ้า

กรอบค้นหาใบหน้า
เมือผลิตภัณฑ์พบใบหน ้า กรอบค ้นหาใบหน ้าสีเทาจะปรากฏ เมือผลิตภัณฑ์พบว่าระบบโฟกัสอัตโนมัตเิ ปิ ดทํางาน กรอบค ้นหา
ใบหน ้าจะเปลียนเป็ นสีขาว
ในกรณีทท่
ี านได ้บันทึกลําดับความสําคัญของแต่ละใบหน ้าโดยใช ้ [การบันทึกใบหน ้า] ผลิตภัณฑ์จะเลือกใบหน ้าทีมีความสําคัญ
ลําดับแรกโดยอัตโนมัตแ
ิ ละเฟรมค ้นหาภาพใบหน ้านันจะเปลียนเป็ นสีขาว เฟรมค ้นหาภาพใบหน ้าของใบหน ้าอืนทีบันทึกไว ้จะ
เปลียนเป็ นสีแดงอมม่วง

คําแนะนํา
เมือตังค่า [ตังใบหน ้าก่อนใน AF] ไว ้ที [เปิ ด] กรอบค ้นหาจะแสดงทีเหนือดวงตาเมือกล ้องโฟกัสไปทีดวงตา กรอบทีแสดงทีเหนือดวงตาจะหายไป
หลังผ่านไปครูห
่ นึง

หมายเหตุ
ั อไปนี:
ท่านไม่สามารถใช ้ระบบค ้นหาใบหน ้าร่วมกับฟั งก์ชนต่
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ฟั งก์ชนซู
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[โปสเตอร์ไรเซชัน] ภายใต ้ [เอฟเฟ็ คของภาพ]
57

[วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน], [ตะวันตกดิน], [สัตว์เลียง], [อาหาร] หรือ [ดอกไม ้ไฟ] ใต ้ [เลือกบรรยากาศ]
ถ่ายภาพเคลือนไหวทีตังค่า [
ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[ 100p]
สามารถค ้นหาใบหน ้าของวัตถุได ้สูงสุด 8 ใบหน ้า
แม ้จะตังค่า [แสดงเฟรมค ้นใบหน ้า] ไว ้ที [ปิ ด] กรอบการโฟกัสสีเขียวจะปรากฏเหนือใบหน ้าทีอยูใ่ นโฟกัส
เมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไว ้ที [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ], [ใบหน ้าก่อนใน AF] จะถูกตังค่าไว ้ที [เปิ ด]
ผลิตภัณฑ์นอาจจะไม่
ี
พบใบหน ้าเลย หรืออาจจะเข ้าใจผิดว่าวัตถุอนเป็
ื
นใบหน ้าในบางกรณี

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การบันทึกใบหน ้า (การบันทึกใหม่)
การบันทึกใบหน ้า (การเปลียนลําดับ)
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AF ล็อคเป้าหมายกลาง
เมือท่านกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม กล ้องจะตรวจจับวัตถุทอยู
ี ก
่ งกลางหน
ึ
้าจอและติดตามวัตถุนันต่อไป
(ต ังค่ากล้อง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิ ด]

1

MENU →

2

จ ัดกรอบเป้าหมาย (A) ให้อยูเ่ หนือว ัตถุ แล้วกดทีตรงกลางปุ่มเควบคุม
กดตรงกลางปุ่ มอีกครังเพือหยุดการติดตาม

3

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ลงจนสุดเพือถ่ายภาพ

คําแนะนํา
ั [มาตรฐานโฟกัส] ให ้กับคียท
ถ ้าท่านกําหนดฟั งก์ชน
์ เลื
ี อก ท่านสามารถเปิ ดใช ้งาน [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] หรือตรวจจับวัตถุอก
ี ครังได ้โดยกดคีย ์
เมือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที [กว ้าง] หรือ [กลางภาพ]
ท่านสามารถเลือกวัตถุทจะติ
ี
ดตามได ้โดยใช ้ระบบสัมผัส ตังค่า [ระบบสัมผัส] ไปที [เปิ ด] จากนัน เลือก MENU →
ั
ก์ชนของระบบสั
มผัส] → [โฟกัสโดยแตะจอ]

หมายเหตุ
ั [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] อาจทํางานได ้ไม่ดน
ฟั งก์ชน
ี ักในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
วัตถุเคลือนไหวเร็วเกินไป
วัตถุมข
ี นาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
ไม่มค
ี อนทราสต์ระหว่างวัตถุกบ
ั ฉากหลัง
มืด
แสงโดยรอบมีการเปลียนแปลง
AF ล็อคเป้ าหมายไม่ทํางานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
เมือตังค่า [เลือกบรรยากาศ] ไว ้ที [กลางคืน ถือด ้วยมือ], [ป้ องกันภาพสันไหว] หรือ [ดอกไม ้ไฟ]
เมือใช ้งานซูมดิจต
ิ อล
เมือตังโหมดถ่ายภาพไปทีภาพเคลือนไหว และตัง [
SteadyShot] ไปที [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ]
เมือถ่ายภาพเคลือนไหวโดยตังค่า [
ตังค่าการบันทึก] ไปที [120p]/[100p]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
มาตรฐานโฟกัส
59

(ตังค่ากล ้อง2) → [ฟั ง

ระบบสัมผัส
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AF ล่วงหน้า (ภาพนิง)
ผลิตภัณฑ์จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัตก
ิ อ
่ นทีท่านจะกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง ระหว่างทําการโฟกัส หน ้าจออาจจะสัน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

AF ล่วงหน้า] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ปรับโฟกัสก่อนทีท่านจะกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
ปิ ด:
ไม่ปรับโฟกัสก่อนทีท่านจะกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
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่ ย AF (ภาพนิง)
ไฟชว
แสงไฟช่วย AF จะช่วยส่องไฟ เพือให ้โฟกัสได ้ง่ายขึนบนวัตถุในทีมืด ในระหว่างการกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึงและการล็อคโฟกัส แสง
ไฟช่วย AF จะสว่างขึนเพือให ้กล ้องสามารถโฟกัสได ้โดยง่าย
1

MENU →

่ ย AF] → ค่าทีต้องการ
ไฟชว

(ต ังค่ากล้อง1) → [

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
แสงไฟช่วย AF จะสว่างขึนโดยอัตโนมัตใิ นสถานทีมืด
ปิ ด:
ไม่ใช ้แสงไฟช่วย AF
หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถใช ้งาน [

ไฟช่วย AF] ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:

ในโหมดถ่ายภาพเคลือนไหว
ถ่ายภาพพาโนรามา
เมือตัง [เลือกบรรยากาศ] ไปทีโหมดต่อไปนี
[วิว]
[ทิวทัศน์กลางคืน]
[สัตว์เลียง]
[ดอกไม ้ไฟ]
แสงไฟช่วย AF จะส่องฉายไฟทีสว่างมาก ถึงแม ้จะไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ อย่ามองตรงไปทีแสงไฟช่วย AF ในระยะใกล ้
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โหมดข ับเคลือน
เลือกโหมดทีเหมาะสําหรับวัตถุ เช่น การถ่ายเดียว การถ่ายต่อเนือง หรือการถ่ายคร่อม
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → ค่าทีต้องการ

ท่านยังสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

2

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู
ถ่ายภาพเดียว:
โหมดถ่ายภาพปกติ
ถ่ายภาพต่อเนือง:
ถ่ายภาพอย่างต่อเนืองขณะทีท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ลงค ้างไว ้
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว:
ถ่ายภาพอย่างต่อเนืองด ้วยความเร็วสูงขณะทีท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้
ต ังเวลา:
ถ่ายภาพโดยใช ้ระบบตังเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดไว ้นับตังแต่ทกดปุ่
ี
มชัตเตอร์
ต ังเวลา (ต่อเนือง):
ถ่ายภาพตามจํานวนทีกําหนดไว ้โดยใช ้ระบบตังเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดไว ้นับตังแต่ทกดปุ่
ี
มชัตเตอร์
คร่อมต่อเนือง:
ถ่ายภาพหลายภาพขณะกดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
คร่อมทีละภาพ:
ถ่ายภาพเท่าจํานวนทีระบุ ทีละภาพ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
ี าว:
คร่อมสมดุลย์สข
ถ่ายภาพทังหมดสามภาพ โดยให ้แต่ละภาพมีโทนสีตา่ งกันตามการตังค่าทีเลือกไว ้สําหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมส
ิ ี และฟิ ลเตอร์ส ี
คร่อม DRO:
ถ่ายภาพทังหมดสามภาพ โดยให ้แต่ละภาพมีระดับตัวปรับช่วงไดนามิกต่างกัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพต่อเนือง
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว
ตังเวลา
ตังเวลา (ต่อเนือง)
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
คร่อม DRO
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ถ่ายภาพต่อเนือง
ถ่ายภาพอย่างต่อเนืองขณะทีท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ลงค ้างไว ้
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [ถ่ายภาพต่อเนือง]

ท่านยังสามารถปรับเป็ นการถ่ายภาพต่อเนืองได ้เช่นกันโดยเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

คําแนะนํา
กล ้องจะล็อคโฟกัส ระดับแสง และ สมดุลแสงสีขาวด ้วยค่าจากการถ่ายภาพแรก

หมายเหตุ
การถ่ายภาพต่อเนืองใช ้งานไม่ได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
ตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
ตัง [เอฟเฟ็ คของภาพ] ไว ้ทีรายการใดรายการหนึงต่อไปนี:[ซอฟต์โฟกัส] [ภาพวาด HDR] [สีเดียวโทนเข ้ม] [มินเิ อเจอร์] [ภาพสีนํา] [ภาพวาด]
[DRO/ออโต ้ HDR] ถูกตังไว ้ที [ออโต ้ HDR]
[ISO] ถูกตังไว ้ที [NR แบบหลายภาพ]
กําลังใช ้งาน [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]
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ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว
กล ้องทําการถ่ายภาพต่อเนืองตลอดเวลาทีปุ่ มชัตเตอร์ถก
ู กด ท่านสามารถถ่ายภาพต่อเนืองทีอัตราเร็วกว่า [ถ่ายภาพต่อเนือง] ได ้
1

กด

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว]

ท่านยังสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU→

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

หมายเหตุ
ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนืองแต่ละเฟรม ภาพของเฟรมทีถ่ายได ้จะปรากฏขึนมาทันที
การถ่ายภาพต่อเนืองใช ้งานไม่ได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
ตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เอฟเฟ็ คของภาพ] ไว ้ที [ซอฟต์โฟกัส], [ภาพวาด HDR], [สีเดียวโทนเข ้ม], [มินเิ อเจอร์], [ภาพสีนํา] หรือ [ภาพวาด]
[DRO/ออโต ้ HDR] ไปที [ออโต ้ HDR]
[ISO] ถูกตังไว ้ที [NR แบบหลายภาพ]
กําลังใช ้งาน [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]

คําแนะนํา
กล ้องจะล็อคโฟกัส ระดับแสง และ สมดุลแสงสีขาวด ้วยค่าจากการถ่ายภาพแรก
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ต ังเวลา
ถ่ายภาพโดยใช ้ระบบตังเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดไว ้นับตังแต่ทกดปุ่
ี
มชัตเตอร์ ใช ้ระบบตังเวลา 5
วินาที/10 วินาที เมือท่านกําลังจะถ่ายรูปตัวท่านเอง และใช ้ระบบตังเวลา 2 วินาที เพือลดการสันของกล ้องทีเกิดจากการกดปุ่ มชัตเตอร์
1

กด

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [ต ังเวลา]

/

ท่านสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกันโดยเลือก MENU→

2

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

3

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

ไฟของระบบตังเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึน และกล ้องจะทําการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีท ี
กําหนดไว ้

รายละเอียดรายการเมนู
โหมดจะกําหนดจํานวนวินาทีทต
ี ้องการให ้กล ้องเริมทําการถ่ายภาพหลังจากทีกดปุ่ มชัตเตอร์แล ้ว
ต ังเวลา: 10 วินาที
ต ังเวลา: 5 วินาที
ต ังเวลา: 2 วินาที
คําแนะนํา
กดปุ่ มชัตเตอร์อก
ี ครัง หรือกดปุ่ ม
กดปุ่ ม

/

/

บนปุ่ มควบคุมเพือหยุดการนับของระบบตังเวลาถ่ายภาพ

บนปุ่ มควบคุม แล ้วเลือก

(ถ่ายภาพเดียว) เพือยกเลิกระบบตังเวลาถ่ายภาพ

ตัง [สัญญาณเสียง] ไปที [ปิ ด] เพือปิ ดเสียงบีประหว่างการนับถอยหลังของระบบตังเวลาถ่ายภาพ
หากต ้องการใช ้ระบบตังเวลาถ่ายภาพในโหมดถ่ายคร่อม ให ้เลือกโหมดถ่ายคร่อมภายใต ้โหมดขับเคลือน จากนันเลือก MENU →
กล ้อง1) → [ตังค่าถ่ายคร่อม] → [ตังเวลาเมือถ่ายคร่อม]

หมายเหตุ
ระบบตังเวลาถ่ายภาพใช ้งานไม่ได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
ตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
[ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
สัญญาณเสียง
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ต ังเวลา (ต่อเนือง)
ถ่ายภาพตามจํานวนทีกําหนดไว ้โดยใช ้ระบบตังเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดไว ้นับตังแต่ทกดปุ่
ี
มชัตเตอร์
ท่านสามารถเลือกรูปทีดีทสุ
ี ดจากหลายภาพทีถ่ายไว ้
1

กด

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [ต ังเวลา (ต่อเนือง)]

/

ท่านสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกันโดยเลือก MENU→

2

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

3

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

ไฟของระบบตังเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึน และกล ้องจะทําการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีท ี
กําหนดไว ้ กล ้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนืองตามจํานวนทีกําหนดไว ้

รายละเอียดรายการเมนู
ตัวอย่างเช่น จะถ่ายภาพสามภาพเมือเวลาผ่านไป 10 วินาที หลังจากทีกดปุ่ มชัตเตอร์โดยเลือก [ตังเวลา (ต่อเนือง): 10 วินาที 3 ภาพ]
ต ังเวลา (ต่อเนือง): 10 วินาที 3 ภาพ
ต ังเวลา (ต่อเนือง): 10 วินาที 5 ภาพ
ต ังเวลา (ต่อเนือง): 5 วินาที 3 ภาพ
ต ังเวลา (ต่อเนือง): 5 วินาที 5 ภาพ
ต ังเวลา (ต่อเนือง): 2 วินาที 3 ภาพ
ต ังเวลา (ต่อเนือง): 2 วินาที 5 ภาพ
คําแนะนํา
กดปุ่ มชัตเตอร์อก
ี ครัง หรือกดปุ่ ม
กดปุ่ ม

/

/

บนปุ่ มควบคุม แล ้วเลือก

บนปุ่ มควบคุมเพือหยุดการนับของระบบตังเวลาถ่ายภาพ
(ถ่ายภาพเดียว) เพือยกเลิกระบบตังเวลาถ่ายภาพ
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คร่อมต่อเนือง
กล ้องจะถ่ายภาพหลายภาพในขณะทีเปลียนระดับแสงโดยอัตโนมัตจิ ากระดับแสงพืนฐาน เป็ นระดับทีมืดลง และสว่างขึน ท่านสามารถ
เลือกภาพทีตรงตามความต ้องการได ้หลังจากบันทึกเสร็จแล ้ว
1

กด

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [คร่อมต่อเนือง]

ท่านสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกันโดยเลือก MENU→

2

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

3

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

ระดับแสงพืนฐานจะถูกกําหนดไว ้สําหรับภาพแรก
กดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้จนกว่าจะทําการถ่ายคร่อมเสร็จ

รายละเอียดรายการเมนู
ตัวอย่างเช่น กล ้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนืองเป็ นจํานวนทังหมดสามภาพโดยระดับแสงจะถูกปรับเลือนในช่วงบวกหรือลบ 0.3 EV เมือ
เลือก [คร่อมต่อเนือง: 0.3EV 3 ภาพ]
หมายเหตุ
ภาพสุดท ้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัต ิ
เมือเลือก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง] ค่าระดับแสงจะถูกเปลียนโดยการปรับค่า ISO ถ ้าหากเลือกค่าอืนนอกเหนือจาก [ISO
AUTO] ระดับแสงจะถูกเปลียนโดยการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
เมือท่านชดเชยระดับแสง ระดับแสงจะถูกปรับเลือนตามค่าทีชดเชย
การถ่ายคร่อมใช ้งานไม่ได ้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
เมือใช ้แฟลช ผลิตภัณฑ์จะทําการถ่ายภาพคร่อมโดยใช ้แฟลช ซึงจะเปลียนปริมาณแสงแฟลชแม ้เมือเลือก [คร่อมต่อเนือง] ไว ้ กดปุ่ มชัตเตอร์
สําหรับแต่ละภาพ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าถ่ายคร่อม
ตัวแสดงขณะถ่ายคร่อม
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คร่อมทีละภาพ
กล ้องจะถ่ายภาพหลายภาพในขณะทีเปลียนระดับแสงโดยอัตโนมัตจิ ากระดับแสงพืนฐาน เป็ นระดับทีมืดลง และสว่างขึน ท่านสามารถ
เลือกภาพทีตรงตามความต ้องการได ้หลังจากบันทึกเสร็จแล ้ว
เนืองจากกล ้องจะถ่ายภาพภาพเดียวแต่ละครังทีท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ ท่านสามารถปรับโฟกัสหรือองค์ประกอบสําหรับแต่ละภาพได ้
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [คร่อมทีละภาพ]

ท่านยังสามารถปรับเป็ นโหมดขับเคลือนได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

2

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

3

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

กดปุ่ มชัตเตอร์สําหรับแต่ละภาพ

รายละเอียดรายการเมนู
ยกตัวอย่างเช่น เมือเลือก [คร่อมทีละภาพ: 0.3EV ทุกๆ 3 ภาพ] กล ้องจะถ่ายภาพสามภาพทีละครังโดยค่าระดับแสงจะถูกปรับเลือนขึน
และลงครังละ 0.3 EV
หมายเหตุ
เมือเลือก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง] ค่าระดับแสงจะถูกเปลียนโดยการปรับค่า ISO ถ ้าหากเลือกค่าอืนนอกเหนือจาก [ISO
AUTO] ระดับแสงจะถูกเปลียนโดยการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
เมือระดับแสงได ้รับการชดเชย ระดับแสงจะถูกปรับเลือนตามค่าทีชดเชย
การถ่ายคร่อมใช ้งานไม่ได ้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าถ่ายคร่อม
ตัวแสดงขณะถ่ายคร่อม
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ต ัวแสดงขณะถ่ายคร่อม
บนหน ้าจอ [แสดงข ้อมูลทังหมด] หรือ [ฮิสโตแกรม] ท่านสามารถใช ้ตัวแสดงการถ่ายคร่อมเพือยืนยันการตังค่าการถ่ายคร่อม
การถ่ายคร่อมแสงโดยรอบ*
3 ภาพทีมีการปร ับเลือนทีละ 0.3 EV ระด ับ
การชดเชยระด ับแสง ±0.0 EV

การถ่ายคร่อมแฟลช
3 ภาพทีมีการปร ับเลือนทีละ 0.7 EV ระด ับ
การชดเชยแสงแฟลช -1.0 EV

*

แสงโดยรอบ: คําทัวไปทีใช ้เรียกแสงซึงไม่ใช่แสงแฟลช ซึงได ้แก่ แสงธรรมชาติ แสงจากหลอดไฟฟ้ า และแสงฟลูออเรสเซนต์ แสงแฟลชจะกะพริบชัวขณะหนึง
แต่แสงโดยรอบจะสว่างคงที ดังนันจึงเรียกแสงชนิดนีว่า “แสงโดยรอบ”

หมายเหตุ
ในขณะถ่ายคร่อม คําแนะนํ าเท่าจํานวนภาพทีจะถ่ายจะแสดงขึนเหนือ/ใต ้ตัวแสดงการถ่ายคร่อม
เมือท่านเริมการถ่ายคร่อม คําแนะนํ าจะหายไปทีละหนึงรายการขณะทีกล ้องบันทึกภาพ
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ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
ถ่ายภาพทังหมดสามภาพ โดยให ้แต่ละภาพมีโทนสีตา่ งกันตามการตังค่าทีเลือกไว ้สําหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมส
ิ ี และฟิ ลเตอร์ส ี
1

เลือก

/

ี าว]
(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [คร่อมสมดุลย์สข

ท่านสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกันโดยเลือก MENU→

2

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

3

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

รายละเอียดรายการเมนู
ี าว: Lo:
คร่อมสมดุลย์แสงสข
บันทึกภาพติดต่อกันสามภาพทีมีสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกันเล็กน ้อย (อยูภ
่ ายในช่วง 10MK-1*)
ี าว: Hi:
คร่อมสมดุลย์แสงสข
บันทึกภาพติดต่อกันสามภาพทีมีสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกันเล็กน ้อย (อยูภ
่ ายในช่วง 20MK-1*)
*

MK-1 คือหน่วยทีแสดงถึงความสามารถของฟิ ลเตอร์แปลงอุณหภูมส
ิ ี และจะแสดงค่าเดียวกันนีในหน่วย "ไมเรด"
หมายเหตุ
ภาพสุดท ้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัต ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าถ่ายคร่อม
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คร่อม DRO
ท่านสามารถบันทึกได ้รวมสามภาพ โดยแต่ละภาพมีคา่ ระดับการปรับช่วงไดนามิกทีแตกต่างกัน
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → [คร่อม DRO]

ท่านสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกันโดยเลือก MENU→

2

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

3

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

รายละเอียดรายการเมนู
คร่อม DRO: Lo:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลียนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกเล็กน ้อย (Lv 1, Lv 2 และ Lv 3)
คร่อม DRO: Hi:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลียนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกมาก (Lv 1, Lv 3 และ Lv 5)
หมายเหตุ
ภาพสุดท ้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัต ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าถ่ายคร่อม
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ต ังค่าถ่ายคร่อม
ท่านสามารถตังเวลาในโหมดถ่ายคร่อม และลําดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) ของปุ่มควบคุม → เลือกโหมดถ่ายคร่อม

ท่านยังสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

2

MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

(ต ังค่ากล้อง1) → [ต ังค่าถ่ายคร่อม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ต ังเวลาเมือถ่ายคร่อม:
ตังว่าจะใช ้ระบบตังเวลาหรือไม่ขณะถ่ายคร่อม นอกจากนียังกําหนดจํานวนวินาทีกว่าทีจะลันชัตเตอร์ถ ้าใช ้ระบบตังเวลา
(OFF/2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที)
ลําด ับถ่ายคร่อม:
ตังค่าลําดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว
(0→-→+/-→0→+)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
คร่อม DRO
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ต ังเวลาถ่ายภาพต ัวเอง
ท่านสามารถเปลียนมุมของจอภาพและถ่ายภาพขณะทีมองจากจอภาพ
(ต ังค่ากล้อง1) → [ต ังเวลาถ่ายภาพต ัวเอง] → [เปิ ด]

1

MENU →

2

์ าทีต ัวท่าน
เอียงจอภาพขึนประมาณ 180° จากน ันห ันเลนสม

3

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ผลิตภัณฑ์จะเริมการถ่ายภาพด ้วยระบบตังเวลาหลังผ่านไปสามวินาที

คําแนะนํา
ถ ้าต ้องการใช ้โหมดขับเคลือนอืนนอกเหนือจากโหมดตังเวลาหน่วง 3 วินาที ให ้ตังค่า [ตังเวลาถ่ายภาพตัวเอง] ไปที [ปิ ด] ก่อน จากนันปรับเอียง
จอภาพขึนประมาณ 180 องศา

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

74

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ั ัส
ระบบสมผ
ตังค่าว่าจะเปิ ดใช ้งานการใช ้งานแบบสัมผัสในจอภาพหรือไม่
1

MENU →

ั ัส] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่า) → [ระบบสมผ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
เปิ ดใช ้งานการทํางานแบบสัมผัส
ปิ ด:
ปิ ดใช ้งานการทํางานแบบสัมผัส

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: โฟกัสโดยแตะจอ
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ั
ั ัส: ชตเตอร์
ั
ั ัส
ฟังก์ชนของระบบส
มผ
แบบสมผ
กล ้องจะโฟกัสไปยังจุดทีท่านสัมผัสและถ่ายภาพนิงโดยอัตโนมัต ิ
ตังค่า MENU →
(ตังค่า) → [ระบบสัมผัส] ไว ้ที [เปิ ด] ล่วงหน ้า
1

เลือก MENU →

2

แตะทีไอคอน

ั
ั ัส] → [ชตเตอร์
ั
ั ัส]
(ต ังค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชนของระบบส
มผ
แบบสมผ

บนจอภาพ ขณะทีหน้าจอถ่ายภาพแสดงขึน

เครืองหมายทางด ้านซ ้ายของไอคอนเปลียนเป็ นสีส ้ม
ยกเลิก [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ได ้โดยแตะทีไอคอน

3

อีกครัง

แตะว ัตถุทต้
ี องการโฟก ัส
เมือวัตถุทท่
ี านสัมผัสอยูใ่ นโฟกัสแล ้ว ภาพนิงจะถูกบันทึก

คําแนะนํา
ั
ท่านสามารถใช ้งานฟั งก์ชนการถ่
ายภาพแบบต่างๆ ด ้านล่างนีได ้โดยแตะทีจอภาพ
การถ่ายภาพต่อเนืองโดยใช ้ชัตเตอร์แบบสัมผัส
เมือตังค่า [โหมดขับเคลือน] ไว ้ที [ถ่ายภาพต่อเนือง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว] ท่านสามารถบันทึกภาพต่อเนืองขณะสัมผัสจอภาพ
การถ่ายภาพคร่อมต่อเนืองโดยใช ้ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพสามภาพ พร ้อมกับปรับระดับแสงอัตโนมัตจิ ากพืนฐาน เป็ นมืดลง แล ้วจึงสว่างขึน เมือตังค่า [โหมดขับเคลือน] ไว ้ที [คร่อม
ต่อเนือง] ให ้แตะจอภาพค ้างไว ้จนกว่าจะสินสุดการถ่ายภาพ ท่านสามารถเลือกภาพทีชอบหลังจากการบันทึก

หมายเหตุ
ั [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ใช ้งานไม่ได ้ในสถานการณ์ตอ
ฟั งก์ชน
่ ไปนี:
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ภาพเคลือนไหว]
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
ในระหว่างทีใช ้โหมด [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]
เมือ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็ น [จุดทีปรับได ้]
เมือ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็ น [จุดทีปรับได ้แบบขยาย]
ั มดิจต
ขณะใช ้ฟั งก์ชนซู
ิ อล
ขณะใช ้ [
ซูมภาพคมชัด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
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ั
ั ัส: โฟก ัสโดยแตะจอ
ฟังก์ชนของระบบส
มผ
ท่านสามารถเลือกวัตถุทจะโฟกั
ี
สได ้โดยใช ้การทํางานแบบสัมผัสในโหมดภาพนิงและโหมดบันทึกภาพเคลือนไหว เลือก MENU →
(ตังค่า) → [ระบบสัมผัส] → [เปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า
1

MENU →

ั
ั ัส] → [โฟก ัสโดยแตะจอ]
(ต ังค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชนของระบบส
มผ

การระบุตา
ํ แหน่งทีต้องการโฟก ัสในโหมดภาพนิง
ท่านสามารถโฟกัสไปทีตําแหน่งตามทีต ้องการได ้โดยการแตะทีจอภาพ

1. เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] นอกเหนือจาก [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย]
2. MENU →
(ตังค่ากล ้อง1) → [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] → [ปิ ด]
3. แตะทีจอภาพ
แตะวัตถุทจะโฟกั
ี
ส
เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง กล ้องจะจับโฟกัสไปทีกรอบการโฟกัส กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุด เพือถ่ายภาพ
หากต ้องการยกเลิกการโฟกัสด ้วยการทํางานแบบสัมผัส ให ้แตะ
หรือกดตรงกลางของปุ่ มควบคุม

การระบุตา
ํ แหน่งทีต้องการโฟก ัสในโหมดการบ ันทึกภาพเคลือนไหว (โฟก ัสแบบจุด)
กล ้องจะโฟกัสไปทีวัตถุทแตะ
ี

1. เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] นอกเหนือจาก [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย]
2. MENU →
(ตังค่ากล ้อง1) → [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] → [ปิ ด]
ี ้องการโฟกัสก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ
3. แตะวัตถุทต
หากต ้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให ้แตะ

หรือกดตรงกลางของปุ่ มควบคุม

คําแนะนํา
ั
นอกจากฟั งก์ชนการโฟกั
สแบบสัมผัสแล ้ว ยังสามารถใช ้งานการทํางานแบบสัมผัสในลักษณะต่อไปนีได ้อีกด ้วย
เมือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว ้ที [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย] ก็สามารถย ้ายกรอบค ้นหาระยะโฟกัสโดยใช ้การใช ้งานแบบ
สัมผัสได ้

หมายเหตุ
ั
ฟั งก์ชนการโฟกั
สแบบสัมผัสจะใช ้งานไม่ได ้ในกรณีตอ
่ ไปนี
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
เมือใช ้งานซูมดิจต
ิ อล

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
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DSC-WX800

ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิง)
ยิงภาพมีขนาดใหญ่ขน
ึ ภาพจะมีรายละเอียดมากขึน เมือพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิงภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได ้
จํานวนมากขึน
1

(ต ังค่ากล้อง1) → [

MENU →

ขนาดภาพ JPEG] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 3:2

L: 16M

4896×3264 พิกเซล

M: 8.9M

3648×2432 พิกเซล

S: 4.5M

2592×1728 พิกเซล

เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 4:3

L: 18M

4896×3672 พิกเซล

M: 10M

3648×2736 พิกเซล

S: 5.0M

2592×1944 พิกเซล

VGA

640×480 พิกเซล

เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 16:9

L: 13M

4896×2752 พิกเซล

M: 7.5M

3648×2056 พิกเซล

S: 2.1M

1920×1080 พิกเซล

เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 1:1

L: 13M

3664×3664 พิกเซล

M: 7.5M

2736×2736 พิกเซล

S: 3.7M

1920×1920 พิกเซล

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
อัตราส่วนภาพ (ภาพนิง)
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DSC-WX800

คุณภาพ JPEG (ภาพนิง)
เลือกคุณภาพของภาพ JPEG
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

คุณภาพ JPEG] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ:
เนืองจากอัตราการบีบอัดข ้อมูลจะเพิมขึนจาก [ละเอียดมาก] เป็ น [ละเอียด] เป็ น [ปกติ] ขนาดของไฟล์จะลดลงตามลําดับเดียวกัน ทําให ้
สามารถบันทึกไฟล์ได ้จํานวนมากกว่าในการ์ดหน่วยความจําหนึงอัน แต่คณ
ุ ภาพของภาพจะด ้อยกว่า
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DSC-WX800

อ ัตราสว่ นภาพ (ภาพนิง)
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

อ ัตราสว่ นภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
3:2:
อัตราส่วนเท่ากับฟิ ลม
์ แผ่น 35 มม.
4:3:
อัตราส่วนทีเหมาะสมสําหรับการดูบนโทรทัศน์ทไม่
ี รองรับความละเอียดสูง
16:9:
อัตราส่วนทีเหมาะสมสําหรับการดูบนโทรทัศน์ทรองรั
ี
บความละเอียดสูง
1:1:
อัตราส่วนแนวนอนและแนวตังเท่ากัน
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DSC-WX800

พาโนรามา: ขนาด
ตังขนาดภาพเมือถ่ายภาพพาโนรามา ขนาดภาพแตกต่างกันไปตามการตังค่า [พาโนรามา: ทิศทาง]
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [พาโนรามา: ขนาด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เมือตัง [พาโนรามา: ทิศทาง] ไว ้ที [ขึน] หรือ [ลง]
ปกติ: 3872×2160
กว้าง: 5536×2160

เมือตัง [พาโนรามา: ทิศทาง] ไว ้ที [ซ ้าย] หรือ [ขวา]
ปกติ: 8192×1856
กว้าง: 12416×1856

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพพาโนรามา
พาโนรามา: ทิศทาง
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DSC-WX800

พาโนรามา: ทิศทาง
ตังค่าทิศทางการหมุนกล ้องเมือถ่ายภาพพาโนรามา
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [พาโนรามา: ทิศทาง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ขวา:
หมุนกล ้องจากซ ้ายไปขวา
ซา้ ย:
หมุนกล ้องจากขวาไปซ ้าย
ขึน:
หมุนกล ้องจากล่างขึนบน
ลง:
หมุนกล ้องจากบนลงล่าง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพพาโนรามา
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DSC-WX800

ั
รายการฟังก์ชนของปุ
่ มหมุนปร ับโหมด
ท่านสามารถเปลียนโหมดถ่ายภาพตามวัตถุหรือวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพ
1

หมุนปุ่มหมุนปร ับโหมดเพือเลือกโหมดถ่ายภาพทีต้องการ

ั ใชง้ านได้
ฟังก์ชนที
(โหมดอ ัตโนม ัติ):
ให ้ท่านถ่ายภาพนิงของวัตถุใด ๆ ภายใต ้เงือนไขใด ๆ ให ้ได ้ภาพทีดี โดยผลิตภัณฑ์จะปรับตังค่าต่าง ๆ เองตามความเหมาะสม
P (โปรแกรมอ ัตโนม ัต):
ให ้ท่านถ่ายภาพโดยจะมีการปรับค่าระดับแสง (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (ค่า F)) โดยอัตโนมัต ิ และท่านยังสามารถเลือกตังค่า
ต่างๆได ้จากเมนู
A (กําหนดค่ารูร ับแสง):
ให ้ท่านปรับค่ารูรับแสงและถ่ายภาพ เมือต ้องการปรับเบลอฉากหลัง ฯลฯ
ั
S (กําหนดชตเตอร์
สปี ด):
ให ้ท่านถ่ายภาพวัตถุเคลือนไหวเร็ว ฯลฯ โดยกําหนดความเร็วชัตเตอร์เอง
M (ปร ับระด ับแสงเอง):
ให ้ท่านถ่ายภาพนิงด ้วยระดับแสงทีต ้องการโดยปรับระดับแสง (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (ค่า F))
้ า่ บ ันทึก):
1/2(ใชค
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากเรียกโหมดทีใช ้งานบ่อยหรือค่าตัวเลขต่าง ๆ ซึงถูกบันทึกไว ้ล่วงหน ้าออกมา
(ภาพเคลือนไหว):
ให ้ท่านสามารถเปลียนโหมดระดับแสงสําหรับบันทึกภาพเคลือนไหว
(ถ่ายภาพพาโนรามา):
ให ้ท่านถ่ายภาพพาโนรามาจากการประกอบภาพย่อยหลาย ๆ ภาพ
SCN (เลือกบรรยากาศ):
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยค่าทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้าตามบรรยากาศ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ
อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ
โปรแกรมอัตโนมัต
กําหนดค่ารูรับแสง
กําหนดชัตเตอร์สปี ด
ปรับระดับแสงเอง
83

ใช ้ค่าบันทึก (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)
ภาพเคลือนไหว: โหมดรับแสง
ถ่ายภาพพาโนรามา
เลือกบรรยากาศ
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DSC-WX800

อ ัตโนม ัติอ ัจฉริยะ
กล ้องจะถ่ายภาพด ้วยการจําแนกบรรยากาศอัตโนมัต ิ
1

ต ังปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

MENU→

3

เล็งกล้องไปทีว ัตถุ

(โหมดอ ัตโนม ัติ)

(ต ังค่ากล้อง1)→[โหมดอ ัตโนม ัติ]→[อ ัตโนม ัติอ ัจฉริยะ]

เมือกล ้องจําแนกบรรยากาศได ้ ไอคอนของบรรยากาศทีจําแนกได ้จะปรากฏบนหน ้าจอ

4

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

หมายเหตุ
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ผลิตภัณฑ์จะไม่ทําการจําแนกบรรยากาศ ถ ้าหากท่านถ่ายภาพด ้วยฟั งก์ชนซู
ผลิตภัณฑ์อาจจะจําแนกบรรยากาศไม่ถก
ู ต ้อง ภายใต ้เงือนไขถ่ายภาพบางเงือนไข
ั วนใหญ่จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัต ิ และท่านไม่สามารถปรับการตังค่าได ้ด ้วยตัวเอง
สําหรับโหมด [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] ฟั งก์ชนส่

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับโหมดอัตโนมัต ิ (โหมดอัตโนมัต)ิ
เกียวกับระบบจําแนกบรรยากาศ
คูม
่ อ
ื ปุ่ มหมุนปรับโหมด
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DSC-WX800

อ ัตโนม ัติพเิ ศษ
กล ้องจะถ่ายภาพด ้วยการจําแนกบรรยากาศอัตโนมัต ิ โหมดนีถ่ายภาพในทีมืดหรือย ้อนแสงได ้ชัดเจน
สําหรับฉากทีมีแสงน ้อยหรือย ้อนแสง กล ้องอาจถ่ายภาพหลายภาพและนํ าภาพมาผสมกัน หรืออืนๆ หากจําเป็ น เพือบันทึกภาพทีมี
คุณภาพสูงกว่าโหมดอัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ
1

ต ังปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

MENU →

3

เล็งกล้องไปทีว ัตถุ

(โหมดอ ัตโนม ัติ)

(ต ังค่ากล้อง1) → [โหมดอ ัตโนม ัติ] → [อ ัตโนม ัติพเิ ศษ]

เมือกล ้องจดจําฉากแล ้ว ไอคอนการจดจําฉากจะปรากฏบนหน ้าจอ หากจําเป็ น

4

(ไอคอนซ ้อนภาพ) อาจปรากฏขึน

ปร ับโฟก ัสแล้วทําการถ่ายภาพ

หมายเหตุ
เมือใช ้ผลิตภัณฑ์เพือทําการผสมภาพ กระบวนการบันทึกจะใช ้เวลานานกว่าปกติ ในกรณีนี
เสียงชัตเตอร์ดงั ขึนหลายครัง แต่กล ้องจะบันทึกเพียงภาพเดียว
เมือ

(ไอคอนซ ้อนภาพ) จะปรากฏขึนและจะได ้ยิน

(ไอคอนซ ้อนภาพ) ปรากฏขึน อย่าเคลือนย ้ายกล ้องก่อนทีกล ้องจะบันทึกภาพถ่ายหลายภาพแล ้ว

ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ผลิตภัณฑ์จะไม่จําแนกบรรยากาศเมือท่านใช ้ฟั งก์ชนซู
ผลิตภัณฑ์อาจจะจําแนกบรรยากาศไม่ถก
ู ต ้อง ภายใต ้บางเงือนไขถ่ายภาพ
ั วนใหญ่จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัต ิ และท่านไม่สามารถปรับการตังค่าได ้ด ้วยตัวเอง
สําหรับโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ฟั งก์ชนส่

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับโหมดอัตโนมัต ิ (โหมดอัตโนมัต)ิ
คูม
่ อ
ื ปุ่ มหมุนปรับโหมด
เกียวกับระบบจําแนกบรรยากาศ
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การสล ับโหมดอ ัตโนม ัติ (โหมดอ ัตโนม ัติ)
กล ้องนีมีโหมดถ่ายภาพอัตโนมัตส
ิ องโหมดดังต่อไปนี: [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] และ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ท่านสามารถเปลียนโหมดอัตโนมัตเิ ป็ น
ถ่ายภาพตามวัตถุและความพอใจของท่าน
1

ต ังปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [โหมดอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติอ ัจฉริยะ:
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยการจําแนกบรรยากาศอัตโนมัต ิ
อ ัตโนม ัติพเิ ศษ:
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยการจําแนกบรรยากาศอัตโนมัต ิ โหมดนีถ่ายภาพในทีมืดหรือย ้อนแสงได ้ชัดเจน
หมายเหตุ
ในโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] กระบวนการบันทึกจะกินเวลานานขึน เนืองจากผลิตภัณฑ์ทําการผสมภาพ ในกรณีนี
ขึนและจะได ้ยินเสียงชัตเตอร์ดงั ขึนหลายครัง แต่กล ้องจะบันทึกเพียงภาพเดียว
ในโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] เมือ

(ไอคอนซ ้อนภาพ) จะปรากฏ

(ไอคอนซ ้อนภาพ) ปรากฏขึน อย่าเคลือนย ้ายกล ้องก่อนทีกล ้องจะบันทึกภาพถ่ายหลายภาพแล ้ว

ั วนใหญ่จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัต ิ และท่านไม่สามารถปรับการตังค่าได ้ด ้วยตัว
สําหรับโหมด [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] และ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ฟั งก์ชนส่
เอง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ
อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ
โปรแกรมอัตโนมัต
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เกียวก ับระบบจําแนกบรรยากาศ
ระบบจําแนกบรรยากาศทํางานในโหมด [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] และโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
ั ช่วยให ้กล ้องทําการจําแนกเงือนไขถ่ายภาพและถ่ายภาพโดยอัตโนมัต ิ
ฟั งก์ชนนี

ระบบจําแนกบรรยากาศ
เมือผลิตภัณฑ์จําแนกบรรยากาศทีแน่นอนได ้แล ้ว ไอคอนและคําแนะนํ าต่อไปนีจะแสดงขึนบนบรรทัดแรก:
(บุคคล)
(ทารก)
(บุคคลกลางคืน)
(ทิวทัศน์กลางคืน)
(บุคคลย ้อนแสง)
(ย ้อนแสง)
(วิว)
(มาโคร)
(สปอตไลต์)
(แสงน ้อย)
เมือผลิตภัณฑ์จําแนกเงือนไขทีแน่นอนได ้แล ้ว ไอคอนต่อไปนีจะแสดงขึนบนบรรทัดทีสอง:
(ขาตัง)
(เดิน)*
(เคลือนไหว)
(เคลือนไหว (สว่าง))
(เคลือนไหว (มืด))
* เงือนไข

(เดิน) จะตรวจพบเฉพาะเมือตังค่า [

SteadyShot] ไว ้ที [ว่องไว] หรือ [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ] เท่านัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ
อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ
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โปรแกรมอ ัตโนม ัต
ให ้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัต ิ (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)
ั ายภาพ เช่น [ISO]
ท่านสามารถตังค่าฟั งก์ชนถ่
1

ต ังปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที P (โปรแกรมอ ัตโนม ัต)

2

ั ายภาพต่างๆ ตามทีต้องการ
ต ังฟังก์ชนถ่

3

ปร ับโฟก ัสและถ่ายภาพว ัตถุ

ปร ับเลือนโปรแกรม
เมือไม่ใช ้แฟลชแล ้ว ท่านสามารถเปลียนค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง (ค่า F) พร ้อมกันได ้โดยไม่ต ้องเปลียนค่าระดับแสงทีกล ้องตัง
ไว ้
หมุนปุ่ มควบคุมเพือเลือกค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์พร ้อมกัน
“P” บนหน ้าจอจะเปลียนเป็ น “P*” เมือท่านหมุนปุ่ มควบคุม
หากต ้องการยกเลิกการปรับเลือนโปรแกรม ให ้ตังค่าโหมดถ่ายภาพเป็ นโหมดอืนทีไม่ใช่ [โปรแกรมอัตโนมัต] หรือปิ ดกล ้อง
หมายเหตุ
การปรับเลือนโปรแกรมอาจจะไม่ถก
ู ใช ้งาน ทังนีขึนกับความสว่างของสภาพแวดล ้อม
ตังโหมดถ่ายภาพไปทีตําแหน่งอืนนอกเหนือจาก “P” หรือปิ ดสวิตช์เพือยกเลิกการตังค่าทีท่านตัง
เมือความสว่างเปลียนไป ค่ารูรับแสง (ค่า F) และความเร็วชัตเตอร์จะเปลียนตามโดยรักษาปริมาณการปรับเลือนเดิมเอาไว ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับโหมดอัตโนมัต ิ (โหมดอัตโนมัต)ิ
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กําหนดค่ารูร ับแสง
ท่านสามารถถ่ายภาพโดยปรับรูรับแสงทําให ้ระยะในโฟกัสเปลียนไป หรือปรับฉากหลังให ้เบลอ
1

ต ังปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที A (กําหนดค่ารูร ับแสง)

2

เลือกค่าทีต้องการโดยหมุนปุ่มควบคุม
ิ นทีอยูห
ค่า F น ้อยลง: วัตถุจะอยูใ่ นโฟกัส แต่สงอื
่ น ้าหรือหลังวัตถุจะเบลอ
ค่า F สูงขึน: วัตถุรวมถึงสิงทีอยูเ่ บืองหน ้าและเบืองหลังจะชัดทังหมด
หากค่ารูรับแสงทีท่านตังไว ้ไม่สามารถให ้ระดับแสงทีเหมาะสมได ้ ความเร็วชัตเตอร์บนหน ้าจอถ่ายภาพจะกะพริบ ในกรณีนี ให ้
เปลียนค่ารูรับแสง

3

ปร ับโฟก ัสและถ่ายภาพว ัตถุ
ความเร็วชัตเตอร์จะถูกปรับอัตโนมัตเิ พือให ้ได ้ระดับแสงทีเหมาะสม

หมายเหตุ
ความสว่างของภาพบนหน ้าจออาจจะแตกต่างจากภาพจริงทีถ่ายได ้
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ั
กําหนดชตเตอร์
สปี ด
ท่านสามารถแสดงออกถึงการเคลือนไหวของวัตถุทกํ
ี าลังเคลือนทีได ้หลากหลายรูปแบบ โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ เช่น หยุดการ
เคลือนไหวด ้วยความเร็วชัตเตอร์สงู หรือแสดงรอยการเคลือนไหวด ้วยความเร็วชัตเตอร์ตํา
1

ั
เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที S (กําหนดชตเตอร์
สปี ด)

2

เลือกค่าทีต้องการโดยหมุนปุ่มควบคุม
ถ ้าหากไม่สามารถปรับให ้ได ้ระดับแสงทีเหมาะสมหลังตังค่า ค่ารูรับแสงบนหน ้าจอถ่ายภาพจะกะพริบ หากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน
ให ้เปลียนความเร็วชัตเตอร์

3

ปร ับโฟก ัสและถ่ายภาพว ัตถุ
ค่ารูรับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัตเิ พือให ้ได ้ระดับแสงทีเหมาะสม

คําแนะนํา
ใช ้ขาตังกล ้องเพือป้ องกันกล ้องสันเมือท่านเลือกความเร็วชัตเตอร์ตํา
เมือถ่ายภาพการเล่นกีฬาภายในร่ม ให ้ตังค่าความไวแสง ISO ให ้สูงขึน

หมายเหตุ
ตัวแสดงเตือน SteadyShot ไม่ปรากฏในโหมดกําหนดความเร็วชัตเตอร์
เมือตังค่าความเร็วชัตเตอร์ท ี 1/3 วินาทีขนไป
ึ
การลดสัญญาณรบกวนจะทํางานหลังจากถ่ายภาพเป็ นเวลานานเท่ากับระยะเวลาทีเปิ ดชัตเตอร์
อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถถ่ายภาพได ้อีกขณะทีระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน
ความสว่างของภาพบนหน ้าจออาจจะแตกต่างจากภาพจริงทีถ่ายได ้
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ปร ับระด ับแสงเอง
ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช ้การตังค่าระดับแสงทีต ้องการโดยปรับทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง
1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที M (ปร ับระด ับแสงเอง)

2

ั
กดทีด้านล่างของปุ่มควบคุมเพือเลือกความเร็วชตเตอร์
หรือค่ารูร ับแสง จากน ันหมุนปุ่มควบคุมเพือเลือกค่า
รวมทังยังสามารถตังค่า [ISO] ไว ้ที [ISO AUTO] ในโหมดตังระดับแสงเองได ้ด ้วย ค่า ISO จะเปลียนโดยอัตโนมัตเิ พือให ้ได ้
ระดับแสงทีเหมาะสมโดยใช ้ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ทท่
ี านได ้ตังไว ้
เมือตังค่า [ISO] ไว ้ที [ISO AUTO] ตัวแสดงค่า ISO จะกะพริบถ ้าค่าทีท่านตังไว ้ไม่เหมาะสมกับระดับแสง ในกรณีนี ให ้เปลียน
ความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง
เมือตังค่า [ISO] ไว ้ทีค่าอืนซึงไม่ใช่ [ISO AUTO] ให ้ใช ้ MM (วัดแสงแบบแมนนวล)* เพือตรวจสอบค่าระดับแสง
ไปทางด้าน +: ภาพสว่างขึน
ไปทาง -: ภาพจะมืดลง
0: ระดับแสงทีผลิตภัณฑ์คด
ิ ว่าเหมาะสม
*

3

แสดงค่าตํากว่า/สูงกว่าค่ารูรับแสงทีเหมาะสม

ปร ับโฟก ัสและถ่ายภาพว ัตถุ

คําแนะนํา
ถ ้ากําหนด [กดค ้างล็อคAEL] หรือ [ปิ ดเปิ ดล็อคAEL] ให ้กับคียท
์ ต
ี ้องการโดยใช ้ [
คียก
์ ําหนดเอง] หรือ [
คียก
์ ําหนดเอง] และหมุนปุ่ ม
ควบคุมขณะกดคียด
์ งั กล่าว ท่านสามารถเปลียนความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (ค่า F) ได ้พร ้อมกันโดยไม่ต ้องเปลียนค่าการรับแสงทีตังไว ้ (ปรับ
เลือนเอง)

หมายเหตุ
ตัวแสดงการวัดแสงแบบแมนนวลจะไม่ปรากฏขึนเมือตังค่า [ISO] ไว ้ที [ISO AUTO]
เมือปริมาณแสงแวดล ้อมสูงเกินช่วงการวัดแสงของวัดแสงแบบแมนนวล ตัวแสดงการวัดแสงแบบแมนนวลจะกะพริบ
ตัวเตือน SteadyShot จะไม่ปรากฏในโหมดปรับระดับแสงเอง
ความสว่างของภาพบนหน ้าจออาจจะแตกต่างจากภาพจริงทีถ่ายได ้
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ถ่ายภาพพาโนรามา
ให ้ท่านสร ้างภาพพาโนรามาภาพเดียว จากภาพหลายภาพทีถ่ายขณะแพนกล ้องกล ้อง

1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

(ถ่ายภาพพาโนรามา)

2

เล็งกล้องไปทีว ัตถุ

3

ั
ขณะทีกดปุ่มชตเตอร์
ลงครึงหนึง เล็งกล้องไปทีปลายด้านหนึงของภาพพาโนรามาทีต้องการ
ท่านสามารถเปลียนทิศทางการถ่ายภาพก่อนถ่ายจริงได ้โดยใช ้ปุ่ มควบคุม

(A) ส่วนนีจะไม่ถก
ู ถ่าย

4

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ลงจนสุด

5

ี าตามทิศทางลูกศรบนหน้าจอ
หมุนกล้องไปจนสุดขอบของต ัวชนํ

93

(B) แถบนํ า

หมายเหตุ
ถ ้าหากไม่สามารถถ่ายได ้ครบมุมภาพพาโนรามาทีต ้องการภายในระยะเวลาทีกําหนด บริเวณสีเทาจะปรากฏในภาพผสมทีได ้ ในกรณีนี ให ้หมุน
ผลิตภัณฑ์เร็วขึนเพือบันทึกภาพพาโนรามาให ้ได ้เต็มภาพ
เมือตัง [กว ้าง] ไว ้ที [พาโนรามา: ขนาด] อาจจะไม่สามารถถ่ายได ้ครบมุมภาพพาโนรามาทีต ้องการภายในระยะเวลาทีกําหนด ในกรณีนี ให ้ลองถ่าย
ภาพหลังจากเปลียนการตังค่า [พาโนรามา: ขนาด] เป็ น [ปกติ]
เนืองจากนํ าภาพหลายภาพมาต่อเข ้าด ้วยกัน รอยต่ออาจจะไม่ตอ
่ เนืองในบางกรณี
หากแหล่งกําเนิดแสง เช่น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กะพริบ ความสว่างและสีของภาพทีต่อได ้อาจจะไม่คงที
หากมุมภาพทังหมดของการถ่ายภาพพาโนรามา และมุมทีล็อค AE/AF มีความสว่างและโฟกัสแตกต่างกันมาก อาจจะถ่ายภาพได ้ไม่สําเร็จ ใน
กรณีนี ให ้เปลียนมุมทีปรับล็อค AE/AF แล ้วถ่ายใหม่อก
ี ครัง
สถานการณ์ตอ
่ ไปนีไม่เหมาะกับการถ่ายภาพพาโนรามา:
วัตถุเคลือนไหว
วัตถุอยูใ่ กล ้กับผลิตภัณฑ์มากเกินไป
วัตถุมล
ี วดลายคล ้ายคลึงต่อเนืองกัน เช่น ท ้องฟ้ า หาดทราย หรือสนามหญ ้า
วัตถุทเปลี
ี
ยนแปลงตลอดเวลา เช่น คลืน หรือนํ าตก
วัตถุทความสว่
ี
างแตกต่างจากบริเวณรอบข ้างมาก เช่น ดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟ
การถ่ายภาพพาโนรามาอาจจะถูกขัดจังหวะในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
เมือหมุนกล ้องเร็วหรือช ้าเกินไป
เมือกล ้องสันมากเกินไป
การถ่ายภาพต่อเนืองจะทําในระหว่างทีมีการถ่ายภาพพาโนรามา และเสียงชัตเตอร์จะดังไปจนกว่าจะถ่ายเสร็จ
ั อไปนีไม่สามารถใช ้ได ้ในการถ่ายภาพพาโนรามา:
ฟั งก์ชนต่
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
จัดเฟรมอัตโนมัต ิ
DRO/ออโต ้ HDR
เอฟเฟ็ คของภาพ
ลูกเล่นปรับผิวนวล
AF ล็อคเป้ าหมายกลาง
ซูม
โหมดขับเคลือน
ั
ค่าในการตังค่าสําหรับบางฟั งก์ชนจะถู
กกําหนดไว ้สําหรับการถ่ายภาพพาโนรามาดังต่อไปนี:
[ISO] ถูกกําหนดไว ้ที [ISO AUTO]
[บริเวณปรับโฟกัส] ถูกกําหนดไว ้ที [กว ้าง]
[
NR ที ISO สูง] ถูกกําหนดไว ้ที [ปกติ]
[โหมดแฟลช] ถูกกําหนดไว ้ที [ปิ ดแฟลช]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
พาโนรามา: ขนาด
พาโนรามา: ทิศทาง
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เลือกบรรยากาศ
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยค่าทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้าตามบรรยากาศ
1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที SCN (เลือกบรรยากาศ)

2

หมุนปุ่มควบคุม เพือเลือกการต ังค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
บุคคล:
เบลอฉากหลักและปรับวัตถุให ้คมชัด ปรับเน ้นโทนสีผวิ อย่างนุ่มนวล

มาโคร:
ถ่ายภาพระยะใกล ้ของวัตถุ เช่น ดอกไม ้ แมลง อาหาร หรือสิงของชินเล็กๆ

วิว:
ั สดใส
ถ่ายภาพทีครอบคลุมทุกระยะของฉากในภาพ เพือให ้ได ้ภาพทีมีโฟกัสคมชัดและสีสน

ตะว ันตกดิน:
ถ่ายภาพสีแดงของดวงอาทิตย์ตกได ้อย่างสวยงาม

ทิวท ัศน์กลางคืน:
ถ่ายภาพกลางคืนโดยไม่สญ
ู เสียสภาพบรรยากาศความมืด

95

กลางคืน ถือด้วยมือ:
ถ่ายภาพกลางคืนทีมีจด
ุ รบกวนและอาการเบลอน ้อยลง โดยไม่ใช ้ขาตังกล ้อง กล ้องจะถ่ายภาพติดต่อกันหลายภาพ แล ้วทําการประมวล
ผล เพือลดอาการเบลอของวัตถุ อาการกล ้องสันไหว และจุดรบกวน

บุคคลกลางคืน:
ถ่ายภาพบุคคลกลางคืนโดยใช ้แฟลช
แฟลชไม่ยกตัวขึนโดยอัตโนมัต ิ ยกแฟลชขึนด ้วยตัวเองก่อนถ่ายภาพ

ั
ป้องก ันภาพสนไหว:
ให ้ท่านถ่ายภาพในทีร่ม โดยไม่ใช ้แฟลชและลดอาการวัตถุเบลอ ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพติดต่อกันหลายภาพ แล ้วทําการผสมเพือสร ้าง
เป็ นภาพใหม่ โดยลดอาการเบลอของวัตถุและจุดรบกวน

ั เลียง:
สตว์
ช่วยให ้สามารถถ่ายภาพสัตว์เลียงด ้วยการตังค่าทีดีทสุ
ี ด

อาหาร:
ั ทีสว่างสดใสและชวนน่ารับประทาน
ช่วยให ้สามารถถ่ายภาพการจัดอาหารด ้วยสีสน

ดอกไม้ไฟ:
ช่วยให ้สามารถถ่ายภาพดอกไม ้ไฟได ้อย่างงดงาม

96

ความไวแสงสูง:
ให ้ท่านถ่ายภาพนิงแม ้ในทีมืด โดยไม่ใช ้แฟลช และลดอาการวัตถุเบลอ ช่วยให ้สามารถถ่ายฉากภาพเคลือนไหวทีมืดให ้สว่างขึนอีกด ้วย

คําแนะนํา
เปลียนบรรยากาศได ้โดยหมุนปุ่ มควบคุม ในหน ้าจอถ่ายภาพ แล ้วเลือกบรรยากาศใหม่

หมายเหตุ
ภายใต ้การตังค่าต่อไปนี ความเร็วชัตเตอร์จะช ้ากว่า ดังนันจึงแนะนํ าให ้ใช ้ขาตังกล ้อง ฯลฯ เพือป้ องกันไม่ให ้ภาพเบลอ
[ทิวทัศน์กลางคืน]
[บุคคลกลางคืน]
[ดอกไม ้ไฟ]
ในโหมด [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว] ชัตเตอร์จะคลิก 4 ครังแล ้วกล ้องจึงบันทึกภาพ
การลดเบลอจะได ้ผลด ้อยลงแม ้ใช ้ [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว] เมือถ่ายวัตถุตอ
่ ไปนี:
วัตถุทเคลื
ี
อนไหวด ้วยทิศทางไม่แน่นอน
วัตถุอยูใ่ กล ้กับผลิตภัณฑ์มากเกินไป
วัตถุทมี
ี ลวดลายคล ้ายคลึงต่อเนืองกัน เช่น ท ้องฟ้ า หาดทราย หรือสนามหญ ้า
วัตถุทเปลี
ี
ยนแปลงตลอดเวลา เช่น คลืน หรือนํ าตก
ในกรณีของ [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว] อาจจะเกิดจุดรบกวนเป็ นกรอบสีเหลียม (block noise) หากใช ้แหล่งกําเนิดแสงที
กะพริบ เช่น แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์
ระยะทางสันทีสุดทีท่านสามารถเข ้าใกล ้วัตถุ ไม่เปลียนแปลงแม ้ท่านจะเลือก [มาโคร] ดูระยะปรับโฟกัสได ้สันทีสุด จากระยะทางสันทีสุดของเลนส์

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานแฟลช
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้ า่ บ ันทึก (ต ังค่ากล้อง1/ต ังค่ากล้อง2)
ใชค
ท่านสามารถถ่ายภาพได ้หลังจากเรียกใช ้โหมดหรือการตังค่ากล ้องทีใช ้บ่อยทีบันทึก [
1

้ า่ บ ันทึก)
เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที 1, 2 (ใชค

2

กดทีตรงกลางปุ่มควบคุมเพือยืนย ัน

/

บันทึกตังค่า] ไว ้ล่วงหน ้า

หมายเหตุ
ถ ้าหากท่านตัง [
/
ใช ้ค่าบันทึก] หลังจากทําการตังค่าถ่ายภาพเสร็จ กล ้องจะให ้ความสําคัญกับการตังค่าทีบันทึก และการตังค่า
เดิมอาจจะใช ้งานไม่ได ้ ตรวจสอบตัวแสดงต่างๆบนหน ้าจอก่อนถ่ายภาพ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
บันทึกการตังค่า (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)
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ภาพเคลือนไหว: โหมดร ับแสง
ท่านสามารถตังค่าโหมดระดับแสงสําหรับการถ่ายภาพเคลือนไหว
(ภาพเคลือนไหว)

1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

MENU→

3

กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว) เพือเริมการบ ันทึกภาพ

(ต ังค่ากล้อง2) → [

โหมดร ับแสง] → ค่าทีต้องการ

กดปุ่ ม MOVIE อีกครังเพือหยุดการบันทึกภาพ

รายละเอียดรายการเมนู
โปรแกรมอ ัตโนม ัต:
ให ้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัต ิ (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)
กําหนดค่ารูร ับแสง:
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่ารูรับแสงด ้วยตัวเอง
ั
กําหนดชตเตอร์
สปี ด:
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ด ้วยตัวเอง
ปร ับระด ับแสงเอง:
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าระดับแสง (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ด ้วยตัวเอง
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ชดเชยแสง
โดยปกติแล ้ว ระดับแสงจะถูกปรับอัตโนมัต ิ (ระบบปรับระดับแสงอัตโนมัต)ิ ท่านสามารถปรับให ้ภาพทังภาพ สว่างขึนหรือมืดลง เมือเทียบ
กับระดับแสงทีตังโดยระบบปรับระดับแสงอัตโนมัต ิ ได ้โดยทําการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางด ้านบวกหรือด ้านลบ ตามลําดับ (ชดเชยแสง)
1

/
(ชดเชยแสง) บนปุ่มควบคุม → กดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม และเลือกการต ังค่าที
ต้องการ
ด้าน + (Over):
ภาพจะสว่างขึน
ด้าน - (Under):
ภาพจะมืดลง
เมือใช ้ [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ท่านสามารถเปิ ดหน ้าจอตังค่าสําหรับ [สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] ได ้โดยกด

ท่านสามารถเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [ชดเชยแสง] ได ้เช่นกัน

ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -3.0 EV ถึง +3.0 EV
ท่านสามารถตรวจสอบค่าชดเชยแสงทีตังบนหน ้าจอถ่ายภาพได ้

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถทําการชดเชยระดับแสงในโหมดถ่ายภาพต่อไปนีได ้:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
เมือใช ้ [ปรับระดับแสงเอง] ท่านจะสามารถชดเชยระดับแสงได ้เฉพาะเมือตัง [ISO] ไว ้ที [ISO AUTO]
สําหรับภาพเคลือนไหว ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -2.0 EV ถึง +2.0 EV
100

/

ถ ้าหากท่านถ่ายภาพในสถานทีซึงสว่างหรือมืดมาก หรือเมือท่านใช ้งานแฟลช ท่านอาจจะไม่สามารถถ่ายได ้ผลทีน่าพึงพอใจ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ตังค่าลายทาง
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แนะนําต ังค่าระด ับแสง
ท่านสามารถตังว่าจะแสดงหรือไม่แสดงคําแนะนํ าเมือเปลียนระดับแสง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [แนะนําต ังค่าระด ับแสง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ไม่แสดงคําแนะนํ า
เปิ ด:
แสดงคําแนะนํ า
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โหมดว ัดแสง
เลือกโหมดวัดแสงซึงกําหนดส่วนของหน ้าจอทีใช ้วัดเพือนํ ามาคํานวณระดับแสง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [โหมดว ัดแสง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายจุด:
วัดแสงในแต่ละบริเวณหลังจากแบ่งภาพทังหมดออกเป็ นบริเวณย่อยๆ แล ้วกําหนดระดับแสงทีเหมาะสมของทังภาพ (วัดแสงแบบแบ่ง
หลายส่วน)
กลางภาพ:
วัดความสว่างเฉลียของทังภาพ โดยให ้นํ าหนักบริเวณกลางภาพ (วัดแสงแบบเฉลียกลางภาพ)
จุดเดียว:
วัดแสงเฉพาะตรงกลางภาพ (วัดแสงแบบจุดเดียว) โหมดนีเหมาะสําหรับวัดแสงส่วนทีระบุของทังภาพ สามารถเลือกขนาดวงกลมวัดแสง
ได ้จาก [จุดเดียว: ปกติ] และ [จุดเดียว: ใหญ่]
เฉลียท ังหน้าจอ:
วัดความสว่างเฉลียของทังภาพ ระดับแสงจะคงทีแม ้เมือองค์ประกอบภาพหรือตําแหน่งของวัตถุเปลียนไป
ไฮไลท์:
วัดความสว่างพร ้อมทังเน ้นส่วนทีสว่างของภาพ โหมดนีเหมาะสําหรับถ่ายภาพวัตถุไปพร ้อมกับการเลียงระดับแสงจ ้า
คําแนะนํา
เมือเลือก [หลายจุด] และตังค่า [ใบหน ้าก่อนในหลายจุด] ไปที [เปิ ด] กล ้องจะวัดความสว่างตามใบหน ้าทีตรวจจับ
ั [ตัวปรับไดนามิก] หรือ [ออโต ้ HDR] ความสว่างและคอนทราสต์จะถูกแก ้ไข
เมือตังค่า [โหมดวัดแสง] ไปที [ไฮไลท์] และเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
อัตโนมัตโิ ดยแบ่งภาพออกเป็ นส่วนย่อยๆ และวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงา ทําการตังค่าตามสถานการณ์การถ่ายภาพ

หมายเหตุ
[โหมดวัดแสง] ถูกล็อคไว ้ที [หลายจุด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ฟั งก์ชนซู
ในโหมด [ไฮไลท์] วัตถุอาจดูมด
ื ถ ้ามีสว่ นทีสว่างกว่าบนหน ้าจอ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ล็อค AE
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
ตัวปรับไดนามิก (DRO)
ออโต ้ HDR
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ใบหน้าก่อนในหลายจุด
ตังค่าว่ากล ้องจะวัดความสว่างตามใบหน ้าทีตรวจจับหรือไม่ เมือตังค่า [โหมดวัดแสง] ไว ้ที [หลายจุด]
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ใบหน้าก่อนในหลายจุด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
กล ้องจะวัดความสว่างตามใบหน ้าทีตรวจจับ
ปิ ด:
กล ้องจะวัดความสว่างโดยใช ้การตังค่า [หลายจุด] โดยไม่ค ้นหาใบหน ้า
หมายเหตุ
เมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไว ้ที [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ], [ใบหน ้าก่อนในหลายจุด] จะถูกล็อคไว ้ที [เปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
โหมดวัดแสง
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ล็อค AE
ในกรณีทคอนทราสต์
ี
ระหว่างวัตถุกบ
ั ฉากหลังสูง เช่น เมือถ่ายภาพวัตถุย ้อนแสง หรือวัตถุทอยู
ี ใ่ กล ้หน ้าต่าง ให ้วัดแสง ณ จุดทีวัตถุม ี
ความสว่างทีเหมาะสม แล ้วล็อคระดับแสงก่อนถ่ายภาพ ลดความสว่างของวัตถุ ได ้โดยวัดแสงทีจุดซึงสว่างกว่าตัววัตถุ แล ้วล็อคระดับ
แสงของทังภาพ ทําให ้วัตถุสว่างขึน ได ้โดยวัดแสงทีจุดซึงมืดกว่าตัววัตถุ แล ้วล็อคระดับแสงของทังภาพ
1

(ต ังค่ากล้อง2) → [
MENU →
[ปิ ดเปิ ดล็อคAEL] ให้ก ับคีย ์

2

ปร ับโฟก ัส ณ จุดทีปร ับระด ับแสง

3

กดปุ่มทีกําหนดให้เป็น [ปิ ดเปิ ดล็อคAEL]
ระดับแสงจะถูกล็อค และ

4

คียก
์ า
ํ หนดเอง] หรือ [

คียก
์ า
ํ หนดเอง] → คียท
์ ต้
ี องการ จากน ันกําหนด

(ล็อค AE) จะแสดงขึน

ั
ปร ับโฟก ัสบนว ัตถุอก
ี คร ังแล้วกดปุ่มชตเตอร์
ั [ปิ ดเปิ ดล็อคAEL] ไว ้
ยกเลิกการล็อคระดับแสงได ้โดยกดปุ่ มซึงได ้กําหนดฟั งก์ชน

คําแนะนํา
ั [กดค ้างล็อคAEL] ใน [
หากท่านเลือกฟั งก์ชน
คียก
์ ําหนดเอง] หรือ [
คียก
์ ําหนดเอง] ท่านสามารถล็อคระดับแสงได ้ตลอดเวลาทีท่านกด
ั [กดค ้างล็อคAEL] เป็ น [ฟั งก์ชนของปุ่
ั
ั
ปุ่ มค ้างไว ้ ท่านไม่สามารถตังฟั งก์ชน
มซ ้าย] หรือ [ฟั งก์ชนของปุ่
มขวา]

หมายเหตุ
[

กดค ้างล็อคAEL] และ [

ั มอืนทีไม่ใช่การซูมด ้วยเลนส์
ปิ ดเปิ ดล็อคAEL] จะไม่สามารถใช ้ได ้เมือมีการใช ้ฟั งก์ชนซู
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ต ังค่าลายทาง
ตังค่าลายทางม ้าลาย ซึงปรากฏเหนือบางส่วนของภาพถ ้าระดับความสว่างของส่วนนันตรงกับระดับ IRE ทีท่านได ้ตังค่าไว ้ ใช ้ลาย
ทางม ้าลายนี ช่วยในการปรับความสว่าง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ต ังค่าลายทาง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
แสดงลายทาง:
ตังค่าว่าต ้องการแสดงลายทางม ้าลายหรือไม่
ระด ับลายทาง:
ปรับระดับความสว่างของลายทางม ้าลาย
คําแนะนํา
ท่านสามารถบันทึกค่าเพือตรวจสอบระดับแสงทีถูกต ้องหรือระดับแสงจ ้า รวมไปถึงระดับความสว่างของ [ระดับลายทาง] การตังค่าสําหรับการ
ยืนยันระดับแสงทีถูกต ้องและการยืนยันระดับแสงจ ้าถูกบันทึกไว ้ที [กําหนดเอง1] และ [กําหนดเอง2] ตามลําดับตามค่าเริมต ้น
หากต ้องการตรวจสอบระดับแสงทีถูกต ้อง ให ้ตังค่ามาตรฐานและช่วงสําหรับระดับความสว่าง ลายทางม ้าลายจะปรากฏบนพืนทีซึงอยูภ
่ ายในช่วงที
ท่านได ้ตังค่าไว ้
หากต ้องการตรวจสอบระดับแสงจ ้า ให ้ตังค่าระดับความสว่างเป็ นค่าตําสุด ลายทางม ้าลายจะปรากฏเหนือพืนทีซึงมีระดับความสว่างเท่ากับหรือสูง
กว่าค่าทีท่านตังไว ้

หมายเหตุ
ลายทางม ้าลายจะไม่ปรากฏขึนบนอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อด ้วยสาย HDMI
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ต ัวปร ับไดนามิก (DRO)
เมือแบ่งภาพเป็ นส่วนเล็กๆ ผลิตภัณฑ์จะวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงาระหว่างวัตถุกบ
ั พืนหลัง ทําให ้ได ้ภาพทีสว่างและไล่แสงเงา
ทีดีทสุ
ี ด
(ต ังค่ากล้อง1) → [DRO/ออโต้ HDR] → [ต ัวปร ับไดนามิก]

1

MENU →

2

เลือกการต ังค่าทีต้องการโดยกดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู
่ งไดนามิก: อ ัตโนม ัติ:
ต ัวปร ับชว
แก ้ไขความสว่างอัตโนมัต ิ
่ งไดนามิก: ระด ับ 1 ― ต ัวปร ับชว
่ งไดนามิก: ระด ับ 5:
ต ัวปร ับชว
ปรับแสงเงาในแต่ละบริเวณของภาพทีบันทึก เลือกระดับการปรับให ้เหมาะสมทีสุดจากระดับ Lv1 (อ่อน) ถึง Lv5 (เข ้ม)
หมายเหตุ
ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี [ตัวปรับไดนามิก] จะถูกล็อคไว ้ที [ปิ ด]:
ตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
NR แบบหลายภาพ
เมือตังค่า [เอฟเฟ็ คของภาพ] ทีไม่ใช่ [ปิ ด]
[DRO/ออโต ้ HDR] ถูกกําหนดไว ้ที [ปิ ด] เมือเลือกโหมดต่อไปนีใน [เลือกบรรยากาศ]
[ตะวันตกดิน]
[ทิวทัศน์กลางคืน]
[บุคคลกลางคืน]
[กลางคืน ถือด ้วยมือ]
[ป้ องกันภาพสันไหว]
[ดอกไม ้ไฟ]
การตังค่าจะถูกกําหนดไว ้ที [ตัวปรับช่วงไดนามิก: อัตโนมัต]ิ เมือเลือกโหมด [เลือกบรรยากาศ] อืนทีไม่ใช่โหมดข ้างต ้น
เมือถ่ายภาพด ้วย [ตัวปรับไดนามิก] ภาพอาจจะมีจด
ุ รบกวนมาก เลือกระดับทีเหมาะสมโดยตรวจสอบภาพทีถ่ายได ้ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือท่านตัง
ค่าเน ้นลูกเล่นมากขึน
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ออโต้ HDR
ถ่ายภาพสามภาพโดยใช ้ระดับแสงต่าง ๆ และนํ าภาพทีมีระดับแสงเหมาะสม ส่วนสว่างของภาพทีเปิ ดรับแสงน ้อยเกินไป และส่วนมืดของ
ภาพทีเปิ ดรับแสงมากเกินไป มารวมกันเพือสร ้างภาพทีมีชว่ งการไล่แสงเงาอย่างยอดเยียม (ช่วงไดนามิกสูง) บันทึกภาพทีมีการรับแสง
พอดีหนึงภาพและภาพซ ้อนแสงอีกหนึงภาพ
(ต ังค่ากล้อง1) → [DRO/ออโต้ HDR] → [ออโต้ HDR]

1

MENU →

2

เลือกการต ังค่าทีต้องการโดยกดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู
ออโต้ HDR: ปร ับแสงทีต่างอ ัตโนม ัติ:
แก ้ไขความสว่างอัตโนมัต ิ
ออโต้ HDR: ปร ับแสงทีต่าง 1.0 EV ― ออโต้ HDR: ปร ับแสงทีต่าง 6.0 EV:
ตังค่าความต่างระดับแสง ตามคอนทราสต์ของวัตถุ เลือกระดับการปรับให ้เหมาะสมทีสุดจากระดับ 1.0EV (อ่อน) ถึง 6.0EV (เข ้ม)
ตัวอย่างเช่น ถ ้าท่านตังค่าระดับแสงไว ้ที 2.0 EV ภาพสามภาพจะถูกประกอบเข ้าด ้วยกันโดยมีระดับแสงดังต่อไปนี: −1.0 EV ระดับแสง
ทีถูกต ้องและ +1.0 EV
คําแนะนํา
ลันชัตเตอร์สามครังต่อหนึงภาพ ระมัดระวังเกียวกับประเด็นต่อไปนี:
ั เมือวัตถุไม่เคลือนไหวหรือไม่กะพริบไฟ
ใช ้ฟั งก์ชนนี
อย่าเปลียนองค์ประกอบก่อนถ่ายภาพ

หมายเหตุ
[ออโต ้ HDR] ไม่ทํางานในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เลือกบรรยากาศ]
[ออโต ้ HDR] ไม่ทํางานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
เมือเลือก [NR แบบหลายภาพ] ไว ้
เมือตัง [เอฟเฟ็ คของภาพ] ไว ้ทีตําแหน่งอืนนอกเหนือจาก [ปิ ด]
ท่านไม่สามารถเริมถ่ายภาพถัดไป จนกว่ากระบวนการบันทึกหลังท่านถ่ายภาพจะเสร็จสิน
ท่านอาจจะไม่สามารถได ้เอฟเฟ็ คทีต ้องการ ทังนีขึนกับความแตกต่างของความสว่างของวัตถุ และเงือนไขการถ่ายภาพ
ั จะได ้ผลน ้อย
เมือใช ้งานแฟลช ฟั งก์ชนนี
เมือภาพมีคอนทราสต์ตํา หรือเมือกล ้องสันหรือเกิดอาการวัตถุเบลอ ท่านอาจจะไม่ได ้ภาพ HDR ทีดี
จะแสดงขึนเหนือภาพทีบันทึก
เพือแจ ้งให ้ทราบว่ากล ้องตรวจพบภาพเบลอ เปลียนองค์ประกอบหรือถ่ายภาพใหม่อย่างระมัดระวังเพือหลีกเลียงภาพเบลอ หากจําเป็ น
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ISO
ความไวต่อแสงถูกกําหนดด ้วยค่า ISO (ดัชนีระดับแสงทีแนะนํ า) ยิงค่าสูงขึน ความไวแสงยิงมากขึน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ISO] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
NR แบบหลายภาพ:
ผสมภาพทีถ่ายต่อเนืองเข ้าด ้วยกัน เพือสร ้างภาพทีมีจด
ุ รบกวนน ้อยลง กดด ้านขวา เพือแสดงหน ้าจอตังค่า จากนันเลือกค่าทีต ้องการ
โดยใช ้ด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม
เลือกค่า ISO ทีต ้องการจาก ISO AUTO หรือ ISO 100 – ISO 12800
ISO AUTO:
ตังค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัต ิ
ISO 80 – ISO 6400:
ตังค่าความไวแสง ISO ด ้วยตัวเอง หากเลือกตัวเลขทีมากขึน ความไวแสง ISO จะเพิมขึน
คําแนะนํา
ท่านสามารถเปลียนช่วงความไวแสง ISO ทีถูกตังค่าในโหมด [ISO AUTO] โดยอัตโนมัต ิ เลือก [ISO AUTO] แล ้วกดด ้านขวาของปุ่ มควบคุม
แล ้วเลือกค่าทีต ้องการสําหรับ [ISO AUTO สูงสุด] และ [ISO AUTO ตําสุด]ค่าจะถูกนํ าไปใช ้เช่นกันเมือทําการถ่ายภาพในโหมด [ISO AUTO]
ภายใต ้ [NR แบบหลายภาพ]

หมายเหตุ
เมือเลือก [NR แบบหลายภาพ] จะไม่สามารถใช ้แฟลช [ตัวปรับไดนามิก] หรือ [ออโต ้ HDR] ได ้
เมือตังค่า [เอฟเฟ็ คของภาพ] ทีไม่ใช่ [ปิ ด] จะไม่สามารถเลือก [NR แบบหลายภาพ] ได ้
ั อไปนี:
[ISO AUTO] จะถูกเลือกเมือใช ้งานฟั งก์ชนต่
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
ยิงค่า ISO สูงขึน ภาพก็จะมีจด
ุ รบกวนมากยิงขึน
เมือถ่ายภาพเคลือนไหว ค่า ISO ทีใช ้ได ้จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 80 ถึง 6400
เมือท่านใช ้ [NR แบบหลายภาพ] ผลิตภัณฑ์จะใช ้เวลาครูห
่ นึงก่อนจะทําการประมวลผลภาพซ ้อน
เมือเลือก [ISO AUTO] โดยตังค่าโหมดการถ่ายภาพไว ้ที [P], [A], [S] หรือ [M] จะมีการปรับความไวแสง ISO ให ้อยูใ่ นช่วงทีกําหนดไว ้โดย
อัตโนมัต ิ
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ระบบซูมต่างๆของกล้องนี
ระบบซูมของกล ้องช่วยให ้ซูมด ้วยกําลังขยายสูงขึนโดยรวมผลของการซูมหลายๆระบบ ไอคอนทีแสดงบนหน ้าจอจะเปลียนแปลงไปตาม
ระบบซูมทีเลือก

1. ขอบเขตของซูมด้วยเลนส ์
ภาพจะถูกขยายภายในขอบเขตของระยะซูมด ้วยเลนส์ของผลิตภัณฑ์นี

2. ขอบเขตของสมาร์ทซูม (

)
ซูมภาพโดยไม่ทําให ้คุณภาพดังเดิมด ้อยลงโดยการครอบตัดภาพบางส่วน (เฉพาะเมือตังค่า [
หรือ [VGA])

ขนาดภาพ JPEG] ไว ้ที [M], [S]

ั (
3. ขอบเขตของซูมภาพคมชด

)
ซูมภาพโดยใช ้การประมวลผลภาพทีไม่ทําให ้คุณภาพด ้อยลงมาก เมือท่านตัง [ตังค่าซูม] ไปที [เปิ ด:ซูมภาพคมชัด] หรือ [เปิ ด:ซูม
ั มนีได ้
ดิจต
ิ อล] ท่านสามารถใช ้งานฟั งก์ชนซู

ิ อล (
4. ขอบเขตของซูมดิจต

)
ั มนีได ้
ท่านสามารถขยายภาพด ้วยการประมวลผลภาพ เมือท่านตัง [ตังค่าซูม] ไปที [เปิ ด:ซูมดิจต
ิ อล] ท่านสามารถใช ้งานฟั งก์ชนซู

หมายเหตุ
ค่าปกติของ [ตังค่าซูม] คือ [ออพติคล
ั ซูมเท่านัน]
ค่าปกติของ [

ขนาดภาพ JPEG] คือ [L] ในการใช ้สมาร์ทซูม จะต ้องเปลียน [

ขนาดภาพ JPEG] เป็ น [M], [S] หรือ [VGA]

ไม่สามารถซูมได ้เมือถ่ายภาพพาโนรามา
ั มอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจต
ฟั งก์ชนซู
ิ อลจะใช ้งานไม่ได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
[

ตังค่าการบันทึก] ถูกตังไว ้ที [120p]/[100p]

ั
ท่านไม่สามารถใช ้งานฟั งก์ชนสมาร์
ทซูมกับภาพเคลือนไหว
ั มอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจต
เมือท่านใช ้ฟั งก์ชนซู
ิ อล [โหมดวัดแสง] จะถูกกําหนดไว ้ที [หลายจุด]
ั มอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจต
ั อไปนี:
เมือใช ้ฟั งก์ชนซู
ิ อล จะไม่สามารถใช ้งานฟั งก์ชนต่
ใบหน ้าก่อนใน AF
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
AF ล็อคเป้ าหมาย
จัดเฟรมอัตโนมัต ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ซูม
ตังค่าซูม
เกียวกับสเกลปรับซูม
ความเร็วการซูม

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

110

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ซูม
ขยายภาพโดยใช ้ก ้าน W/T (ซูม) ขณะถ่ายภาพ
1

้ า้ น W/T (ซูม) ขณะถ่ายภาพ
ขยายภาพโดยใชก
เลือนก ้าน W/T (ซูม) ไปทางด ้าน T เพือซูมเข ้า และไปทางด ้าน W เพือซูมออก

คําแนะนํา
หากท่านตัง [ตังค่าซูม] เป็ นค่าอืนนอกเหนือจาก [ออพติคล
ั ซูมเท่านัน] ท่านจะสามารถซูมภาพได ้เกินช่วงระยะของการซูมด ้วยเลนส์

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าซูม
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
ซูม Assist
ความเร็วการซูม
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ต ังค่าซูม
ท่านสามารถเลือกตังค่าการซูมของกล ้อง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ต ังค่าซูม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ออพติค ัลซูมเท่าน ัน:
ั มอัจฉริยะได ้เมือตังค่า [
จํากัดช่วงการซูมไว ้ทีการซูมด ้วยเลนส์ ท่านสามารถใช ้ฟั งก์ชนซู
ขนาดภาพ JPEG] ไว ้ที [M], [S] หรือ
[VGA]
ั
เปิ ด:ซูมภาพคมชด:
เลือกการตังค่านีเพือใช ้ซูมภาพคมชัด ถึงแม ้ว่าจะเกินระยะซูมของการซูมด ้วยเลนส์แล ้ว ผลิตภัณฑ์ก็จะขยายภาพภายในระยะทีไม่ทําให ้
คุณภาพของภาพด ้อยลงมาก
เปิ ด:ซูมดิจต
ิ อล:
ั มภาพคมชัด ผลิตภัณฑ์จะขยายภาพให ้เป็ นขนาดใหญ่ทสุ
เมือทําการซูมเกินกว่าระยะซูมของฟั งก์ชนซู
ี ด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพ
จะด ้อยลง
หมายเหตุ
ตัง [ออพติคล
ั ซูมเท่านัน] ถ ้าหากท่านต ้องการขยายภาพภายในช่วงทีคุณภาพของภาพไม่ด ้อยลง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
เกียวกับสเกลปรับซูม
ความเร็วการซูม
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เกียวก ับสเกลปร ับซูม
อัตราซูมทีใช ้ร่วมกับการซูมของเลนส์จะเปลียนแปลงไปตามขนาดภาพทีเลือก

อ ัตราสว่ นภาพ] คือ [4:3]

เมือ [

ขนาดภาพ JPEG

ต ังค่าซูม
ออพติค ัลซูมเท่าน ัน (สมาร์ทซูม)

ั
เปิ ด:ซูมภาพคมชด

เปิ ด:ซูมดิจต
ิ อล

L: 18M

-

ประมาณ 2.0×

ประมาณ 4.0×

M: 10M

ประมาณ 1.3×

ประมาณ 2.7×

ประมาณ 5.4×

S: 5.0M

ประมาณ 1.9×

ประมาณ 3.8×

ประมาณ 7.6×

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ซูม
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
ตังค่าซูม
ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิง)
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ซูม Assist
ซูมออกชัวคราวและแสดงพืนทีขนาดใหญ่กว่าเมือถ่ายภาพวัตถุทด
ี ้านปลายสุดของเทเลโฟโต ้ (ปลายสุดด ้าน T) ของระยะซูม ค ้นหา
ตําแหน่งวัตถุทท่
ี านได ้สูญเสียการติดตามอย่างรวดเร็วและช่วยให ้ท่านจัดองค์ประกอบภาพทีถ่ายได ้ง่ายขึน ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้กํา
ั [ซูม Assist] ให ้กับคียโ์ ดยใช ้ [
หนดฟั งก์ชน
คียก
์ ําหนดเอง] หรือ [
คียก
์ ําหนดเอง] ไว ้ล่วงหน ้า
1

กดคียท
์ ได้
ี กา
ํ หนด [ซูม Assist] ค้างไว้
อัตราซูมจะลดลงและหน ้าจอถ่ายภาพจะซูมออก มุมภาพก่อนทีจะกดคียจ
์ ะแสดงเป็ นกรอบ (A: กรอบช่วยซูม)

2

่ ยซูม แล้วปล่อยคีย ์
จ ัดองค์ประกอบภาพทีถ่ายเพือให้ว ัตถุอยูภ
่ ายในกรอบชว
อัตราซูมก่อนหน ้าจะคืนกลับมาและพืนทีในกรอบช่วยซูมจะแสดงเต็มหน ้าจอ

คําแนะนํา
ั มมาตรฐานขณะกดคียซ
ึ
ท่านสามารถเปลียนขนาดกรอบช่วยซูมได ้โดยใช ้ฟั งก์ชนซู
์ งได
้กําหนด [ซูม Assist] ไว ้ หลังจากปล่อยคียแ
์ ล ้ว อัตราซูมจะ
เปลียนเป็ นกรอบช่วยซูมทีมีขนาดใหม่
ท่านสามารถเปลียนระยะการซูมออกได ้โดยเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง2) → [ช่วงของซูม Assist]

หมายเหตุ
ั วยซูม
ถ ้าท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดขณะทีกดคีย ์ อัตราซูมก่อนหน ้าจะไม่คน
ื กลับมาและกล ้องจะถ่ายภาพด ้วยมุมภาพทีตังไว ้ขณะใช ้ฟั งก์ชนช่
ั [ซูม Assist] ระหว่างการถ่ายภาพเคลือนไหว พืนทีทีจับภาพจะไม่แสดงภายในกรอบช่วยซูม แต่จะแสดงบนหน ้าจอ นอกจากนี
เมือท่านใช ้ฟั งก์ชน
เสียงซูมอาจถูกบันทึกด ้วย

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ช่วงของซูม Assist
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่ งของซูม Assist
ชว
ั [ซูม Assist]
เลือกระยะทีจะซูมออกด ้วยฟั งก์ชน
1

MENU →

่ งของซูม Assist] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [ชว

รายละเอียดรายการเมนู
S:
ซูมออกเล็กน ้อย
M:
ซูมออกปานกลาง
L:
ซูมออกมาก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ซูม Assist
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ความเร็วการซูม
ตังค่าความเร็วในการซูมของก ้านซูมของกล ้อง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ความเร็วการซูม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
ตังค่าความเร็วในการซูมของก ้านซูมเป็ น ปกติ
เร็ว:
ตังค่าความเร็วในการซูมของก ้านซูมเป็ น เร็ว
คําแนะนํา
การตังค่า [ความเร็วการซูม] จะถูกนํ ามาใช ้เช่นกันเมือท่านซูมด ้วยรีโมทคอนโทรล (แยกจําหน่าย) ทีเชือมต่อกับกล ้อง

หมายเหตุ
การเลือก [เร็ว] จะทําให ้โอกาสทีเสียงของการซูมได ้รับการบันทึกมีเพิมขึน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ซูม
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
ตังค่าซูม
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ี าว
สมดุลย์แสงสข
ี าวตามธรรมชาติ ใช ้ฟั งก์ชนนี
ั เมือโทนสีของภาพไม่ออกมา
แก ้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดยรอบ เพือบันทึกสีขาวของวัตถุทมี
ี สข
ตามทีท่านต ้องการ หรือท่านต ้องการเปลียนโทนสีเพือถ่ายทอดอารมณ์ของภาพถ่าย
1

MENU →

ี าว] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง1) → [สมดุลย์แสงสข

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ/
แสงแดดกลางว ัน /
แสงแดดในร่ม /
แสงแดดมีเมฆ /
แสงหลอดไฟฟ้า /
ฟลูออ.: ขาวนวล /
ฟลูออ.: คูลไวท์ /
ฟลูออ.: ขาวสว่าง /
ฟลูออ.: แสงแดดกว. /
แฟลช : เมือท่านเลือก
แหล่งกําเนิดแสงทีทําให ้วัตถุสว่าง ผลิตภัณฑ์จะปรับโทนสีให ้เหมาะสมกับแหล่งกําเนิดแสงทีเลือก (ปรับสมดุลแสงสีขาวล่วงหน ้า) เมือ
ท่านเลือก [อัตโนมัต]ิ ผลิตภัณฑ์จะตรวจหาแหล่งกําเนิดแสงและปรับโทนสีโดยอัตโนมัต ิ
อุณ./ฟิ ลเตอร์ส:ี
ปรับโทนสีตามแหล่งกําเนิดแสง ใช ้ลูกเล่นของฟิ ลเตอร์ CC (ชดเชยสี) สําหรับการถ่ายภาพ
กําหนดเอง 1/กําหนดเอง 2/กําหนดเอง 3:
ใช ้การตังค่าสมดุลแสงสีขาวทีบันทึกไว ้ใน [ตังค่ากําหนดเอง]
ต ังค่ากําหนดเอง:
จดจําสีขาวพืนฐานภายใต ้สภาพแสงสําหรับสภาพแวดล ้อมการถ่ายภาพ
เลือกหมายเลขสมดุลแสงสีขาวกําหนดเองทีจดจําไว ้
คําแนะนํา
ท่านสามารถแสดงหน ้าจอการปรับละเอียดและทําการปรับโทนสีแบบละเอียดตามทีท่านต ้องการได ้โดยกดทีด ้านขวาของปุ่ มควบคุม
ี าว]
ถ ้าโทนสีในการตังค่าทีเลือกไว ้ไม่เป็ นไปตามทีท่านต ้องการ ให ้ทําการถ่ายภาพ [คร่อมสมดุลย์สข
หรือ

จะแสดงขึนเฉพาะเมือ [ลําดับค.สําคัญใน AWB] ถูกตังค่าไว ้ที [บรรยากาศ] หรือ [สีขาว]

หมายเหตุ
[สมดุลย์แสงสีขาว] ถูกล็อคไว ้ที [อัตโนมัต]ิ ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
หากท่านใช ้หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมเป็ นแหล่งกําเนิดแสง ค่าสมดุลแสงสีขาวจะไม่แม่นยําเนืองจากลักษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนํ า
ให ้ถ่ายภาพโดยใช ้แฟลช หรือเลือก [ตังค่ากําหนดเอง]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เก็บภาพสีขาวพืนฐานในโหมด [ตังค่ากําหนดเอง]
ลําดับค.สําคัญใน AWB
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
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ํ ค ัญใน AWB
ลําด ับค.สา
เลือกโทนสีทจะเน
ี
้น เมือถ่ายภาพในสภาพทีมีแสงสว่าง เช่น แสงหลอดไส ้ เมือตังค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไว ้ที [อัตโนมัต]ิ
1

MENU →

ํ ค ัญใน AWB] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง1) → [ลําด ับค.สา

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
ถ่ายภาพโดยใช ้สมดุลแสงสีขาวอัตโนมัตม
ิ าตรฐาน กล ้องจะปรับโทนสีโดยอัตโนมัต ิ
บรรยากาศ:
ปรับโทนสีตามแหล่งกําเนิดแสงก่อน วิธน
ี เหมาะสํ
ี
าหรับการถ่ายภาพให ้มีบรรยากาศอบอุน
่
ี าว:
สข
ี ํา
ให ้ความสําคัญกับการสร ้างสีขาวก่อน เมือแหล่งกําเนิดแสงมีอณ
ุ หภูมส
ิ ต

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
สมดุลย์แสงสีขาว
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ี าวพืนฐานในโหมด [ต ังค่ากําหนดเอง]
เก็บภาพสข
ในฉากทีแสงโดยรอบประกอบไปด ้วยแหล่งกําเนิดแสงหลายชนิด แนะนํ าให ้ใช ้สมดุลแสงสีขาวกําหนดเองเพือให ้สร ้างสีขาวได ้อย่าง
แม่นยําท่านสามารถบันทึกการตังค่าได ้ 3 ชุด
ี าว] → [ต ังค่ากําหนดเอง]
(ต ังค่ากล้อง1) → [สมดุลย์แสงสข

1

MENU →

2

ี าวครอบคลุมวงกลมทีอยูต
ถือผลิตภ ัณฑ์โดยให้บริเวณสข
่ รงกลางหน้าจอไว้ท ังหมด แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุม
ี ละฟิ ลเตอร์ส)ี จะแสดงขึนมา
หลังจากทีเสียงชัตเตอร์ดงั ค่าทีวัด (อุณหภูมส
ิ แ

3

เลือกรายการบ ันทึกโดยกดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรงกลางปุ่ม
หน ้าจอจะกลับไปแสดงข ้อมูลถ่ายภาพ ขณะทีคงการตังค่าสมดุลแสงขาวกําหนดเองทีบันทึกไว ้
กล ้องจะยังคงจําการตังค่าสมดุลแสงสีขาวแบบกําหนดเองทีบันทึกไว ้จนกว่าจะถูกเขียนทับโดยการตังค่าอืน

หมายเหตุ
ี ําหนดเองผิดพลาด] จะแสดงให ้เห็นว่าค่าอยูใ่ นช่วงทีไม่ได ้คาดไว ้ เช่น วัตถุสส
ี ดเกินไป ท่านสามารถบันทึกการตังค่าได ้แล ้ว
ข ้อความ [อุณหภูมส
ิ ก
ในตอนนี แต่ขอแนะนํ าให ้ท่านตังค่าสมดุลแสงสีขาวอีกครัง เมือมีการตังค่าทีผิดพลาด ตัวแสดง
จะเปลียนเป็ นสีส ้มบนจอแสดงข ้อมูลการ
บันทึก ตัวแสดงจะแสดงขึนเป็ นสีขาว เมือค่าตังอยูใ่ นช่วงทีคาดหวังไว ้
ถ ้าท่านใช ้แฟลชเมือจับภาพสีขาวพืนฐาน สมดุลแสงสีขาวแบบกําหนดเองจะถูกบันทึกไว ้ร่วมกับแสงจากแฟลช ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ใช ้แฟลช
เมือใดก็ตามทีท่านถ่ายภาพด ้วยการตังค่าทีเรียกใช ้ซึงบันทึกไว ้พร ้อมแฟลช
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สร้างสรรค์ภาพถ่าย
[สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] เป็ นโหมดทีช่วยให ้ท่านสามารถใช ้งานกล ้องได ้ง่ายๆ โดยเข ้าใจทันทีทเห็
ี น ด ้วยการแสดงผลหน ้าจอทีต่างกัน เมือ
ตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที
(อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ) หรือ
(อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ) ท่านสามารถเปลียนการตังค่าและถ่ายภาพได ้ง่ายๆ
1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

ต ังโหมดถ่ายภาพไปที

3

กด

4

เลือกรายการทีต้องการเปลียนด้วยปุ่มควบคุม

(โหมดอ ัตโนม ัติ)

(อ ัตโนม ัติอ ัจฉริยะ) หรือ

(อ ัตโนม ัติพเิ ศษ)

(สร้างสรรค์ภาพถ่าย) บนปุ่มควบคุม

(ความสว่าง):
ปรับความสว่าง
(ส)ี :
ปรับสี
(ความสดใส):
ปรับความสดใส
(เอฟเฟ็คของภาพ):
ท่านสามารถเลือกเอฟเฟ็ คทีต ้องการและถ่ายภาพด ้วยรายละเอียดทีระบุ

5

เลือกการต ังค่าทีต้องการ
ท่านสามารถใช ้การตังค่าบางอย่างร่วมกันโดยทําซําขันตอนที 4 และ 5
หากต ้องการรีเซ็ตการตังค่าให ้เปลียนเป็ นการตังค่าเริมต ้น ให ้กดปุ่ มC/
จะถูกตังไปที [AUTO] และ
(เอฟเฟ็ คของภาพ) จะถูกตังไปที

6

(ลบ)

(ความสว่าง),

(สี) และ

(ความสดใส)

ํ หร ับถ่ายภาพนิง: กดปุ่มชตเตอร์
ั
สา
ขณะบ ันทึกภาพเคลือนไหว: กดปุ่ม MOVIE เพือเริมการบ ันทึกภาพ

หมายเหตุ
ั [สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] ท่านไม่สามารถเปลียนการตังค่าใดๆ ได ้ระหว่างการบันทึกภาพ
เมือท่านบันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยฟั งก์ชน
ถ ้าท่านเปลียนโหมดถ่ายภาพเป็ นโหมด [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] หรือปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ การตังค่าทีท่านเปลียนจะกลับคืน
่ ารตังค่าเริมต ้น
สูก
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] และท่านใช ้ [สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] ผลิตภัณฑ์จะไม่ทําการประมวลผลภาพซ ้อน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เอฟเฟ็ คของภาพ
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สร้างสรรค์ภาพถ่าย
ท่านจะสามารถตังค่าการประมวลผลให ้กับภาพทีต ้องการ ปรับคอนทราสต์ ความอิมสี และความคมชัดของภาพแต่ละสไตล์อย่างละเอียด
ั ท่านสามารถปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ได ้ตามทีต ้องการ ซึงจะแตกต่างจาก [เลือกบรรยากาศ] ที
เมือใช ้ฟั งก์ชนนี
ผลิตภัณฑ์จะทําการปรับระดับแสงเอง
(ต ังค่ากล้อง1) → [สร้างสรรค์ภาพถ่าย]

1

MENU →

2

้ า้ นบน/ล่างของปุ่มควบคุม
เลือกสไตล์ทต้
ี องการโดยใชด

3

หากต้องการปร ับ
(คอนทราสต์)
(ความอิมส)ี และ
้ า้ นบน/ล่าง
ขวา/ซา้ ย จากน ันเลือกค่าโดยใชด

ั ให้เลือกรายการทีต้องการโดยใชด
้ า้ น
(ความคมชด)

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
สําหรับถ่ายภาพฉากต่างๆให ้อุดมด ้วยการไล่ระดับแสงและสีสวยงาม
สดใส:
ั และวัตถุ เช่น ดอกไม ้ ทุง่ สีเขียว
ความอิมสีและคอนทราสต์ถก
ู ปรับให ้สูงขึนสําหรับถ่ายให ้ได ้ภาพทีน่าตืนตา ของฉากทีเต็มไปด ้วยสีสน
ของฤดูใบไม ้ผลิ สีฟ้าบนท ้องฟ้ า หรือทิวทัศน์ท ้องทะเล
บุคคล:
สําหรับจับภาพผิวหนังให ้มีโทนอ่อน เหมาะอย่างยิงกับการถ่ายภาพบุคคล
วิว:
ความอิมสี คอนทราสต์ และความคมชัด จะถูกปรับให ้สูงขึนเพือถ่ายให ้ได ้ภาพทีคมชัดสดใส วิวระยะไกลก็จะแลดูโดดเด่นยิงขึน
ตะว ันตกดิน:
สําหรับถ่ายภาพสีแดงอันสวยงามของอาทิตย์ตกดิน
ขาวดํา:
สําหรับถ่ายภาพสีขาวดํา
เซเปี ย:
สําหรับถ่ายภาพสีเซเปี ย

ั
หากต้องการต ังค่า [คอนทราสต์], [ความอิมส]ี และ [ความคมชด]
สามารถปรับ [คอนทราสต์], [ความอิมสี] และ [ความคมชัด] สําหรับตังค่ารูปแบบภาพแต่ละรูปแบบล่วงหน ้า เช่น [ปกติ] และ [วิว]
เลือกรายการทีต ้องการตังค่าโดยกดด ้านขวา/ซ ้ายของปุ่ มควบคุม แล ้วตังค่าโดยกดด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม
คอนทราสต์:
ยิงเลือกค่าสูงขึนเท่าใด ความแตกต่างของแสงและเงาก็จะเด่นมากขึนเท่านัน และจะมีผลกับภาพมากยิงขึน
ความอิมส:ี
ยิงเลือกค่าสูง สีก็จะยิงสดใสมากขึน เมือเลือกค่าตําลง สีของภาพจะถูกยับยังให ้อ่อนลง
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ั
ความคมชด:
ปรับความคมชัด ยิงเลือกค่าสูงขึน ขอบของวัตถุจะถูกปรับเน ้นมากขึน ยิงเลือกค่าน ้อยลง ขอบของวัตถุจะถูกปรับให ้อ่อนนวลลง
หมายเหตุ
[สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] จะถูกล็อคไว ้ที [ปกติ] ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[เอฟเฟ็ คของภาพ] ถูกตังค่าไว ้เป็ นอย่างอืนทีไม่ใช่ [ปิ ด]
ั ไว ้ที [ขาวดํา] หรือ [เซเปี ย] [ความอิมสี] จะไม่สามารถปรับได ้
เมือตังค่าฟั งก์ชนนี
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เอฟเฟ็คของภาพ
เลือกฟิ ลเตอร์ลก
ู เล่นทีต ้องการ เพือให ้ได ้ภาพทีน่าประทับใจและเป็ นศิลปะยิงขึน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [เอฟเฟ็คของภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ั [เอฟเฟ็ คของภาพ]
ปิ ดฟั งก์ชน
กล้องทอย:
สร ้างภาพทีนุ่มนวลโดยมีเงาทีมุมภาพและความคมชัดลดลง
ั
ี นสดใส:
สส
สร ้างภาพให ้ดูสดใสโดยเน ้นโทนสี
ั
โปสเตอร์ไรเซชน:
สร ้างภาพคอนทราสต์สงู ดูเป็ นนามธรรม โดยเน ้นแม่สใี ห ้มาก หรือใช ้สีขาวดํา
ภาพแนวเรโทร:
ี จาง
สร ้างภาพให ้ดูเหมือนภาพเก่าโดยใช ้โทนสีเซเปี ย และคอนทราสต์ซด
ภาพโทนสว่างนุม
่ นวล:
สร ้างภาพตามบรรยากาศทีระบุ: สว่าง โปร่งแสง บอบบาง ละเอียดอ่อน นุ่มนวล
ี นพืนขาวดํา:
สบ
สร ้างภาพทีคงบางสีไว ้ แต่เปลียนสีอนเป็
ื
นขาวดํา
สเี ดียวคอนทราสต์สง
ู :
สร ้างภาพขาวดําคอนทราสต์สงู
ซอฟต์โฟก ัส:
สร ้างภาพทีเต็มไปด ้วยเอฟเฟ็ คแสงนวล
ภาพวาด HDR:
สร ้างภาพให ้เหมือนภาพวาด เน ้นสีและรายละเอียด
สเี ดียวโทนเข้ม:
สร ้างภาพขาวดําทีเต็มไปด ้วยการไล่ระดับและมีรายละเอียด
มินเิ อเจอร์:
สร ้างภาพทีเน ้นวัตถุให ้สดใส โดยปรับฉากหลังให ้เบลอมาก เอฟเฟ็ คนีอาจจะพบบ่อยในภาพของแบบจําลองขนาดเล็ก
ี ํา:
ภาพสน
สร ้างภาพทีมีเอฟเฟ็ คการซึมของหมึกและเบลอภาพ ให ้เหมือนระบายด ้วยสีนํา
ภาพวาด:
สร ้างภาพทีเหมือนภาพวาดโดยเน ้นบริเวณขอบ
คําแนะนํา
บางรายการสามารถทําการตังค่าอย่างละเอียดได ้โดยกดด ้านซ ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม

หมายเหตุ
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์ การตังค่าอัตราซูมให ้ใหญ่ขนจะทํ
ถ ้าท่านใช ้ฟั งก์ชนซู
ึ
าให ้ [กล ้องทอย] มีประสิทธิภาพลดลง
เมือเลือก [สีบนพืนขาวดํา] ภาพอาจไม่คงสีทเลื
ี อกไว ้ ขึนอยูก
่ บ
ั วัตถุหรือเงือนไขในการถ่ายภาพ
ท่านไม่สามารถตรวจสอบเอฟเฟ็ คต่อไปนีบนหน ้าจอถ่ายภาพ เนืองจากกล ้องประมวลผลภาพหลังจากถ่ายภาพ นอกจากนี ท่านยังไม่สามารถถ่าย
ภาพอืนจนกว่าการประมวลผลภาพจะเสร็จสิน ท่านไม่สามารถใช ้เอฟเฟ็ คเหล่านีกับภาพเคลือนไหว
[ซอฟต์โฟกัส]
[ภาพวาด HDR]
[สีเดียวโทนเข ้ม]
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[มินเิ อเจอร์]
[ภาพสีนํา]
[ภาพวาด]
ในกรณีของ [ภาพวาด HDR] และ [สีเดียวโทนเข ้ม] ชัตเตอร์จะถูกปล่อยสามครังต่อการถ่ายหนึงภาพ ระมัดระวังเกียวกับประเด็นต่อไปนี:
ั เมือวัตถุไม่เคลือนไหวหรือไม่กะพริบไฟ
ใช ้ฟั งก์ชนนี
อย่าเปลียนองค์ประกอบขณะถ่ายภาพ
ั เจน ท่านอาจจะไม่ได ้รับภาพ HDR ทีดี หากกล ้องตรวจพบสถานการณ์ดงั
หากฉากในภาพมีคอนทราสต์ตําหรือกล ้องสันมาก หรือเมือวัตถุไม่ชด
กล่าว
จะปรากฏบนภาพทีถ่ายเพือแจ ้งให ้ท่านทราบ เปลียนองค์ประกอบหรือถ่ายภาพใหม่อย่างระมัดระวังเพือหลีกเลียงภาพเบลอ หาก
จําเป็ น
ั ไม่สามารถใช ้ได ้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
ฟั งก์ชนนี
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
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ลูกเล่นปร ับผิวนวล (ภาพนิง)
ั ้นหาใบหน ้า
ตังค่าเอฟเฟ็ คทีใช ้สําหรับการถ่ายผิวได ้อย่างนุ่มนวลในฟั งก์ชนค
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

ลูกเล่นปร ับผิวนวล] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ั [
ไม่ใช ้ฟั งก์ชน
ลูกเล่นปรับผิวนวล]
เปิ ด:
ใช ้ [
ลูกเล่นปรับผิวนวล]
คําแนะนํา
เมือตัง [

ลูกเล่นปรับผิวนวล] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านสามารถเลือกระดับของลูกเล่นเลือกระดับของลูกเล่นโดยกดด ้าน ขวา/ซ ้าย ของปุ่ มควบคุม
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จ ัดเฟรมอ ัตโนม ัติ (ภาพนิง)
เมือผลิตภัณฑ์นค
ี ้นพบและถ่ายภาพใบหน ้า ถ่ายภาพมาโครวัตถุ หรือติดตามวัตถุด ้วย [AF ล็อคเป้ าหมาย] ผลิตภัณฑ์ก็จะตัดขอบภาพให ้
มีองค์ประกอบทีเหมาะสมโดยอัตโนมัต ิ แล ้วจึงเก็บบันทึก ทังภาพดังเดิมและภาพทีถูกตัดขอบจะถูกบันทึก ภาพทีถูกตัดขอบ จะถูก
บันทึกทีขนาดเดียวกับขนาดภาพดังเดิม

1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

จ ัดเฟรมอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ไม่ตด
ั ขอบภาพ
อ ัตโนม ัติ:
ตัดขอบภาพให ้มีองค์ประกอบทีเหมาะสมโดยอัตโนมัต ิ
หมายเหตุ
[
จัดเฟรมอัตโนมัต]ิ จะไม่สามารถใช ้ได ้เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา], [ภาพเคลือนไหว] หรือเมือตังค่า [เลือกบรรยากาศ]
ไว ้ที [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว]
ภาพทีถูกตัดขอบ อาจจะไม่ใช่ภาพทีมีองค์ประกอบทีดีทสุ
ี ด ทังนีขึนกับเงือนไขการถ่ายภาพ
[

จัดเฟรมอัตโนมัต]ิ จะไม่สามารถใช ้ได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
[โหมดขับเคลือน] ถูกตังค่าไว ้ที [ถ่ายภาพต่อเนือง], [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว], [ตังเวลา (ต่อเนือง)], [คร่อมต่อเนือง], [คร่อมทีละภาพ], [คร่อมสม
ี าว] หรือ [คร่อม DRO]
ดุลย์สข
ตังความไวแสง ISO ไว ้ที [NR แบบหลายภาพ]
[DRO/ออโต ้ HDR] ถูกตังไว ้ที [ออโต ้ HDR]
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ฟั งก์ชนซู
เมือตังค่า [เอฟเฟ็ คของภาพ] ไว ้ที [ซอฟต์โฟกัส], [ภาพวาด HDR], [สีเดียวโทนเข ้ม], [มินเิ อเจอร์], [ภาพสีนํา] หรือ [ภาพวาด]
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ขอบเขตส ี (ภาพนิง)
วิธก
ี ารแทนสีโดยใช ้ตัวเลขต่างๆ หรือช่วงของการผลิตสีซาํ เรียกว่า “ขอบเขตสี” ท่านสามารถเปลียนขอบเขตสีให ้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของภาพ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

ขอบเขตส]ี → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
sRGB:
นีเป็ นพิกด
ั สีมาตรฐานของกล ้องดิจต
ิ อล ใช ้ [sRGB] ในการถ่ายภาพปกติ เช่น เมือท่านต ้องการพิมพ์ภาพโดยไม่ทําการปรับแต่งใด ๆ
AdobeRGB:
พิกด
ั สีนมี
ี ขอบเขตการสร ้างสีทกว
ี ้าง Adobe RGB ให ้ผลดีในกรณีทวัี ตถุมส
ี เี ขียวหรือแดงสดใส ชือไฟล์ของภาพทีบันทึกเริมต ้นด ้วย “_.”
หมายเหตุ
[AdobeRGB] ใช ้สําหรับโปรแกรมหรือเครืองพิมพ์ทสนั
ี บสนุนการจัดการสีและการเลือกพิกด
ั สีของ DCF2.0 อาจจะไม่สามารถพิมพ์ภาพหรือดู
ภาพด ้วยสีทถู
ี กต ้อง ถ ้าหากโปรแกรมหรือเครืองพิมพ์ไม่สนับสนุน Adobe RGB
เมือเปิ ดแสดงภาพทีถ่ายด ้วย [AdobeRGB] บนอุปกรณ์ทไม่
ี สนับสนุนAdobe RGB ภาพจะมีความอิมสีลดน ้อยลง
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ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด
ตังค่าว่าต ้องการให ้สามารถลันชัตเตอร์ได ้ขณะไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจําหรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อนุญาต:
ลันชัตเตอร์แม ้เมือไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา
ไม่อนุญาต:
ไม่ลนชั
ั ตเตอร์เมือไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา
หมายเหตุ
เมือไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา ภาพทีถ่ายจะไม่ได ้รับการจัดเก็บไว ้
การตังค่าเริมต ้นคือ [อนุญาต] ขอแนะนํ าให ้ท่านเลือก [ไม่อนุญาต] ก่อนทีจะถ่ายภาพจริง
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SteadyShot (ภาพนิง)
ั SteadyShot หรือไม่
ตังค่าว่าจะใช ้ฟั งก์ชน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

SteadyShot] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ใช ้ [

SteadyShot]

ปิ ด:
ไม่ใช ้ [
SteadyShot]
ขอแนะนํ าให ้ท่านตังค่ากล ้องไปที [ปิ ด] เมือใช ้ขาตัง
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NR ที ISO สูง (ภาพนิง)
เมือถ่ายภาพด ้วยความไว ISO สูง ผลิตภัณฑ์จะลดจุดรบกวนทีปรากฏเด่นชัดขึนเมือผลิตภัณฑ์มค
ี วามไวแสงสูง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

NR ที ISO สูง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
เปิ ดระบบลดจุดรบกวน ISO สูง ระดับปกติ
ตํา:
เปิ ดระบบลดจุดรบกวน ISO สูง เพียงเล็กน ้อย
หมายเหตุ
[

NR ที ISO สูง] ถูกล็อคไว ้ที [ปกติ] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
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ใบหน้าทีบ ันทึกไว้กอ
่ น
ตังค่าว่าจะโฟกัสโดยเน ้นใบหน ้าทีบันทึกไว ้ให ้เป็ นจุดสําคัญหรือไม่ โดยใช ้ [การบันทึกใบหน ้า] เมือตังค่า [ใบหน ้าก่อนใน AF] ไปที
[เปิ ด]
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ใบหน้าทีบ ันทึกไว้กอ
่ น] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
โฟกัสโดยเน ้นใบหน ้าทีบันทึกไว ้ให ้เป็ นจุดสําคัญโดยใช ้ [การบันทึกใบหน ้า]
ปิ ด:
โฟกัสโดยไม่เน ้นใบหน ้าทีบันทึกไว ้ให ้เป็ นจุดสําคัญ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
การบันทึกใบหน ้า (การบันทึกใหม่)
การบันทึกใบหน ้า (การเปลียนลําดับ)
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ั
ล ันชตเตอร์
ดว้ ยยิม
กล ้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือตรวจพบใบหน ้ายิม
1

MENU →

ั
(ต ังค่ากล้อง1) → [ล ันชตเตอร์
ดว้ ยยิม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ั [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]
ไม่ใช ้ฟั งก์ชน
เปิ ด:
กล ้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือตรวจพบใบหน ้ายิม ท่านสามารถเลือก [เปิ ด: ยิมเล็กน ้อย], [เปิ ด: ยิมปกติ] หรือ [เปิ ด: ยิมปากกว ้าง]
สําหรับความไวในการตรวจจับ

ิ ธิภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพรอยยิมอย่างมีประสท
อย่าให ้ผมด ้านหน ้าปิ ดบังดวงตา และหรีตาให ้แคบ
อย่าปิ ดบังใบหน ้าด ้วยหมวก หน ้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ
พยายามหันหน ้าเข ้าหาด ้านหน ้าของกล ้อง และให ้อยูใ่ นแนวระดับมากทีสุด
เปิ ดปากยิมให ้ชัดเจน สามารถตรวจจับรอยยิมได ้ง่ายขึน ถ ้าหากมองเห็นฟั น
ถ ้าหากท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ขณะระบบลันชัตเตอร์ด ้วยรอยยิมกําลังทํางาน ผลิตภัณฑ์จะทําการถ่ายภาพ หลังการถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์
จะกลับคืนสูโ่ หมดลันชัตเตอร์ด ้วยรอยยิม
หมายเหตุ
ั [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม] ร่วมกับฟั งก์ชนต่
ั อไปนี:
ท่านไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เอฟเฟ็ คของภาพ]
[เลือกบรรยากาศ] ถูกตังไว ้ที [วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน], [ตะวันตกดิน], [กลางคืน ถือด ้วยมือ], [ป้ องกันภาพสันไหว], [สัตว์เลียง], [อาหาร] หรือ
[ดอกไม ้ไฟ]
เมือบันทึกภาพเคลือนไหว
สามารถค ้นหาใบหน ้าของวัตถุได ้สูงสุด 8 ใบหน ้า
ผลิตภัณฑ์นอาจจะไม่
ี
พบใบหน ้าเลย หรืออาจจะเข ้าใจผิดว่าวัตถุอนเป็
ื
นใบหน ้าในบางกรณี
ถ ้าหากผลิตภัณฑ์ค ้นหารอยยิมไม่พบ ให ้ปรับความไวในการตรวจจับรอยยิม
ั นชัตเตอร์ด ้วยรอยยิม เฉพาะใบหน ้านันเท่านันทีจะมีการตรวจหารอย
ถ ้าท่านติดตามใบหน ้าโดยใช ้ [AF ล็อคเป้ าหมาย] ขณะกําลังใช ้งานฟั งก์ชนลั
ยิม
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การบ ันทึกใบหน้า (การบ ันทึกใหม่)
หากท่านบันทึกใบหน ้าไว ้ล่วงหน ้า ผลิตภัณฑ์สามารถเน ้นตรวจจับใบหน ้าทีบันทึกเป็ นจุดสําคัญ ตังค่าทัง [ใบหน ้าก่อนใน AF] และ
[ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน] ไปที [เปิ ด] ก่อนถ่ายภาพ
(ต ังค่ากล้อง1) → [การบ ันทึกใบหน้า] → [การบ ันทึกใหม่]

1

MENU →

2

ั
ี าให้ตรงก ับใบหน้าทีต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่มชตเตอร์
จ ัดกรอบชนํ

3

เมือมีขอ
้ ความยืนย ันปรากฏขึน ให้เลือก [ตกลง]

หมายเหตุ
สามารถบันทึกภาพใบหน ้าได ้สูงสุดแปดภาพ
ถ่ายภาพด ้านหน ้าของใบหน ้าในทีมีแสงส่องสว่าง อาจจะลงทะเบียนใบหน ้าได ้ไม่ถก
ู ต ้องถ ้าหากมีหมวก หน ้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ ปิ ดบังอยู่

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
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การบ ันทึกใบหน้า (การเปลียนลําด ับ)
หากมีการลงทะเบียนใบหน ้าทีต ้องการให ้ความสําคัญหลายใบหน ้า ใบหน ้าทีลงทะเบียนก่อนจะมีความสําคัญสูงกว่า ท่านสามารถแก ้ไข
ลําดับความสําคัญ
(ต ังค่ากล้อง1) → [การบ ันทึกใบหน้า] → [การเปลียนลําด ับ]

1

MENU →

2

ํ ค ัญ
เลือกใบหน้าทีต้องการเปลียนลําด ับของความสา

3

เลือกปลายทาง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
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การบ ันทึกใบหน้า (ลบ)
ลบใบหน ้าทีลงทะเบียนไว ้
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [การบ ันทึกใบหน้า] → [ลบ]

ถ ้าเลือก [ลบ ทังหมด] ท่านสามารถลบใบหน ้าทีบันทึกไว ้ทังหมด

หมายเหตุ
ถึงแม ้ท่านจะสัง [ลบ] ข ้อมูลของใบหน ้าทีลงทะเบียนไว ้จะยังคงค ้างอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ การลบข ้อมูลของใบหน ้าทีลงทะเบียนไว ้ออกจากผลิตภัณฑ์
ให ้เลือก [ลบ ทังหมด]
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การใชง้ านแฟลช
ใช ้แฟลชในบริเวณทีมืดเพือทําให ้วัตถุสว่างขึนขณะถ่ายภาพ และใช ้แฟลชด ้วยเพือป้ องกันอาการกล ้องสัน
1

เลือนสวิตชเ์ ลือน

(ยกแฟลช) เพือยกแฟลชขึน

แฟลชไม่ยกตัวขึนโดยอัตโนมัต ิ

2

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ลงจนสุด
ั ายภาพ
โหมดแฟลชทีใช ้ได ้ขึนอยูก
่ บ
ั โหมดและฟั งก์ชนถ่

้ ฟลช
เมือท่านไม่ใชแ
เมือไม่ได ้ใช ้งานแฟลช ให ้กดแฟลชกลับเข ้าไปในตัวกล ้อง

หมายเหตุ
ถ ้าท่านยิงแฟลชก่อนทีแฟลชจะยกขึนจนสุด อาจทําให ้การทํางานผิดปกติได ้
ท่านไม่สามารถใช ้แฟลชขณะถ่ายภาพเคลือนไหว
เมือถ่ายภาพด ้วยแฟลชและตังซูมไว ้ทีตําแหน่ง W เงาของเลนส์อาจจะปรากฏบนภาพ ทังนีขึนกับเงือนไขการถ่ายภาพ ในกรณีนี ให ้ถ่ายภาพโดย
ถ่อยห่างออกจากวัตถุ หรือตังซูมไปทีตําแหน่ง T แล ้วถ่ายภาพด ้วยแฟลชอีกครัง
เมือเอียงจอภาพขึนมากกว่า 90 องศา จะใช ้งานสวิตช์

(ยกแฟลชขึน) ได ้ยาก ให ้ยกแฟลชขึนก่อนทําการปรับมุมจอภาพ

เมือใช ้แฟลชถ่ายภาพตัวท่านเอง ระวังอย่ามองตรงไปทีแสงแฟลช เนืองจากแฟลชจะปรากฏขึนในระยะใกล ้มาก เพือป้ องกันไม่ให ้แฟลชกระทบ
กับจอภาพ เมือท่านดันแฟลชกลับเข ้าตัวกล ้องหลังจากการใช ้งาน ให ้หมุนจอภาพกลับไปทีตําแหน่งเดิมก่อน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
โหมดแฟลช
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ลดตาแดง
เมือใช ้แฟลช แฟลชจะยิงสองครังหรือมากกว่าก่อนถ่ายภาพเพือลดตาแดง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ลดตาแดง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แฟลชจะติดเสมอเพือลดอาการตาแดง
ปิ ด:
ไม่ใช ้ระบบลดตาแดง
หมายเหตุ
ระบบลดตาแดงอาจจะไม่ให ้ผลทีต ้องการ ทังนีขึนกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเงือนไขต่างๆ เช่น ระยะห่างจากบุคคล หรือบุคคลนันได ้
มองแสงแฟลชก่อนถ่ายภาพหรือไม่
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โหมดแฟลช
ท่านสามารถตังโหมดการทํางานของแฟลช
1

เลือก

(โหมดแฟลช) บนปุ่มควบคุม → ค่าทีต้องการ

ท่านยังสามารถตังโหมดแฟลชได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดแฟลช]

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ดแฟลช:
แฟลชไม่ทํางาน
แฟลชอ ัตโนม ัติ:
แฟลชทํางานในบริเวณทีมืดหรือเมือถ่ายย ้อนแสง
้ ฟลชเสมอ:
ใชแ
แฟลชทํางานทุกครังทีกดชัตเตอร์
ั
ชตเตอร์
ชา้ :
แฟลชทํางานทุกครังทีกดชัตเตอร์ ระบบชัตเตอร์ช ้าช่วยให ้ท่านถ่ายภาพวัตถุและฉากหลังได ้ชัดเจน โดยใช ้ความเร็วชัตเตอร์ช ้าลง
จ ังหวะหล ัง:
แฟลชทํางานก่อนจะเปิ ดรับแสงเสร็จเรียบร ้อยทุกครังทีกดชัตเตอร์ การถ่ายภาพจังหวะหลัง ช่วยให ้ท่านถ่ายภาพรอยการเคลือนทีของ
วัตถุได ้เป็ นธรรมชาติ เช่น รถทีกําลังวิง หรือคนกําลังเดิน
หมายเหตุ
ค่าเริมต ้นขึนกับโหมดถ่ายภาพ
การตังค่า [โหมดแฟลช] บางรายการจะไม่สามารถใช ้ได ้ ขึนอยูก
่ บ
ั โหมดถ่ายภาพ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานแฟลช
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ชดเชยแสงแฟลช
ปรับปริมาณแสงแฟลชในช่วงระหว่าง –3.0 EV ถึง +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมีผลต่อปริมาณแสงแฟลชเท่านัน การชดเชยระดับ
แสง จะปรับปริมาณแสงแฟลชควบคูไ่ ปกับการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ชดเชยแสงแฟลช] → ค่าทีต้องการ

หากเลือกค่าสูง (ด ้าน +) ระดับแสงแฟลชจะสูงขึน หากเลือกค่าตํา (ด ้าน -) ระดับแสงแฟลชจะตําลง

หมายเหตุ
[ชดเชยแสงแฟลช] ไม่ทํางานเมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ทีโหมดต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เลือกบรรยากาศ]
หากวัตถุอยูน
่ อกระยะสูงสุดของแฟลช อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชทีสูงขึน (ด ้าน +) เนืองจากปริมาณแสงแฟลชมีจํากัด หากวัตถุอยูใ่ กล ้
มาก อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชทีลดลง (ด ้าน -)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานแฟลช
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การถ่ายภาพเคลือนไหว
ท่านสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้โดยกดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว)
1

กดปุ่ม MOVIE เพือเริมการบ ันทึก
เนืองจากได ้ตังค่า [ปุ่ ม MOVIE] ไว ้ที [ตลอดเวลา] ในการตังค่าเริมต ้น จึงสามารถเริมการบันทึกภาพเคลือนไหวจากโหมดถ่าย
ภาพใดก็ได ้

2

กดปุ่ม MOVIE อีกคร ังเพือหยุดการบ ันทึกภาพ

คําแนะนํา
ั ม/หยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวให ้กับคียท
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนเริ
์ ต
ี ้องการ MENU →
ตังค่า [MOVIE] ให ้กับคียท
์ ต
ี ้องการ

(ตังค่ากล ้อง2) → [

คียก
์ ําหนดเอง] →

เมือต ้องการระบุพนที
ื ทีจะโฟกัส ให ้กําหนดพืนทีโดยใช ้ [บริเวณปรับโฟกัส]
หากต ้องการคงโฟกัสไว ้ทีใบหน ้า ให ้จัดเรียงองค์ประกอบเพือให ้กรอบการโฟกัสและกรอบค ้นหาใบหน ้าซ ้อนทับกัน หรือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส]
ไปที [กว ้าง]
หากต ้องการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเป็ นค่าทีต ้องการ ตังโหมดถ่ายภาพไปที
ต ้องการ

(ภาพเคลือนไหว) และเลือกโหมดระดับแสงที

ไอคอนทีแสดงว่ากําลังเขียนข ้อมูลจะปรากฏขึนหลังถ่ายภาพ ห ้ามถอดการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีไอคอนปรากฏขึน
การตังค่าต่อไปนีสําหรับการถ่ายภาพนิงจะนํ าไปใช ้กับการถ่ายภาพเคลือนไหว
สมดุลย์แสงสีขาว
สร ้างสรรค์ภาพถ่าย
โหมดวัดแสง
ใบหน ้าก่อนใน AF
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
ตัวปรับไดนามิก
ท่านสามารถเปลียนการตังค่าสําหรับความไวแสง ISO การชดเชยแสง และพืนทีโฟกัสได ้ในขณะทีถ่ายภาพเคลือนไหว
ขณะถ่ายภาพเคลือนไหว สามารถส่งออกภาพทีบันทึกโดยไม่แสดงข ้อมูลการถ่ายภาพโดยตังค่า [แสดงข ้อมูล HDMI] ไปที [ปิ ด]

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถบันทึกภาพนิงขณะบันทึกภาพเคลือนไหวได ้
เสียงเลนส์และเสียงการทํางานของผลิตภัณฑ์อาจถูกบันทึกด ้วยในระหว่างการบันทึกภาพเคลือนไหว เสียงของการซูมอาจจะถูกบันทึกในขณะ
ทีทําการบันทึกภาพเคลือนไหวหากตังค่า [ความเร็วการซูม] ไว ้ที [เร็ว]
141

ท่านสามารถปิ ดเสียงได ้โดยเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง2) → [การอัดเสียง] → [ปิ ด]

อุณหภูมข
ิ องกล ้องมีแนวโน ้มสูงขึนเมือถ่ายภาพเคลือนไหวติดต่อกัน และท่านอาจรู ้สึกว่ากล ้องร ้อนขึน ซึงอาการเช่นนีไม่ได ้แสดงว่ากล ้องทํางาน
ผิดปกติ นอกจากนี [กล ้องร ้อนเกินไป ปล่อยให ้เย็นลง] ยังอาจปรากฏขึนด ้วย ในกรณีดงั กล่าว ให ้ปิ ดสวิตช์กล ้องและปล่อยให ้กล ้องเย็นลง รอจน
กระทังกล ้องพร ้อมจะถ่ายภาพอีกครัง
เมือไอคอน
ปรากฏขึน นันหมายความว่าอุณหภูมข
ิ องกล ้องสูงเกินไป ปิ ดสวิตช์กล ้องและปล่อยให ้กล ้องเย็นลง รอจนกระทังกล ้องพร ้อมจะ
ถ่ายภาพอีกครัง
สําหรับระยะเวลาถ่ายภาพต่อเนืองในการบันทึกภาพเคลือนไหว โปรดดู “ระยะเวลาทีบันทึกได ้ของภาพเคลือนไหว” เมือสินสุดการบันทึกภาพ
เคลือนไหว ท่านสามารถเริมบันทึกภาพเคลือนไหวอีกชุดโดยกดปุ่ ม MOVIE อีกครัง การบันทึกอาจจะหยุดเพือรักษาผลิตภัณฑ์ ทังนีขึนกับ
อุณหภูมข
ิ องผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี
ในโหมด [โปรแกรมอัตโนมัต] ขณะถ่ายภาพเคลือนไหว ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์จะถูกตังค่าไว ้โดยอัตโนมัตแ
ิ ละไม่สามารถเปลียนได ้ ด ้วย
เหตุนี ความเร็วชัตเตอร์อาจเร็วขึนในบริเวณทีสว่างและอาจไม่สามารถบันทึกการเคลือนไหวของวัตถุได ้อย่างราบรืน การเปลียนโหมดระดับแสง
และปรับค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ จะทําให ้บันทึกการเคลือนไหวของวัตถุได ้อย่างราบรืน
เมือตังค่าความไวแสง ISO ไว ้ที [NR แบบหลายภาพ], [ISO AUTO] จะถูกตังค่าไว ้ชัวคราว
ในโหมดถ่ายภาพเคลือนไหว ไม่สามารถตังค่าต่อไปนีใน [เอฟเฟ็ คของภาพ] ได ้ เมือเริมบันทึกภาพเคลือนไหว กล ้องจะตังค่า [ปิ ด] ไว ้ชัวคราว
ซอฟต์โฟกัส
ภาพวาด HDR
สีเดียวโทนเข ้ม
มินเิ อเจอร์
ภาพสีนํา
ภาพวาด
หากท่านหันกล ้องไปทางแหล่งกําเนิดแสงทีจ ้ามากขณะถ่ายภาพเคลือนไหวทีความไวแสง ISO ตํา พืนทีสว่างในภาพอาจถูกบันทึกเป็ นพืนทีมืด
ใช ้ PlayMemories Home เมือนํ าเข ้าภาพเคลือนไหว XAVC S และภาพเคลือนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอร์

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ปุ่ ม MOVIE
บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์
รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
ระยะเวลาทีบันทึกได ้ของภาพเคลือนไหว
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
บริเวณปรับโฟกัส
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DSC-WX800

ั
บ ันทึกด้วยปุ่มชตเตอร์
ท่านสามารถเริมหรือหยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยกดปุ่ มชัตเตอร์ ซึงมีขนาดใหญ่กว่าและกดง่ายกว่าปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว)
1

MENU →

ั
(ต ังค่ากล้อง2) → [บ ันทึกด้วยปุ่มชตเตอร์
] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
เปิ ดใช ้งานการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้ปุ่ มชัตเตอร์เมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไปที [ภาพเคลือนไหว]
ปิ ด:
ปิ ดใช ้งานการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้ปุ่ มชัตเตอร์
คําแนะนํา
เมือตังค่า [บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์] ไปที [เปิ ด] ท่านยังคงสามารถเริมหรือหยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยกดปุ่ ม MOVIE
เมือตังค่า [บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านสามารถใช ้ปุ่ มชัตเตอร์เพือเริมหรือหยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวบนอุปกรณ์บน
ั ทึก/อุปกรณ์
แสดงภาพภายนอกโดยใช ้ [
ควบคุม REC]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การถ่ายภาพเคลือนไหว
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DSC-WX800

รูปแบบการบ ันทึกภาพเคลือนไหว
รูปแบบการบันทึกภาพเคลือนไหวต่อไปนีสามารถใช ้กับกล ้องนีได ้

XAVC S คืออะไร
บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยความละเอียดสูง เช่น 4K ด ้วยการแปลงเป็ นภาพเคลือนไหว MP4 โดยใช ้ตัวแปลงสัญญาณ MPEG-4
AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบีบอัดข ้อมูลภาพได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ท่านสามารถบันทึกภาพถ่ายคุณภาพสูง
พร ้อมกับลดปริมาณข ้อมูลได ้

รูปแบบการบ ันทึก XAVC S/AVCHD
XAVC S 4K:
อัตราบิต: ประมาณ 100 Mbps หรือประมาณ 60 Mbps
บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยความละเอียด 4K (3840×2160)
XAVC S HD:
อัตราบิต: ประมาณ 100 Mbps ประมาณ 60 Mbps ประมาณ 50 Mbps ประมาณ 25 Mbps หรือประมาณ 16 Mbps
บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยคุณภาพทีคมชัดกว่า AVCHD ด ้วยจํานวนข ้อมูลทีมากกว่า
AVCHD:
อัตราบิต: ประมาณ 24 Mbps (สูงสุด) หรือประมาณ 17 Mbps (โดยเฉลีย)
รูปแบบ AVCHD สามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บอืน ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได ้เป็ นจํานวนมาก
อัตราบิต คือ จํานวนข ้อมูลทีประมวลผลภายในระยะเวลาทีกําหนด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
รูปแบบ AVCHD
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รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
เลือกรูปแบบไฟล์ภาพเคลือนไหว
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

รูปแบบไฟล์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
คุณล ักษณะ

รูปแบบ
ไฟล์
XAVC
S 4K

บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยความละเอียด 4K
(3840×2160)

XAVC
S HD

บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยคุณภาพทีคมชัดกว่า
AVCHD ด ้วยจํานวนข ้อมูลทีมากกว่า

AVCHD

รูปแบบ AVCHD สามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์จัด
เก็บอืน ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได ้เป็ นจํานวน
มาก

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวในคอมพิวเตอร์โดยใช ้
ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวในคอมพิวเตอร์หรือสร ้างแผ่น
ดิสก์ทรองรั
ี
บรูปแบบนีโดยใช ้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

หมายเหตุ
เมือบันทึกภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือ XAVC S HD เป็ น 120p/100p จะมีระยะเวลาทีใช ้ได ้สําหรับการบันทึกต่อเนืองประมาณ 5 นาทีระยะ
เวลาทีเหลือในการบันทึกภาพเคลือนไหวจะปรากฏอยูใ่ นจอภาพหากท่านต ้องการบันทึกภาพเคลือนไหว 4K หรือ HD 120p/100p อีกหนึงเซสชัน
ให ้ปิ ดกล ้องแล ้วรอสักครูห
่ นึง ก่อนทีจะเริมถ่ายภาพในเซสชันถัดไป แม ้ว่าระยะเวลาบันทึกจะน ้อยกว่า 5 นาที แต่การบันทึกอาจหยุดลงเพือป้ องกัน
ความเสียหายทีจะเกิดแก่ผลิตภัณฑ์ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั อุณหภูมข
ิ องสภาพแวดล ้อมในการถ่ายภาพ
เมือตังค่า [
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลือนไหวจะถูกจํากัดไว ้ทีประมาณ 2 GB ถ ้าขนาดไฟล์ภาพเคลือนไหวใกล ้ถึง
2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์ภาพเคลือนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร ้างขึนโดยอัตโนมัต ิ
หากท่านตังค่า [
จอภาพของกล ้อง

รูปแบบไฟล์] เป็ น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลือนไหวในขณะทีกล ้องเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบน
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DSC-WX800

ต ังค่าการบ ันทึก (ภาพเคลือนไหว)
เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตสําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหว
1

(ต ังค่ากล้อง2) → [

MENU →

ต ังค่าการบ ันทึก] → ค่าทีต้องการ

เมืออัตราบิตสูงขึน คุณภาพของภาพก็จะสูงขึนด ้วย

รายละเอียดรายการเมนู
เมือต ังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ท ี [XAVC S 4K]

ต ังค่าการบ ันทึก

*

อ ัตราบิต

คําอธิบาย

30p 100M/25p 100M

ประมาณ 100 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

30p 60M/25p 60M

ประมาณ 60 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

24p 100M*

ประมาณ 100 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

24p 60M*

ประมาณ 60 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน

เมือต ังค่า [
ต ังค่าการ
บ ันทึก

รูปแบบไฟล์] ไว้ท ี [XAVC S HD]
อ ัตราบิต

คําอธิบาย

60p 50M/50p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

60p 25M/50p
25M

ประมาณ 25
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

30p 50M/25p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

30p 16M/25p
16M

ประมาณ 16
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

24p 50M*

ประมาณ 50
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (24p)

120p
100M/100p
100M

ประมาณ 100
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวความเร็วสูงขนาด 1920×1080 (120p/100p) ท่านสามารถบันทึกภาพ
เคลือนไหวขนาด 120 fps หรือ 100 fps
ท่านสามารถสร ้างภาพเคลือนไหวแบบแบบสโลว์โมชันได ้อย่างราบรืนโดยใช ้โปรแกรมตัด
ต่อทีรองรับ
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ต ังค่าการ
บ ันทึก

120p 60M/100p
60M

*

อ ัตราบิต

ประมาณ 60
Mbps

คําอธิบาย
บันทึกภาพเคลือนไหวความเร็วสูงขนาด 1920×1080 (120p/100p) ท่านสามารถบันทึกภาพ
เคลือนไหวขนาด 120 fps หรือ 100 fps
ท่านสามารถสร ้างภาพเคลือนไหวแบบแบบสโลว์โมชันได ้อย่างราบรืนโดยใช ้โปรแกรมตัด
ต่อทีรองรับ

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน

เมือต ังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ท ี [AVCHD]

ต ังค่าการบ ันทึก

อ ัตราบิต

คําอธิบาย

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

สูงสุด 24 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

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

โดยเฉลียประมาณ 17 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

หมายเหตุ
จะใช ้เวลานานในการสร ้างแผ่นดิสก์บน
ั ทึก AVCHD จากภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วย [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] เป็ น [
ตังค่าการบันทึก]
เนืองจากมีการแปลงคุณภาพของภาพในภาพเคลือนไหว หากท่านต ้องการจัดเก็บภาพเคลือนไหวโดยไม่ต ้องแปลงไฟล์ ให ้ใช ้แผ่น Blu-ray
[120p]/[100p] ไม่สามารถเลือกได ้สําหรับการตังค่าต่อไปนี
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
เมือตังค่า [

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[100p] คุณภาพของภาพจะเกือบเท่ากับระดับ HD

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

147

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

บ ันทึกภาพพร็อกซ ี
ตังค่าว่าจะให ้บันทึกภาพเคลือนไหวพร็อกซีทีอัตราบิตตําไปพร ้อมกับทีบันทึกภาพเคลือนไหว XAVC S หรือไม่ เนืองจากภาพเคลือน
ไหวพร็อกซีเป็ นไฟล์ขนาดเล็ก จึงเหมาะกับการถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟนหรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์
1

MENU →

บ ันทึกภาพพร็อกซ]ี → ค่าทีต้องการ

(ต ังค่ากล้อง2) → [

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด :
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะถูกบันทึกไปพร ้อมกัน
ปิ ด :
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะไม่ถก
ู บันทึก
คําแนะนํา
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะถูกบันทึกในรูปแบบ XAVC S HD (1280×720) ขนาด 9 Mbps อัตราเฟรมของภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะเหมือนกับ
ของภาพเคลือนไหวต ้นฉบับ
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะไม่แสดงในหน ้าจอแสดงภาพ (หน ้าจอแสดงภาพเดียวหรือหน ้าจอดัชนีภาพ)
บันทึกภาพเคลือนไหวพร็อกซีไปพร ้อมกัน

จะปรากฏบนภาพเคลือนไหวทีมีการ

หมายเหตุ
ไม่สามารถดูภาพเคลือนไหวพร็อกซีบนกล ้องนีได ้
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะไม่สามารถบันทึกได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
เมือตังค่า [
เมือตังค่า [
เมือตังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [AVCHD]
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S HD] และตังค่า [
SteadyShot] ไว ้ที [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ]

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[100p]

การลบ/การป้ องกันภาพเคลือนไหวทีมีภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะลบ/ป้ องกันทังภาพเคลือนไหวต ้นฉบับและพร็อกซี ท่านไม่สามารถลบ/ป้ องกัน
เฉพาะภาพเคลือนไหวต ้นฉบับหรือภาพเคลือนไหวพร็อกซีได ้
ไม่สามารถตัดต่อภาพเคลือนไหวบนกล ้องนีได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
รูปแบบการบันทึกภาพเคลือนไหว
การเปิ ดดูภาพบนหน ้าจอดัชนีภาพ (ดัชนีภาพ)
การ์ดหน่วยความจําทีสามารถใช ้ได ้
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DSC-WX800

ี ง
การอ ัดเสย
ตังค่าว่าต ้องการบันทึกเสียงขณะถ่ายภาพเคลือนไหวหรือไม่ เลือก [ปิ ด] เพือป้ องกันการบันทึกเสียงการทํางานของกล ้องและเลนส์
1

MENU →

ี ง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [การอ ัดเสย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
บันทึกเสียง (สเตอริโอ)
ปิ ด:
ไม่บน
ั ทึกเสียง
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DSC-WX800

ระด ับไมค์อา้ งอิง
ท่านสามารถเลือกระดับไมโครโฟนสําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหว
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ระด ับไมค์อา้ งอิง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
บันทึกเสียงแวดล ้อมภายในระดับทีแน่นอน การตังค่านีเหมาะสําหรับบันทึกบทสนทนาประจําวัน
ตํา:
บันทึกเสียงแวดล ้อมตามจริง การตังค่านีเหมาะสําหรับบันทึกเสียงสมจริง เช่น เสียงคอนเสิรต
์
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DSC-WX800

ี งลมรบกวน
ลดเสย
ตังค่าว่าจะลดเสียงลมรบกวนหรือไม่ โดยการตัดเสียงช่วงความถีตําของเสียงเข ้าจากไมโครโฟนในตัวกล ้อง
1

MENU →

ี งลมรบกวน] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [ลดเสย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ลดเสียงลมรบกวน
ปิ ด:
ไม่ลดเสียงลมรบกวน
หมายเหตุ
การตังค่านีไว ้ที [เปิ ด] ในสถานทีซึงลมพัดไม่แรงพอ อาจจะทําให ้บันทึกเสียงปกติได ้เบาเกินไป
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DSC-WX800

ั
ชตเตอร์
ชา้ อ ัตโนม ัติ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าว่าต ้องการปรับความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัตข
ิ ณะบันทึกภาพเคลือนไหวหรือไม่ ในกรณีทวัี ตถุมด
ื
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ั
ชตเตอร์
ชา้ อ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ใช ้ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต ิ ความเร็วชัตเตอร์จะช ้าลงโดยอัตโนมัตเิ มือบันทึกในทีมืด ท่านสามารถลดจุดรบกวนในภาพเคลือนไหวโดยใช ้
ความเร็วชัตเตอร์ช ้าเมือถ่ายภาพในทีมืด
ปิ ด:
ไม่ใช ้ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต ิ ภาพเคลือนไหวทีบันทึกจะมืดกว่าเมือเลือก [เปิ ด] แต่ทา่ นสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวโดยทีการเคลือนไหว
จะราบรืนกว่าและวัตถุเบลอน ้อยกว่า
หมายเหตุ
[

ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต]ิ ไม่ทํางานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
(กําหนดชัตเตอร์สปี ด)
(ปรับระดับแสงเอง)
เมือตังค่า [ISO] ทีไม่ใช่ [ISO AUTO]
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DSC-WX800

SteadyShot (ภาพเคลือนไหว)
ตังเอฟเฟ็ ค [
SteadyShot] เมือถ่ายภาพเคลือนไหวถ ้าตังเอฟเฟ็ ค [
จะทําให ้ถ่ายภาพได ้อย่างเป็ นธรรมชาติ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

SteadyShot] ไปที [ปิ ด] เมือใช ้ขาตังกล ้อง (แยกจําหน่าย)

SteadyShot] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
แอคทีฟแบบอ ัจฉริยะ:
ให ้เอฟเฟ็ ค SteadyShot ทีมีประสิทธิผลมากขึนกว่า [ว่องไว]
ว่องไว:
ให ้เอฟเฟ็ ค SteadyShot ทีมีประสิทธิผลมากขึน
ปกติ:
ลดอาการกล ้องสันภายใต ้สภาพแวดล ้อมการถ่ายภาพเคลือนไหวทีมันคง
ปิ ด:
ไม่ใช ้ [

SteadyShot]

หมายเหตุ
ถ ้าหากท่านเปลียนการตังค่า [

SteadyShot] มุมภาพทีมองเห็นจะเปลียนไป

[แอคทีฟแบบอัจฉริยะ] และ [ว่องไว] ไม่สามารถเลือกได ้เมือตังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S 4K] หรือ [XAVC S HD 120p/100p]
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DSC-WX800

ต ังค่า TC/UB
กล ้องสามารถบันทึกข ้อมูลไทม์โค ้ด(TC) และยูสเซอร์บต
ิ (UB) เป็ นข ้อมูลแนบไปกับภาพเคลือนไหวได ้
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า TC/UB] → การต ังค่าทีท่านต้องการเปลียนแปลง

รายละเอียดรายการเมนู
ต ังค่าการแสดง TC/UB:
ตังค่าการแสดงผลสําหรับ ตัวนับ รหัสเวลา และยูสเซอร์บต
ิ
TC Preset:
ตังค่าไทม์โค ้ด
UB Preset:
ตังค่ายูสเซอร์บต
ิ
TC Format:
ตังค่าวิธก
ี ารบันทึกสําหรับไทม์โค ้ด (เมือตังค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน)
TC Run:
ตังค่ารูปแบบการนับเวลาสําหรับไทม์โค ้ด
TC Make:
ตังค่ารูปแบบการบันทึกสําหรับไทม์โค ้ดบนสือบันทึก
UB Time Rec:
ตังว่าจะบันทึกหรือไม่บน
ั ทึกเวลาเป็ นยูสเซอร์บต
ิ

วิธก
ี ารต ังค่าไทม์โค้ด (TC Preset)
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Preset]
2. หมุนปุ่ มควบคุมแล ้วเลือกตัวเลขสองตําแหน่งแรก
สามารถตังค่าไทม์โค ้ดได ้ในช่วงต่อไปนี
เมือเลือก [60i]: 00:00:00:00 ถึง 23:59:59:29
*

เมือเลือก [24p] ท่านสามารถเลือกตัวเลขสองหลักสุดท ้ายของไทม์โค ้ด โดยคูณทีละสี จาก 0 ถึง 23 เฟรม
เมือเลือก [50i]: 00:00:00:00 ถึง 23:59:59:24

3. ตังค่าตัวเลขตําแหน่งอืน ๆ โดยทําตามขันตอนเดียวกับขันตอนที 2 จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม
หมายเหตุ
เมือเอียงจอภาพเพือถ่ายภาพตนเอง ไทม์โค ้ดและยูสเซอร์บต
ิ จะไม่แสดงขึน

วิธก
ี ารรีเซ็ตไทม์โค้ด
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Preset]
2. กดปุ่ ม
(ลบ) เพือรีเซ็ตไทม์โค ้ด (00:00:00:00)
ท่านยังสามารถรีเซ็ตไทม์โค ้ด (00:00:00:00) โดยใช ้รีโมทคอนโทรล RMT-VP1K (แยกจําหน่าย)

วิธก
ี ารต ังค่ายูสเซอร์บต
ิ (UB Preset)
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [UB Preset]
2. หมุนปุ่ มควบคุมแล ้วเลือกตัวเลขสองตําแหน่งแรก
3. ตังค่าตัวเลขตําแหน่งอืน ๆ โดยทําตามขันตอนเดียวกับขันตอนที 2 จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม
วิธก
ี ารรีเซ็ตยูสเซอร์บต
ิ

154

1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [UB Preset]
2. กดปุ่ ม
(ลบ) เพือรีเซ็ตยูสเซอร์บต
ิ (00 00 00 00)
ํ หร ับไทม์โค้ด (TC Format *1)
วิธเี ลือกวิธก
ี ารบ ันทึกสา
1. MENU →

(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Format]

DF:
บันทึกไทม์โค ้ดในรูปแบบดร็อปเฟรม*2
NDF:
บันทึกไทม์โค ้ดในรูปแบบนอนดร็อปเฟรม
*1
*2

เฉพาะเมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน
ไทม์โค ้ดจะยึดที 30 เฟรมต่อวินาที อย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างเวลาจริงและไทม์โค ้ดจะเกิดขึนเมือบันทึกเป็ นเวลานานๆ เนืองจากความถีของเฟรมของ
สัญญาณภาพ NTSC อยูท
่ ประมาณ
ี
29.97 เฟรมต่อวินาที Drop Frame จะแก ้ไขระยะห่างนีเพือทําให ้ไทม์โค ้ดและเวลาจริงเท่ากัน ใน Drop Frame ตัวเลข 2
เฟรมแรกจะถูกลบออกทุกๆ นาที ยกเว ้นทุกๆ นาทีทสิ
ี บ ไทม์โค ้ดทีไม่มก
ี ารแก ้ไขแบบนีเรียกว่า Non-Drop Frame

การตังค่านีถูกกําหนดไว ้ที [NDF] เมือบันทึกที 4K/24p หรือ 1080/24p

ํ หร ับไทม์โค้ด (TC Run)
วิธเี ลือกรูปแบบการน ับเวลาสา
1. MENU →

(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Run]

Rec Run:
ตังค่าโหมดการเลือนขึนของไทม์โค ้ดให ้ไปข ้างหน ้าขณะบันทึกเท่านัน ไทม์โค ้ดจะถูกบันทึกตามลําดับติดต่อกันจากไทม์โค ้ดล่าสุดของ
การบันทึกก่อนหน ้า
Free Run:
ตังค่าโหมดการเลือนขึนของไทม์โค ้ดให ้ไปข ้างหน ้าเวลาใดก็ได ้ โดยไม่คํานึงถึงการทํางานของกล ้อง
กล ้องอาจไม่บน
ั ทึกไทม์โค ้ดตามลําดับติดต่อกันในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี แม ้ว่าไทม์โค ้ดจะเดินไปข ้างหน ้าไปในโหมด [Rec Run] แล ้ว
ก็ตาม
เมือรูปแบบการบันทึกเปลียนไป
เมือถอดสือบันทึกออก

วิธเี ลือกวิธก
ี ารบ ันทึกไทม์โค้ด (TC Make)
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Make]
Preset:
บันทึกไทม์โค ้ดทีเพิงตังค่าใหม่บนสือบันทึก
Regenerate:
อ่านไทม์โค ้ดล่าสุดของการบันทึกก่อนหน ้าจากสือบันทึกและบันทึกไทม์โค ้ดใหม่ตามลําดับติดต่อกันจากไทม์โค ้ดล่าสุด ไทม์โค ้ดจะเดิน
ไปข ้างหน ้าในโหมด [Rec Run] โดยไม่คํานึงถึงการตังค่า [TC Run]
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สล ับการแสดง TC/UB
ึ
ั [สลับการแสดง TC/UB] ไว ้
ให ้ท่านแสดงไทม์โค ้ด (TC) และยูสเซอร์บต
ิ (UB) ของภาพเคลือนไหวโดยกดคียซ
์ งได
้กําหนดฟั งก์ชน
1

MENU →
(ต ังค่ากล้อง2) → [
คียก
์ า
ํ หนดเอง], [
ั
ก์ชน [สล ับการแสดง TC/UB] ให้ก ับคียท
์ ต้
ี องการ

2

ั [สล ับการแสดง TC/UB]
กดคียท
์ กํ
ี าหนดให้ก ับฟังก์ชน

คียก
์ า
ํ หนดเอง] หรือ [

คียก
์ า
ํ หนดเอง] → กําหนดฟัง

ทุกครังทีกดคีย ์ การแสดงผลบนจอภาพจะสลับจากตัวนับเวลาการบันทึกภาพเคลือนไหว → ไทม์โค ้ด (TC) → ยูสเซอร์บต
ิ
(UB) ตามลําดับนี

หมายเหตุ
เมือพลิกจอภาพขณะอยูใ่ นโหมดถ่ายภาพ เช่น ระหว่างการถ่ายภาพตนเอง ข ้อมูล TC/UB จะไม่แสดงขึน ในโหมดดูภาพ ข ้อมูล TC/UB จะแสดง
ขึน แม ้ว่าจอภาพจะพลิกอยูก
่ ็ตาม
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ปุ่ม MOVIE
ตังค่าว่าต ้องการเปิ ดใช ้ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว) หรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ปุ่ม MOVIE] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ตลอดเวลา:
เริมบันทึกภาพเคลือนไหวเมือท่านกดปุ่ ม MOVIE ในโหมดใด ๆ
โหมดภาพเคลือนไหว:
เริมบันทึกภาพเคลือนไหวเมือท่านกดปุ่ ม MOVIE เฉพาะเมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไว ้ทีโหมด [ ภาพเคลือนไหว] เท่านัน
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แสดงต ัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าว่าจะให ้มีการแสดงเครืองหมายโดยใช ้ [
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ตังค่าตัวกําหนด] บนจอภาพขณะถ่ายภาพเคลือนไหวหรือไม่
แสดงต ัวกําหนด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงเครืองหมาย เครืองหมายจะไม่ถก
ู บันทึกลงในภาพ
ปิ ด:
ไม่แสดงเครืองหมาย
หมายเหตุ
เครืองหมายจะปรากฏขึนเมือเลือนปุ่ มหมุนปรับโหมดไปที

( ภาพเคลือนไหว) หรือเมือถ่ายภาพเคลือนไหว

เครืองหมายจะแสดงบนจอภาพ (ท่านไม่สามารถส่งออกเครืองหมายได ้)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าตัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
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ต ังค่าต ัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
กําหนดเครืองหมายทีจะแสดงระหว่างถ่ายภาพเคลือนไหว
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ต ังค่าต ัวกําหนด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ศูนย์กลาง:
ตังค่าว่าจะให ้มีการแสดงเครืองหมายกึงกลางทีตรงกลางหน ้าจอถ่ายภาพหรือไม่
[ปิ ด]/[เปิ ด]
ล ักษณะ:
กําหนดการแสดงผลเครืองหมายสัดส่วน
[ปิ ด]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
โซนปลอดภ ัย:
กําหนดการแสดงผลเขตปลอดภัย ซึงจะกลายเป็ นช่วงมาตรฐานทีทีวใี นบ ้านทัวไปสามารถรับได ้
[ปิ ด]/[80%]/[90%]
กรอบนําสายตา:
กําหนดให ้แสดงหรือไม่แสดงกรอบนํ าสายตา ท่านสามารถตรวจสอบได ้ว่าวัตถุอยูใ่ นแนวเดียวหรือตังฉากกับพืน
[ปิ ด]/[เปิ ด]
คําแนะนํา
ท่านสามารถแสดงเครืองหมายทังหมดพร ้อมกันได ้
วางวัตถุบนจุดตัดของ [กรอบนํ าสายตา] เพือทําให ้องค์ประกอบภาพสมดุลกัน
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เลือกส.ออก 4K (ภาพเคลือนไหว)
ท่านสามารถตังค่าวิธก
ี ารบันทึกภาพเคลือนไหวและส่งสัญญาณออกเป็ น HDMI เมือกล ้องของท่านเชือมต่อกับอุปกรณ์บน
ั ทึก/อุปกรณ์
แสดงภาพภายนอก ฯลฯ ทีรองรับ 4K
(ภาพเคลือนไหว)

1

หมุนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

ื
เชอมต่
อกล้องก ับอุปกรณ์ทต้
ี องการผ่านสาย HDMI

3

MENU →

(ต ังค่า) → [

เลือกส.ออก 4K] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
การ์ด+HDMI:
ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก พร ้อมทังบันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของกล ้องในเวลาเดียวกัน
HDMI เท่าน ัน(30p):
ส่งสัญญาณออกเป็ นภาพเคลือนไหว 4K ที 30p ไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บน
ั ทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของ
กล ้อง
HDMI เท่าน ัน(24p):
ส่งสัญญาณออกเป็ นภาพเคลือนไหว 4K ที 24p ไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บน
ั ทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของ
กล ้อง
HDMI เท่าน ัน(25p) *:
ส่งสัญญาณออกเป็ นภาพเคลือนไหว 4K ที 25p ไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บน
ั ทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของ
กล ้อง
*

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที PALเท่านัน

หมายเหตุ
สามารถตังค่ารายการนีได ้เมือกล ้องอยูใ่ นโหมดภาพเคลือนไหวและเชือมต่อกับอุปกรณ์ทรองรั
ี
บ 4K เท่านัน
เมือตังค่า [HDMI เท่านัน(30p)], [HDMI เท่านัน(24p)] หรือ [HDMI เท่านัน(25p)] ไว ้ [แสดงข ้อมูล HDMI] จะถูกตังค่าไว ้ที [ปิ ด] ชัวคราว
เมือตังค่า [HDMI เท่านัน(30p)], [HDMI เท่านัน(24p)] หรือ [HDMI เท่านัน(25p)] ตัวนับจะไม่เลือนไปด ้านหน ้า (ไม่มก
ี ารนับเวลาบันทึกจริง)
ขณะกําลังบันทึกภาพเคลือนไหวบนอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก
เมือตังค่า [

ั อไปนีได ้
รูปแบบไฟล์] ไปที [XAVC S 4K] และเชือมต่อกล ้องผ่าน HDMI จะไม่สามารถใช ้งานฟั งก์ชนต่

[ใบหน ้าก่อนใน AF]
[ใบหน ้าก่อนในหลายจุด]
[AF ล็อคเป้ าหมายกลาง]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลือนไหว)
รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่า HDMI: แสดงข ้อมูล HDMI
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การเปิ ดดูภาพนิง
เปิ ดดูภาพทีบันทึกไว ้
(ดูภาพ) เพือเปลียนไปย ังโหมดดูภาพ

1

กดปุ่ม

2

้ ่ มควบคุ
เลือกภาพทีต้องการโดยใชป
ุ
ม
ภาพทีถ่ายต่อเนืองจะแสดงเป็ นกลุม
่ เดียว เมือต ้องการดูภาพในกลุม
่ ให ้กดทีตรงกลางของปุ่ มควบคุม

คําแนะนํา
ผลิตภัณฑ์จะสร ้างไฟล์ฐานข ้อมูลภาพบนการ์ดหน่วยความจําเพือบันทึกและแสดงภาพ ภาพทีไม่ได ้บันทึกในไฟล์ฐานข ้อมูลภาพ อาจแสดงไม่ถก
ู
ต ้อง หากต ้องการเปิ ดดูภาพทีถ่ายด ้วยอุปกรณ์อน
ื ให ้บันทึกภาพเหล่านันในไฟล์ฐานข ้อมูลภาพโดยใช ้ MENU →
(ตังค่า) → [กู ้ฐานข ้อมูล
ภาพ]
หากท่านเปิ ดดูภาพทันทีหลังการถ่ายภาพต่อเนือง จอภาพอาจแสดงไอคอนทีแสดงว่ากําลังเขียนข ้อมูล หรือจํานวนภาพทีเหลือสําหรับการเขียน
ั
ข ้อมูล ระหว่างการเขียนข ้อมูล บางฟั งก์ชนจะไม่
สามารถใช ้งานได ้
ท่านยังสามารถขยายภาพได ้โดยการแตะทีจอภาพสองครัง นอกจากนี ยังสามารถลากแล ้วเลือนตําแหน่งทีขยายแล ้วในจอภาพได ้ ตังค่า [ระบบ
สัมผัส] ไปที [เปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
กู ้ฐานข ้อมูลภาพ
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การขยายภาพทีกําล ังแสดง(ขยาย)
ั เพือตรวจสอบโฟกัสของภาพ ฯลฯ
ขยายภาพทีกําลังแสดง ใช ้ฟั งก์ชนนี
1

เปิ ดภาพทีต้องการขยาย จากน ันเลือนก้านปร ับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน T
เลือนก ้านปรับ W/T (ซูม) ไปทางด ้าน W เพือปรับอัตราซูม
มุมมองของภาพจะซูมเข ้าไปยังส่วนทีกล ้องโฟกัสไว ้ระหว่างการถ่ายภาพ หากกล ้องหาข ้อมูลตําแหน่งโฟกัสไม่ได ้ กล ้องจะซูม
ไปทีตรงกลางภาพ

2

เลือกสว่ นทีต้องการขยาย โดยกดด้านบน/ล่าง/ขวา/ซา้ ยของปุ่มควบคุม

3

กดปุ่ม MENU หรือตรงกลางปุ่มควบคุม เพือออกจากการซูมดูภาพ

คําแนะนํา
ท่านสามารถขยายภาพทีกําลังเปิ ดดูได ้โดยใช ้ MENU
ท่านสามารถเปลียนกําลังขยายเริมต ้นและตําแหน่งเริมต ้นของภาพทีขยายได ้โดยเลือก MENU →
ขยายตําแหน่งเริมต ้น]

(เล่น) → [

ขยายขนาดเริมต ้น] หรือ [

ท่านยังสามารถขยายภาพได ้โดยการแตะทีจอภาพสองครัง นอกจากนี ยังสามารถลากแล ้วเลือนตําแหน่งทีขยายแล ้วในจอภาพได ้ ตังค่า [ระบบ
สัมผัส] ไปที [เปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถขยายภาพเคลือนไหวได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
ขยายขนาดเริมต ้น
ขยายตําแหน่งเริมต ้น
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การหมุนภาพทีบ ันทึกไว้โดยอ ัตโนม ัติ (หมุนการแสดงภาพ)
เลือกทิศทางเมือเปิ ดดูภาพนิงทีบันทึกไว ้
1

MENU →

(เล่น) → [หมุนการแสดงภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
ขณะทีท่านหมุนกล ้อง ภาพทีแสดงจะหมุนโดยอัตโนมัตต
ิ ามทิศทางการหมุนของกล ้องทีตรวจจับได ้
แมนนวล:
ั [หมุน] ภาพจะปรากฏตามนัน
ภาพทีถ่ายแนวตังจะแสดงในแนวตัง ถ ้าท่านตังค่าแนวภาพโดยใช ้ฟั งก์ชน
ปิ ด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การหมุนภาพ (หมุน)

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

163

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

การหมุนภาพ (หมุน)
ิ
หมุนภาพนิงทีบันทึกไว ้ในทิศทางทวนเข็มนาฬกา
1

แสดงภาพทีจะหมุน จากน ันเลือก MENU →

2

กดทีตรงกลางปุ่มควบคุม

(เล่น) → [หมุน]

ิ ภาพจะหมุนเมือท่านกดทีตรงกลางปุ่ ม
ภาพจะหมุนทวนเข็มนาฬกา
เมือท่านหมุนภาพหนึงครัง ภาพจะยังคงหมุนอยูแ
่ ม ้เมือปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์แล ้ว

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถหมุนภาพเคลือนไหวได ้
ท่านอาจไม่สามารถหมุนภาพทีถ่ายโดยผลิตภัณฑ์อน
ื
ขณะดูภาพทีหมุนบนเครืองคอมพิวเตอร์ ภาพอาจแสดงในทิศทางเดิม ทังนีขึนอยูกั
่ บซอฟต์แวร์
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การแสดงภาพพาโนรามา
ผลิตภัณฑ์จะเลือนภาพพาโนรามาจากต ้นจนจบโดยอัตโนมัต ิ
1

กดปุ่ม

2

้ ่ มควบคุ
เลือกภาพพาโนรามาทีต้องการดูโดยใชป
ุ
ม แล้วกดตรงกลางปุ่มเพือเริมดูภาพ

(ดูภาพ) เพือเปลียนเป็นโหมดดูภาพ

หากต ้องการหยุดแสดงภาพชัวคราว ให ้กดทีตรงกลางปุ่ มอีกครัง
หากต ้องการเลือนภาพพาโนรามาด ้วยตัวเอง ให ้กดด ้านบน/ล่าง/ขวา/ซ ้าย ในระหว่างหยุดภาพชัวคราว
หากต ้องการกลับไปยังการแสดงภาพทังหมด กดปุ่ ม MENU

หมายเหตุ
ภาพพาโนรามาทีถ่ายด ้วยผลิตภัณฑ์อนอาจแสดงขนาดไม่
ื
ตรงกับขนาดจริง หรืออาจเลือนไม่ถก
ู ต ้อง
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ขยายขนาดเริมต้น
ตังค่ากําลังขยายเริมต ้น เมือแสดงภาพทีขยายต่างๆ
1

MENU →

(เล่น) → [

ขยายขนาดเริมต้น] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ขนาดปกติ:
แสดงภาพด ้วยกําลังขยายมาตรฐาน
ขนาดล่าสุด:
แสดงภาพด ้วยกําลังขยายก่อนหน ้า กําลังขยายก่อนหน ้าจะถูกเก็บไว ้แม ้หลังจากทีออกจากโหมดซูมดูภาพไปแล ้ว

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
ขยายตําแหน่งเริมต ้น
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ขยายตําแหน่งเริมต้น
ตังค่าตําแหน่งเริมต ้นเมือขยายภาพในโหมดดูภาพ
1

MENU →

(เล่น) → [

ขยายตําแหน่งเริมต้น] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ตําแหน่งโฟก ัส:
ขยายภาพจากจุดโฟกัสระหว่างการถ่ายภาพ
กึงกลาง:
ขยายภาพจากกึงกลางหน ้าจอ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
ขยายขนาดเริมต ้น
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การเปิ ดดูภาพเคลือนไหว
เปิ ดดูภาพเคลือนไหวทีบันทึกไว ้
(ดูภาพ) เพือเปลียนไปย ังโหมดดูภาพ

1

กดปุ่ม

2

้ ่ มควบคุ
เลือกภาพเคลือนไหวทีต้องการดูโดยใชป
ุ
ม แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุมเพือเริมดูภาพ

ั ใชง้ านได้ขณะเล่นภาพเคลือนไหว
ฟังก์ชนที
ท่านสามารถเล่นภาพช ้า ปรับระดับเสียง ฯลฯ โดยกดด ้านล่างของปุ่ มควบคุม
: เล่นภาพ
: หยุดเล่นชัวคราว
: กรอภาพไปข ้างหน ้าแบบเร็ว
: กรอภาพย ้อนกลับหลัง
: กรอภาพไปข ้างหน ้าช ้าๆ
: กรอภาพย ้อนกลับหลังช ้าๆ
: ไฟล์ภาพเคลือนไหวถัดไป
: ไฟล์ภาพเคลือนไหวก่อนหน ้า
: แสดงเฟรมถัดไป
: แสดงเฟรมก่อนหน ้า
: โมชันช๊อตวิดโี อ (แสดงการติดตามวัตถุทกํ
ี าลังเคลือนไหว)
: บันทึกภาพนิง
: ปรับระดับเสียง
: ปิ ดแผงการทํางาน
คําแนะนํา
สามารถ “กรอภาพไปข ้างหน ้าช ้าๆ” “กรอภาพย ้อนกลับหลังช ้าๆ” “แสดงเฟรมถัดไป” และ “แสดงเฟรมก่อนหน ้า” ขณะหยุดชัวคราวได ้
ไฟล์ภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วยผลิตภัณฑ์อนอาจไม่
ื
สามารถเปิ ดดูด ้วยกล ้องนีได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับไปมาระหว่างภาพนิงกับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
โมชันช๊อตวิดโี อ
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ั อ
๊ ตวิดโี อ
โมชนช
ท่านสามารถดูการติดตามการเคลือนไหวของวัตถุด ้วยความเร็วสูง เช่น ภาพสตอรโบสโคป
1

กดด้านล่างของปุ่มควบคุม ระหว่างการเปิ ดดูภาพเคลือนไหว จากน ันเลือก
ออกจาก [โมชันช๊อตวิดโี อ] ได ้โดยเลือก
ถ ้าท่านไม่สามารถสร ้างการเคลือนทีของภาพ ท่านสามารถปรับช่วงเวลาการติดตามภาพได ้โดยใช ้

คําแนะนํา
ท่านยังสามารถเปลียนช่วงเวลาของการติดตามภาพได ้โดยใช ้ MENU →

(เล่น) → [ปรับช่วงโมชัน]

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถบันทึกภาพทีถ่ายด ้วย [โมชันช๊อตวิดโี อ] เป็ นไฟล์ภาพเคลือนไหว
ถ ้าการเคลือนไหวของวัตถุช ้าเกินไป หรือวัตถุไม่เคลือนไหวมากพอ ผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถสร ้างภาพได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ปรับช่วงโมชัน
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ั
่ งโมชน
ปร ับชว
ท่านสามารถปรับช่วงเวลาการติดตามการเคลือนไหวของวัตถุ
1

MENU →

ั → ค่าทีต้องการ
่ งโมชน]
(เล่น) → [ปร ับชว

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
โมชันช๊อตวิดโี อ
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ี ง
ต ังค่าระด ับเสย
ตังระดับเสียงสําหรับการแสดงภาพเคลือนไหว
1

MENU →

ี ง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่า) → [ต ังค่าระด ับเสย

ี งในระหว่างแสดงภาพเคลือนไหว
ปร ับระด ับเสย
กดทีด ้านล่างของปุ่ มควบคุม ขณะกําลังเปิ ดดูภาพเคลือนไหว เพือแสดงแผงการทํางาน จากนันจึงปรับระดับเสียง ท่านสามารถปรับระดับ
เสียงในขณะทีกําลังฟั งเสียงจริงได ้
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บ ันทึกภาพนิง
เก็บภาพบรรยากาศทีเลือกในภาพเคลือนไหวเพือจัดเก็บเป็ นภาพนิง อันดับแรกให ้ถ่ายภาพเคลือนไหว จากนันหยุดภาพเคลือนไหวไว ้
ชัวคราวในระหว่างการแสดงภาพเพือเก็บภาพช่วงเวลาทีมันใจแล ้วทีอาจจะพลาดไปขณะถ่ายภาพนิง แล ้วจัดเก็บเป็ นภาพนิง
1

แสดงภาพเคลือนไหวทีท่านต้องการจ ับเป็นภาพนิง

2

MENU →

3

ั
แสดงภาพเคลือนไหวและหยุดไว้ชวคราว

4

้ รอภาพไปข้างหน้าชา้ ๆ กรอภาพย้อนกล ับหล ังชา้ ๆ แสดงเฟรมถ ัดไป และแสดง
ค้นหาบรรยากาศทีต้องการโดยใชก
เฟรมก่อนหน้า จากน ันหยุดภาพเคลือนไหว

5

กด

(เล่น) → [บ ันทึกภาพนิง]

(บ ันทึกภาพนิง) เพือเก็บภาพบรรยากาศทีเลือก

บรรยากาศจะถูกจัดเก็บเป็ นภาพนิง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การถ่ายภาพเคลือนไหว
การเปิ ดดูภาพเคลือนไหว
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การเปิ ดดูภาพบนหน้าจอด ัชนีภาพ (ด ัชนีภาพ)
ท่านสามารถเปิ ดดูภาพหลายภาพได ้พร ้อมกันในโหมดดูภาพ
1

เลือนก้านปร ับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน W ขณะทีกําล ังแสดงภาพอยู่

2

เลือกภาพโดยกดทีด้านบน/ล่าง/ขวา/ซา้ ยของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม

หากต้องการเปลียนจํานวนของภาพทีแสดง
MENU →

(เล่น) → [ดัชนีภาพ] → ค่าทีต ้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
9 ภาพ/25 ภาพ

หากต้องการกล ับไปย ังการแสดงภาพเดียว
เลือกภาพทีต ้องการแล ้วกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม

การแสดงภาพทีต้องการอย่างรวดเร็ว
เลือกแถบทางด ้านซ ้ายของหน ้าจอดัชนีภาพ โดยใช ้ปุ่ มควบคุม จากนันกดทีด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม ขณะทีกําลังเลือกแถบ ท่าน
สามารถเปิ ดหน ้าจอแสดงปฏิทน
ิ หรือหน ้าจอเลือกโฟลเดอร์ได ้โดยกดทีตรงกลาง นอกจากนียังสามารถสลับโหมดดูภาพได ้โดยเลือก
ไอคอน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับไปมาระหว่างภาพนิงกับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
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การสล ับไปมาระหว่างภาพนิงก ับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
ตังค่าโหมดดูภาพ (วิธแ
ี สดงภาพ)
1

MENU →

(เล่น) → [โหมดดูภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ดูภาพตามว ันที:
แสดงภาพตามวันที
ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิง):
แสดงภาพนิงเท่านัน
ดู AVCHD:
แสดงภาพเคลือนไหวรูปแบบ AVCHD เท่านัน
ดู XAVC S HD:
แสดงภาพเคลือนไหวรูปแบบ XAVC S HD เท่านัน
ดู XAVC S 4K:
แสดงภาพเคลือนไหวรูปแบบ XAVC S 4K เท่านัน
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แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง
ตังค่าว่าจะให ้แสดงภาพทีถ่ายต่อเนืองเป็ นกลุม
่ หรือไม่
1

MENU →

(เล่น) → [แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงภาพทีถ่ายต่อเนืองเป็ นกลุม
่
ปิ ด:
ไม่แสดงภาพทีถ่ายต่อเนืองเป็ นกลุม
่
คําแนะนํา
ภาพทีถ่ายโดยตังค่า [โหมดขับเคลือน] ไว ้ที [ถ่ายภาพต่อเนือง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว] จะถูกจัดกลุม
่ กลุม
่ ภาพทีถ่ายต่อเนืองในหนึงลําดับ
โดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนืองจะกลายเป็ นหนึงกลุม
่
บนหน ้าจอดัชนีภาพ

จะปรากฏขึนเหนือกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนือง

หมายเหตุ
สามารถจัดกลุม
่ ภาพหรือแสดงภาพเมือตังค่า[โหมดดูภาพ] ไปที [ดูภาพตามวันที]เท่านัน เมือไม่ตงค่
ั าไว ้ที [ดูภาพตามวันที] ภาพจะไม่สามารถจัด
กลุม
่ และแสดงได ้ แม ้ว่าได ้ตังค่า [แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง] ไปที [เปิ ด] ก็ตาม
หากท่านลบกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนือง ภาพทุกภาพในกลุม
่ จะถูกลบ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพต่อเนือง
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว
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้ ไลด์โชว์ (สไลด์โชว์)
การดูภาพโดยใชส
เปิ ดภาพอย่างต่อเนืองโดยอัตโนมัต ิ
1

MENU →

2

เลือก [ตกลง]

(เล่น) → [สไลด์โชว์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เล่นซํา:
เลือก [เปิ ด] ซึงจะแสดงภาพวนไปเรือย ๆ หรือ [ปิ ด] ซึงผลิตภัณฑ์จะออกจากสไลด์โชว์เมือแสดงภาพทังหมดครังเดียว.
เวลาแสดงภาพ:
เลือกระยะเวลาแสดงภาพตังแต่ [1 วินาที], [3 วินาที], [5 วินาที], [10 วินาที] หรือ [30 วินาที]

หากต้องการออกจากสไลด์โชว์ในระหว่างการแสดงภาพ
กดปุ่ ม MENU เพือออกจากสไลด์โชว์ ท่านไม่สามารถหยุดสไลด์โชว์ไว ้ชัวคราวได ้
คําแนะนํา
ระหว่างการดูภาพ ท่านสามารถแสดงภาพถัดไป/ก่อนหน ้าได ้ โดยกดด ้านขวา/ซ ้ายของปุ่ มควบคุม
ท่านสามารถเปิ ดสไลด์โชว์ เมือตัง [โหมดดูภาพ] ไว ้ที [ดูภาพตามวันที] หรือ [ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิง)] เท่านัน
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การป้องก ันภาพ (ป้องก ัน)
ป้ องกันภาพทีถ่ายไว ้ ไม่ให ้ถูกลบโดยบังเอิญ เครืองหมาย
1

MENU →

จะแสดงบนภาพทีมีการป้ องกันไว ้

(เล่น) → [ป้องก ัน] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายภาพ:
ใช ้การป้ องกันภาพหลายภาพทีเลือกไว ้
(1) เลือกภาพทีต ้องการป้ องกัน จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม เครืองหมาย
โดยกดตรงกลางปุ่ มอีกครัง เพือนํ าเครืองหมาย
ออก
(2) หากต ้องการป้ องกันภาพอืน ให ้ทําซําขันตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

จะแสดงอยูใ่ นช่องกาเครืองหมาย ยกเลิกการเลือก

ท ังหมดในโฟลเดอร์น:ี
ป้ องกันทุกภาพในโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
ท ังหมดของว ันทีนี:
ป้ องกันทุกภาพทีถ่ายในวันทีเลือก
ยกเลิกท ังหมดในโฟลเดอร์น:ี
ยกเลิกการป้ องกันภาพทังหมดในโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
ยกเลิกท ังหมดของว ันทีนี:
ยกเลิกการป้ องกันภาพทังหมดทีถ่ายในวันทีเลือก
ท ังหมดในกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง:
ป้ องกันทุกภาพในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองทีเลือก
ยกเลิกทุกภาพในกลุม
่ ถ่ายนี:
ยกเลิกการป้ องกันภาพทังหมดในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองทีเลือก
คําแนะนํา
หากท่านเลือกกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองใน [หลายภาพ] ภาพทังหมดในกลุม
่ จะได ้รับการป้ องกัน เพือเลือกและป้ องกันภาพทีเจาะจงภายในกลุม
่
ดําเนินการ [หลายภาพ] ขณะทีกําลังแสดงภาพภายในกลุม
่

หมายเหตุ
รายการเมนูทสามารถเลื
ี
อกได ้จะแตกต่างกันไปตามการตังค่า [โหมดดูภาพ] และเนือหาทีเลือก
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เรตติง
ท่านสามารถให ้คะแนนภาพทีบันทึก จาก
1

MENU →

ถึง

เพือให ้หาภาพได ้ง่ายขึน

(เล่น) → [เรตติง]

หน ้าจอเลือกคะแนนภาพจะปรากฏขึน

2

กดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม เพือแสดงภาพทีต้องการให้คะแนน จากน ันกดตรงกลาง

3

เลือกต ัวเลข

4

กดปุ่ม MENU เพือออกจากหน้าจอการต ังค่าคะแนน

(เรตติง) โดยกดด้านซา้ ย/ขวา ของปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรงกลางปุ่ม

คําแนะนํา
ท่านยังสามารถให ้คะแนนเมือดูภาพโดยใช ้คียก
์ ําหนดเอง กําหนด [เรตติง] ให ้กับคียท
์ ต
ี ้องการ โดยใช ้ [
คียก
์ ําหนดเอง] ไว ้ล่วงหน ้า จากนันกด
คียก
์ ําหนดเองขณะดูภาพทีต ้องการให ้คะแนน ตัวเลข
(เรตติง) จะเปลียนแปลงทุกครังทีกดคียก
์ ําหนดเอง

หมายเหตุ
ท่านสามารถให ้คะแนนภาพนิงได ้เท่านัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
ตังเรต(คียก
์ ําหนดเอง)
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ต ังเรต(คียก
์ า
ํ หนดเอง)
กําหนดตัวเลขทีใช ้ได ้สําหรับ

เมือให ้คะแนนภาพด ้วยคียท
์ กํ
ี าหนด [เรตติง] ไว ้ โดยใช ้ [

(เล่น) → [ต ังเรต(คียก
์ า
ํ หนดเอง)]

1

MENU →

2

ทําเครืองหมาย

ให้ต ัวเลข

ทีต้องการเปิ ดใชง้ าน

ท่านสามารถเลือกตัวเลขทีทําเครืองหมายไว ้ เมือตังค่า [เรตติง] โดยใช ้คียก
์ ําหนดเอง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เรตติง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
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การระบุภาพทีจะพิมพ์ (เลือกพิมพ์)
ท่านสามารถระบุลว่ งหน ้าว่าภาพนิงภาพใดในการ์ดหน่วยความจําทีท่านต ้องการพิมพ์ในภายหลัง ไอคอน
(สังพิมพ์) จะปรากฏ
ขึนบนภาพทีระบุ DPOF ย่อมาจาก “Digital Print Order Format”
การตังค่า DPOF จะถูกเก็บไว ้หลังจากทีพิมพ์ภาพแล ้ว ขอแนะนํ าให ้ท่านยกเลิกการตังค่านีหลังจากทีพิมพ์ภาพแล ้ว
1

MENU →

(เล่น) → [เลือกพิมพ์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายภาพ:
เลือกภาพทีต ้องการสังพิมพ์
(1) เลือกภาพและกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม เครืองหมาย
จะแสดงอยูใ่ นช่องกาเครืองหมาย ยกเลิกการเลือกโดยกดตรงกลางปุ่ มอีก
ครัง แล ้วลบเครืองหมาย
(2) หากต ้องการพิมพ์ภาพอืน ให ้ทําซําขันตอนที (1) หากต ้องการเลือกทุกภาพจากวันทีวันใดวันหนึงหรือโฟลเดอร์ทเจาะจง
ี
ให ้เลือก
ช่องกาเครืองหมายของวันทีหรือโฟลเดอร์ดงั กล่าว
(3) MENU → [ตกลง]
ยกเลิกทุกภาพ:
ล ้างเครืองหมาย DPOF ทังหมด
ต ังค่าพิมพ์:
ตังว่าจะพิมพ์หรือไม่พม
ิ พ์วน
ั ทีบนภาพทีบันทึกด ้วยเครืองหมาย DPOF
ตําแหน่งหรือขนาดของวันที (ด ้านในหรือด ้านนอกภาพ) อาจแตกต่างกันไปตามเครืองพิมพ์
หมายเหตุ
ไม่สามารถระบุจํานวนทีจะพิมพ์ได ้
ั
เครืองพิมพ์บางเครืองจะไม่รองรับฟั งก์ชนการพิ
มพ์วน
ั ที
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การลบภาพทีแสดง
ท่านสามารถลบภาพทีแสดงอยูไ่ ด ้ เมือลบภาพออกแล ้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได ้ ยืนยันภาพทีจะลบไว ้ก่อนล่วงหน ้า
1

เปิ ดภาพทีต้องการจะลบ

2

กดปุ่ม

3

้ ่ มควบคุ
เลือก [ลบ] โดยใชป
ุ
ม

(ลบ)

หมายเหตุ
ภาพทีป้ องกันไว ้จะไม่สามารถลบได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การลบภาพทีเลือกไว ้หลายภาพ (ลบ)
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การลบภาพทีเลือกไว้หลายภาพ (ลบ)
ท่านสามารถลบภาพทีเลือกได ้หลายภาพ เมือลบภาพออกแล ้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได ้ ยืนยันภาพทีจะลบไว ้ก่อนล่วงหน ้า
1

MENU →

(เล่น) → [ลบ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายภาพ:
ลบภาพทีเลือก
(1) เลือกภาพทีต ้องการลบ จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม เครืองหมาย
กดตรงกลางปุ่ มอีกครัง เพือนํ าเครืองหมาย
ออก
(2) หากต ้องการลบภาพอืน ให ้ทําซําขันตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

จะแสดงอยูใ่ นช่องกาเครืองหมาย ยกเลิกการเลือกโดย

ท ังหมดในโฟลเดอร์น:ี
ลบทุกภาพในโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
ท ังหมดของว ันทีนี:
ลบภาพทังหมดทีถ่ายในวันทีเลือก
ภาพท ังหมดยกเว้นภาพนี:
ลบภาพทังหมดในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองยกเว ้นภาพทีเลือก
ท ังหมดในกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง:
ลบภาพทังหมดในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองทีเลือก
คําแนะนํา
ทําการ [ฟอร์แมต] เพือลบภาพทังหมด รวมถึงภาพทีป้ องกันไว ้
หากต ้องการให ้แสดงโฟลเดอร์หรือวันทีทีต ้องการ ให ้เลือกโฟลเดอร์หรือวันทีทีต ้องการระหว่างทีกําลังแสดงภาพโดยทําตามขันตอนต่อไปนี:
ก ้าน
(ดัชนีภาพ) → เลือกแถบด ้านซ ้ายโดยใช ้ปุ่ มควบคุม → เลือกโฟลเดอร์หรือวันทีทีต ้องการโดยใช ้ด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม
หากท่านเลือกกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองใน [หลายภาพ] ภาพทังหมดในกลุม
่ จะถูกลบ เพือเลือกและลบภาพทีเจาะจงภายในกลุม
่ ดําเนินการ
[หลายภาพ] ขณะทีกําลังแสดงภาพภายในกลุม
่

หมายเหตุ
ภาพทีป้ องกันไว ้จะไม่สามารถลบได ้
รายการเมนูทสามารถเลื
ี
อกได ้จะแตกต่างกันไปตามการตังค่า [โหมดดูภาพ] และเนือหาทีเลือก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การลบภาพทีแสดง
ฟอร์แมต
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DSC-WX800

หน้ายืนย ันการลบ
ท่านสามารถเลือกได ้ว่าจะให ้ [ลบ] หรือ [ยกเลิก] เป็ นการตังค่าเริมต ้นบนหน ้าจอยืนยันการลบ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [หน้ายืนย ันการลบ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เลือก ลบ:
[ลบ] ถูกเลือกให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
เลือก ยกเลิก:
[ยกเลิก] ถูกเลือกให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
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DSC-WX800

้ าย HDMI
การดูภาพบนทีวโี ดยใชส
หากต ้องการดูภาพทีเก็บอยูใ่ นผลิตภัณฑ์นบนจอที
ี
ว ี ท่านต ้องมีสาย HDMI (แยกจําหน่าย) และทีว ี HD ทีมีขวต่
ั อ HDMI
1

์ ลิตภ ัณฑ์นและที
ปิ ดสวิตชผ
ี
วี

2

้ าย HDMI (แยกจําหน่าย)
ื
่ งต่อ HDMI ของทีวโี ดยใชส
เชอมต่
อข ัวต่อไมโคร HDMI ของผลิตภ ัณฑ์ก ับชอ

3

ั
เปิ ดโทรท ัศน์แล้วเปลียนสญญาณเข้
า

4

เปิ ดผลิตภ ัณฑ์น ี
ภาพทีถ่ายด ้วยผลิตภัณฑ์จะปรากฏบนหน ้าจอทีว ี

5

้ า้ นขวา/ซา้ ยของปุ่มควบคุม
เลือกภาพโดยใชด
จอภาพของกล ้องนีไม่ตด
ิ สว่างขึนบนจอแสดงภาพ
ถ ้าปริมาณแบตเตอรีไม่ปรากฏขึน ให ้กดปุ่ ม
(ดูภาพ)

“BRAVIA” Sync
ั ภาพ
เมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บทีวท
ี รองรั
ี
บระบบ “BRAVIA” Sync โดยใช ้สาย HDMI (แยกจําหน่าย) ท่านจะสามารถใช ้งานฟั งก์ชนดู
ของผลิตภัณฑ์นด
ี ้วยรีโมทคอนโทรลของทีว ี

1. หลังจากทําตามขันตอนด ้านบนเพือเชือมต่อกล ้องตัวนีกับทีวแี ล ้ว ให ้เลือก MENU →

(ตังค่า) → [ตังค่า HDMI] → [ควบคุม

สําหรับ HDMI] → [เปิ ด]
2. กดปุ่ ม SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีว ี แล ้วเลือกโหมดทีต ้องการ
้ได ้จะมีจํากัด
หากท่านต่อกล ้องนีเข ้ากับทีวโี ดยใช ้สาย HDMI รายการเมนูทสามารถใช
ี
เฉพาะทีวท
ี รองรั
ี
บระบบ “BRAVIA” Sync เท่านัน สามารถใช ้งาน SYNC MENU ได ้ หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคํา
แนะนํ าการใช ้งานทีให ้มากับเครืองทีว ี
หากผลิตภัณฑ์ทํางานไม่ตรงตามทีต ้องการเพือตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลของทีว ี เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับทีวข
ี องผู ้ผลิตรายอืน
โดยใช ้การเชือมต่อ HDMI ให ้เลือก MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า HDMI] → [ควบคุมสําหรับ HDMI] → [ปิ ด]
คําแนะนํา
้ได ้กับ Sony PhotoTV HD โดยใช ้สาย HDMI (แยก
ผลิตภัณฑ์นเป็
ี นไปตามมาตรฐาน PhotoTV HD หากท่านเชือมต่ออุปกรณ์ทสามารถใช
ี
จําหน่าย) ทีวจ
ี ะถูกตังค่าให ้คุณภาพของภาพเหมาะสําหรับการดูภาพนิง และนํ าท่านไปพบกับมุมมองใหม่ของภาพถ่ายทีสวยคมสะดุดตาด ้วย
คุณภาพระดับสูงสุด
184

ท่านสามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บอุปกรณ์ทใช
ี ้งานร่วมกับ Sony PhotoTV HD ด ้วยขัวต่อ USB โดยใช ้สาย USB
ั และรายละเอียดทีใกล ้เคียงกับภาพถ่าย
PhotoTV HD ให ้ภาพทีมีรายละเอียดสูง แสดงสีสน
หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคําแนะนํ าการใช ้งานทีให ้มากับทีว ี

หมายเหตุ
้ขัวต่อสัญญาณออกของทังคู่ การกระทําดังกล่าวอาจจะทําให ้เกิดความเสียหายได ้
อย่าเชือมต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับอุปกรณ์อนโดยใช
ื
อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่สามารถทํางานได ้อย่างถูกต ้องเมือต่อเข ้ากับผลิตภัณฑ์นี ตัวอย่างเช่น อาจไม่สง่ สัญญาณวิดโี อหรือสัญญาณเสียงออกมา
ใช ้สาย HDMI ทีมีโลโก ้ HDMI หรือสาย Sony ของแท ้
ใช ้สาย HDMI ทีเข ้ากันได ้กับขัวต่อไมโคร HDMI ของผลิตภัณฑ์และช่องต่อ HDMI ของทีว ี
เมือตังค่า [
สัญญาณออก TC] ไว ้ที [เปิ ด] กล ้องอาจไม่สง่ ออกภาพไปยังทีวห
ี รืออุปกรณ์บน
ั ทึกอย่างถูกต ้อง ในกรณีดงั กล่าว ตัง [
สัญญาณออก TC] ไปที [ปิ ด]
หากภาพไม่ปรากฏบนหน ้าจอทีวอ
ี ย่างถูกต ้อง ให ้เลือก MENU →
[1080p] หรือ [1080i] ตามทีวท
ี จะเชื
ี
อมต่อ

(ตังค่า) → [ตังค่า HDMI] → [ความละเอียด HDMI] → [2160p/1080p],

ระหว่างทีทําการส่งสัญญาณออกด ้วย HDMI หากท่านเปลียนจากภาพเคลือนไหว 4K เป็ นภาพระดับ HD หรือกลับกัน หรือเปลียนภาพเคลือนไหว
เป็ นอัตราเฟรมอืน หน ้าจออาจจะมืดลง ซึงอาการเช่นนีไม่ได ้แสดงว่ากล ้องทํางานผิดปกติ
หากท่านตังค่า [
จอภาพ

รูปแบบไฟล์] เป็ น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลือนไหวในขณะทีกล ้องเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบน
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บ ันทึกการต ังค่า (ต ังค่ากล้อง1/ต ังค่ากล้อง2)
ให ้ท่านบันทึกโหมดทีใช ้งานบ่อยหรือการตังค่าผลิตภัณฑ์ได ้สูงสุดถึง 2 รายการในผลิตภัณฑ์นี ท่านสามารถเรียกการตังค่าเหล่านีกลับ
มาได ้ เพียงใช ้ปุ่ มหมุนปรับโหมด
1

ต ังค่ากล้องให้มก
ี ารต ังค่าทีท่านต้องการบ ันทึก

2

MENU →

3

กดทีตรงกลางปุ่มควบคุมเพือยืนย ัน

(ต ังค่ากล้อง1) → [

/

บ ันทึกต ังค่า] → หมายเลขทีต้องการ

รายการทีสามารถบ ันทึกได้
ั างๆ สําหรับการถ่ายภาพได ้ รายการฟั งก์ชนที
ั สามารถบันทึกได ้จริงจะแสดงขึนในเมนูของกล ้อง
ท่านสามารถบันทึกฟั งก์ชนต่
รูรับแสง (ค่า F)
ความเร็วชัตเตอร์
สเกลการซูมด ้วยเลนส์

การแก้ไขค่าทีบ ันทึกไว้
่ า่ ทีต ้องการ แล ้วทําการบันทึกใหม่อก
เปลียนการตังค่าไปสูค
ี ครังลงบนหมายเลขโหมดเดิม
หมายเหตุ
ไม่สามารถบันทึกการปรับเลือนโปรแกรม

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ใช ้ค่าบันทึก (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)
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คียก
์ า
ํ หนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
ั ต ้องการให ้กับปุ่ มทีต ้องการ
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
ั
้ได ้เมือกําหนดให ้ปุ่ มแบบกําหนดเองเท่านัน ตัวอย่างเช่น หากกําหนด [AF ตามตา] ไปที [ฟั งก์ชนของปุ่
ั
บางฟั งก์ชนใช
มกลาง] สําหรับ [
คียก
์ ําหนดเอง] ท่านสามารถเรียกใช ้ [AF ตามตา] ได ้ง่ายๆ เพียงแค่กดทีตรงกลางปุ่ มควบคุมขณะถ่ายภาพ
(ต ังค่ากล้อง2) → [

คียก
์ า
ํ หนดเอง], [

คียก
์ า
ํ หนดเอง] หรือ [

1

MENU →

2

ั
เลือกปุ่มทีต้องการกําหนดฟังก์ชนบนหน้
าจอเลือก และกดทีตรงกลางของปุ่มควบคุม
ั
คียท
์ สามารถกํ
ี
าหนดฟั งก์ชนได
้แตกต่างกันสําหรับ [

คียก
์ ําหนดเอง], [

คียก
์ า
ํ หนดเอง]

คียก
์ ําหนดเอง] และ [

คียก
์ ําหนดเอง]

ั ต ้องการให ้กับปุ่ มต่อไปนี
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที

1. ปุ่ ม Fn/
ั
ั
ั
2. ฟั งก์ชนของปุ่
มกลาง/ฟั งก์ชนของปุ่
มซ ้าย/ฟั งก์ชนของปุ่
มขวา
3. ปุ่ ม C
3

ั จะกําหนด
เลือกฟังก์ชนที
ั สามารถกําหนดได ้แตกต่างกันไปตามแต่ละปุ่ ม
ฟั งก์ชนที

รายละเอียดรายการเมนู
คียก
์ า
ํ หนดเอง:
ั ยก
ตังค่าฟั งก์ชนคี
์ ําหนดเองเพือใช ้ในการถ่ายภาพนิง
คียก
์ า
ํ หนดเอง:
ั ยก
ั แตกต่างจากฟั งก์ชนที
ั ใช ้ในการถ่ายภาพ
ตังค่าฟั งก์ชนคี
์ ําหนดเองเพือใช ้ในการบันทึกภาพเคลือนไหว ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
นิง
คียก
์ า
ํ หนดเอง:
ั ยก
ตังค่าฟั งก์ชนคี
์ ําหนดเองเพือใช ้ในการดูภาพ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานปุ่ มควบคุม
187

มาตรฐานโฟกัส
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ั
ต ังค่าเมนูฟง
ั ก์ชน
ั จะเรียกใช ้เมือกดปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชน)
ั ได ้
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
1

MENU →

ั → กําหนดฟังก์ชนให้
ั
(ต ังค่ากล้อง2) → [ต ังค่าเมนูฟง
ั ก์ชน]
ก ับตําแหน่งทีต้องการ

ั สามารถกําหนดได ้ จะปรากฏบนหน ้าจอเลือกรายการตังค่า
ฟั งก์ชนที
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เพิมรายการ
ท่านสามารถบันทึกรายการเมนูทต
ี ้องการไปยัง

(เมนูของฉั น) ใต ้ MENU

(เมนูของฉ ัน) → [เพิมรายการ]

1

MENU →

2

เลือกรายการทีท่านต้องการเพิมไปย ัง

3

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
เลือกปลายทางโดยใชด

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
(เมนูของฉ ัน) โดยใชด

คําแนะนํา
ท่านสามารถเพิมรายการไปยัง

(เมนูของฉั น) ได ้สูงสุด 30 รายการ

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเพิมรายการดังต่อไปนีไปยัง
รายการใด ๆ ใต ้ MENU →
[ดูภาพบนทีว]ี

(เมนูของฉั น)

(เล่น)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
จัดเรียงรายการ
ลบรายการ
การใช ้รายการ MENU
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จ ัดเรียงรายการ
ท่านสามารถจัดเรียงรายการเมนูทเพิ
ี มไปยัง

(เมนูของฉั น) ใต ้ MENU ได ้ใหม่

(เมนูของฉ ัน) → [จ ัดเรียงรายการ]

1

MENU →

2

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
เลือกรายการทีท่านต้องการย้ายโดยใชด

3

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
เลือกปลายทางโดยใชด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เพิมรายการ
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DSC-WX800

ลบรายการ
ท่านสามารถลบรายการเมนูทเพิ
ี มไปยัง

(เมนูของฉั น) ใน MENU

(เมนูของฉ ัน) → [ลบรายการ]

1

MENU →

2

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรงกลางปุ่มควบคุมเพือลบ
เลือกรายการทีท่านต้องการลบโดยใชด
รายการทีเลือก

คําแนะนํา
เมือต ้องการลบรายการทังหมดบนหน ้า ให ้เลือก MENU →
ท่านสามารถลบรายการเมนูทงหมดที
ั
เพิมไปยัง

(เมนูของฉั น) → [ลบหน ้า]

(เมนูของฉั น) โดยเลือก MENU →

(เมนูของฉั น) → [ลบทังหมด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ลบหน ้า
ลบทังหมด
เพิมรายการ
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DSC-WX800

ลบหน้า
ท่านสามารถลบรายการเมนูทงหมดที
ั
เพิมไปยังหน ้าภายใต ้

(เมนูของฉั น) ใน MENU

(เมนูของฉ ัน) → [ลบหน้า]

1

MENU →

2

้ า้ นซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม และกดทีตรงกลางของปุ่มควบคุมเพือลบรายการ
เลือกหน้าทีท่านต้องการจะลบโดยใชด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เพิมรายการ
ลบทังหมด
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ลบท ังหมด
ท่านสามารถลบรายการเมนูทงหมดที
ั
เพิมไปยัง
1

MENU →

2

เลือก [ตกลง]

(เมนูของฉั น) ใน MENU

(เมนูของฉ ัน) → [ลบท ังหมด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เพิมรายการ
ลบหน ้า
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DSC-WX800

แสดงภาพอ ัตโนม ัติ
ท่านสามารถตรวจสอบภาพทีบันทึกบนหน ้าจอได ้ทันทีหลังจากถ่ายภาพ ท่านสามารถตังระยะเวลาแสดงภาพของระบบดูภาพอัตโนมัต ิ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [แสดงภาพอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
10 วินาที/5 วินาที/2 วินาที:
แสดงภาพทีบันทึกบนหน ้าจอทันทีหลังจากถ่ายภาพตามระยะเวลาทีเลือกไว ้ ถ ้าท่านทําการขยายภาพระหว่างการแสดงภาพอัตโนมัต ิ
ท่านสามารถตรวจสอบภาพนันได ้โดยใช ้อัตราทีขยาย
ปิ ด:
ไม่แสดงภาพอัตโนมัต ิ
หมายเหตุ
ั ทําการประมวลผลภาพ ภาพก่อนการประมวลผลอาจจะแสดงขึนชัวคราว ตามด ้วยภาพหลังการประมวลผล
เมือคุณใช ้ฟั งก์ชนที
การตังค่า DISP (การตังค่าแสดงผล) จะนํ าไปใช ้กับการแสดงภาพอัตโนมัต ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
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้ ตาราง
เสน
ตังค่าว่าต ้องการแสดงเส ้นตารางหรือไม่ เส ้นตารางจะช่วยท่านในการจัดองค์ประกอบของภาพ
1

MENU →

้ ตาราง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [เสน

รายละเอียดรายการเมนู
้ กฎสามสว่ น:
เสน
วางวัตถุไว ้ใกล ้กับหนึงในเส ้นตารางทีแบ่งภาพออกเป็ นสามส่วน เพือให ้ภาพมีองค์ประกอบทีสมดุล
ี
ตารางสเหลี
ยม:
ตารางสีเหลียมจัตรุ ัสช่วยให ้ตรวจสอบแนวระดับขององค์ประกอบในภาพได ้ง่ายขึน ซึงจะมีประโยชน์สําหรับประเมินองค์ประกอบภาพเมือ
ถ่ายภาพวิว ภาพระยะใกล ้ หรือเมือทําการสแกนด ้วยกล ้อง
ี
ต.สเหลี
ยม+ ทแยงมุม:
วางวัตถุบนเส ้นแนวทะแยง เพือแสดงความรู ้สึกฮึกเหิมและมีพลัง
ปิ ด:
ไม่แสดงเส ้นตาราง
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DSC-WX800

ความสว่างหน้าจอ
ปรับความสว่างของหน ้าจอ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ความสว่างหน้าจอ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
แมนนวล:
ปรับความสว่างได ้ภายในช่วง –2 ถึง +2
สภาพแสงแดดจ้า:
ปรับความสว่างให ้เหมาะสําหรับการถ่ายภาพกลางแจ ้ง
หมายเหตุ
การตังค่า [สภาพแสงแดดจ ้า] สว่างเกินไปสําหรับการถ่ายภาพในร่ม ตังค่า [ความสว่างหน ้าจอ] ไปที [แมนนวล] สําหรับการถ่ายภาพในร่ม
ความสว่างของจอภาพไม่สามารถปรับได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี ความสว่างสูงสุดจะเท่ากับ [±0]
เมือตัง [
รูปแบบไฟล์] ไปที [XAVC S 4K]
เมือตังค่า [
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S HD] และตังค่า [

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[100p]

ั Wi-Fi
ความสว่างของจอภาพถูกล็อคไว ้ที [-2] เมือถ่ายภาพเคลือนไหวโดยใช ้ฟั งก์ชน
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DSC-WX800

คุณภาพการแสดงผล
ท่านสามารถเปลียนคุณภาพการแสดงผล
1

MENU →

(ต ังค่า) → [คุณภาพการแสดงผล] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
สูง:
แสดงผลด ้วยคุณภาพสูง
ปกติ:
แสดงผลด ้วยคุณภาพมาตรฐาน
หมายเหตุ
เมือตัง [สูง] ไว ้ จะสินเปลืองพลังงานแบตเตอรีมากกว่าเมือตัง [ปกติ] ไว ้
เมืออุณหภูมข
ิ องกล ้องเพิมสูงขึน การตังค่าอาจจะล็อคไว ้ที [ปกติ]
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DSC-WX800

ปิ ดหน้าจออ ัตโนม ัติ
ั มี
กล ้องจะเปลียนเป็ นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัต ิ ถ ้าท่านไม่ได ้ใช ้งานกล ้องเป็ นระยะเวลาหนึงในโหมดถ่ายภาพนิง ฟั งก์ชนนี
ประโยชน์ในการลดอัตราการสินเปลืองพลังงาน
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ปิ ดหน้าจออ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ไม่ปิด:
กล ้องจะไม่เปลียนเป็ นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัต ิ
2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที:
กล ้องจะเปลียนเป็ นโหมดประหยัดพลังงานและจอภาพจะปิ ด ถ ้าเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดโดยไม่มก
ี ารใช ้งาน
เมือเลือก [5 วินาที] หรือ [10 วินาที] จอภาพจะมืดลงสองวินาทีกอ
่ นสินสุดระยะเวลาทีท่านตังไว ้
หมายเหตุ
[ปิ ดหน ้าจออัตโนมัต]ิ ไม่เปิ ดใช ้งานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
เมือจอภาพพลิกขึนประมาณ 180 องศา
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
ั
เมือไม่ได ้เปิ ดใช ้ฟั งก์ชนประหยั
ดพลังงาน
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DSC-WX800

ฟอร์แมต
เมือท่านใช ้การ์ดหน่วยความจํากับกล ้องนีเป็ นครังแรก ขอแนะนํ าให ้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช ้กล ้อง เพือประสิทธิภาพทีคงทีของการ์ดหน่วย
ความจํา พึงระลึกว่าการฟอร์แมตจะเป็ นการลบข ้อมูลทังหมดในการ์ดหน่วยความจําอย่างถาวร และไม่สามารถกู ้กลับคืนมาได ้ บันทึก
ข ้อมูลทีมีคา่ ลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ฟอร์แมต]

หมายเหตุ
การฟอร์แมตจะลบข ้อมูลทังหมดอย่างถาวร รวมทังภาพทีมีการป้ องกันด ้วย
ไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงจะติดสว่างในระหว่างทีทําการฟอร์แมต ห ้ามถอดการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงติดสว่าง
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําในกล ้องนี หากท่านฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําในคอมพิวเตอร์ การ์ดหน่วยความจําอาจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึนอยูก
่ บ
ั
รูปแบบของการฟอร์แมต
การฟอร์แมตอาจใช ้เวลาสองสามนาที ขึนอยูก
่ บ
ั การ์ดหน่วยความจํา
ท่านไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําได ้หากแบตเตอรีเหลือน ้อยกว่า 1%
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DSC-WX800

หมายเลขไฟล์
เลือกวิธก
ี ําหนดหมายเลขไฟล์ให ้กับภาพนิง
1

MENU →

(ต ังค่า) → [หมายเลขไฟล์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ต่อเนือง:
ผลิตภัณฑ์จะกําหนดหมายเลขให ้ไฟล์ตามลําดับไปจนถึง "9999" โดยไม่รเี ซ็ตหมายเลขใหม่
เริมใหม่ :
ผลิตภัณฑ์รเี ซ็ตหมายเลขเมือบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ใหม่และกําหนดหมายเลขให ้ไฟล์โดยเริมจาก "0001"
(ในกรณีทโฟลเดอร์
ี
บน
ั ทึกมีไฟล์บรรจุอยู่ จะใช ้หมายเลขถัดจากหมายเลขสูงสุดหนึงหมายเลข)
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ื
ต ังค่าชอไฟล์
ท่านสามารถระบุอก
ั ขระสามตัวแรกของชือไฟล์สําหรับภาพทีถ่าย
ื
(ต ังค่า) → [ต ังค่าชอไฟล์
]

1

MENU →

2

ํ หร ับชอไฟล์
่ งป้อนข้อมูลสา
ื
เลือกชอ
เพือแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากน ันป้อนอ ักขระสามต ัวทีท่านเลือก

หมายเหตุ
สามารถป้ อนได ้เฉพาะอักขระทีเป็ นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครืองหมายขีดล่างเท่านัน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช ้เครืองหมายขีดล่างเป็ น
อักขระตัวแรกได ้
อักขระสามตัวของชือไฟล์ทท่
ี านระบุโดยใช ้ [ตังค่าชือไฟล์] จะถูกนํ ามาใช ้กับภาพทีถ่ายหลังเปลียนการตังค่าเท่านัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์
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DSC-WX800

ื ันทึก
แสดงข้อมูลสอบ
แสดงเวลาทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้ของการ์ดหน่วยความจํา รวมทังแสดงจํานวนภาพนิงทีสามารถบันทึกได ้ของการ์ดหน่วย
ความจําทีเสียบอยู่
1

MENU →

ื ันทึก]
(ต ังค่า) → [แสดงข้อมูลสอบ
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DSC-WX800

เลือกโฟลเดอร์ REC
ถ ้าตังค่า [ชือโฟลเดอร์] ไปที [รูปแบบปกติ] และมี 2 โฟลเดอร์ขนไป
ึ
ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจําทีจะบันทึกภาพ
ได ้
1

MENU→

(ต ังค่า)→[เลือกโฟลเดอร์ REC]→โฟลเดอร์ทต้
ี องการ

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์เมือตังค่า [ชือโฟลเดอร์] ไว ้ที [รูปแบบวันที]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ชือโฟลเดอร์
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DSC-WX800

แฟ้มภาพใหม่
สร ้างโฟลเดอร์ใหม่ในการ์ดหน่วยความจําสําหรับบันทึกภาพนิง โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร ้างด ้วยหมายเลขทีเพิมขึนทีละ 1 จากหมายเลข
สูงสุดทีใช ้ในปั จจุบน
ั ภาพจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ทสร
ี ้างขึนใหม่
1

MENU→

(ต ังค่า)→[แฟ้มภาพใหม่]

หมายเหตุ
เมือท่านเสียบการ์ดหน่วยความจําทีเคยใช ้กับอุปกรณ์อนลงในผลิ
ื
ตภัณฑ์นแล
ี ้วทําการถ่ายภาพ โฟลเดอร์ใหม่จะสร ้างขึนมาเองโดยอัตโนมัต ิ
โฟลเดอร์หนึงบรรจุภาพได ้สูงสุด 4,000 ภาพ เมือมีภาพเกินจํานวนทีโฟลเดอร์บรรจุได ้ โฟลเดอร์ใหม่จะสร ้างขึนมาเองโดยอัตโนมัต ิ
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DSC-WX800

ื
ชอโฟลเดอร์
ภาพนิงถูกบันทึกไว ้ในโฟลเดอร์ทสร
ี ้างขึนโดยอัตโนมัตใิ นโฟลเดอร์ DCIM ในการ์ดหน่วยความจํา ท่านสามารถเปลียนวิธก
ี ารกําหนดชือ
โฟลเดอร์
1

MENU →

ื
(ต ังค่า) → [ชอโฟลเดอร์
] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
รูปแบบปกติ:
รูปแบบชือโฟลเดอร์เป็ นดังนี: หมายเลขโฟลเดอร์ + MSDCF
ตัวอย่างเช่น: 100MSDCF
รูปแบบว ันที:
รูปแบบชือโฟลเดอร์เป็ นดังนี: หมายเลขโฟลเดอร์ + ปี (ตัวเลขสุดท ้าย)/ดด/วว
ตัวอย่างเช่น: 10080405(หมายเลขโฟลเดอร์: 100, วันที: 04/05/2018)
หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเปลียนการตังค่า [ชือโฟลเดอร์] สําหรับภาพเคลือนไหว
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กูฐ
้ านข้อมูลภาพ
หากประมวลผลไฟล์ภาพบนเครืองคอมพิวเตอร์ อาจเกิดปั ญหากับไฟล์ฐานข ้อมูลภาพ ในกรณีดงั กล่าว ภาพในการ์ดหน่วยความจําจะไม่
แสดงในผลิตภัณฑ์นี หากเกิดปั ญหานีขึนให ้ซ่อมแซมไฟล์โดยใช ้ [กู ้ฐานข ้อมูลภาพ]
1

MENU →

(ต ังค่า) → [กูฐ
้ านข้อมูลภาพ] → [ตกลง]

หมายเหตุ
ใช ้แบตเตอรีทีชาร์จมาอย่างเพียงพอ ขณะซ่อมแซมภาพ หากแบตเตอรีมีพลังงานตํา อาจทําให ้เกิดความเสียหายแก่ข ้อมูลได ้

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

207

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ั
ี ง
สญญาณเส
ย
เลือกว่าจะให ้ผลิตภัณฑ์สง่ เสียงหรือไม่
1

MENU →

ั
ี ง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [สญญาณเส
ย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:ท ังหมด:
เสียงจะดังขึน เช่น เมือปรับโฟกัสได ้สําเร็จโดยกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง เป็ นต ้น
ั
เปิ ด: ชตเตอร์
เท่าน ัน:
มีเสียงชัตเตอร์เท่านันทีดังขึน
ปิ ด:
ไม่มเี สียง
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บ ันทึกว ันที (ภาพนิง)
ตังค่าว่าต ้องการบันทึกวันทีถ่ายภาพลงบนภาพนิงหรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

บ ันทึกว ันที] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
บันทึกวันทีถ่ายภาพ
ปิ ด:
ไม่บน
ั ทึกวันทีถ่ายภาพ
หมายเหตุ
เมือท่านถ่ายภาพโดยบันทึกวันทีลงไปแล ้ว ท่านจะไม่สามารถลบวันทีออกจากภาพในภายหลัง
วันทีจะถูกพิมพ์ซ ้อนสองชุดหากท่านตังค่าให ้กล ้องพิมพ์วน
ั ทีขณะพิมพ์ภาพโดยใช ้เครือง PC หรือเครืองพิมพ์
ไม่สามารถซ ้อนเวลาทีถ่ายภาพ ลงบนภาพ
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เมนูแบบเรียงต่อก ัน
เลือกว่าจะแสดงหน ้าจอแรกของเมนูทก
ุ ครังทีกดปุ่ ม MENU หรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่า) → [เมนูแบบเรียงต่อก ัน] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงหน ้าจอแรกของเมนูทก
ุ ครัง (เมนูแบบเรียงต่อกัน)
ปิ ด:
ปิ ดใช ้งานการแสดงเมนูแบบเรียงต่อกัน

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

210

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล
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คูม
่ อ
ื ปุ่มหมุนปร ับโหมด
ท่านสามารถแสดงคําอธิบายโหมดถ่ายภาพเมือหมุนปุ่ มหมุนปรับโหมด แล ้วเปลียนการตังค่าทีสามารถทําได ้สําหรับโหมดถ่ายภาพนัน
1

MENU →

(ต ังค่า) → [คูม
่ อ
ื ปุ่มหมุนปร ับโหมด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงคําแนะนํ าปุ่ มหมุนปรับโหมด
ปิ ด:
ไม่แสดงคําแนะนํ าปุ่ มหมุนปรับโหมด
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เวลาเริมประหย ัดพง.
ท่านสามารถตังเวลาให ้ปิ ดสวิตช์โดยอัตโนมัต ิ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [เวลาเริมประหย ัดพง.] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที
หมายเหตุ
ั
ฟั งก์ชนประหยั
ดพลังงานจะไม่ทํางานขณะจ่ายพลังงานผ่าน USB แสดงภาพสไลด์โชว์ ขณะบันทึกภาพเคลือนไหว หรือเมือเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์หรือทีว ี
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อุณหภูมป
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ
ตังค่าอุณหภูมข
ิ องกล ้องทีจะสังงานให ้กล ้องปิ ดสวิตช์เองโดยอัตโนมัตใิ นขณะถ่ายภาพ เมือตังค่าไปที [สูง] ท่านจะสามารถถ่ายภาพต่อ
เนืองได ้ แม ้กล ้องจะมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู กกว่าปกติก็ตาม
1

MENU →

(ต ังค่า) → [อุณหภูมป
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
กําหนดอุณหภูมม
ิ าตรฐานทีต ้องการให ้ปิ ดกล ้อง
สูง:
กําหนดอุณหภูมท
ิ สู
ี งกว่าอุณหภูมม
ิ าตรฐานทีต ้องการให ้ปิ ดกล ้อง

หมายเหตุ เมือต ังค่า [อุณหภูมป
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ] ไว้ท ี [สูง]
ห ้ามถ่ายภาพในขณะทีถือกล ้องอยูใ่ นมือ ใช ้ขาตังกล ้อง
การใช ้งานกล ้องในขณะทีถือกล ้องอยูใ่ นมือเป็ นเวลานานๆ อาจทําให ้ได ้รับแผลไหม ้ทีเกิดจากความร ้อนทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา

ํ หร ับภาพเคลือนไหว เมือต ังค่า [อุณหภูมป
ระยะเวลาบ ันทึกต่อเนืองสา
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ] ไว้ท ี [สูง]
เมือกล ้องเริมบันทึกภาพตามค่าเริมต ้นหลังจากปิ ดสวิตช์กล ้องไว ้สักครู่ ระยะเวลาทีใช ้ได ้สําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหวต่อเนืองจะเป็ น
ดังนี ค่าต่อไปนีแสดงเวลาต่อเนืองจากในขณะทีกล ้องเริมบันทึกจนกระทังกล ้องหยุดทําการบันทึก
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม: 20°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม: 30°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม: 40°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 15 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M ไม่ได ้เชือมต่อผ่าน Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M ไม่ได ้เชือมต่อผ่าน Wi-Fi)
หมายเหตุ
แม ้ว่าได ้ตังค่า [อุณหภูมป
ิ ิ ดอัตโนมัต]ิ ไว ้ที [สูง] ก็ตาม แต่ระยะเวลาทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้อาจไม่เปลียนแปลง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาพ
หรืออุณหภูมข
ิ องกล ้อง
ท่านสามารถถ่ายภาพเคลือนไหวต่อเนืองได ้เป็ นระยะเวลาสูงสุดประมาณ 29 นาทีตอ
่ ครัง เวลาบันทึกภาพคือประมาณ 5 นาที เมือถ่ายภาพ
เคลือนไหวในรูปแบบ XAVC S 4K/XAVC S HD 120p/100p (ขีดจํากัดของข ้อกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ์)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระยะเวลาทีบันทึกได ้ของภาพเคลือนไหว
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ต ัวเลือก NTSC/PAL
แสดงภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วยผลิตภัณฑ์บนทีวรี ะบบ NTSC/PAL
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ัวเลือก NTSC/PAL] → [ตกลง]

หมายเหตุ
ถ ้าท่านเสียบการ์ดหน่วยความจําทีได ้ฟอร์แมทด ้วยระบบวิดโี ออืนก่อนหน ้านี จะมีข ้อความแจ ้งว่าท่านต ้องฟอร์แมทการ์ดใหม่อก
ี ครังปรากฏขึน
หากต ้องการบันทึกด ้วยระบบอืน ให ้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําใหม่อก
ี ครังหรือใช ้การ์ดหน่วยความจําอันอืน
เมือท่านดําเนินการ [ตัวเลือก NTSC/PAL] และการตังค่าถูกเปลียนจากการตังค่าเริมต ้น ข ้อความ "เลือกใช ้งานในระบบ NTSC" หรือ "เลือกใช ้งาน
ในระบบ PAL" จะปรากฏขึนบนหน ้าจอเริมต ้น
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ต ังค่า HDMI: ความละเอียด HDMI
เมือท่านเชือมต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับเครืองทีว ี High Definition (HD) ทีช่องต่อ HDMI ด ้วยสาย HDMI (แยกจําหน่าย) ท่านจะสามารถ
เลือกความละเอียด HDMI ทีใช ้ในการส่งภาพไปยังเครืองทีวไี ด ้
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [ความละเอียด HDMI] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
ผลิตภัณฑ์จะระบุทวี ี HD และตังความละเอียดของสัญญาณออกโดยอัตโนมัต ิ
2160p/1080p:
ส่งสัญญาณออกทีระดับ 2160p/1080p
1080p:
ส่งสัญญาณออกทีคุณภาพของภาพระดับ HD (1080p)
1080i:
ส่งสัญญาณออกทีคุณภาพของภาพระดับ HD (1080i)
หมายเหตุ
หากภาพแสดงอย่างไม่ถก
ู ต ้อง เมือใช ้การตังค่า [อัตโนมัต]ิ ให ้เลือก [1080i], [1080p] หรือ [2160p/1080p] ขึนอยูก
่ บ
ั ทีวท
ี จะเชื
ี
อมต่อ
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DSC-WX800

ต ังค่า HDMI: สล ับ 24p/60p (ภาพเคลือนไหว) (เฉพาะทีใชง้ านร่วมก ับรุน
่ 1080 60i ได้)
ท่านสามารถตังค่า 1080/24p หรือ 1080/60p เป็ นรูปแบบสัญญาณออก HDMI เมือตังค่า [
60M] หรือ [24p 100M]

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [24p 50M], [24p

1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [ความละเอียด HDMI] → [1080p] หรือ [2160p/1080p]

2

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

สล ับ 24p/60p] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
60p:
ส่งสัญญาณออกภาพเคลือนไหวเป็ น 60p
24p:
ส่งสัญญาณออกภาพเคลือนไหวเป็ น 24p
หมายเหตุ
ขันตอนที 1 และ 2 สามารถตังค่าสลับกันได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
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DSC-WX800

ต ังค่า HDMI: แสดงข้อมูล HDMI
เลือกว่าจะแสดงหรือไม่แสดงข ้อมูลการถ่ายภาพ เมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับทีวด
ี ้วยสาย HDMI (แยกจําหน่าย)
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [แสดงข้อมูล HDMI] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงข ้อมูลถ่ายภาพบนหน ้าจอทีว ี
ภาพทีบันทึกและข ้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนหน ้าจอทีว ี โดยไม่แสดงอะไรบนจอภาพของกล ้อง
ปิ ด:
ไม่แสดงข ้อมูลถ่ายภาพบนหน ้าจอทีว ี
เฉพาะภาพทีบันทึกเท่านันทีจะแสดงบนหน ้าจอทีว ี ขณะทีภาพทีบันทึกและข ้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนจอภาพของกล ้อง
หมายเหตุ
เมือต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับทีวท
ี รองรั
ี
บ 4K จะมีการเลือก [ปิ ด] โดยอัตโนมัต ิ
หากท่านตังค่า [
จอภาพ

รูปแบบไฟล์] เป็ น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลือนไหวในขณะทีกล ้องเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบน
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DSC-WX800

ั
ต ังค่า HDMI: สญญาณออก
TC (ภาพเคลือนไหว)
ตังว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่งชันข ้อมูล TC (ไทม์โค ้ด) บนสัญญาณออกผ่านขัวต่อ HDMI เมือส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์การใช ้งานระดับ
มืออาชีพอืน ๆ
ั จะแบ่งชันข ้อมูลของไทม์โค ้ดบนสัญญาณออก HDMI โดยผลิตภัณฑ์จะส่งข ้อมูลไทม์โค ้ดเป็ นสัญญาณดิจต
ฟั งก์ชนนี
ิ อล ไม่ใช่เป็ นภาพ
ทีแสดงบนหน ้าจอ จากนันอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อสามารถถอดข ้อมูลเวลาออกมาจากสัญญาณดิจต
ิ อล
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

ั
สญญาณออก
TC] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ส่งสัญญาณไทม์โค ้ดออกไปยังอุปกรณ์อน
ื
ปิ ด:
ไม่สง่ สัญญาณไทม์โค ้ดออกไปยังอุปกรณ์อน
ื
หมายเหตุ
เมือตังค่า [
สัญญาณออก TC] ไว ้ที [เปิ ด] กล ้องอาจไม่สง่ ออกภาพไปยังทีวห
ี รืออุปกรณ์บน
ั ทึกอย่างถูกต ้อง ในกรณีดงั กล่าว ตัง [
สัญญาณออก TC] ไปที [ปิ ด]
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DSC-WX800

ต ังค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลือนไหว)
หากท่านเชือมต่อกล ้องกับเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอก ท่านสามารถใช ้กล ้องสังงานเครืองบันทึก/เครืองเล่นจากระยะไกลให ้เริม/
หยุดการบันทึก
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

ควบคุม REC] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
กล ้องสามารถส่งคําสังบันทึกไปยังเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอก
กล ้องกําลังส่งคําสังบันทึกไปยังเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอก
ปิ ด:
กล ้องไม่สามารถส่งคําสังไปยังเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกให ้เริม/หยุดการบันทึก
หมายเหตุ
ใช ้งานได ้สําหรับเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกทีสนับสนุน [
ั [
เมือท่านใช ้ฟั งก์ชน
เมือตัง [

ควบคุม REC]

ควบคุม REC] ให ้ตังโหมดถ่ายภาพเป็ น

(ภาพเคลือนไหว)

ั [
สัญญาณออก TC] ไว ้ที [ปิ ด] ท่านไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน

ควบคุม REC]

แม ้เมือ
ปรากฏขึน เครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกอาจทํางานไม่ถก
ู ต ้อง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั การตังค่าหรือสถานะของเครืองบันทึก/เครืองเล่น
ตรวจสอบว่าเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกทํางานถูกต ้องหรือไม่กอ
่ นใช ้งาน
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DSC-WX800

ํ หร ับ HDMI
ต ังค่า HDMI: ควบคุมสา
เมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับทีวท
ี รองรั
ี
บ “BRAVIA” Sync โดยใช ้สาย HDMI (แยกจําหน่าย) ท่านสามารถใช ้งานผลิตภัณฑ์นโดยการ
ี
เล็งรีโมทคอนโทรลของทีวไี ปทีทีว ี
ํ หร ับ HDMI] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [ควบคุมสา

1

MENU →

2

ื
เชอมต่
อผลิตภ ัณฑ์นเข้
ี าก ับทีวท
ี รองร
ี
ับ “BRAVIA” Sync
สัญญาณเข ้าของทีวจ
ี ะถูกสลับโดยอัตโนมัต ิ และภาพในผลิตภัณฑ์นจะแสดงขึ
ี
นทีจอทีว ี

3

กดปุ่ม SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีว ี

4

ท่านสามารถควบคุมผลิตภ ัณฑ์นด้
ี วยรีโมทคอนโทรลของทีวไี ด้

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นด
ี ้วยรีโมทคอนโทรลของทีว ี
ปิ ด:
ท่านไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นด
ี ้วยรีโมทคอนโทรลของทีว ี
หมายเหตุ
้ได ้จะมีจํากัด
หากท่านต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับทีวโี ดยใช ้สาย HDMI รายการเมนูทสามารถใช
ี
[ควบคุมสําหรับ HDMI] จะใช ้ได ้เฉพาะกับทีวท
ี รองรั
ี
บ “BRAVIA” Sync เท่านัน นอกจากนี การใช ้งาน SYNC MENU ยังแตกต่างออกไป ขึนอยู่
กับทีวท
ี ท่
ี านใช ้อยู่ หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคําแนะนํ าการใช ้งานทีให ้มากับเครืองทีว ี
หากผลิตภัณฑ์ทํางานไม่ตรงตามทีต ้องการเพือตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลของทีว ี เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับทีวข
ี องผู ้ผลิตรายอืนโดยใช ้การ
เชือมต่อ HDMI ให ้เลือก MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า HDMI] → [ควบคุมสําหรับ HDMI] → [ปิ ด]
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DSC-WX800

ี งออก (ภาพเคลือนไหว)
ต ังค่า HDMI: HDMI ส.เสย
เมือเชือมต่อกล ้องกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ ผ่านสาย HDMI (แยกจําหน่าย) เสียงทีได ้รับจากไมโครโฟนของกล ้องจะถูกส่ง
ออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกระหว่างการบันทึกภาพเคลือนไหวและโหมดสแตนด์บาย ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถตรวจสอบทังภาพและ
เสียงได ้จากอุปกรณ์ภายนอก

ํ หร ับการถ่ายภาพเคลือนไหว
สแตนด์บายสา
นีคือสถานะก่อนทีจะเริมถ่ายภาพเคลือนไหวโดยกดปุ่ ม MOVIE หลังจากหมุนปุ่ มหมุนปรับโหมดไปที
ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ไอคอน “STBY” จะปรากฏบนหน ้าจอ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

(ภาพเคลือนไหว) และตังค่า

ี งออก] → ค่าทีต้องการ
HDMI ส.เสย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ส่งออกเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ปิ ด:
ไม่สง่ ออกเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก
หมายเหตุ
ระหว่างการส่งออกสัญญาณเสียง HDMI จะไม่มก
ี ารสร ้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ขณะบันทึกหรือสินสุดการบันทึกภาพเคลือนไหว แม ้เมือตังค่า
[สัญญาณเสียง] ไปที [เปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การดูภาพบนทีวโี ดยใช ้สาย HDMI
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DSC-WX800

ื
เชอมต่
อ USB
เลือกวิธก
ี ารเชือมต่อ USB เมือต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] → [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] → [ปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า
1

MENU →

ื
(ต ังค่า) → [เชอมต่
อ USB] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
ทําการเชือมต่อแบบ Mass Storage หรือ MTP โดยอัตโนมัต ิ โดยขึนอยูก
่ บ
ั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB อืน ๆ ทีจะเชือมต่อ
ั
คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10 จะเชือมต่อแบบ MTP และสามารถใช ้งานฟั งก์ชนเฉพาะต่
าง ๆ ได ้
Mass Storage:
ทําการเชือมต่อแบบ Mass Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์นี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อืน ๆ
MTP:
ทําการเชือมต่อแบบ MTP ระหว่างผลิตภัณฑ์นี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อืน ๆ คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ Windows 7, Windows 8.1
ั
หรือ Windows 10 จะเชือมต่อแบบ MTP และสามารถใช ้งานฟั งก์ชนเฉพาะต่
าง ๆ ได ้
PC รีโมท:
ั างๆ เช่น การถ่ายภาพและการจัดเก็บภาพลงใน
ใช ้ Imaging Edge เพือสังงานผลิตภัณฑ์นจากคอมพิ
ี
วเตอร์ รวมทังฟั งก์ชนต่
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
อาจใช ้เวลาครูห
่ นึงในการเชือมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์นกั
ี บเครืองคอมพิวเตอร์เมือตังค่า [เชือมต่อ USB] ไว ้ที [อัตโนมัต]ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า PC รีโมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิง
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DSC-WX800

ต ังค่า USB LUN
ั
เพิมระดับความเข ้ากันได ้โดยจํากัดฟั งก์ชนของการเชื
อมต่อ USB
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า USB LUN] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายต ัว:
โดยปกติจะใช ้ [หลายตัว]
ต ัวเดียว:
ตังค่า [ตังค่า USB LUN] ไปที [ตัวเดียว] เฉพาะเมือทําการเชือมต่อไม่ได ้เท่านัน
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DSC-WX800

เครืองชาร์จ USB
ตังว่าจะจ่ายพลังงานผ่านสายไมโคร USB หรือไม่เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB
1

(ต ังค่า) → [เครืองชาร์จ USB] → ค่าทีต้องการ

MENU →

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
จ่ายพลังงานให ้ผลิตภัณฑ์ผา่ นสายไมโคร USB เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปิ ด:
ไม่จา่ ยพลังงานให ้ผลิตภัณฑ์ผา่ นสายไมโคร USB เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถ ้าท่านใช ้อะแดปเตอร์ AC ทีให ้มาด ้วย
จะมีการจ่ายพลังงานแม ้เมือเลือก [ปิ ด] ไว ้

การทํางานทีสามารถใชไ้ ด้ขณะจ่ายไฟเลียงผ่านสาย USB
ตารางต่อไปนีแสดงการทํางานทีสามารถใช ้ได ้/ไม่สามารถใช ้ได ้ขณะจ่ายไฟเลียงผ่านสาย USB
เครืองหมายถูกจะระบุการทํางานทีสามารถใช ้ได ้ และ “―” จะระบุการทํางานทีไม่สามารถใช ้ได ้
การทํางาน

สามารถใชไ้ ด้/ไม่สามารถใชไ้ ด้

การถ่ายภาพ
การเปิ ดดูภาพ
การเชือมต่อ Wi-Fi/NFC/Bluetooth
การชาร์จแบตเตอรี

―

การเปิ ดใช ้งานกล ้องโดยไม่มแ
ี บตเตอรีใส่อยู่

―

หมายเหตุ
ใส่แบตเตอรีเข ้าไปในผลิตภัณฑ์เพือจ่ายพลังงานผ่านสาย USB
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ต ังค่า PC รีโมท: ปลายทางจ ัดเก็บภาพนิง
ตังค่าว่าจะให ้บันทึกภาพนิงทังในกล ้องและในคอมพิวเตอร์หรือไม่ในระหว่างทีถ่ายภาพ PC Remote การตังค่านีจะเป็ นประโยชน์เมือ
ท่านต ้องการตรวจสอบภาพทีบันทึกไว ้ในกล ้องโดยไม่ต ้องปล่อยกล ้อง
ั
PC รีโมท: ใช ้ Imaging Edge เพือสังงานผลิตภัณฑ์นจากคอมพิ
ี
วเตอร์ รวมทังฟั งก์ชนอย่
างเช่น การถ่ายภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

*

1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า PC รีโมท] → [ปลายทางจ ัดเก็บภาพนิง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
PC เท่าน ัน:
บันทึกภาพนิงเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านัน
PC+กล้อง:
บันทึกภาพนิงในคอมพิวเตอร์และกล ้อง
หมายเหตุ
ระหว่างทีทําการถ่ายภาพ PC Remote ท่านจะไม่สามารถเปลียนการตังค่าสําหรับ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิง] ได ้ ปรับการตังค่าก่อนทีจะเริมทําการ
ถ่ายภาพ
หากการ์ดหน่วยความจําทีใส่เข ้าไปในกล ้องไม่สามารถบันทึกได ้ ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได ้ แม ้ว่าจะเลือก [PC+กล ้อง] ก็ตาม
หากท่านเลือก [PC+กล ้อง] และไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจําเข ้าในกล ้อง ท่านจะไม่สามารถกดชัตเตอร์ได ้ แม ้ว่าจะตังค่า [ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด] ไว ้ที
[อนุญาต] ก็ตาม
ขณะทีท่านกําลังดูภาพนิงในกล ้อง ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพโดยใช ้ PC Remote ได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เชือมต่อ USB
ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด
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ภาษา
เลือกภาษาทีต ้องการใช ้ในรายการเมนู คําเตือน และข ้อความต่างๆ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [

ภาษา] → ภาษาทีต้องการ
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ต ัง ว ันที/เวลา
ิ
หน ้าจอการตังนาฬกาจะแสดงขึ
นโดยอัตโนมัตเิ มือท่านเปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นเป็
ี นครังแรก หรือเมือแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายใน
กล ้องคายประจุออกจนหมด เลือกเมนูนเมื
ี อทําการตังวันทีและเวลาหลังจากครังแรก
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ัง ว ันที/เวลา] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปร ับเวลาฤดูรอ
้ น:
เลือกเวลาฤดูร ้อน [เปิ ด]/[ปิ ด]
ว ันที/เวลา:
ตังวันทีและเวลา
รูปแบบว ันที:
เลือกรูปแบบการแสดงวันทีและเวลา
คําแนะนํา
หากต ้องการชาร์จแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้อง ให ้ใส่แบตเตอรีแล ้วปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทงไว
ิ
้ 24 ชัวโมงขึนไป
ิ
ถ ้านาฬกามี
การรีเซ็ตทุกครังทีชาร์จแบตเตอรี อาจเป็ นเพราะแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้องเสือมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ
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ต ังค่าท้องที
ตังค่าพืนทีทีท่านกําลังใช ้ผลิตภัณฑ์อยู่
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่าท้องที] → พืนทีทีต้องการ
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ั
เวอร์ชน
แสดงรุน
่ ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี ตรวจสอบรุน
่ ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นเมื
ี อมีการอัปเดต เป็ นต ้น
1

MENU →

ั
(ต ังค่า) → [เวอร์ชน]

หมายเหตุ
การอัปเดตสามารถทําได ้เฉพาะเมือแบตเตอรีอยูท
่ ระดั
ี บ
เพียงพอ

(แถบแสดงสถานะแบตเตอรีเหลือ 3 แถบ) ขึนไป ใช ้แบตเตอรีทีชาร์จมาอย่าง
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โหมดสาธิต
ั [โหมดสาธิต] จะแสดงภาพเคลือนไหวทีบันทึกไว ้ในการ์ดหน่วยความจําโดยอัตโนมัต ิ (การสาธิต) เมือไม่ได ้ใช ้กล ้องเป็ นระยะ
ฟั งก์ชน
เวลาหนึง โดยปกติ การตังค่าจะอยูท
่ ี [ปิ ด]
1

MENU →

(ต ังค่า) → [โหมดสาธิต] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ภาพเคลือนไหวสาธิตจะเริมเล่นเองอัตโนมัตถ
ิ ้าไม่ได ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์เป็ นเวลาประมาณหนึงนาที จะเล่นเฉพาะภาพเคลือนไหว AVCHD
ทีป้ องกันไว ้เท่านัน
ตังค่าโหมดดูภาพไปที [ดู AVCHD] และป้ องกันไฟล์ภาพเคลือนไหวทีมีวน
ั ทีและเวลาบันทึกทีเก่าทีสุด
ปิ ด:
ไม่แสดงการสาธิต
หมายเหตุ
ั ได ้เฉพาะเมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์โดยใช ้อะแดปเตอร์ AC เฉพาะเท่านัน
ท่านสามารถเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชนนี
เมือไม่มภ
ี าพเคลือนไหว AVCHD ทีป้ องกันไว ้ในการ์ดหน่วยความจํา ท่านจะไม่สามารถเลือก [เปิ ด] ได ้
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รีเซ็ตการต ังค่า
่ า่ เริมต ้น ถึงแม ้ว่าท่านจะทําการ [รีเซ็ตการตังค่า] ภาพทีบันทึกไว ้จะยังคงอยู่
รีเซ็ตผลิตภัณฑ์ให ้กลับคืนสูค
1

MENU →

(ต ังค่า) → [รีเซ็ตการต ังค่า] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
รีเซ็ตการต ังค่ากล้อง:
กําหนดการตังค่าถ่ายภาพหลักให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
ต ังค่าเริมต้น:
กําหนดการตังค่าทังหมดให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
หมายเหตุ
ระวังอย่าถอดก ้อนแบตเตอรีออกขณะรีเซ็ต
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PlayMemories Mobile
เมือใช ้แอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile ของสมาร์ทโฟน ท่านสามารถถ่ายภาพพร ้อมสังงานกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน หรือถ่ายโอน
ภาพทีบันทึกไว ้ในกล ้องไปยังสมาร์ทโฟนได ้ ดาวน์โหลดและติดตังแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile ได ้จากแอปสโตร์ของสมาร์ท
โฟนของท่าน ถ ้าในสมาร์ทโฟนของท่านมี PlayMemories Mobile ติดตังไว ้อยูแ
่ ล ้ว ให ้อัปเดตเป็ นรุน
่ ล่าสุด
ดูรายละเอียดเกียวกับ PlayMemories Mobile ได ้ทีหน ้าสนับสนุน (http://www.sony.net/pmm/)
หมายเหตุ
ั
ขันตอนการใช ้งานหรือการแสดงบนหน ้าจออาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั การอัพเกรดเวอร์ชนในอนาคต
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้ มาร์ทโฟน Android (NFC รีโมทคอนโทรลด้วย One-touch)
การควบคุมกล้องโดยใชส
ท่านสามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟน Android ทีใช ้ NFC ได ้ โดยสัมผัสอุปกรณ์ทงสองเข
ั
้าด ้วยกัน จากนันสังงานผลิตภัณฑ์
โดยใช ้สมาร์ทโฟน
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] โดยการเลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ท
โฟน]
1

ั NFC ของสมาร์ทโฟน
เปิ ดใชง้ านฟังก์ชน

2

เปลียนโหมดผลิตภ ัณฑ์นเป
ี ็ นโหมดถ่ายภาพ
ั NFC ใช ้งานได ้เฉพาะเมือ
ฟั งก์ชน

3

(เครืองหมาย N) แสดงขึนบนหน ้าจอเท่านัน

แตะสมาร์ทโฟนเข้าก ับผลิตภ ัณฑ์

สมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์เชือมต่อกัน และ PlayMemories Mobile จะเริมทํางาน
ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช ้รีโมทคอนโทรลในขณะทีตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน ้าจอสมาร์ทโฟนได ้
นํ าสมาร์ทโฟนแตะกับผลิตภัณฑ์ประมาณ 1-2 วินาที จนกระทัง PlayMemories Mobile เริมขึน

เกียวก ับ “NFC”
ื
NFC เป็ นเทคโนโลยีสอสารไร
้สายระยะสันระหว่างอุปกรณ์หลากชนิด เช่น โทรศัพท์มอ
ื ถือ หรือบัตร IC ฯลฯ NFC ช่วยให ้การสือสาร
ข ้อมูลทําได ้ง่ายขึนเพียงแตะบนจุดแตะทีกําหนด
ื
NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสอสารไร
้สายระยะสัน
หมายเหตุ
ถ ้าท่านทําการเชือมต่อไม่ได ้ ให ้ทําดังนี
เปิ ด PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟน จากนันค่อยๆ ขยับสมาร์ทโฟนไปทาง
ถ ้าสมาร์ทโฟนอยูใ่ นเคส ให ้ถอดเคสออก
ถ ้าผลิตภัณฑ์อยูใ่ นเคส ให ้ถอดเคสออก
ั NFC บนสมาร์ทโฟนของท่าน
ตรวจสอบว่าได ้เปิ ดฟั งก์ชน

(เครืองหมาย N) ของผลิตภัณฑ์นี

อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได ้เนืองจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ใช ้ย่านความถีเดียวกัน หากการเชือมต่อ
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนัน ฟั งก์ชนการเชื
ั
Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก ้ไขได ้โดยการปิ ดฟั งก์ชน
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่
สามารถใช ้งานได ้
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เมือท่านบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรล จอภาพของผลิตภัณฑ์จะมืดลง
เมือตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านจะไม่สามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟน ตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไปที [ปิ ด]
ถ ้าผลิตภัณฑ์นและสมาร์
ี
ทโฟนเชือมต่อกันขณะทีผลิตภัณฑ์อยูใ่ นโหมดดูภาพ ภาพทีแสดงจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
โหมดเครืองบิน
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DSC-WX800

้ มาร์ทโฟน Android (QR Code)
การควบคุมกล้องโดยใชส
้สมาร์ทโฟนของท่านได ้ ให ้เชือมต่อสมาร์ทโฟนเข ้ากับกล ้องโดยใช ้ QR Code
ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นโดยใช
ี
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] โดยการเลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ท
โฟน]
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → [

ื
การเชอมต่
อ]

QR Code (A) และ SSID (B) จะแสดงขึนทีจอภาพของผลิตภัณฑ์นี

2

เปิ ด PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่านและเลือก [สแกน QR Code ของกล้อง]

3

เลือก [OK] บนหน้าจอสมาร์ทโฟน
เมือข ้อความแสดงขึน เลือก [OK] อีกครัง

4

อ่าน QR Code ทีแสดงบนจอภาพของผลิตภ ัณฑ์นด้
ี วยสมาร์ทโฟน
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เมืออ่าน QR Code แล ้ว ข ้อความ [เชือมต่อกับกล ้อง?] จะแสดงขึนบนหน ้าจอสมาร์ทโฟน

5

เลือก [OK] บนหน้าจอสมาร์ทโฟน
สมาร์ทโฟนเชือมต่อกับผลิตภัณฑ์
ขณะนีท่านสามารถถ่ายภาพได ้จากระยะไกลในขณะทีตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน ้าจอสมาร์ทโฟนได ้

คําแนะนํา
เมืออ่าน QR Code แล ้ว SSID (DIRECT-xxxx) และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นจะถู
ี
กลงทะเบียนไปยังสมาร์ทโฟน ซึงจะช่วยให ้ท่านเชือมต่อสมา
ร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์ได ้ง่ายๆ ผ่าน Wi-Fi ในวันหลังโดยเลือก SSID(ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] ก่อนล่วงหน ้า)

หมายเหตุ
อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได ้เนืองจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ใช ้ย่านความถีเดียวกัน หากการเชือมต่อ
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนัน ฟั งก์ชนการเชื
ั
Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก ้ไขได ้โดยการปิ ดฟั งก์ชน
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่
สามารถใช ้งานได ้
เมือท่านบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรล จอภาพของผลิตภัณฑ์จะมืดลง
้ฟั งก์ชน
ั [One-touch(NFC)] หรือ QR Code ให ้ใช ้ SSID และรหัสผ่าน
ถ ้าท่านไม่สามารถเชือมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์นโดยใช
ี

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (SSID)
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DSC-WX800

้ มาร์ทโฟน Android (SSID)
การควบคุมกล้องโดยใชส
ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นด
ี ้วยสมาร์ทโฟนของท่านได ้ โดยเชือมต่อสมาร์ทโฟนเข ้ากับกล ้องโดยใช ้ SSID และรหัสผ่าน
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] โดยการเลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ท
โฟน]
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → [

ื
การเชอมต่
อ]

QR Code จะแสดงขึนบนจอภาพของผลิตภัณฑ์นี

2

กดปุ่ม

(ลบ) ของผลิตภ ัณฑ์น ี

SSID และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นจะแสดงขึ
ี
นทีบนจอภาพของผลิตภัณฑ์

3

เปิ ดใชง้ าน PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟนของท่าน

4

ื น
เลือกชอรุ
่ ของผลิตภ ัณฑ์น ี (DIRECT-xxxx: xxxx)

5

ใสร่ ห ัสผ่านทีแสดงบนผลิตภ ัณฑ์น ี
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สมาร์ทโฟนเชือมต่อกับผลิตภัณฑ์
ขณะนีท่านสามารถถ่ายภาพได ้จากระยะไกลในขณะทีตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน ้าจอสมาร์ทโฟนได ้

หมายเหตุ
อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได ้เนืองจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ใช ้ย่านความถีเดียวกัน หากการเชือมต่อ
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนัน ฟั งก์ชนการเชื
ั
Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก ้ไขได ้โดยการปิ ดฟั งก์ชน
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่
สามารถใช ้งานได ้
เมือท่านบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรล จอภาพของผลิตภัณฑ์จะมืดลง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
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DSC-WX800

การควบคุมกล้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (QR Code)
ท่านสามารถต่อ iPhone หรือ iPad เข ้ากับกล ้องโดยใช ้ QR Code และสังงานกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] โดยการเลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ท
โฟน]
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → [

ื
การเชอมต่
อ]

QR Code (A) และ SSID (B) จะแสดงขึนทีจอภาพของผลิตภัณฑ์นี

2

เปิ ด PlayMemories Mobile บน iPhone หรือ iPad ของท่านแล้วเลือก [สแกน QR Code ของกล้อง]

3

เลือก [OK] บนหน้าจอ iPhone หรือ iPad
เมือข ้อความแสดงขึน เลือก [OK] อีกครัง

4

อ่าน QR Code ทีแสดงบนจอภาพของผลิตภ ัณฑ์นด้
ี วย iPhone หรือ iPad
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5

ติดต ังโปรไฟล์ (ข้อมูลการต ังค่า) โดยทําตามคําแนะนําทีแสดงบนหน้าจอ iPhone หรือ iPad แล้วเลือก [OK]
โปรไฟล์จะถูกติดตังไปยัง iPhone หรือ iPad
ั อครหัสผ่านสําหรับ iPhone หรือ iPad ท่านจะต ้องใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านทีท่านตังสําหรับ
ถ ้าท่านเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชนล็
iPhone หรือ iPad

6

ํ หร ับผลิตภ ัณฑ์นบน
เลือก [Settings] บนหน้าจอ “Home” → [Wi-Fi] → SSID สา
ี
iPhone หรือ iPad
iPhone หรือ iPad จะเชือมต่อกับผลิตภัณฑ์

7

่ น้าจอ “Home” ของ iPhone หรือ iPad แล้วเปิ ด PlayMemories Mobile
กล ับสูห

ขณะนีท่านสามารถถ่ายภาพได ้จากระยะไกลในขณะทีตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน ้าจอ iPhone หรือ iPad ได ้

คําแนะนํา
เมืออ่าน QR Code แล ้ว SSID (DIRECT-xxxx) และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นจะถู
ี
กลงทะเบียนไปยัง iPhone หรือ iPad ซึงจะช่วยให ้ท่านเชือม
ต่อ iPhone หรือ iPad กับผลิตภัณฑ์ได ้ง่าย ๆ ผ่าน Wi-Fi ในวันหลังโดยเลือก SSID(ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] ก่อนล่วงหน ้า)
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หมายเหตุ
อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได ้เนืองจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ใช ้ย่านความถีเดียวกัน หากการเชือมต่อ
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนัน ฟั งก์ชนการเชื
ั
Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก ้ไขได ้โดยการปิ ดฟั งก์ชน
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่
สามารถใช ้งานได ้
เมือท่านบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรล จอภาพของผลิตภัณฑ์จะมืดลง
้ QR Code ให ้ใช ้ SSID และรหัสผ่าน
ถ ้าท่านไม่สามารถเชือมต่อ iPhone หรือ iPad กับผลิตภัณฑ์นโดยใช
ี

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (SSID)
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DSC-WX800

การควบคุมกล้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (SSID)
ท่านสามารถควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad ได ้ด ้วยการต่อ iPhone หรือ iPad เข ้ากับกล ้องโดยใช ้ SSID และรหัสผ่าน
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ตังค่า [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] ไว ้ที [เปิ ด] โดยการเลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ท
โฟน]
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → [

ื
การเชอมต่
อ]

QR Code จะแสดงขึนบนจอภาพของผลิตภัณฑ์นี

2

กดปุ่ม

(ลบ) ของผลิตภ ัณฑ์น ี

SSID และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นจะแสดงขึ
ี
นทีบนจอภาพของผลิตภัณฑ์

3

ื น
เลือกชอรุ
่ ของผลิตภ ัณฑ์น ี (DIRECT-xxxx: xxxx) บนหน้าจอการต ังค่า Wi-Fi ของ iPhone หรือ iPad ของท่าน

4

ใสร่ ห ัสผ่านทีแสดงบนผลิตภ ัณฑ์น ี
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iPhone หรือ iPad จะเชือมต่อกับผลิตภัณฑ์

5

ื
ยืนย ันว่า iPhone หรือ iPad ของท่านเชอมต่
อก ับ “SSID” ทีแสดงในผลิตภ ัณฑ์นแล้
ี ว

6

่ น้าจอ “Home” ของ iPhone หรือ iPad แล้วเปิ ด PlayMemories Mobile
กล ับสูห

ขณะนีท่านสามารถถ่ายภาพได ้จากระยะไกลในขณะทีตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน ้าจอ iPhone หรือ iPad ได ้

หมายเหตุ
อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได ้เนืองจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ใช ้ย่านความถีเดียวกัน หากการเชือมต่อ
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนัน ฟั งก์ชนการเชื
ั
Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก ้ไขได ้โดยการปิ ดฟั งก์ชน
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่
สามารถใช ้งานได ้
เมือท่านบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรล จอภาพของผลิตภัณฑ์จะมืดลง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
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DSC-WX800

ั ง
่ สมาร์ทโฟน: สง
่ ไปย ังสมาร์ทโฟน
ฟังก์ชนส
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพนิงหรือภาพเคลือนไหว XAVC S ไปยังสมาร์ทโฟนและเปิ ดดูได ้ต ้องติดตังแอปพลิเคชัน PlayMemories
Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน
1

MENU →

ั ง
่ สมาร์ทโฟน]→ [สง
่ ไปย ังสมาร์ทโฟน] → ค่าทีต้องการ
(เครือข่าย) → [ฟังก์ชนส

ถ ้าท่านกดปุ่ ม

2

(ส่งไปยังสมาร์ทโฟน) ในโหมดดูภาพ หน ้าจอตังค่าสําหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] จะปรากฏขึน

ํ หร ับการถ่ายโอน หน้าจอข้อมูลจะปรากฏบนผลิตภ ัณฑ์ เชอมต่
ื
ถ้าผลิตภ ัณฑ์พร้อมสา
อสมาร์ทโฟนก ับผลิตภ ัณฑ์โดย
้ อ
ใชข
้ มูลน ัน
วิธก
ี ารตังค่าสําหรับการเชือมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนแต่ละรุน
่

รายละเอียดรายการเมนู
เลือกบนอุปกรณ์น:ี
เลือกภาพบนผลิตภัณฑ์ทจะถ่
ี
ายโอนไปยังสมาร์ทโฟน
(1) เลือกจาก [ภาพนี] [ทังหมดของวันทีนี] หรือ [หลายภาพ]
ตัวเลือกทีปรากฏบนหน ้าจออาจแตกต่างไปตามโหมดดูภาพทีเลือกในกล ้อง
(2) ถ ้าเลือก [หลายภาพ] ท่านสามารถเลือกภาพทีต ้องการได ้โดยกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม จากนันกด MENU → [ตกลง]
เลือกบนสมาร์ทโฟน:
แสดงภาพทังหมดทีบันทึกในการ์ดหน่วยความจําของผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟน
หมายเหตุ
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพทีจัดเก็บไว ้ในการ์ดหน่วยความจําของกล ้องเท่านัน
ท่านสามารถเลือกขนาดภาพทีจะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต ้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA]
หากต ้องการเปลียนขนาดภาพ โปรดทําตามขันตอนต่อไปนี
สําหรับสมาร์ทโฟน Android
เริม PlayMemories Mobile และเปลียนขนาดภาพโดย [ตังค่า] → [ขนาดภาพคัดลอก]
สําหรับ iPhone/iPad
เลือก PlayMemories Mobile ในเมนูตงค่
ั า และเปลียนขนาดภาพโดยใช ้ [ขนาดภาพคัดลอก]
ท่านไม่สามารถส่งภาพเคลือนไหวรูปแบบ AVCHD ได ้
ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือข ้อมูลดังเดิมของภาพเคลือนไหว XAVC S HD ทีบันทึกด ้วยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยังสมาร์ทโฟนได ้ ท่านสามารถถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน
ภาพเคลือนไหวทีถ่ายโอนอาจแสดงไม่ถก
ู ต ้อง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น ภาพเคลือนไหวอาจไม่แสดงอย่างราบรืน หรืออาจไม่ม ี
เสียง
ภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวอาจไม่สามารถเปิ ดดูบนสมาร์ทโฟนได ้ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั รูปแบบของภาพ
244

ผลิตภัณฑ์นแบ่
ี งปั นข ้อมูลการเชือมต่อสําหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] กับอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตให ้เชือมต่อ ถ ้าต ้องการเปลียนอุปกรณ์ทได
ี ้รับ
อนุญาตให ้เชือมต่อกับผลิตภัณฑ์ ให ้รีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนต่อไปนี MENU →
(เครือข่าย) → [ตังค่า Wi-Fi] →
[รีเซ็ต SSID/รหัสลับ] หลังจากรีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อแล ้ว ท่านต ้องลงทะเบียนสมาร์ทโฟนอีกครัง
เมือตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านจะไม่สามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟน ตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไปที [ปิ ด]
ขณะถ่ายโอนภาพจํานวนมากหรือภาพเคลือนไหวทีมีความยาว ขอแนะนํ าให ้จ่ายไฟให ้กล ้องจากเต ้ารับติดผนังโดยใช ้อะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มา
ด ้วย)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (NFC รีโมทคอนโทรลด ้วย One-touch)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (SSID)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (SSID)
การส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน Android (NFC การแชร์ด ้วย One-touch)
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
โหมดเครืองบิน
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ั ง
่ สมาร์ทโฟน: เป้าหมายทีสง
่ (ภาพเคลือนไหวพร็อกซ)ี
ฟังก์ชนส
เมือถ่ายโอนวิดโี อ XAVC S ไปยังสมาร์ทโฟนด ้วย [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ท่านสามารถตังค่าได ้ว่าจะถ่ายโอนภาพเคลือนไหวพร็อกซีที
อัตราบิตตําหรือภาพเคลือนไหวต ้นฉบับทีอัตราบิตสูง
1

MENU →

ั ง
่ สมาร์ทโฟน] → [
(เครือข่าย) → [ฟังก์ชนส

่ ] → ค่าทีต้องการ
เป้าหมายทีสง

รายละเอียดรายการเมนู
ี าน ัน:
พร็อกซเท่
ถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน
ต้นฉบ ับเท่าน ัน:
ถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวต ้นฉบับเท่านัน
พร็อกซ ี & ต้นฉบ ับ:
ถ่ายโอนทังภาพเคลือนไหวพร็อกซีและต ้นฉบับ
หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือข ้อมูลดังเดิมของภาพเคลือนไหว XAVC S HD ทีบันทึกด ้วยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยังสมาร์ทโฟนได ้ ท่านสามารถถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน
ขณะถ่ายโอนภาพจํานวนมากหรือภาพเคลือนไหวทีมีความยาว ขอแนะนํ าให ้จ่ายไฟให ้กล ้องจากเต ้ารับติดผนังโดยใช ้อะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มา
ด ้วย)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
บันทึกภาพพร็อกซี
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่ ภาพไปย ังสมาร์ทโฟน Android (NFC การแชร์ดว้ ย One-touch)
การสง
เพียงแตะแค่ครังเดียว ท่านจะสามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟน Android ทีมี NFC และส่งภาพทีแสดงบนหน ้าจอผลิตภัณฑ์
ไปยังสมาร์ทโฟนได ้โดยตรง ท่านสามารถถ่ายโอนภาพนิงและภาพเคลือนไหว XAVC S
1

ั NFC ของสมาร์ทโฟน
เปิ ดใชง้ านฟังก์ชน

2

แสดงภาพเดียวบนผลิตภ ัณฑ์

3

แตะสมาร์ทโฟนเข้าก ับผลิตภ ัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กบ
ั สมาร์ทโฟนจะเชือมต่อกัน และ PlayMemories Mobile จะเริมขึนโดยอัตโนมัตบ
ิ นสมาร์ทโฟน จากนันภาพทีแสดง
จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ั
ก่อนจะแตะสมาร์ทโฟน ให ้ยกเลิกฟั งก์ชนสลี
ปและการล็อคหน ้าจอของสมาร์ทโฟน
ั NFC ใช ้งานได ้เฉพาะเมือ
ฟั งก์ชน
(เครืองหมาย N) แสดงบนผลิตภัณฑ์เท่านัน
นํ าสมาร์ทโฟนแตะกับผลิตภัณฑ์ประมาณ 1-2 วินาที จนกระทัง PlayMemories Mobile เริมขึน
ั งสมาร์ทโฟน] → [ส่งไปยัง
หากต ้องการถ่ายโอนภาพตังแต่สองภาพขึนไป ให ้เลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ฟั งก์ชนส่
สมาร์ทโฟน] เพือเลือกภาพ หลังจากหน ้าจอเปิ ดการเชือมต่อปรากฏขึน ใช ้ NFC เพือเชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั สมาร์ทโฟน

เกียวก ับ “NFC”
ื
NFC เป็ นเทคโนโลยีสอสารไร
้สายระยะสันระหว่างอุปกรณ์หลากชนิด เช่น โทรศัพท์มอ
ื ถือ หรือบัตร IC ฯลฯ NFC ช่วยให ้การสือสาร
ข ้อมูลทําได ้ง่ายขึนเพียงแตะบนจุดแตะทีกําหนด
ื
NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสอสารไร
้สายระยะสัน
หมายเหตุ
ท่านสามารถเลือกขนาดภาพทีจะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต ้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA]
หากต ้องการเปลียนขนาดภาพ โปรดทําตามขันตอนต่อไปนี
เริม PlayMemories Mobile และเปลียนขนาดภาพโดย [ตังค่า] → [ขนาดภาพคัดลอก]
ท่านไม่สามารถส่งภาพเคลือนไหวรูปแบบ AVCHD ได ้
ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือข ้อมูลดังเดิมของภาพเคลือนไหว XAVC S HD ทีบันทึกด ้วยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยังสมาร์ทโฟนได ้ ท่านสามารถถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน

247

ภาพเคลือนไหวทีถ่ายโอนอาจแสดงไม่ถก
ู ต ้อง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น ภาพเคลือนไหวอาจไม่แสดงอย่างราบรืน หรืออาจไม่ม ี
เสียง
ั NFC ถ ้าดัชนีภาพแสดงอยูบ
ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพด ้วยฟั งก์ชน
่ นผลิตภัณฑ์
ถ ้าท่านทําการเชือมต่อไม่ได ้ ให ้ทําดังนี
เปิ ด PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟน จากนันค่อยๆ ขยับสมาร์ทโฟนไปทาง
ถ ้าสมาร์ทโฟนอยูใ่ นเคส ให ้ถอดเคสออก
ถ ้าผลิตภัณฑ์อยูใ่ นเคส ให ้ถอดเคสออก
ั NFC บนสมาร์ทโฟนของท่าน
ตรวจสอบว่าได ้เปิ ดฟั งก์ชน

(เครืองหมาย N) ของผลิตภัณฑ์นี

เมือตัง [โหมดเครืองบิน] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านไม่สามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั สมาร์ทโฟน ตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไปที [ปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
โหมดเครืองบิน
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DSC-WX800

่ ไปย ังคอมพิวเตอร์
สง
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพทีเก็บไว ้ในผลิตภัณฑ์ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่อกับจุดเชือมต่อไร ้สาย หรือเราเตอร์บรอดแบนด์ไร ้สาย
และทําการสํารองภาพได ้ง่ายๆ โดยใช ้การดําเนินการนี ก่อนเริมการดําเนินการนี ให ้ติดตัง PlayMemories Home บนคอมพิวเตอร์ของ
ท่านและบันทึกจุดเชือมต่อลงในผลิตภัณฑ์
1

เปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์

2

MENU →

่ ไปย ังคอมพิวเตอร์]
(เครือข่าย) → [สง

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์อาจจะปิ ดสวิตช์ตวั เองอัตโนมัตห
ิ ลังจากจัดเก็บภาพลงเครืองคอมพิวเตอร์แล ้ว ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั การตังค่าแอปพลิเคชันบนเครือง
คอมพิวเตอร์ของท่าน
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพจากผลิตภัณฑ์ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์เพียงครังละหนึงเครืองเท่านัน
ถ ้าท่านต ้องการถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์เครืองอืน ให ้เชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั คอมพิวเตอร์ผา่ นทาง USB แล ้วทําตามคําแนะนํ าใน
PlayMemories Home
ไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหวพร็อกซีได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การติดตัง PlayMemories Home
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
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ดูภาพบนทีว ี
ท่านสามารถดูภาพบนจอทีวท
ี รองรั
ี
บเครือข่ายด ้วยการถ่ายโอนภาพจากผลิตภัณฑ์โดยไม่ต ้องเชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั ทีวด
ี ้วยสายเคเบิล
สําหรับทีวบ
ี างรุน
่ ท่านอาจจะต ้องดําเนินการบางอย่างกับทีว ี หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคําแนะนํ าการใช ้งานทีให ้มากับ
เครืองทีว ี
ื
(เครือข่าย) → [ดูภาพบนทีว]ี → อุปกรณ์ทต้
ี องการจะเชอมต่
อ

1

MENU →

2

เมือต้องการดูภาพแบบสไลด์โชว์ ให้กดทีตรงกลางปุ่มควบคุม

กดด ้านขวา/ซ ้ายของปุ่ มควบคุม เพือเปิ ดภาพถัดไป/ก่อนหน ้าด ้วยตัวเอง
หากต ้องการเปลียนอุปกรณ์ทจะเชื
ี
อมต่อ กดทีด ้านล่างของปุ่ มควบคุม แล ้วเลือก [ชืออุปกรณ์]

การต ังค่าสไลด์โชว์
ท่านสามารถเปลียนการตังค่าสไลด์โชว์ได ้โดยกดทีด ้านล่างของปุ่ มควบคุม
เปิ ดดูภาพทีเลือก:
เลือกกลุม
่ ของภาพทีต ้องการเปิ ดดู
ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิง):
เลือกจาก [ทังหมด] และ [ทุกภาพในฟ.ด.]
ดูภาพตามว ันที:
เลือกจาก [ทังหมด] และ [ทุกภาพในวันทีนี]
เวลาแสดงภาพ:
เลือกจาก [สัน] และ [ยาว]
ลูกเล่น*:
เลือกจาก [เปิ ด] และ [ปิ ด]
ขนาดภาพทีแสดง:
เลือกจาก [HD] และ [4K]
*

ั ได ้เท่านัน
การตังค่าใช ้ได ้ผลกับทีว ี BRAVIA ซึงใช ้กับฟั งก์ชนนี

หมายเหตุ
ั บนทีวท
ท่านสามารถใช ้ฟั งก์ชนนี
ี รองรั
ี
บ DLNA Renderer
ท่านสามารถดูภาพบนทีวท
ี รองรั
ี
บ Wi-Fi Direct หรือทีวท
ี รองรั
ี
บเครือข่าย (รวมทังทีวท
ี รองรั
ี
บเครือข่ายแบบใช ้สาย)
หากท่านเชือมต่อทีวแ
ี ละผลิตภัณฑ์นโดยไม่
ี
ใช ้ Wi-Fi Direct ท่านจะต ้องบันทึกจุดเชือมต่อก่อน
การแสดงภาพบนจอทีวอ
ี าจใช ้เวลานาน
ไม่สามารถแสดงภาพเคลือนไหวบนทีวผ
ี า่ นระบบ Wi-Fi ใช ้สาย HDMI (แยกจําหน่าย)
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ื
ต ังค่าเชอมตํ
าแหน่ง
ท่านสามารถใช ้แอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile เพือรับข ้อมูลการระบุตําแหน่งจากสมาร์ทโฟนทีเชือมต่อกับกล ้องของท่านได ้โดย
ใช ้การสือสาร Bluetooth ท่านสามารถบันทึกข ้อมูลการระบุตําแหน่งทีได ้มาเมือถ่ายภาพ

การเตรียมการล่วงหน้า
ั
ในการใช ้ฟั งก์ชนเชื
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งของกล ้อง จะต ้องมีแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile
ถ ้า “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง” ไม่ปรากฏทีหน ้าบนสุดของ PlayMemories Mobile ท่านต ้องทําขันตอนต่อไปนีไว ้ล่วงหน ้า

1. ติดตัง PlayMemories Mobile ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
ท่านสามารถติดตัง PlayMemories Mobile ได ้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟน หากท่านได ้ติดตังแอปพลิเคชันไว ้แล ้ว ให ้อัปเดต
เป็ นรุน
่ ล่าสุด
ั [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ของกล ้อง
2. ถ่ายโอนภาพทีบันทึกไว ้ล่วงหน ้าไปยังสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช ้ฟั งก์ชน
หลังจากถ่ายโอนภาพทีบันทึกโดยใช ้กล ้องไปยังสมาร์ทโฟนของท่านแล ้ว “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง” จะปรากฏทีหน ้าบนสุด
ของแอปพลิเคชัน

ข ันตอนการใชง้ าน
: การดําเนินการทีทําในสมาร์ทโฟน
: การดําเนินการทีทําในกล ้อง

1.

ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟนเปิ ดใช ้งานอยู่
: ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฟั งก์ชน
อย่าทําการจับคู่ Bluetooth ในหน ้าจอตังค่าของสมาร์ทโฟน ในขันตอนที 2 ถึง 7 ทําการจับคูโ่ ดยใช ้กล ้องและแอปพลิเคชัน
PlayMemories Mobile
หากท่านทําการจับคูใ่ นหน ้าจอตังค่าของสมาร์ทโฟนโดยไม่ได ้ตังใจในขันตอนที 1 ให ้ยกเลิกการจับคู่ จากนันทําการจับคูต
่ าม
ขันตอนที 2 ถึง 7 ต่อไปนี โดยใช ้กล ้องและแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile

2.

: ในกล ้อง เลือก MENU →

ั Bluetooth] → [เปิ ด]
(เครือข่าย) → [ตังค่า Bluetooth] → [ฟั งก์ชน

3.

: ในกล ้อง เลือก MENU →

(เครือข่าย) → [ตังค่า Bluetooth] → [การจับคู]่

4.

: เปิ ด PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟนของท่านและแตะ “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง”
ถ ้า “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง” ไม่ปรากฏขึน ให ้ทําตามขันตอน “การเตรียมการล่วงหน ้า” ทีด ้านบน

5.
6.
7.

: เปิ ดใช ้งาน [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ในหน ้าจอตังค่า [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile
: ทําตามคําแนะนํ าในหน ้าจอตังค่า [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile จากนันเลือกกล ้องของท่านจาก
รายการ
: เลือก [ตกลง] เมือข ้อความปรากฏขึนบนจอภาพของกล ้อง
การจับคูก
่ ล ้องและ PlayMemories Mobile เสร็จสมบูรณ์

8.

: ในกล ้อง เลือก MENU →

(เครือข่าย) → [

ตังค่าเชือมตําแหน่ง] → [เชือมโยงข ้อมูลตําแหน่ง] → [เปิ ด]

(ไอคอนรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง) จะแสดงขึนบนจอภาพของกล ้อง ข ้อมูลการระบุตําแหน่งทีสมาร์ทโฟนได ้รับมาโดยใช ้
GPS ฯลฯ จะถูกบันทึกไว ้เมือถ่ายภาพ
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รายละเอียดรายการเมนู
ื
เชอมโยงข้
อมูลตําแหน่ง:
ตังค่าว่าให ้รับข ้อมูลการระบุตําแหน่งโดยเชือมโยงกับสมาร์ทโฟนหรือไม่
แก้เวลาอ ัตโนม ัติ:
ตังค่าว่าให ้แก ้ไขการตังวันทีของกล ้องโดยอัตโนมัตโิ ดยใช ้ข ้อมูลจากสมาร์ทโฟนทีเชือมโยงกันหรือไม่
ปร ับพืนทีอ ัตโนม ัติ:
ตังค่าว่าให ้แก ้ไขการตังพืนทีของกล ้องโดยอัตโนมัตโิ ดยใช ้ข ้อมูลจากสมาร์ทโฟนทีเชือมโยงกันหรือไม่

ไอคอนทีจะแสดงขึนขณะกําล ังร ับข้อมูลการระบุตา
ํ แหน่ง
(กําลังรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง): กล ้องกําลังรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง
(ไม่สามารถรับข ้อมูลการระบุตําแหน่งได ้): กล ้องไม่สามารถรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง
(การเชือมต่อ Bluetooth ใช ้งานได ้): ทําการเชือมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนแล ้ว
(การเชือมต่อ Bluetooth ใช ้งานไม่ได ้): ไม่ได ้ทําการเชือมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟน
คําแนะนํา
สามารถเชือมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่ง เมือ PlayMemories Mobile กําลังทํางานในสมาร์ทโฟนของท่าน แม ้ว่าจอภาพของสมาร์ทโฟนจะดับลง
อย่างไรก็ตาม หากปิ ดกล ้องไปชัวขณะ ข ้อมูลการระบุตําแหน่งอาจไม่เชือมโยงทันทีเมือท่านเปิ ดกล ้องขึนมาอีกครัง ในกรณีนี ข ้อมูลการระบุ
ตําแหน่งจะเชือมโยงทันทีหากท่านเปิ ดหน ้าจอ PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟน
เมือไม่ได ้ใช ้งาน PlayMemories Mobile เช่น เมือรีสตาร์ทสมาร์ทโฟน ให ้เปิ ด PlayMemories Mobile เพือเริมการเชือมโยงข ้อมูลการระบุ
ตําแหน่งต่อไปใหม่
ในแอปพลิเคชัน PlayMemories Home ท่านสามารถดูภาพในแผนทีได ้โดยนํ าเข ้าภาพทีมีข ้อมูลการระบุตําแหน่งไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน
สําหรับรายละเอียด โปรดดูท ี Help ของ PlayMemories Home
ั
หากฟั งก์ชนเชื
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งทํางานไม่ถก
ู ต ้อง ให ้ดูหมายเหตุตอ
่ ไปนีและทําการจับคูอ
่ ก
ี ครัง
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟนเปิ ดใช ้งานอยู่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฟั งก์ชน
้ฟั งก์ชน
ั Bluetooth
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ากล ้องไม่ได ้เชือมต่อกับอุปกรณ์อนโดยใช
ื
ยืนยันว่า [โหมดเครืองบิน] สําหรับกล ้องถูกตังค่าไปที [ปิ ด]
ลบข ้อมูลการจับคูส
่ ําหรับกล ้องทีบันทึกไว ้ใน PlayMemories Mobile
ดําเนินการ [รีเซ็ตตังค่าเครือข่าย] ของกล ้อง
สําหรับวิดโี อคําแนะนํ าอย่างละเอียด โปรดไปทีหน ้าสนับสนุนต่อไปนี
http://www.sony.net/pmm/btg/

หมายเหตุ
เมือท่านลบการตังค่ากล ้อง ข ้อมูลการจับคูจ
่ ะถูกลบด ้วย หากต ้องการทําการจับคูอ
่ ก
ี ครัง ให ้ลบข ้อมูลการจับคูส
่ ําหรับกล ้องทีบันทึกไว ้ใน
PlayMemories Mobile ก่อนลองอีกครัง
ข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่ได ้รับการบันทึก เมือกล ้องรับข ้อมูลไม่ได ้ เช่น เมือยกเลิกการเชือมต่อ Bluetooth
กล ้องสามารถจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth ได ้สูงสุด 15 เครือง แต่สามารถเชือมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งกับข ้อมูลของสมาร์ทโฟนเพียงเครือง
ั [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง]
เดียวเท่านัน หากท่านต ้องการเชือมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งกับข ้อมูลของสมาร์ทโฟนเครืองอืน ให ้ปิ ดฟั งก์ชน
ของสมาร์ทโฟนทีเชือมโยงอยูแ
่ ล ้ว
หากการเชือมต่อ Bluetooth ไม่เสถียร ให ้นํ าสิงกีดขวางต่างๆ เช่น คนหรือวัตถุโลหะ ทีอยูร่ ะหว่างกล ้องกับสมาร์ทโฟนทีจับคูอ
่ อกจากบริเวณนัน
เมือจับคูก
่ ล ้องกับสมาร์ทโฟน โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ใช ้เมนู [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ใน PlayMemories Mobile

สมาร์ทโฟนทีรองร ับ
สมาร์ทโฟน Android: Android 5.0 หรือใหม่กว่าและใช ้ร่วมกันได ้กับ Bluetooth 4.0 หรือใหม่กว่า*
iPhone/iPad: iPhone 4S หรือใหม่กว่า/iPad เจนเนอเรชัน 3 หรือใหม่กว่า
*
*

สําหรับข ้อมูลล่าสุด โปรดดูทเว็
ี บไซต์สนับสนุน
สําหรับรุน
่ ของ Bluetooth โปรดดูทเว็
ี บไซต์สําหรับสมาร์ทโฟนของท่าน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Home
253

PlayMemories Mobile
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ตังค่า Bluetooth
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โหมดเครืองบิน
ั เกียวกับการทํางานไร ้สายทังหมดได ้ชัวคราว รวมถึง Wi-Fi
ขณะทีท่านอยูบ
่ นเครืองบินหรือทีอืน ๆ ท่านสามารถปิ ดฟั งก์ชนที
1

MENU →

(เครือข่าย) → [โหมดเครืองบิน] → ค่าทีต้องการ

หากตัง [โหมดเครืองบิน] ไว ้ที [เปิ ด] รูปเครืองบินจะปรากฏบนหน ้าจอ

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ต ังค่า Wi-Fi: กด WPS
หากจุดเชือมต่อมีปม
ุ่ Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่านสามารถบันทึกจุดเชือมต่อลงในผลิตภัณฑ์นได
ี ้อย่างง่ายดาย
(เครือข่าย) →[ต ังค่า Wi-Fi] → [กด WPS]

1

MENU →

2

ื
ื
กดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนจุดเชอมต่
อเพือทีจะเชอมต่
อ

หมายเหตุ
[กด WPS] ทํางานเมือตังค่าความปลอดภัยของจุดเชือมต่อไปที WPA หรือ WPA2 และจุดเชือมต่อรองรับการใช ้งานปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup
(WPS) เท่านัน ถ ้าตังค่าความปลอดภัยไว ้ที WEP หรือจุดเชือมต่อของท่านไม่ รองรับวิธก
ี ารกดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ให ้ทําการ
[ตังค่าจุดเชือมต่อ]
ั
ดูรายละเอียดเกียวกับฟั งก์ชนและการตั
งค่าทีใช ้งานได ้ของจุดเชือมต่อจากคําแนะนํ าการใช ้งานของจุดเชือมต่อ หรือติดต่อผู ้ดูแลระบบจุดเชือมต่อ
อาจไม่สามารถทําการเชือมต่อได ้หรือระยะการสือสารอาจจะสันลง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาวะแวดล ้อม เช่น ชนิดวัสดุของผนังและสิงกีดขวาง หรือ
คลืนวิทยุระหว่างผลิตภัณฑ์และจุดเชือมต่อ ถ ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี ให ้เปลียนตําแหน่งผลิตภัณฑ์ไปทีอืน หรือขยับผลิตภัณฑ์เข ้าใกล ้จุดเชือมต่อ
ให ้มากขึน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
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ื
ต ังค่า Wi-Fi: ต ังค่าจุดเชอมต่
อ
ท่านสามารถบันทึกจุดเชือมต่อได ้ด ้วยตนเอง ก่อนเริมกระบวนการ ให ้ตรวจสอบชือ SSID ของจุดเชือมต่อ ระบบความปลอดภัย และรหัส
ผ่าน อุปกรณ์บางประเภทอาจถูกตังรหัสผ่านไว ้ล่วงหน ้าแล ้ว ดูรายละเอียดเพิมเติมได ้จากคําแนะนํ าการใช ้งานจุดเชือมต่อ หรือปรึกษาผู ้
ดูแลระบบของจุดเชือมต่อ
ื
(เครือข่าย) → [ต ังค่า Wi-Fi] → [ต ังค่าจุดเชอมต่
อ]

1

MENU →

2

ื
เลือกจุดเชอมต่
อทีต้องการบ ันทึก

ื
เมือจุดเชอมต่
อทีต้องการแสดงขึนบนหน้าจอ: เลือกจุดเชือมต่อทีต ้องการ
ื
เมือจุดเชอมต่
อทีต้องการไม่แสดงบนหน้าจอ: เลือก [ตังค่าแมนนวล] แล ้วตังค่าจุดเชือมต่อ
ื SSID ของจุดเชือมต่อ แล ้วเลือกระบบความปลอดภัย
หากท่านเลือก [ตังค่าแมนนวล] ใส่ชอ

3

ใสร่ ห ัสผ่าน แล้วเลือก [ตกลง]

จุดเชือมต่อทีไม่มเี ครืองหมาย

4

ไม่จําเป็ นต ้องใส่รหัสผ่าน

เลือก [ตกลง]

รายการต ังค่าอืนๆ
ท่านอาจต ้องการตังค่ารายการอืนๆ เพิมเติม ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สถานะหรือวิธต
ี งค่
ั าจุดเชือมต่อของท่าน
WPS PIN:
แสดงรหัส PIN ทีใส่ในอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อ
ื
การเชอมต่
อทีเลือกก่อน:
เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
ต ังค่า IP Address:
เลือก [อัตโนมัต]ิ หรือ [แมนนวล]
257

IP Address:
หากท่านใส่ทอยู
ี ่ IP ด ้วยตัวเอง ให ้ใส่ทอยู
ี ท
่ กํ
ี าหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวย์เริมต้น:
ถ ้าท่านตังค่า [ตังค่า IP Address] ไว ้ที [แมนนวล] ให ้ใส่ทอยู
ี แ
่ ต่ละแห่งตามสภาพแวดล ้อมเครือข่ายของท่าน
หมายเหตุ
หากในอนาคตต ้องการให ้ความสําคัญกับจุดเชือมต่อทีบันทึกไว ้ ให ้ตัง [การเชือมต่อทีเลือกก่อน] ไว ้ที [เปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์
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ต ังค่า Wi-Fi: แสดง MAC address
แสดงหมายเลข MAC ของผลิตภัณฑ์นี
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ต ังค่า Wi-Fi] → [แสดง MAC address]
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ต ังค่า Wi-Fi: รีเซ็ต SSID/รห ัสล ับ
ผลิตภัณฑ์นแบ่
ี งปั นข ้อมูลการเชือมต่อสําหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] และ [ การเชือมต่อ] กับอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตให ้เชือมต่อ ถ ้า
ต ้องการเปลียนอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตให ้เชือมต่อ ให ้รีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อ
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ต ังค่า Wi-Fi] → [รีเซ็ต SSID/รห ัสล ับ] → [ตกลง]

หมายเหตุ
หากท่านเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟนหลังจากรีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อแล ้ว ท่านต ้องตังค่าให ้กับสมาร์ทโฟนอีกครัง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน
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ื ปกรณ์
แก้ไขชออุ
ท่านสามารถเปลียนชือของอุปกรณ์สําหรับการเชือมต่อ Wi-Fi Direct หรือ Bluetooth ได ้
ื ปกรณ์]
(เครือข่าย) → [แก้ไขชออุ

1

MENU →

2

่ งใสข
่ อ
่ ออุ
ื ปกรณ์→[ตกลง]
เลือกชอ
้ ความ จากน ันใสช

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์
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รีเซ็ตต ังค่าเครือข่าย
่ ารตังค่าเริมต ้น
รีเซ็ตการตังค่าเครือข่ายทังหมดให ้กลับสูก
1

MENU →

(เครือข่าย) → [รีเซ็ตต ังค่าเครือข่าย] → [ตกลง]
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สภาพแวดล้อมเครืองคอมพิวเตอร์ทแนะนํ
ี
า
ท่านสามารถตรวจสอบสภาพแวดล ้อมคอมพิวเตอร์ทใช
ี ้งานได ้กับซอฟต์แวร์จาก URL ต่อไปนี:
http://www.sony.net/pcenv/
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ํ หร ับคอมพิวเตอร์ Mac
ซอฟต์แวร์สา
ดูรายละเอียดเกียวกับซอฟต์แวร์สําหรับคอมพิวเตอร์ Mac ได ้ที URL ต่อไปนี:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
หมายเหตุ
้งานได ้แตกต่างกันในแต่ละภูมภ
ซอฟต์แวร์ทสามารถใช
ี
ิ าค

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์
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PlayMemories Home
ท่านสามารถใช ้ PlayMemories Home ทําสิงต่อไปนี:
ท่านสามารถนํ าเข ้าภาพทีถ่ายด ้วยผลิตภัณฑ์นไปยั
ี
งคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถเปิ ดดูภาพทีนํ าเข ้าไปยังคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถแชร์ภาพโดยใช ้ PlayMemories Online
ท่านสามารถแก ้ไขภาพเคลือนไหว เช่น โดยการตัดหรือการรวมภาพเข ้าด ้วยกัน
ท่านสามารถเพิมเอฟเฟ็ คต่างๆ เช่น BGM และคําบรรยายใต ้ภาพ ให ้กับภาพเคลือนไหว

และสําหรับ Windows ท่านสามารถทําสิงต่อไปนีได ้ด ้วย:
ท่านสามารถจัดระเบียบภาพทีอยูใ่ นเครืองคอมพิวเตอร์บนปฏิทน
ิ ตามวันทีถ่ายภาพเพือการเรียกดู
ท่านสามารถแก ้ไขและปรับแต่งภาพ เช่น ตัดขอบและเปลียนขนาด
ท่านสามารถสร ้างแผ่นดิสก์จากภาพเคลือนไหวทีนํ าเข ้าสูเ่ ครืองคอมพิวเตอร์
สามารถสร ้างแผ่น Blu-ray หรือแผ่น AVCHD จากภาพเคลือนไหวรูปแบบ XAVC S
่ ริการบนเครือข่าย (ต ้องเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต)
ท่านสามารถส่งภาพขึนสูบ
ท่านสามารถนํ าเข ้าภาพนิงและภาพเคลือนไหวทีมีข ้อมูลสถานทีกํากับอยูไ่ ปยังคอมพิวเตอร์แล ้วเปิ ดดูบนแผนที
ดูรายละเอียดอืนๆ ได ้ที Help ของ PlayMemories Home

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การติดตัง PlayMemories Home
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การติดต ัง PlayMemories Home
1

้ น
ใชอ
ิ เทอร์เน็ ตเบราว์เซอร์บนเครืองคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าไปที URL ข้างล่างนี จากน ันดาวน์โหลด PlayMemories
Home โดยทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
http://www.sony.net/pm/
ต ้องเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต
สําหรับคําแนะนํ าโดยละเอียด โปรดดูทหน
ี ้าสนับสนุนของ PlayMemories Home (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านัน)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

2

์ ลิตภ ัณฑ์
ื
เชอมต่
อผลิตภ ัณฑ์เข้าก ับเครืองคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสายไมโคร USB (ทีให้มาด้วย) จากน ันเปิ ดสวิตชผ
ั
อาจมีฟังก์ชนใหม่
ๆ เพิมเข ้ามาใน PlayMemories Home เชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บเครืองคอมพิวเตอร์อก
ี ครัง แม ้ว่าจะมี
PlayMemories Home ติดตังอยูใ่ นเครืองคอมพิวเตอร์ของท่านแล ้วก็ตาม
อย่าถอดสายไมโคร USB (ทีให ้มาด ้วย) ออกจากกล ้องขณะทีกล ้องกําลังทํางานอยู่ หรือเมือหน ้าจอการเข ้าถึงยังแสดงอยู่
เพราะอาจทําให ้ข ้อมูลเสียหายได ้

A: ต่อเข ้ากับขัวต่อ Multi/Micro USB
B: ต่อเข ้ากับช่องต่อ USB ของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
เข ้าสูร่ ะบบในฐานะ Administrator (ผู ้ดูแลระบบ)
อาจจําเป็ นต ้องรีสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ของท่าน เมือหน ้าจอยืนยันการรีสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ปรากฏ ให ้ทําการรีสตาร์ทเครืองโดยปฏิบต
ั ิ
ตามคําแนะนํ าบนหน ้าจอ
DirectX อาจจะถูกติดตังด ้วย ทังนีขึนกับสภาพแวดล ้อมของเครืองคอมพิวเตอร์ของท่าน
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ื
การเชอมต่
อก ับคอมพิวเตอร์
1

่ บตเตอร์ทชาร์
ใสแ
ี
จมาอย่างเพียงพอลงในกล้อง

2

เปิ ดกล้องและคอมพิวเตอร์

3

ื
ตรวจสอบ [เชอมต่
อ USB] ภายใต้

4

ื
เชอมต่
อกล้องเข้าก ับเครืองคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายไมโคร USB (ทีให้มาด้วย) (A)

(ต ังค่า) ว่าได้ต ังค่าไว้ท ี [Mass Storage] แล้ว

เมือเชือมต่อกล ้องเข ้ากับคอมพิวเตอร์เป็ นครังแรก คอมพิวเตอร์อาจเริมขันตอนจดจํากล ้องโดยอัตโนมัต ิ รอจนกว่าขันตอนดัง
กล่าวจะเสร็จสิน
ถ ้าท่านเชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั เครืองคอมพิวเตอร์ด ้วยสายไมโคร USB ขณะทีตัง [เครืองชาร์จ USB] ไว ้ที [เปิ ด] ผลิตภัณฑ์จะ
ได ้รับไฟจ่ายจากเครืองคอมพิวเตอร์ของท่าน (ค่าเริมต ้น: [เปิ ด])

หมายเหตุ
อย่าเปิ ด/ปิ ด หรือรีสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให ้ตืนจากโหมดหลับขณะทีมีการเชือมต่อ USB ระหว่างกล ้องกับเครือง
คอมพิวเตอร์แล ้ว การกระทําดังกล่าวอาจจะทําให ้เกิดความเสียหายได ้ ก่อนเปิ ด/ปิ ด หรือรีสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให ้ตืน
จากโหมดหลับ ให ้ถอดกล ้องออกจากเครืองคอมพิวเตอร์กอ
่ น

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เชือมต่อ USB
ตังค่า USB LUN
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การนําเข้าภาพไปย ังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช ้ PlayMemories Home
ั PlayMemories Home ได ้ที Help
PlayMemories Home ช่วยให ้สามารถนํ าเข ้าภาพได ้อย่างง่ายดาย ดูรายละเอียดเกียวกับฟั งก์ชน
ของ PlayMemories Home

ํ หร ับ Windows)
การนําเข้าภาพไปย ังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช ้ PlayMemories Home (สา
เมือ AutoPlay Wizard ปรากฏขึนหลังทําการเชือมต่อ USB ระหว่างผลิตภัณฑ์นกั
ี บเครืองคอมพิวเตอร์ คลิก [Open folder to view
files] → [OK] → [DCIM] จากนันคัดลอกภาพทีต ้องการไปยังคอมพิวเตอร์

ํ หร ับ Mac)
การนําเข้าภาพไปย ังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช ้ PlayMemories Home (สา
เชือมต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน ดับเบิลคลิกไอคอนทีเพิงปรากฏขึนมาบนพืนหน ้าจอ → โฟลเดอร์ทบรรจุ
ี
ภาพที
ท่านต ้องการนํ าเข ้า แล ้วลากไฟล์ภาพไปปล่อยทีไอคอนฮาร์ดดิสก์
หมายเหตุ
ั
สําหรับฟั งก์ชนการทํ
างานต่างๆ เช่น การนํ าเข ้าภาพเคลือนไหว XAVC S หรือภาพเคลือนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร์ ให ้ใช ้ PlayMemories
Home
ห ้ามแก ้ไขหรือปรับเปลียนไฟล์/โฟลเดอร์ภาพเคลือนไหว AVCHD หรือ XAVC S จากคอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่ออยู่ ไฟล์ภาพเคลือนไหวอาจเสีย
หายหรือเปิ ดเล่นไม่ได ้ ห ้ามลบหรือคัดลอกภาพเคลือนไหว AVCHD หรือภาพเคลือนไหว XAVC S ในการ์ดหน่วยความจําจากคอมพิวเตอร์ Sony
ไม่รับผิดชอบต่อผลทีเกิดจากการดําเนินการดังกล่าวผ่านทางคอมพิวเตอร์
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ื
การต ัดการเชอมต่
อกล้องก ับคอมพิวเตอร์
ทําตามขันตอนที 1 และ 2 ด ้านล่างก่อนดําเนินการดังต่อไปนี
การถอดสายไมโคร USB
ถอดการ์ดหน่วยความจํา
ปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์
ื
(เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภ ัยและเอาสอออก)
บนแถบงาน

1

คลิก

2

คลิกข้อความทีปรากฏขึน

หมายเหตุ
สําหรับคอมพิวเตอร์ Mac ให ้ลากไอคอนการ์ดหน่วยความจําหรือไอคอนไดร์ฟไปวางทีไอคอน “ถังขยะ” กล ้องจะถูกตัดการเชือมต่อจาก
คอมพิวเตอร์
สําหรับคอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ Windows 7/Windows 8 อาจไม่มไี อคอนตัดการเชือมต่อปรากฏขึน ในกรณีดงั กล่าว ท่านสามารถข ้ามขันตอนข ้างต ้นได ้
อย่าถอดสายไมโคร USB ออกจากกล ้องในขณะทีไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงติดสว่างอยู่ เนืองจากอาจส่งผลให ้ข ้อมูลได ้รับความเสียหาย
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Imaging Edge
ั าง ๆ เช่น การถ่ายภาพระยะไกลจากเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
Imaging Edge เป็ นชุดซอฟต์แวร์ทมี
ี ฟังก์ชนต่
Viewer:
ท่านสามารถแสดงและค ้นหาภาพได ้
Edit:
ั
ท่านสามารถแก ้ไขภาพด ้วยฟั งก์ชนแก
้ไข เช่น Tone Curve, การแรเงา ฯลฯ
Remote:
ท่านสามารถปรับการตังค่ากล ้องหรือถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่อกับกล ้องด ้วยสาย USB
เมือต ้องการควบคุมกล ้องโดยใช ้คอมพิวเตอร์ ให ้เลือก MENU →
(ตังค่า) → [เชือมต่อ USB] → [PC รีโมท] ก่อนจะเชือมต่อ
กล ้องเข ้ากับคอมพิวเตอร์ด ้วยสาย USB
สําหรับรายละเอียดเกียวกับวิธใี ช ้ Imaging Edge กรุณาดูทหน
ี ้าสนับสนุน
http://www.sony.net/disoft/help/

การติดต ัง Imaging Edge บนเครืองคอมพิวเตอร์ของท่าน
ดาวน์โหลดและติดตังซอฟต์แวร์ได ้จาก URL ต่อไปนี:
http://www.sony.net/disoft/d/

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เชือมต่อ USB
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การเลือกแผ่นดิสก์ทจะสร้
ี
าง
ท่านสามารถสร ้างแผ่นดิสก์ทสามารถเปิ
ี
ดดูได ้บนอุปกรณ์อนจากภาพเคลื
ื
อนไหวทีบันทึกด ้วยกล ้องนี
ชนิดอุปกรณ์ทสามารถเปิ
ี
ดดูดส
ิ ก์ได ้จะขึนอยูก
่ บ
ั ประเภทของแผ่นดิสก์ เลือกประเภทแผ่นดิสก์ทเหมาะกั
ี
บอุปกรณ์ทท่
ี านจะใช ้ในการเปิ ดดู
ดิสก์
รูปแบบภาพเคลือนไหวอาจถูกแปลงขณะทีสร ้างแผ่นดิสก์ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ประเภทของภาพเคลือนไหว

คุณภาพของภาพระด ับความละเอียดสูง (HD) (แผ่น Blu-ray)
ภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) สามารถบันทึกลงในแผ่น Blu-ray ได ้ ทําให ้ได ้แผ่นดิสก์ทมี
ี คณ
ุ ภาพ
ของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)
แผ่นดิสก์ Blu-ray ช่วยให ้ท่านสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) และมีระยะเวลายาวนาน
กว่าแผ่นดีวด
ี ี
รูปแบบของภาพเคลือนไหวทีสามารถบันทึกได ้: XAVC S, AVCHD
เครืองเล่น: อุปกรณ์เล่นแผ่น Blu-ray (เครืองเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray, PlayStation 4 เป็ นต ้น)

คุณภาพของภาพระด ับความละเอียดสูง (HD) (แผ่นบ ันทึก AVCHD)
ภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) สามารถบันทึกลงในสือดีวด
ี ี เช่น แผ่น DVD-R ได ้ ทําให ้ได ้แผ่นดิสก์ท ี
มีคณ
ุ ภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)
รูปแบบของภาพเคลือนไหวทีสามารถบันทึกได ้: XAVC S, AVCHD
เครืองเล่น: อุปกรณ์เล่นแผ่นรูปแบบ AVCHD (เครืองเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray, PlayStation 4 เป็ นต ้น)
ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์นด
ี ้วยเครืองเล่นดีวด
ี ธ
ี รรมดาทัวไป

คุณภาพของภาพระด ับความละเอียดมาตรฐาน (STD)
ภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD) ซึงแปลงมาจากภาพเคลือนไหวความละเอียดสูง (HD)
สามารถบันทึกลงในสือดีวด
ี ี เช่น แผ่น DVD-R ได ้ ทําให ้ได ้แผ่นดิสก์ทคุ
ี ณภาพของภาพมีความละเอียดมาตรฐาน (STD)
รูปแบบของภาพเคลือนไหวทีสามารถบันทึกได ้: AVCHD
เครืองเล่น: อุปกรณ์เล่นดีวด
ี ท
ี วไป
ั
(เครืองเล่นดีวด
ี ี คอมพิวเตอร์ทสามารถเล่
ี
นแผ่นดีวด
ี ไี ด ้ เป็ นต ้น)
คําแนะนํา
ท่านสามารถใช ้แผ่นดิสก์ขนาด 12 ซม. ชนิดต่อไปนีกับ PlayMemories Home
BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: เขียนทับไม่ได ้
BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: เขียนทับได ้
ไม่สามารถบันทึกเพิมได ้
อัปเดตเครือง “PlayStation 4” ของท่านให ้มีซอฟต์แวร์ระบบ “PlayStation 4” รุน
่ ล่าสุดเสมอ

หมายเหตุ
ไม่สามารถบันทึกภาพเคลือนไหว 4K ลงในแผ่นดิสก์ทมี
ี คณ
ุ ภาพของภาพ 4K ได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสร ้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
271

การสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
การสร ้างแผ่น DVD จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐาน
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การสร้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
ท่านสามารถสร ้างแผ่น Blu-ray ทีสามารถเล่นบนอุปกรณ์เล่นแผ่น Blu-ray (เช่น เครืองเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray หรือ PlayStation
4 เป็ นต ้น)
้ อมพิวเตอร์
A. วิธส
ี ร้างโดยใชค
เมือใช ้คอมพิวเตอร์ Windows ท่านสามารถคัดลอกภาพเคลือนไหวทีนํ าเข ้ามายังคอมพิวเตอร์และสร ้างแผ่น Blu-ray โดยใช ้
PlayMemories Home
คอมพิวเตอร์ของท่านจะต ้องสามารถสร ้างแผ่น Blu-ray ได ้
เมือสร ้างแผ่น Blu-ray เป็ นครังแรก ให ้เชือมต่อกล ้องกับคอมพิวเตอร์ด ้วยสาย USB ซอฟต์แวร์ทจํ
ี าเป็ นต ้องใช ้จะถูกเพิมลงใน
คอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัต ิ (จําเป็ นต ้องเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต)
สําหรับรายละเอียดเกียวกับวิธส
ี ร ้างแผ่นดิสก์โดยใช ้ PlayMemories Home โปรดดูทคู
ี ม
่ อ
ื ช่วยเหลือสําหรับ PlayMemories Home
้ ป
่ อมพิวเตอร์
B. วิธส
ี ร้างโดยใชอ
ุ กรณ์อนที
ื ไม่ใชค
ท่านยังสามารถสร ้างแผ่นดิสก์ Blu-ray โดยใช ้เครืองบันทึก Blu-ray และอืน ๆ ได ้เช่นกัน
โปรดดูรายละเอียดในคูม
่ อ
ื การใช ้งานอุปกรณ์
หมายเหตุ
เมือสร ้างแผ่น Blu-ray โดยใช ้ PlayMemories Home จากภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วยรูปแบบ XAVC S คุณภาพของภาพจะถูกแปลงเป็ น
1920×1080 (60i/50i) ทังนีไม่สามารถสร ้างแผ่นดิสก์ทภาพมี
ี
คณ
ุ ภาพดังเดิมได ้
หากต ้องการบันทึกภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพดังเดิม ให ้คัดลอกภาพเคลือนไหวไปยังคอมพิวเตอร์หรือสือภายนอก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การเลือกแผ่นดิสก์ทจะสร
ี
้าง
การสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
การสร ้างแผ่น DVD จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐาน
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การสร้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบ ันทึก AVCHD) จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
ท่านสามารถสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) ทีสามารถเล่นบนอุปกรณ์ทรองรั
ี
บ AVCHD (เช่น เครืองเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray
หรือ PlayStation 4 เป็ นต ้น)
้ อมพิวเตอร์
A. วิธส
ี ร้างโดยใชค
เมือใช ้คอมพิวเตอร์ Windows ท่านสามารถคัดลอกภาพเคลือนไหวทีนํ าเข ้ามายังคอมพิวเตอร์และสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD)
โดยใช ้ PlayMemories Home
คอมพิวเตอร์ของท่านต ้องสามารถสร ้างแผ่นดีวด
ี ไี ด ้ (แผ่นบันทึก AVCHD)
เมือสร ้างแผ่นดีวด
ี เี ป็ นครังแรก ให ้เชือมต่อกล ้องกับคอมพิวเตอร์ด ้วยสาย USB ซอฟต์แวร์ทจํ
ี าเป็ นต ้องใช ้จะถูกเพิมลงในคอมพิวเตอร์
ของท่านโดยอัตโนมัต ิ (จําเป็ นต ้องเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต)
สําหรับรายละเอียดเกียวกับวิธส
ี ร ้างแผ่นดิสก์โดยใช ้ PlayMemories Home โปรดดูทคู
ี ม
่ อ
ื ช่วยเหลือสําหรับ PlayMemories Home
้ ป
่ อมพิวเตอร์
B. วิธส
ี ร้างโดยใชอ
ุ กรณ์อนที
ื ไม่ใชค
ท่านสามารถสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) โดยใช ้เครืองบันทึก Blu-ray และอืน ๆ ได ้เช่นกัน
โปรดดูรายละเอียดในคูม
่ อ
ื การใช ้งานอุปกรณ์
หมายเหตุ
เมือสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) โดยใช ้ PlayMemories Home จากภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วยรูปแบบ XAVC S คุณภาพของภาพจะ
ถูกแปลงเป็ น 1920×1080 (60i/50i) ทังนีไม่สามารถสร ้างแผ่นดิสก์ทภาพมี
ี
คณ
ุ ภาพดังเดิมได ้
หากต ้องการบันทึกภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพดังเดิม ให ้คัดลอกภาพเคลือนไหวไปยังคอมพิวเตอร์หรือสือภายนอก
เมือสร ้างแผ่นบันทึก AVCHD โดยใช ้ PlayMemories Home จากภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วยรูปแบบ AVCHD โดยตังค่า [
ไว ้ที [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] คุณภาพของภาพจะถูกแปลง และไม่สามารถสร ้างแผ่นดิสก์ทภาพมี
ี
คณ
ุ ภาพดังเดิมได ้
การแปลงข ้อมูลนีอาจใช ้เวลานาน หากต ้องการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยให ้ภาพมีคณ
ุ ภาพเท่าเดิม ให ้ใช ้แผ่นดิสก์ Blu-ray

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การเลือกแผ่นดิสก์ทจะสร
ี
้าง
การสร ้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
การสร ้างแผ่น DVD จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐาน
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การสร้างแผ่น DVD จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพระด ับมาตรฐาน
ท่านสามารถสร ้างแผ่น DVD ทีสามารถเล่นบนอุปกรณ์เล่นแผ่น DVD ทัวไป (เครืองเล่น DVD คอมพิวเตอร์ทสามารถเล่
ี
นแผ่น DVD
เป็ นต ้น)
้ อมพิวเตอร์
A. วิธส
ี ร้างโดยใชค
เมือใช ้คอมพิวเตอร์ Windows ท่านสามารถคัดลอกภาพเคลือนไหวทีนํ าเข ้ามายังคอมพิวเตอร์ และสร ้างแผ่นดีวด
ี โี ดยใช ้
PlayMemories Home
คอมพิวเตอร์ของท่านต ้องสามารถสร ้างแผ่นดีวด
ี ไี ด ้
เมือสร ้างแผ่นดีวด
ี เี ป็ นครังแรก ให ้เชือมต่อกล ้องกับคอมพิวเตอร์ด ้วยสาย USB ติดตังซอฟต์แวร์เสริมเฉพาะเพิมเติมตามคําแนะนํ าบน
หน ้าจอ (จําเป็ นต ้องเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต)
สําหรับรายละเอียดเกียวกับวิธส
ี ร ้างแผ่นดิสก์โดยใช ้ PlayMemories Home โปรดดูท ี Help สําหรับ PlayMemories Home
้ ป
่ อมพิวเตอร์
B. วิธส
ี ร้างโดยใชอ
ุ กรณ์อนที
ื ไม่ใชค
ท่านสามารถสร ้างแผ่นดีวด
ี โี ดยใช ้เครืองบันทึก Blu-ray เครืองบันทึก HDD ฯลฯ ได ้เช่นกัน
โปรดดูรายละเอียดในคูม
่ อ
ื การใช ้งานอุปกรณ์

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การเลือกแผ่นดิสก์ทจะสร
ี
้าง
การสร ้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
การสร ้างแผ่นดีวด
ี ี (แผ่นบันทึก AVCHD) จากภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพความละเอียดสูง
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การใชร้ ายการ MENU
ท่านสามารถเปลียนแปลงการตังค่าทีเกียวกับรูปแบบการทํางานของกล ้องทังหมดรวมถึงการถ่ายภาพ การแสดงภาพและวิธก
ี ารใช ้งาน
ั าง ๆ ของกล ้องจาก MENU ได ้เช่นกัน
ท่านสามารถใช ้งานฟั งก์ชนต่
1

กดปุ่ม MENU เพือแสดงหน้าจอเมนู

2

เลือกการต ังค่าทีท่านต้องการปร ับโดยกดด้านบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรง
กลางปุ่มควบคุม
เลือกไอคอนทีด ้านบนของหน ้าจอ (A) แล ้วกดด ้านซ ้าย/ขวา ของปุ่ มควบคุม เพือย ้ายไปยังรายการ MENU อืน
ท่านสามารถกลับไปยังหน ้าจอก่อนหน ้าได ้โดยการกดปุ่ ม MENU (B)

3

เลือกการต ังค่าทีต้องการ แล้วกดตรงกลาง เพือยืนย ันการเลือก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เมนูแบบเรียงต่อกัน
เพิมรายการ

276
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คุณภาพ JPEG (ภาพนิง)
เลือกคุณภาพของภาพ JPEG
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

คุณภาพ JPEG] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ:
เนืองจากอัตราการบีบอัดข ้อมูลจะเพิมขึนจาก [ละเอียดมาก] เป็ น [ละเอียด] เป็ น [ปกติ] ขนาดของไฟล์จะลดลงตามลําดับเดียวกัน ทําให ้
สามารถบันทึกไฟล์ได ้จํานวนมากกว่าในการ์ดหน่วยความจําหนึงอัน แต่คณ
ุ ภาพของภาพจะด ้อยกว่า
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ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิง)
ยิงภาพมีขนาดใหญ่ขน
ึ ภาพจะมีรายละเอียดมากขึน เมือพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิงภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได ้
จํานวนมากขึน
1

(ต ังค่ากล้อง1) → [

MENU →

ขนาดภาพ JPEG] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 3:2

L: 16M

4896×3264 พิกเซล

M: 8.9M

3648×2432 พิกเซล

S: 4.5M

2592×1728 พิกเซล

เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 4:3

L: 18M

4896×3672 พิกเซล

M: 10M

3648×2736 พิกเซล

S: 5.0M

2592×1944 พิกเซล

VGA

640×480 พิกเซล

เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 16:9

L: 13M

4896×2752 พิกเซล

M: 7.5M

3648×2056 พิกเซล

S: 2.1M

1920×1080 พิกเซล

เมือต ังค่า [

อ ัตราสว่ นภาพ] ไว้ท ี 1:1

L: 13M

3664×3664 พิกเซล

M: 7.5M

2736×2736 พิกเซล

S: 3.7M

1920×1920 พิกเซล

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
อัตราส่วนภาพ (ภาพนิง)
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อ ัตราสว่ นภาพ (ภาพนิง)
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

อ ัตราสว่ นภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
3:2:
อัตราส่วนเท่ากับฟิ ลม
์ แผ่น 35 มม.
4:3:
อัตราส่วนทีเหมาะสมสําหรับการดูบนโทรทัศน์ทไม่
ี รองรับความละเอียดสูง
16:9:
อัตราส่วนทีเหมาะสมสําหรับการดูบนโทรทัศน์ทรองรั
ี
บความละเอียดสูง
1:1:
อัตราส่วนแนวนอนและแนวตังเท่ากัน
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DSC-WX800

พาโนรามา: ขนาด
ตังขนาดภาพเมือถ่ายภาพพาโนรามา ขนาดภาพแตกต่างกันไปตามการตังค่า [พาโนรามา: ทิศทาง]
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [พาโนรามา: ขนาด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เมือตัง [พาโนรามา: ทิศทาง] ไว ้ที [ขึน] หรือ [ลง]
ปกติ: 3872×2160
กว้าง: 5536×2160

เมือตัง [พาโนรามา: ทิศทาง] ไว ้ที [ซ ้าย] หรือ [ขวา]
ปกติ: 8192×1856
กว้าง: 12416×1856

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพพาโนรามา
พาโนรามา: ทิศทาง
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พาโนรามา: ทิศทาง
ตังค่าทิศทางการหมุนกล ้องเมือถ่ายภาพพาโนรามา
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [พาโนรามา: ทิศทาง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ขวา:
หมุนกล ้องจากซ ้ายไปขวา
ซา้ ย:
หมุนกล ้องจากขวาไปซ ้าย
ขึน:
หมุนกล ้องจากล่างขึนบน
ลง:
หมุนกล ้องจากบนลงล่าง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพพาโนรามา
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NR ที ISO สูง (ภาพนิง)
เมือถ่ายภาพด ้วยความไว ISO สูง ผลิตภัณฑ์จะลดจุดรบกวนทีปรากฏเด่นชัดขึนเมือผลิตภัณฑ์มค
ี วามไวแสงสูง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

NR ที ISO สูง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
เปิ ดระบบลดจุดรบกวน ISO สูง ระดับปกติ
ตํา:
เปิ ดระบบลดจุดรบกวน ISO สูง เพียงเล็กน ้อย
หมายเหตุ
[

NR ที ISO สูง] ถูกล็อคไว ้ที [ปกติ] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

283

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ขอบเขตส ี (ภาพนิง)
วิธก
ี ารแทนสีโดยใช ้ตัวเลขต่างๆ หรือช่วงของการผลิตสีซาํ เรียกว่า “ขอบเขตสี” ท่านสามารถเปลียนขอบเขตสีให ้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของภาพ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

ขอบเขตส]ี → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
sRGB:
นีเป็ นพิกด
ั สีมาตรฐานของกล ้องดิจต
ิ อล ใช ้ [sRGB] ในการถ่ายภาพปกติ เช่น เมือท่านต ้องการพิมพ์ภาพโดยไม่ทําการปรับแต่งใด ๆ
AdobeRGB:
พิกด
ั สีนมี
ี ขอบเขตการสร ้างสีทกว
ี ้าง Adobe RGB ให ้ผลดีในกรณีทวัี ตถุมส
ี เี ขียวหรือแดงสดใส ชือไฟล์ของภาพทีบันทึกเริมต ้นด ้วย “_.”
หมายเหตุ
[AdobeRGB] ใช ้สําหรับโปรแกรมหรือเครืองพิมพ์ทสนั
ี บสนุนการจัดการสีและการเลือกพิกด
ั สีของ DCF2.0 อาจจะไม่สามารถพิมพ์ภาพหรือดู
ภาพด ้วยสีทถู
ี กต ้อง ถ ้าหากโปรแกรมหรือเครืองพิมพ์ไม่สนับสนุน Adobe RGB
เมือเปิ ดแสดงภาพทีถ่ายด ้วย [AdobeRGB] บนอุปกรณ์ทไม่
ี สนับสนุนAdobe RGB ภาพจะมีความอิมสีลดน ้อยลง
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การสล ับโหมดอ ัตโนม ัติ (โหมดอ ัตโนม ัติ)
กล ้องนีมีโหมดถ่ายภาพอัตโนมัตส
ิ องโหมดดังต่อไปนี: [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] และ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ท่านสามารถเปลียนโหมดอัตโนมัตเิ ป็ น
ถ่ายภาพตามวัตถุและความพอใจของท่าน
1

ต ังปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [โหมดอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติอ ัจฉริยะ:
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยการจําแนกบรรยากาศอัตโนมัต ิ
อ ัตโนม ัติพเิ ศษ:
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยการจําแนกบรรยากาศอัตโนมัต ิ โหมดนีถ่ายภาพในทีมืดหรือย ้อนแสงได ้ชัดเจน
หมายเหตุ
ในโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] กระบวนการบันทึกจะกินเวลานานขึน เนืองจากผลิตภัณฑ์ทําการผสมภาพ ในกรณีนี
ขึนและจะได ้ยินเสียงชัตเตอร์ดงั ขึนหลายครัง แต่กล ้องจะบันทึกเพียงภาพเดียว
ในโหมด [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] เมือ

(ไอคอนซ ้อนภาพ) จะปรากฏ

(ไอคอนซ ้อนภาพ) ปรากฏขึน อย่าเคลือนย ้ายกล ้องก่อนทีกล ้องจะบันทึกภาพถ่ายหลายภาพแล ้ว

ั วนใหญ่จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัต ิ และท่านไม่สามารถปรับการตังค่าได ้ด ้วยตัว
สําหรับโหมด [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] และ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ฟั งก์ชนส่
เอง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ
อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ
โปรแกรมอัตโนมัต
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เลือกบรรยากาศ
ให ้ท่านถ่ายภาพด ้วยค่าทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้าตามบรรยากาศ
1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที SCN (เลือกบรรยากาศ)

2

หมุนปุ่มควบคุม เพือเลือกการต ังค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
บุคคล:
เบลอฉากหลักและปรับวัตถุให ้คมชัด ปรับเน ้นโทนสีผวิ อย่างนุ่มนวล

มาโคร:
ถ่ายภาพระยะใกล ้ของวัตถุ เช่น ดอกไม ้ แมลง อาหาร หรือสิงของชินเล็กๆ

วิว:
ั สดใส
ถ่ายภาพทีครอบคลุมทุกระยะของฉากในภาพ เพือให ้ได ้ภาพทีมีโฟกัสคมชัดและสีสน

ตะว ันตกดิน:
ถ่ายภาพสีแดงของดวงอาทิตย์ตกได ้อย่างสวยงาม

ทิวท ัศน์กลางคืน:
ถ่ายภาพกลางคืนโดยไม่สญ
ู เสียสภาพบรรยากาศความมืด
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กลางคืน ถือด้วยมือ:
ถ่ายภาพกลางคืนทีมีจด
ุ รบกวนและอาการเบลอน ้อยลง โดยไม่ใช ้ขาตังกล ้อง กล ้องจะถ่ายภาพติดต่อกันหลายภาพ แล ้วทําการประมวล
ผล เพือลดอาการเบลอของวัตถุ อาการกล ้องสันไหว และจุดรบกวน

บุคคลกลางคืน:
ถ่ายภาพบุคคลกลางคืนโดยใช ้แฟลช
แฟลชไม่ยกตัวขึนโดยอัตโนมัต ิ ยกแฟลชขึนด ้วยตัวเองก่อนถ่ายภาพ

ั
ป้องก ันภาพสนไหว:
ให ้ท่านถ่ายภาพในทีร่ม โดยไม่ใช ้แฟลชและลดอาการวัตถุเบลอ ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพติดต่อกันหลายภาพ แล ้วทําการผสมเพือสร ้าง
เป็ นภาพใหม่ โดยลดอาการเบลอของวัตถุและจุดรบกวน

ั เลียง:
สตว์
ช่วยให ้สามารถถ่ายภาพสัตว์เลียงด ้วยการตังค่าทีดีทสุ
ี ด

อาหาร:
ั ทีสว่างสดใสและชวนน่ารับประทาน
ช่วยให ้สามารถถ่ายภาพการจัดอาหารด ้วยสีสน

ดอกไม้ไฟ:
ช่วยให ้สามารถถ่ายภาพดอกไม ้ไฟได ้อย่างงดงาม
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ความไวแสงสูง:
ให ้ท่านถ่ายภาพนิงแม ้ในทีมืด โดยไม่ใช ้แฟลช และลดอาการวัตถุเบลอ ช่วยให ้สามารถถ่ายฉากภาพเคลือนไหวทีมืดให ้สว่างขึนอีกด ้วย

คําแนะนํา
เปลียนบรรยากาศได ้โดยหมุนปุ่ มควบคุม ในหน ้าจอถ่ายภาพ แล ้วเลือกบรรยากาศใหม่

หมายเหตุ
ภายใต ้การตังค่าต่อไปนี ความเร็วชัตเตอร์จะช ้ากว่า ดังนันจึงแนะนํ าให ้ใช ้ขาตังกล ้อง ฯลฯ เพือป้ องกันไม่ให ้ภาพเบลอ
[ทิวทัศน์กลางคืน]
[บุคคลกลางคืน]
[ดอกไม ้ไฟ]
ในโหมด [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว] ชัตเตอร์จะคลิก 4 ครังแล ้วกล ้องจึงบันทึกภาพ
การลดเบลอจะได ้ผลด ้อยลงแม ้ใช ้ [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว] เมือถ่ายวัตถุตอ
่ ไปนี:
วัตถุทเคลื
ี
อนไหวด ้วยทิศทางไม่แน่นอน
วัตถุอยูใ่ กล ้กับผลิตภัณฑ์มากเกินไป
วัตถุทมี
ี ลวดลายคล ้ายคลึงต่อเนืองกัน เช่น ท ้องฟ้ า หาดทราย หรือสนามหญ ้า
วัตถุทเปลี
ี
ยนแปลงตลอดเวลา เช่น คลืน หรือนํ าตก
ในกรณีของ [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว] อาจจะเกิดจุดรบกวนเป็ นกรอบสีเหลียม (block noise) หากใช ้แหล่งกําเนิดแสงที
กะพริบ เช่น แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์
ระยะทางสันทีสุดทีท่านสามารถเข ้าใกล ้วัตถุ ไม่เปลียนแปลงแม ้ท่านจะเลือก [มาโคร] ดูระยะปรับโฟกัสได ้สันทีสุด จากระยะทางสันทีสุดของเลนส์

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานแฟลช
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โหมดข ับเคลือน
เลือกโหมดทีเหมาะสําหรับวัตถุ เช่น การถ่ายเดียว การถ่ายต่อเนือง หรือการถ่ายคร่อม
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) บนปุ่มควบคุม → ค่าทีต้องการ

ท่านยังสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

2

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

เลือกโหมดทีต้องการด้วยด้าน ขวา/ซา้ ย ของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู
ถ่ายภาพเดียว:
โหมดถ่ายภาพปกติ
ถ่ายภาพต่อเนือง:
ถ่ายภาพอย่างต่อเนืองขณะทีท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ลงค ้างไว ้
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว:
ถ่ายภาพอย่างต่อเนืองด ้วยความเร็วสูงขณะทีท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้
ต ังเวลา:
ถ่ายภาพโดยใช ้ระบบตังเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดไว ้นับตังแต่ทกดปุ่
ี
มชัตเตอร์
ต ังเวลา (ต่อเนือง):
ถ่ายภาพตามจํานวนทีกําหนดไว ้โดยใช ้ระบบตังเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดไว ้นับตังแต่ทกดปุ่
ี
มชัตเตอร์
คร่อมต่อเนือง:
ถ่ายภาพหลายภาพขณะกดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
คร่อมทีละภาพ:
ถ่ายภาพเท่าจํานวนทีระบุ ทีละภาพ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
ี าว:
คร่อมสมดุลย์สข
ถ่ายภาพทังหมดสามภาพ โดยให ้แต่ละภาพมีโทนสีตา่ งกันตามการตังค่าทีเลือกไว ้สําหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมส
ิ ี และฟิ ลเตอร์ส ี
คร่อม DRO:
ถ่ายภาพทังหมดสามภาพ โดยให ้แต่ละภาพมีระดับตัวปรับช่วงไดนามิกต่างกัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพต่อเนือง
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว
ตังเวลา
ตังเวลา (ต่อเนือง)
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
คร่อม DRO
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ต ังค่าถ่ายคร่อม
ท่านสามารถตังเวลาในโหมดถ่ายคร่อม และลําดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว
1

เลือก

/

(โหมดข ับเคลือน) ของปุ่มควบคุม → เลือกโหมดถ่ายคร่อม

ท่านยังสามารถตังโหมดขับเคลือนได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

2

MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดขับเคลือน]

(ต ังค่ากล้อง1) → [ต ังค่าถ่ายคร่อม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ต ังเวลาเมือถ่ายคร่อม:
ตังว่าจะใช ้ระบบตังเวลาหรือไม่ขณะถ่ายคร่อม นอกจากนียังกําหนดจํานวนวินาทีกว่าทีจะลันชัตเตอร์ถ ้าใช ้ระบบตังเวลา
(OFF/2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที)
ลําด ับถ่ายคร่อม:
ตังค่าลําดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว
(0→-→+/-→0→+)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
คร่อม DRO
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บ ันทึกการต ังค่า (ต ังค่ากล้อง1/ต ังค่ากล้อง2)
ให ้ท่านบันทึกโหมดทีใช ้งานบ่อยหรือการตังค่าผลิตภัณฑ์ได ้สูงสุดถึง 2 รายการในผลิตภัณฑ์นี ท่านสามารถเรียกการตังค่าเหล่านีกลับ
มาได ้ เพียงใช ้ปุ่ มหมุนปรับโหมด
1

ต ังค่ากล้องให้มก
ี ารต ังค่าทีท่านต้องการบ ันทึก

2

MENU →

3

กดทีตรงกลางปุ่มควบคุมเพือยืนย ัน

(ต ังค่ากล้อง1) → [

/

บ ันทึกต ังค่า] → หมายเลขทีต้องการ

รายการทีสามารถบ ันทึกได้
ั างๆ สําหรับการถ่ายภาพได ้ รายการฟั งก์ชนที
ั สามารถบันทึกได ้จริงจะแสดงขึนในเมนูของกล ้อง
ท่านสามารถบันทึกฟั งก์ชนต่
รูรับแสง (ค่า F)
ความเร็วชัตเตอร์
สเกลการซูมด ้วยเลนส์

การแก้ไขค่าทีบ ันทึกไว้
่ า่ ทีต ้องการ แล ้วทําการบันทึกใหม่อก
เปลียนการตังค่าไปสูค
ี ครังลงบนหมายเลขโหมดเดิม
หมายเหตุ
ไม่สามารถบันทึกการปรับเลือนโปรแกรม

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ใช ้ค่าบันทึก (ตังค่ากล ้อง1/ตังค่ากล ้อง2)
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บริเวณปร ับโฟก ัส
ั เมือปรับโฟกัสให ้เหมาะสมได ้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัต ิ
เลือกบริเวณปรับโฟกัส ใช ้ฟั งก์ชนนี
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [บริเวณปร ับโฟก ัส] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
กว้าง :
โฟกัสวัตถุทครอบคลุ
ี
มทุกระยะของหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ เมือท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึงในโหมดถ่ายภาพนิง กรอบสีเขียวจะปรากฏ
รอบบริเวณทีอยูใ่ นโฟกัส
กลางภาพ :
ั
ปรับโฟกัสไปทีวัตถุทอยู
ี ก
่ งกลางของภาพโดยอั
ึ
ตโนมัต ิ ใช ้ร่วมกับฟั งก์ชนโฟกั
สล็อค เพือสร ้างองค์ประกอบภาพตามทีต ้องการ
จุดทีปร ับได้ :
ช่วยให ้สามารถเลือนกรอบการโฟกัสไปยังตําแหน่งทีต ้องการในหน ้าจอ และปรับโฟกัสทีวัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบ ๆ ได ้
บนหน ้าจอถ่ายภาพจุดทีปรับได ้ ท่านสามารถเปลียนขนาดกรอบการโฟกัสได ้โดยการหมุนปุ่ มควบคุม
จุดทีปร ับได้แบบขยาย :
หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสทีจุดเดียวทีเลือกไว ้ได ้ ผลิตภัณฑ์จะใช ้จุดโฟกัสรอบ ๆ จุดทีปรับได ้เป็ นบริเวณทีมีความสําคัญเป็ นอันดับ
สองเพือปรับโฟกัสให ้ได ้

เมือต้องการย้ายพืนทีโฟก ัส
เมือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย] หากกดปุ่ มทีกําหนดให ้เป็ น [มาตรฐานโฟกัส] ท่านจะ
สามารถถ่ายภาพขณะย ้ายกรอบการโฟกัสโดยใช ้ด ้านบน/ล่าง/ซ ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุมได ้ หากต ้องการให ้กรอบการโฟกัสกลับไปที
ตรงกลางจอภาพ ให ้กดปุ่ ม C/
ขณะทีกําลังย ้ายกรอบ เมือต ้องการเปลียนการตังค่าถ่ายภาพโดยใช ้ปุ่ มควบคุม ให ้กดปุ่ มที
กําหนดให ้กับ [มาตรฐานโฟกัส]
ท่านสามารถเลือนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเร็วได ้โดยแตะแล ้วลากกรอบการโฟกัสนันในจอภาพ ตังค่า [ระบบสัมผัส] ไปที [เปิ ด] ไว ้
ล่วงหน ้า
หมายเหตุ
[บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกล็อคไว ้ที [กว ้าง] ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
ในระหว่างทีใช ้โหมดลันชัตเตอร์ด ้วยรอยยิม
พืนทีโฟกัสอาจไม่สว่างขึนในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนือง หรือเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดในครังเดียว
ั กําหนดให ้กับปุ่ มควบคุมหรือปุ่ มกําหนดเองได ้ขณะทีกําลังย ้ายกรอบการโฟกัส
ท่านไม่สามารถดําเนินการฟั งก์ชนที

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
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่ ย AF (ภาพนิง)
ไฟชว
แสงไฟช่วย AF จะช่วยส่องไฟ เพือให ้โฟกัสได ้ง่ายขึนบนวัตถุในทีมืด ในระหว่างการกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึงและการล็อคโฟกัส แสง
ไฟช่วย AF จะสว่างขึนเพือให ้กล ้องสามารถโฟกัสได ้โดยง่าย
1

MENU →

่ ย AF] → ค่าทีต้องการ
ไฟชว

(ต ังค่ากล้อง1) → [

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
แสงไฟช่วย AF จะสว่างขึนโดยอัตโนมัตใิ นสถานทีมืด
ปิ ด:
ไม่ใช ้แสงไฟช่วย AF
หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถใช ้งาน [

ไฟช่วย AF] ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:

ในโหมดถ่ายภาพเคลือนไหว
ถ่ายภาพพาโนรามา
เมือตัง [เลือกบรรยากาศ] ไปทีโหมดต่อไปนี
[วิว]
[ทิวทัศน์กลางคืน]
[สัตว์เลียง]
[ดอกไม ้ไฟ]
แสงไฟช่วย AF จะส่องฉายไฟทีสว่างมาก ถึงแม ้จะไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ อย่ามองตรงไปทีแสงไฟช่วย AF ในระยะใกล ้
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DSC-WX800

AF ล็อคเป้าหมายกลาง
เมือท่านกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม กล ้องจะตรวจจับวัตถุทอยู
ี ก
่ งกลางหน
ึ
้าจอและติดตามวัตถุนันต่อไป
(ต ังค่ากล้อง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิ ด]

1

MENU →

2

จ ัดกรอบเป้าหมาย (A) ให้อยูเ่ หนือว ัตถุ แล้วกดทีตรงกลางปุ่มเควบคุม
กดตรงกลางปุ่ มอีกครังเพือหยุดการติดตาม

3

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ลงจนสุดเพือถ่ายภาพ

คําแนะนํา
ั [มาตรฐานโฟกัส] ให ้กับคียท
ถ ้าท่านกําหนดฟั งก์ชน
์ เลื
ี อก ท่านสามารถเปิ ดใช ้งาน [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] หรือตรวจจับวัตถุอก
ี ครังได ้โดยกดคีย ์
เมือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที [กว ้าง] หรือ [กลางภาพ]
ท่านสามารถเลือกวัตถุทจะติ
ี
ดตามได ้โดยใช ้ระบบสัมผัส ตังค่า [ระบบสัมผัส] ไปที [เปิ ด] จากนัน เลือก MENU →
ั
ก์ชนของระบบสั
มผัส] → [โฟกัสโดยแตะจอ]

หมายเหตุ
ั [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] อาจทํางานได ้ไม่ดน
ฟั งก์ชน
ี ักในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
วัตถุเคลือนไหวเร็วเกินไป
วัตถุมข
ี นาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
ไม่มค
ี อนทราสต์ระหว่างวัตถุกบ
ั ฉากหลัง
มืด
แสงโดยรอบมีการเปลียนแปลง
AF ล็อคเป้ าหมายไม่ทํางานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
เมือตังค่า [เลือกบรรยากาศ] ไว ้ที [กลางคืน ถือด ้วยมือ], [ป้ องกันภาพสันไหว] หรือ [ดอกไม ้ไฟ]
เมือใช ้งานซูมดิจต
ิ อล
เมือตังโหมดถ่ายภาพไปทีภาพเคลือนไหว และตัง [
SteadyShot] ไปที [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ]
เมือถ่ายภาพเคลือนไหวโดยตังค่า [
ตังค่าการบันทึก] ไปที [120p]/[100p]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
มาตรฐานโฟกัส
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(ตังค่ากล ้อง2) → [ฟั ง

ระบบสัมผัส
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ต ังใบหน้าก่อนใน AF
ตังค่าว่ากล ้องจะโฟกัสตามใบหน ้าทีตรวจจับโดยเน ้นให ้เป็ นจุดสําคัญในโหมดโฟกัสอัตโนมัตห
ิ รือไม่
1

(ต ังค่ากล้อง1) → [ต ังใบหน้าก่อนใน AF] → [ใบหน้าก่อนใน AF] → ค่าทีต้องการ

MENU →

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
กล ้องจะโฟกัสตามใบหน ้าทีตรวจจับโดยเน ้นให ้เป็ นจุดสําคัญ
ปิ ด:
กล ้องจะโฟกัสโดยไม่ตรวจจับใบหน ้า

แสดงเฟรมค้นใบหน้า
ตังค่าว่าจะแสดงกรอบค ้นหาใบหน ้าหรือไม่ เมือตังค่า [ใบหน ้าก่อนใน AF] ไว ้ที [เปิ ด]

1. MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [ตังใบหน ้าก่อนใน AF] → [แสดงเฟรมค ้นใบหน ้า] → ค่าทีต ้องการ

เปิ ด:
แสดงกรอบค ้นหาใบหน ้า เมือตังค่า [ใบหน ้าก่อนใน AF] ไว ้ที [เปิ ด]
ปิ ด:
ไม่แสดงกรอบค ้นหาใบหน ้า

กรอบค้นหาใบหน้า
เมือผลิตภัณฑ์พบใบหน ้า กรอบค ้นหาใบหน ้าสีเทาจะปรากฏ เมือผลิตภัณฑ์พบว่าระบบโฟกัสอัตโนมัตเิ ปิ ดทํางาน กรอบค ้นหา
ใบหน ้าจะเปลียนเป็ นสีขาว
ในกรณีทท่
ี านได ้บันทึกลําดับความสําคัญของแต่ละใบหน ้าโดยใช ้ [การบันทึกใบหน ้า] ผลิตภัณฑ์จะเลือกใบหน ้าทีมีความสําคัญ
ลําดับแรกโดยอัตโนมัตแ
ิ ละเฟรมค ้นหาภาพใบหน ้านันจะเปลียนเป็ นสีขาว เฟรมค ้นหาภาพใบหน ้าของใบหน ้าอืนทีบันทึกไว ้จะ
เปลียนเป็ นสีแดงอมม่วง

คําแนะนํา
เมือตังค่า [ตังใบหน ้าก่อนใน AF] ไว ้ที [เปิ ด] กรอบค ้นหาจะแสดงทีเหนือดวงตาเมือกล ้องโฟกัสไปทีดวงตา กรอบทีแสดงทีเหนือดวงตาจะหายไป
หลังผ่านไปครูห
่ นึง

หมายเหตุ
ั อไปนี:
ท่านไม่สามารถใช ้ระบบค ้นหาใบหน ้าร่วมกับฟั งก์ชนต่
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ฟั งก์ชนซู
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[โปสเตอร์ไรเซชัน] ภายใต ้ [เอฟเฟ็ คของภาพ]
296

[วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน], [ตะวันตกดิน], [สัตว์เลียง], [อาหาร] หรือ [ดอกไม ้ไฟ] ใต ้ [เลือกบรรยากาศ]
ถ่ายภาพเคลือนไหวทีตังค่า [
ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[ 100p]
สามารถค ้นหาใบหน ้าของวัตถุได ้สูงสุด 8 ใบหน ้า
แม ้จะตังค่า [แสดงเฟรมค ้นใบหน ้า] ไว ้ที [ปิ ด] กรอบการโฟกัสสีเขียวจะปรากฏเหนือใบหน ้าทีอยูใ่ นโฟกัส
เมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไว ้ที [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ], [ใบหน ้าก่อนใน AF] จะถูกตังค่าไว ้ที [เปิ ด]
ผลิตภัณฑ์นอาจจะไม่
ี
พบใบหน ้าเลย หรืออาจจะเข ้าใจผิดว่าวัตถุอนเป็
ื
นใบหน ้าในบางกรณี

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การบันทึกใบหน ้า (การบันทึกใหม่)
การบันทึกใบหน ้า (การเปลียนลําดับ)

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

297

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

AF ล่วงหน้า (ภาพนิง)
ผลิตภัณฑ์จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัตก
ิ อ
่ นทีท่านจะกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง ระหว่างทําการโฟกัส หน ้าจออาจจะสัน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

AF ล่วงหน้า] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ปรับโฟกัสก่อนทีท่านจะกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
ปิ ด:
ไม่ปรับโฟกัสก่อนทีท่านจะกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
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ชดเชยแสง
โดยปกติแล ้ว ระดับแสงจะถูกปรับอัตโนมัต ิ (ระบบปรับระดับแสงอัตโนมัต)ิ ท่านสามารถปรับให ้ภาพทังภาพ สว่างขึนหรือมืดลง เมือเทียบ
กับระดับแสงทีตังโดยระบบปรับระดับแสงอัตโนมัต ิ ได ้โดยทําการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางด ้านบวกหรือด ้านลบ ตามลําดับ (ชดเชยแสง)
1

/
(ชดเชยแสง) บนปุ่มควบคุม → กดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม และเลือกการต ังค่าที
ต้องการ
ด้าน + (Over):
ภาพจะสว่างขึน
ด้าน - (Under):
ภาพจะมืดลง
เมือใช ้ [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ] ท่านสามารถเปิ ดหน ้าจอตังค่าสําหรับ [สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] ได ้โดยกด

ท่านสามารถเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [ชดเชยแสง] ได ้เช่นกัน

ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -3.0 EV ถึง +3.0 EV
ท่านสามารถตรวจสอบค่าชดเชยแสงทีตังบนหน ้าจอถ่ายภาพได ้

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถทําการชดเชยระดับแสงในโหมดถ่ายภาพต่อไปนีได ้:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
เมือใช ้ [ปรับระดับแสงเอง] ท่านจะสามารถชดเชยระดับแสงได ้เฉพาะเมือตัง [ISO] ไว ้ที [ISO AUTO]
สําหรับภาพเคลือนไหว ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -2.0 EV ถึง +2.0 EV
299

/

ถ ้าหากท่านถ่ายภาพในสถานทีซึงสว่างหรือมืดมาก หรือเมือท่านใช ้งานแฟลช ท่านอาจจะไม่สามารถถ่ายได ้ผลทีน่าพึงพอใจ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คร่อมต่อเนือง
คร่อมทีละภาพ
ตังค่าลายทาง
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ISO
ความไวต่อแสงถูกกําหนดด ้วยค่า ISO (ดัชนีระดับแสงทีแนะนํ า) ยิงค่าสูงขึน ความไวแสงยิงมากขึน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ISO] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
NR แบบหลายภาพ:
ผสมภาพทีถ่ายต่อเนืองเข ้าด ้วยกัน เพือสร ้างภาพทีมีจด
ุ รบกวนน ้อยลง กดด ้านขวา เพือแสดงหน ้าจอตังค่า จากนันเลือกค่าทีต ้องการ
โดยใช ้ด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม
เลือกค่า ISO ทีต ้องการจาก ISO AUTO หรือ ISO 100 – ISO 12800
ISO AUTO:
ตังค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัต ิ
ISO 80 – ISO 6400:
ตังค่าความไวแสง ISO ด ้วยตัวเอง หากเลือกตัวเลขทีมากขึน ความไวแสง ISO จะเพิมขึน
คําแนะนํา
ท่านสามารถเปลียนช่วงความไวแสง ISO ทีถูกตังค่าในโหมด [ISO AUTO] โดยอัตโนมัต ิ เลือก [ISO AUTO] แล ้วกดด ้านขวาของปุ่ มควบคุม
แล ้วเลือกค่าทีต ้องการสําหรับ [ISO AUTO สูงสุด] และ [ISO AUTO ตําสุด]ค่าจะถูกนํ าไปใช ้เช่นกันเมือทําการถ่ายภาพในโหมด [ISO AUTO]
ภายใต ้ [NR แบบหลายภาพ]

หมายเหตุ
เมือเลือก [NR แบบหลายภาพ] จะไม่สามารถใช ้แฟลช [ตัวปรับไดนามิก] หรือ [ออโต ้ HDR] ได ้
เมือตังค่า [เอฟเฟ็ คของภาพ] ทีไม่ใช่ [ปิ ด] จะไม่สามารถเลือก [NR แบบหลายภาพ] ได ้
ั อไปนี:
[ISO AUTO] จะถูกเลือกเมือใช ้งานฟั งก์ชนต่
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
ยิงค่า ISO สูงขึน ภาพก็จะมีจด
ุ รบกวนมากยิงขึน
เมือถ่ายภาพเคลือนไหว ค่า ISO ทีใช ้ได ้จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 80 ถึง 6400
เมือท่านใช ้ [NR แบบหลายภาพ] ผลิตภัณฑ์จะใช ้เวลาครูห
่ นึงก่อนจะทําการประมวลผลภาพซ ้อน
เมือเลือก [ISO AUTO] โดยตังค่าโหมดการถ่ายภาพไว ้ที [P], [A], [S] หรือ [M] จะมีการปรับความไวแสง ISO ให ้อยูใ่ นช่วงทีกําหนดไว ้โดย
อัตโนมัต ิ
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โหมดว ัดแสง
เลือกโหมดวัดแสงซึงกําหนดส่วนของหน ้าจอทีใช ้วัดเพือนํ ามาคํานวณระดับแสง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [โหมดว ัดแสง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายจุด:
วัดแสงในแต่ละบริเวณหลังจากแบ่งภาพทังหมดออกเป็ นบริเวณย่อยๆ แล ้วกําหนดระดับแสงทีเหมาะสมของทังภาพ (วัดแสงแบบแบ่ง
หลายส่วน)
กลางภาพ:
วัดความสว่างเฉลียของทังภาพ โดยให ้นํ าหนักบริเวณกลางภาพ (วัดแสงแบบเฉลียกลางภาพ)
จุดเดียว:
วัดแสงเฉพาะตรงกลางภาพ (วัดแสงแบบจุดเดียว) โหมดนีเหมาะสําหรับวัดแสงส่วนทีระบุของทังภาพ สามารถเลือกขนาดวงกลมวัดแสง
ได ้จาก [จุดเดียว: ปกติ] และ [จุดเดียว: ใหญ่]
เฉลียท ังหน้าจอ:
วัดความสว่างเฉลียของทังภาพ ระดับแสงจะคงทีแม ้เมือองค์ประกอบภาพหรือตําแหน่งของวัตถุเปลียนไป
ไฮไลท์:
วัดความสว่างพร ้อมทังเน ้นส่วนทีสว่างของภาพ โหมดนีเหมาะสําหรับถ่ายภาพวัตถุไปพร ้อมกับการเลียงระดับแสงจ ้า
คําแนะนํา
เมือเลือก [หลายจุด] และตังค่า [ใบหน ้าก่อนในหลายจุด] ไปที [เปิ ด] กล ้องจะวัดความสว่างตามใบหน ้าทีตรวจจับ
ั [ตัวปรับไดนามิก] หรือ [ออโต ้ HDR] ความสว่างและคอนทราสต์จะถูกแก ้ไข
เมือตังค่า [โหมดวัดแสง] ไปที [ไฮไลท์] และเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
อัตโนมัตโิ ดยแบ่งภาพออกเป็ นส่วนย่อยๆ และวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงา ทําการตังค่าตามสถานการณ์การถ่ายภาพ

หมายเหตุ
[โหมดวัดแสง] ถูกล็อคไว ้ที [หลายจุด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ฟั งก์ชนซู
ในโหมด [ไฮไลท์] วัตถุอาจดูมด
ื ถ ้ามีสว่ นทีสว่างกว่าบนหน ้าจอ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ล็อค AE
ใบหน ้าก่อนในหลายจุด
ตัวปรับไดนามิก (DRO)
ออโต ้ HDR
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ใบหน้าก่อนในหลายจุด
ตังค่าว่ากล ้องจะวัดความสว่างตามใบหน ้าทีตรวจจับหรือไม่ เมือตังค่า [โหมดวัดแสง] ไว ้ที [หลายจุด]
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ใบหน้าก่อนในหลายจุด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
กล ้องจะวัดความสว่างตามใบหน ้าทีตรวจจับ
ปิ ด:
กล ้องจะวัดความสว่างโดยใช ้การตังค่า [หลายจุด] โดยไม่ค ้นหาใบหน ้า
หมายเหตุ
เมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไว ้ที [อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ] หรือ [อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ], [ใบหน ้าก่อนในหลายจุด] จะถูกล็อคไว ้ที [เปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
โหมดวัดแสง

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

303

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

โหมดแฟลช
ท่านสามารถตังโหมดการทํางานของแฟลช
1

เลือก

(โหมดแฟลช) บนปุ่มควบคุม → ค่าทีต้องการ

ท่านยังสามารถตังโหมดแฟลชได ้เช่นกัน โดยเลือก MENU →

(ตังค่ากล ้อง1) → [โหมดแฟลช]

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ดแฟลช:
แฟลชไม่ทํางาน
แฟลชอ ัตโนม ัติ:
แฟลชทํางานในบริเวณทีมืดหรือเมือถ่ายย ้อนแสง
้ ฟลชเสมอ:
ใชแ
แฟลชทํางานทุกครังทีกดชัตเตอร์
ั
ชตเตอร์
ชา้ :
แฟลชทํางานทุกครังทีกดชัตเตอร์ ระบบชัตเตอร์ช ้าช่วยให ้ท่านถ่ายภาพวัตถุและฉากหลังได ้ชัดเจน โดยใช ้ความเร็วชัตเตอร์ช ้าลง
จ ังหวะหล ัง:
แฟลชทํางานก่อนจะเปิ ดรับแสงเสร็จเรียบร ้อยทุกครังทีกดชัตเตอร์ การถ่ายภาพจังหวะหลัง ช่วยให ้ท่านถ่ายภาพรอยการเคลือนทีของ
วัตถุได ้เป็ นธรรมชาติ เช่น รถทีกําลังวิง หรือคนกําลังเดิน
หมายเหตุ
ค่าเริมต ้นขึนกับโหมดถ่ายภาพ
การตังค่า [โหมดแฟลช] บางรายการจะไม่สามารถใช ้ได ้ ขึนอยูก
่ บ
ั โหมดถ่ายภาพ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานแฟลช
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ชดเชยแสงแฟลช
ปรับปริมาณแสงแฟลชในช่วงระหว่าง –3.0 EV ถึง +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมีผลต่อปริมาณแสงแฟลชเท่านัน การชดเชยระดับ
แสง จะปรับปริมาณแสงแฟลชควบคูไ่ ปกับการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ชดเชยแสงแฟลช] → ค่าทีต้องการ

หากเลือกค่าสูง (ด ้าน +) ระดับแสงแฟลชจะสูงขึน หากเลือกค่าตํา (ด ้าน -) ระดับแสงแฟลชจะตําลง

หมายเหตุ
[ชดเชยแสงแฟลช] ไม่ทํางานเมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ทีโหมดต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เลือกบรรยากาศ]
หากวัตถุอยูน
่ อกระยะสูงสุดของแฟลช อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชทีสูงขึน (ด ้าน +) เนืองจากปริมาณแสงแฟลชมีจํากัด หากวัตถุอยูใ่ กล ้
มาก อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชทีลดลง (ด ้าน -)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานแฟลช
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ลดตาแดง
เมือใช ้แฟลช แฟลชจะยิงสองครังหรือมากกว่าก่อนถ่ายภาพเพือลดตาแดง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ลดตาแดง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แฟลชจะติดเสมอเพือลดอาการตาแดง
ปิ ด:
ไม่ใช ้ระบบลดตาแดง
หมายเหตุ
ระบบลดตาแดงอาจจะไม่ให ้ผลทีต ้องการ ทังนีขึนกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเงือนไขต่างๆ เช่น ระยะห่างจากบุคคล หรือบุคคลนันได ้
มองแสงแฟลชก่อนถ่ายภาพหรือไม่
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ี าว
สมดุลย์แสงสข
ี าวตามธรรมชาติ ใช ้ฟั งก์ชนนี
ั เมือโทนสีของภาพไม่ออกมา
แก ้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดยรอบ เพือบันทึกสีขาวของวัตถุทมี
ี สข
ตามทีท่านต ้องการ หรือท่านต ้องการเปลียนโทนสีเพือถ่ายทอดอารมณ์ของภาพถ่าย
1

MENU →

ี าว] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง1) → [สมดุลย์แสงสข

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ/
แสงแดดกลางว ัน /
แสงแดดในร่ม /
แสงแดดมีเมฆ /
แสงหลอดไฟฟ้า /
ฟลูออ.: ขาวนวล /
ฟลูออ.: คูลไวท์ /
ฟลูออ.: ขาวสว่าง /
ฟลูออ.: แสงแดดกว. /
แฟลช : เมือท่านเลือก
แหล่งกําเนิดแสงทีทําให ้วัตถุสว่าง ผลิตภัณฑ์จะปรับโทนสีให ้เหมาะสมกับแหล่งกําเนิดแสงทีเลือก (ปรับสมดุลแสงสีขาวล่วงหน ้า) เมือ
ท่านเลือก [อัตโนมัต]ิ ผลิตภัณฑ์จะตรวจหาแหล่งกําเนิดแสงและปรับโทนสีโดยอัตโนมัต ิ
อุณ./ฟิ ลเตอร์ส:ี
ปรับโทนสีตามแหล่งกําเนิดแสง ใช ้ลูกเล่นของฟิ ลเตอร์ CC (ชดเชยสี) สําหรับการถ่ายภาพ
กําหนดเอง 1/กําหนดเอง 2/กําหนดเอง 3:
ใช ้การตังค่าสมดุลแสงสีขาวทีบันทึกไว ้ใน [ตังค่ากําหนดเอง]
ต ังค่ากําหนดเอง:
จดจําสีขาวพืนฐานภายใต ้สภาพแสงสําหรับสภาพแวดล ้อมการถ่ายภาพ
เลือกหมายเลขสมดุลแสงสีขาวกําหนดเองทีจดจําไว ้
คําแนะนํา
ท่านสามารถแสดงหน ้าจอการปรับละเอียดและทําการปรับโทนสีแบบละเอียดตามทีท่านต ้องการได ้โดยกดทีด ้านขวาของปุ่ มควบคุม
ี าว]
ถ ้าโทนสีในการตังค่าทีเลือกไว ้ไม่เป็ นไปตามทีท่านต ้องการ ให ้ทําการถ่ายภาพ [คร่อมสมดุลย์สข
หรือ

จะแสดงขึนเฉพาะเมือ [ลําดับค.สําคัญใน AWB] ถูกตังค่าไว ้ที [บรรยากาศ] หรือ [สีขาว]

หมายเหตุ
[สมดุลย์แสงสีขาว] ถูกล็อคไว ้ที [อัตโนมัต]ิ ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
หากท่านใช ้หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมเป็ นแหล่งกําเนิดแสง ค่าสมดุลแสงสีขาวจะไม่แม่นยําเนืองจากลักษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนํ า
ให ้ถ่ายภาพโดยใช ้แฟลช หรือเลือก [ตังค่ากําหนดเอง]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เก็บภาพสีขาวพืนฐานในโหมด [ตังค่ากําหนดเอง]
ลําดับค.สําคัญใน AWB
ี าว
คร่อมสมดุลย์สข
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ํ ค ัญใน AWB
ลําด ับค.สา
เลือกโทนสีทจะเน
ี
้น เมือถ่ายภาพในสภาพทีมีแสงสว่าง เช่น แสงหลอดไส ้ เมือตังค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไว ้ที [อัตโนมัต]ิ
1

MENU →

ํ ค ัญใน AWB] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง1) → [ลําด ับค.สา

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
ถ่ายภาพโดยใช ้สมดุลแสงสีขาวอัตโนมัตม
ิ าตรฐาน กล ้องจะปรับโทนสีโดยอัตโนมัต ิ
บรรยากาศ:
ปรับโทนสีตามแหล่งกําเนิดแสงก่อน วิธน
ี เหมาะสํ
ี
าหรับการถ่ายภาพให ้มีบรรยากาศอบอุน
่
ี าว:
สข
ี ํา
ให ้ความสําคัญกับการสร ้างสีขาวก่อน เมือแหล่งกําเนิดแสงมีอณ
ุ หภูมส
ิ ต

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
สมดุลย์แสงสีขาว
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ต ัวปร ับไดนามิก (DRO)
เมือแบ่งภาพเป็ นส่วนเล็กๆ ผลิตภัณฑ์จะวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงาระหว่างวัตถุกบ
ั พืนหลัง ทําให ้ได ้ภาพทีสว่างและไล่แสงเงา
ทีดีทสุ
ี ด
(ต ังค่ากล้อง1) → [DRO/ออโต้ HDR] → [ต ัวปร ับไดนามิก]

1

MENU →

2

เลือกการต ังค่าทีต้องการโดยกดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู
่ งไดนามิก: อ ัตโนม ัติ:
ต ัวปร ับชว
แก ้ไขความสว่างอัตโนมัต ิ
่ งไดนามิก: ระด ับ 1 ― ต ัวปร ับชว
่ งไดนามิก: ระด ับ 5:
ต ัวปร ับชว
ปรับแสงเงาในแต่ละบริเวณของภาพทีบันทึก เลือกระดับการปรับให ้เหมาะสมทีสุดจากระดับ Lv1 (อ่อน) ถึง Lv5 (เข ้ม)
หมายเหตุ
ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี [ตัวปรับไดนามิก] จะถูกล็อคไว ้ที [ปิ ด]:
ตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
NR แบบหลายภาพ
เมือตังค่า [เอฟเฟ็ คของภาพ] ทีไม่ใช่ [ปิ ด]
[DRO/ออโต ้ HDR] ถูกกําหนดไว ้ที [ปิ ด] เมือเลือกโหมดต่อไปนีใน [เลือกบรรยากาศ]
[ตะวันตกดิน]
[ทิวทัศน์กลางคืน]
[บุคคลกลางคืน]
[กลางคืน ถือด ้วยมือ]
[ป้ องกันภาพสันไหว]
[ดอกไม ้ไฟ]
การตังค่าจะถูกกําหนดไว ้ที [ตัวปรับช่วงไดนามิก: อัตโนมัต]ิ เมือเลือกโหมด [เลือกบรรยากาศ] อืนทีไม่ใช่โหมดข ้างต ้น
เมือถ่ายภาพด ้วย [ตัวปรับไดนามิก] ภาพอาจจะมีจด
ุ รบกวนมาก เลือกระดับทีเหมาะสมโดยตรวจสอบภาพทีถ่ายได ้ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือท่านตัง
ค่าเน ้นลูกเล่นมากขึน
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ออโต้ HDR
ถ่ายภาพสามภาพโดยใช ้ระดับแสงต่าง ๆ และนํ าภาพทีมีระดับแสงเหมาะสม ส่วนสว่างของภาพทีเปิ ดรับแสงน ้อยเกินไป และส่วนมืดของ
ภาพทีเปิ ดรับแสงมากเกินไป มารวมกันเพือสร ้างภาพทีมีชว่ งการไล่แสงเงาอย่างยอดเยียม (ช่วงไดนามิกสูง) บันทึกภาพทีมีการรับแสง
พอดีหนึงภาพและภาพซ ้อนแสงอีกหนึงภาพ
(ต ังค่ากล้อง1) → [DRO/ออโต้ HDR] → [ออโต้ HDR]

1

MENU →

2

เลือกการต ังค่าทีต้องการโดยกดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู
ออโต้ HDR: ปร ับแสงทีต่างอ ัตโนม ัติ:
แก ้ไขความสว่างอัตโนมัต ิ
ออโต้ HDR: ปร ับแสงทีต่าง 1.0 EV ― ออโต้ HDR: ปร ับแสงทีต่าง 6.0 EV:
ตังค่าความต่างระดับแสง ตามคอนทราสต์ของวัตถุ เลือกระดับการปรับให ้เหมาะสมทีสุดจากระดับ 1.0EV (อ่อน) ถึง 6.0EV (เข ้ม)
ตัวอย่างเช่น ถ ้าท่านตังค่าระดับแสงไว ้ที 2.0 EV ภาพสามภาพจะถูกประกอบเข ้าด ้วยกันโดยมีระดับแสงดังต่อไปนี: −1.0 EV ระดับแสง
ทีถูกต ้องและ +1.0 EV
คําแนะนํา
ลันชัตเตอร์สามครังต่อหนึงภาพ ระมัดระวังเกียวกับประเด็นต่อไปนี:
ั เมือวัตถุไม่เคลือนไหวหรือไม่กะพริบไฟ
ใช ้ฟั งก์ชนนี
อย่าเปลียนองค์ประกอบก่อนถ่ายภาพ

หมายเหตุ
[ออโต ้ HDR] ไม่ทํางานในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เลือกบรรยากาศ]
[ออโต ้ HDR] ไม่ทํางานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
เมือเลือก [NR แบบหลายภาพ] ไว ้
เมือตัง [เอฟเฟ็ คของภาพ] ไว ้ทีตําแหน่งอืนนอกเหนือจาก [ปิ ด]
ท่านไม่สามารถเริมถ่ายภาพถัดไป จนกว่ากระบวนการบันทึกหลังท่านถ่ายภาพจะเสร็จสิน
ท่านอาจจะไม่สามารถได ้เอฟเฟ็ คทีต ้องการ ทังนีขึนกับความแตกต่างของความสว่างของวัตถุ และเงือนไขการถ่ายภาพ
ั จะได ้ผลน ้อย
เมือใช ้งานแฟลช ฟั งก์ชนนี
เมือภาพมีคอนทราสต์ตํา หรือเมือกล ้องสันหรือเกิดอาการวัตถุเบลอ ท่านอาจจะไม่ได ้ภาพ HDR ทีดี
จะแสดงขึนเหนือภาพทีบันทึก
เพือแจ ้งให ้ทราบว่ากล ้องตรวจพบภาพเบลอ เปลียนองค์ประกอบหรือถ่ายภาพใหม่อย่างระมัดระวังเพือหลีกเลียงภาพเบลอ หากจําเป็ น
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สร้างสรรค์ภาพถ่าย
ท่านจะสามารถตังค่าการประมวลผลให ้กับภาพทีต ้องการ ปรับคอนทราสต์ ความอิมสี และความคมชัดของภาพแต่ละสไตล์อย่างละเอียด
ั ท่านสามารถปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ได ้ตามทีต ้องการ ซึงจะแตกต่างจาก [เลือกบรรยากาศ] ที
เมือใช ้ฟั งก์ชนนี
ผลิตภัณฑ์จะทําการปรับระดับแสงเอง
(ต ังค่ากล้อง1) → [สร้างสรรค์ภาพถ่าย]

1

MENU →

2

้ า้ นบน/ล่างของปุ่มควบคุม
เลือกสไตล์ทต้
ี องการโดยใชด

3

หากต้องการปร ับ
(คอนทราสต์)
(ความอิมส)ี และ
้ า้ นบน/ล่าง
ขวา/ซา้ ย จากน ันเลือกค่าโดยใชด

ั ให้เลือกรายการทีต้องการโดยใชด
้ า้ น
(ความคมชด)

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
สําหรับถ่ายภาพฉากต่างๆให ้อุดมด ้วยการไล่ระดับแสงและสีสวยงาม
สดใส:
ั และวัตถุ เช่น ดอกไม ้ ทุง่ สีเขียว
ความอิมสีและคอนทราสต์ถก
ู ปรับให ้สูงขึนสําหรับถ่ายให ้ได ้ภาพทีน่าตืนตา ของฉากทีเต็มไปด ้วยสีสน
ของฤดูใบไม ้ผลิ สีฟ้าบนท ้องฟ้ า หรือทิวทัศน์ท ้องทะเล
บุคคล:
สําหรับจับภาพผิวหนังให ้มีโทนอ่อน เหมาะอย่างยิงกับการถ่ายภาพบุคคล
วิว:
ความอิมสี คอนทราสต์ และความคมชัด จะถูกปรับให ้สูงขึนเพือถ่ายให ้ได ้ภาพทีคมชัดสดใส วิวระยะไกลก็จะแลดูโดดเด่นยิงขึน
ตะว ันตกดิน:
สําหรับถ่ายภาพสีแดงอันสวยงามของอาทิตย์ตกดิน
ขาวดํา:
สําหรับถ่ายภาพสีขาวดํา
เซเปี ย:
สําหรับถ่ายภาพสีเซเปี ย

ั
หากต้องการต ังค่า [คอนทราสต์], [ความอิมส]ี และ [ความคมชด]
สามารถปรับ [คอนทราสต์], [ความอิมสี] และ [ความคมชัด] สําหรับตังค่ารูปแบบภาพแต่ละรูปแบบล่วงหน ้า เช่น [ปกติ] และ [วิว]
เลือกรายการทีต ้องการตังค่าโดยกดด ้านขวา/ซ ้ายของปุ่ มควบคุม แล ้วตังค่าโดยกดด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม
คอนทราสต์:
ยิงเลือกค่าสูงขึนเท่าใด ความแตกต่างของแสงและเงาก็จะเด่นมากขึนเท่านัน และจะมีผลกับภาพมากยิงขึน
ความอิมส:ี
ยิงเลือกค่าสูง สีก็จะยิงสดใสมากขึน เมือเลือกค่าตําลง สีของภาพจะถูกยับยังให ้อ่อนลง
311

ั
ความคมชด:
ปรับความคมชัด ยิงเลือกค่าสูงขึน ขอบของวัตถุจะถูกปรับเน ้นมากขึน ยิงเลือกค่าน ้อยลง ขอบของวัตถุจะถูกปรับให ้อ่อนนวลลง
หมายเหตุ
[สร ้างสรรค์ภาพถ่าย] จะถูกล็อคไว ้ที [ปกติ] ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[เอฟเฟ็ คของภาพ] ถูกตังค่าไว ้เป็ นอย่างอืนทีไม่ใช่ [ปิ ด]
ั ไว ้ที [ขาวดํา] หรือ [เซเปี ย] [ความอิมสี] จะไม่สามารถปรับได ้
เมือตังค่าฟั งก์ชนนี
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เอฟเฟ็คของภาพ
เลือกฟิ ลเตอร์ลก
ู เล่นทีต ้องการ เพือให ้ได ้ภาพทีน่าประทับใจและเป็ นศิลปะยิงขึน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [เอฟเฟ็คของภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ั [เอฟเฟ็ คของภาพ]
ปิ ดฟั งก์ชน
กล้องทอย:
สร ้างภาพทีนุ่มนวลโดยมีเงาทีมุมภาพและความคมชัดลดลง
ั
ี นสดใส:
สส
สร ้างภาพให ้ดูสดใสโดยเน ้นโทนสี
ั
โปสเตอร์ไรเซชน:
สร ้างภาพคอนทราสต์สงู ดูเป็ นนามธรรม โดยเน ้นแม่สใี ห ้มาก หรือใช ้สีขาวดํา
ภาพแนวเรโทร:
ี จาง
สร ้างภาพให ้ดูเหมือนภาพเก่าโดยใช ้โทนสีเซเปี ย และคอนทราสต์ซด
ภาพโทนสว่างนุม
่ นวล:
สร ้างภาพตามบรรยากาศทีระบุ: สว่าง โปร่งแสง บอบบาง ละเอียดอ่อน นุ่มนวล
ี นพืนขาวดํา:
สบ
สร ้างภาพทีคงบางสีไว ้ แต่เปลียนสีอนเป็
ื
นขาวดํา
สเี ดียวคอนทราสต์สง
ู :
สร ้างภาพขาวดําคอนทราสต์สงู
ซอฟต์โฟก ัส:
สร ้างภาพทีเต็มไปด ้วยเอฟเฟ็ คแสงนวล
ภาพวาด HDR:
สร ้างภาพให ้เหมือนภาพวาด เน ้นสีและรายละเอียด
สเี ดียวโทนเข้ม:
สร ้างภาพขาวดําทีเต็มไปด ้วยการไล่ระดับและมีรายละเอียด
มินเิ อเจอร์:
สร ้างภาพทีเน ้นวัตถุให ้สดใส โดยปรับฉากหลังให ้เบลอมาก เอฟเฟ็ คนีอาจจะพบบ่อยในภาพของแบบจําลองขนาดเล็ก
ี ํา:
ภาพสน
สร ้างภาพทีมีเอฟเฟ็ คการซึมของหมึกและเบลอภาพ ให ้เหมือนระบายด ้วยสีนํา
ภาพวาด:
สร ้างภาพทีเหมือนภาพวาดโดยเน ้นบริเวณขอบ
คําแนะนํา
บางรายการสามารถทําการตังค่าอย่างละเอียดได ้โดยกดด ้านซ ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม

หมายเหตุ
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์ การตังค่าอัตราซูมให ้ใหญ่ขนจะทํ
ถ ้าท่านใช ้ฟั งก์ชนซู
ึ
าให ้ [กล ้องทอย] มีประสิทธิภาพลดลง
เมือเลือก [สีบนพืนขาวดํา] ภาพอาจไม่คงสีทเลื
ี อกไว ้ ขึนอยูก
่ บ
ั วัตถุหรือเงือนไขในการถ่ายภาพ
ท่านไม่สามารถตรวจสอบเอฟเฟ็ คต่อไปนีบนหน ้าจอถ่ายภาพ เนืองจากกล ้องประมวลผลภาพหลังจากถ่ายภาพ นอกจากนี ท่านยังไม่สามารถถ่าย
ภาพอืนจนกว่าการประมวลผลภาพจะเสร็จสิน ท่านไม่สามารถใช ้เอฟเฟ็ คเหล่านีกับภาพเคลือนไหว
[ซอฟต์โฟกัส]
[ภาพวาด HDR]
[สีเดียวโทนเข ้ม]
313

[มินเิ อเจอร์]
[ภาพสีนํา]
[ภาพวาด]
ในกรณีของ [ภาพวาด HDR] และ [สีเดียวโทนเข ้ม] ชัตเตอร์จะถูกปล่อยสามครังต่อการถ่ายหนึงภาพ ระมัดระวังเกียวกับประเด็นต่อไปนี:
ั เมือวัตถุไม่เคลือนไหวหรือไม่กะพริบไฟ
ใช ้ฟั งก์ชนนี
อย่าเปลียนองค์ประกอบขณะถ่ายภาพ
ั เจน ท่านอาจจะไม่ได ้รับภาพ HDR ทีดี หากกล ้องตรวจพบสถานการณ์ดงั
หากฉากในภาพมีคอนทราสต์ตําหรือกล ้องสันมาก หรือเมือวัตถุไม่ชด
กล่าว
จะปรากฏบนภาพทีถ่ายเพือแจ ้งให ้ท่านทราบ เปลียนองค์ประกอบหรือถ่ายภาพใหม่อย่างระมัดระวังเพือหลีกเลียงภาพเบลอ หาก
จําเป็ น
ั ไม่สามารถใช ้ได ้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี:
ฟั งก์ชนนี
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
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ลูกเล่นปร ับผิวนวล (ภาพนิง)
ั ้นหาใบหน ้า
ตังค่าเอฟเฟ็ คทีใช ้สําหรับการถ่ายผิวได ้อย่างนุ่มนวลในฟั งก์ชนค
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

ลูกเล่นปร ับผิวนวล] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ั [
ไม่ใช ้ฟั งก์ชน
ลูกเล่นปรับผิวนวล]
เปิ ด:
ใช ้ [
ลูกเล่นปรับผิวนวล]
คําแนะนํา
เมือตัง [

ลูกเล่นปรับผิวนวล] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านสามารถเลือกระดับของลูกเล่นเลือกระดับของลูกเล่นโดยกดด ้าน ขวา/ซ ้าย ของปุ่ มควบคุม

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

315

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

การบ ันทึกใบหน้า (การบ ันทึกใหม่)
หากท่านบันทึกใบหน ้าไว ้ล่วงหน ้า ผลิตภัณฑ์สามารถเน ้นตรวจจับใบหน ้าทีบันทึกเป็ นจุดสําคัญ ตังค่าทัง [ใบหน ้าก่อนใน AF] และ
[ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน] ไปที [เปิ ด] ก่อนถ่ายภาพ
(ต ังค่ากล้อง1) → [การบ ันทึกใบหน้า] → [การบ ันทึกใหม่]

1

MENU →

2

ั
ี าให้ตรงก ับใบหน้าทีต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่มชตเตอร์
จ ัดกรอบชนํ

3

เมือมีขอ
้ ความยืนย ันปรากฏขึน ให้เลือก [ตกลง]

หมายเหตุ
สามารถบันทึกภาพใบหน ้าได ้สูงสุดแปดภาพ
ถ่ายภาพด ้านหน ้าของใบหน ้าในทีมีแสงส่องสว่าง อาจจะลงทะเบียนใบหน ้าได ้ไม่ถก
ู ต ้องถ ้าหากมีหมวก หน ้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ ปิ ดบังอยู่

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
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DSC-WX800

การบ ันทึกใบหน้า (การเปลียนลําด ับ)
หากมีการลงทะเบียนใบหน ้าทีต ้องการให ้ความสําคัญหลายใบหน ้า ใบหน ้าทีลงทะเบียนก่อนจะมีความสําคัญสูงกว่า ท่านสามารถแก ้ไข
ลําดับความสําคัญ
(ต ังค่ากล้อง1) → [การบ ันทึกใบหน้า] → [การเปลียนลําด ับ]

1

MENU →

2

ํ ค ัญ
เลือกใบหน้าทีต้องการเปลียนลําด ับของความสา

3

เลือกปลายทาง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ใบหน ้าทีบันทึกไว ้ก่อน
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม
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DSC-WX800

การบ ันทึกใบหน้า (ลบ)
ลบใบหน ้าทีลงทะเบียนไว ้
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [การบ ันทึกใบหน้า] → [ลบ]

ถ ้าเลือก [ลบ ทังหมด] ท่านสามารถลบใบหน ้าทีบันทึกไว ้ทังหมด

หมายเหตุ
ถึงแม ้ท่านจะสัง [ลบ] ข ้อมูลของใบหน ้าทีลงทะเบียนไว ้จะยังคงค ้างอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ การลบข ้อมูลของใบหน ้าทีลงทะเบียนไว ้ออกจากผลิตภัณฑ์
ให ้เลือก [ลบ ทังหมด]
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DSC-WX800

ใบหน้าทีบ ันทึกไว้กอ
่ น
ตังค่าว่าจะโฟกัสโดยเน ้นใบหน ้าทีบันทึกไว ้ให ้เป็ นจุดสําคัญหรือไม่ โดยใช ้ [การบันทึกใบหน ้า] เมือตังค่า [ใบหน ้าก่อนใน AF] ไปที
[เปิ ด]
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [ใบหน้าทีบ ันทึกไว้กอ
่ น] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
โฟกัสโดยเน ้นใบหน ้าทีบันทึกไว ้ให ้เป็ นจุดสําคัญโดยใช ้ [การบันทึกใบหน ้า]
ปิ ด:
โฟกัสโดยไม่เน ้นใบหน ้าทีบันทึกไว ้ให ้เป็ นจุดสําคัญ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังใบหน ้าก่อนใน AF
การบันทึกใบหน ้า (การบันทึกใหม่)
การบันทึกใบหน ้า (การเปลียนลําดับ)
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DSC-WX800

ั
ล ันชตเตอร์
ดว้ ยยิม
กล ้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือตรวจพบใบหน ้ายิม
1

MENU →

ั
(ต ังค่ากล้อง1) → [ล ันชตเตอร์
ดว้ ยยิม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ั [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]
ไม่ใช ้ฟั งก์ชน
เปิ ด:
กล ้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือตรวจพบใบหน ้ายิม ท่านสามารถเลือก [เปิ ด: ยิมเล็กน ้อย], [เปิ ด: ยิมปกติ] หรือ [เปิ ด: ยิมปากกว ้าง]
สําหรับความไวในการตรวจจับ

ิ ธิภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพรอยยิมอย่างมีประสท
อย่าให ้ผมด ้านหน ้าปิ ดบังดวงตา และหรีตาให ้แคบ
อย่าปิ ดบังใบหน ้าด ้วยหมวก หน ้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ
พยายามหันหน ้าเข ้าหาด ้านหน ้าของกล ้อง และให ้อยูใ่ นแนวระดับมากทีสุด
เปิ ดปากยิมให ้ชัดเจน สามารถตรวจจับรอยยิมได ้ง่ายขึน ถ ้าหากมองเห็นฟั น
ถ ้าหากท่านกดปุ่ มชัตเตอร์ขณะระบบลันชัตเตอร์ด ้วยรอยยิมกําลังทํางาน ผลิตภัณฑ์จะทําการถ่ายภาพ หลังการถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์
จะกลับคืนสูโ่ หมดลันชัตเตอร์ด ้วยรอยยิม
หมายเหตุ
ั [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม] ร่วมกับฟั งก์ชนต่
ั อไปนี:
ท่านไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน
[ถ่ายภาพพาโนรามา]
[เอฟเฟ็ คของภาพ]
[เลือกบรรยากาศ] ถูกตังไว ้ที [วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน], [ตะวันตกดิน], [กลางคืน ถือด ้วยมือ], [ป้ องกันภาพสันไหว], [สัตว์เลียง], [อาหาร] หรือ
[ดอกไม ้ไฟ]
เมือบันทึกภาพเคลือนไหว
สามารถค ้นหาใบหน ้าของวัตถุได ้สูงสุด 8 ใบหน ้า
ผลิตภัณฑ์นอาจจะไม่
ี
พบใบหน ้าเลย หรืออาจจะเข ้าใจผิดว่าวัตถุอนเป็
ื
นใบหน ้าในบางกรณี
ถ ้าหากผลิตภัณฑ์ค ้นหารอยยิมไม่พบ ให ้ปรับความไวในการตรวจจับรอยยิม
ั นชัตเตอร์ด ้วยรอยยิม เฉพาะใบหน ้านันเท่านันทีจะมีการตรวจหารอย
ถ ้าท่านติดตามใบหน ้าโดยใช ้ [AF ล็อคเป้ าหมาย] ขณะกําลังใช ้งานฟั งก์ชนลั
ยิม
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DSC-WX800

จ ัดเฟรมอ ัตโนม ัติ (ภาพนิง)
เมือผลิตภัณฑ์นค
ี ้นพบและถ่ายภาพใบหน ้า ถ่ายภาพมาโครวัตถุ หรือติดตามวัตถุด ้วย [AF ล็อคเป้ าหมาย] ผลิตภัณฑ์ก็จะตัดขอบภาพให ้
มีองค์ประกอบทีเหมาะสมโดยอัตโนมัต ิ แล ้วจึงเก็บบันทึก ทังภาพดังเดิมและภาพทีถูกตัดขอบจะถูกบันทึก ภาพทีถูกตัดขอบ จะถูก
บันทึกทีขนาดเดียวกับขนาดภาพดังเดิม

1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง1) → [

จ ัดเฟรมอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ไม่ตด
ั ขอบภาพ
อ ัตโนม ัติ:
ตัดขอบภาพให ้มีองค์ประกอบทีเหมาะสมโดยอัตโนมัต ิ
หมายเหตุ
[
จัดเฟรมอัตโนมัต]ิ จะไม่สามารถใช ้ได ้เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา], [ภาพเคลือนไหว] หรือเมือตังค่า [เลือกบรรยากาศ]
ไว ้ที [กลางคืน ถือด ้วยมือ] หรือ [ป้ องกันภาพสันไหว]
ภาพทีถูกตัดขอบ อาจจะไม่ใช่ภาพทีมีองค์ประกอบทีดีทสุ
ี ด ทังนีขึนกับเงือนไขการถ่ายภาพ
[

จัดเฟรมอัตโนมัต]ิ จะไม่สามารถใช ้ได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
[โหมดขับเคลือน] ถูกตังค่าไว ้ที [ถ่ายภาพต่อเนือง], [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว], [ตังเวลา (ต่อเนือง)], [คร่อมต่อเนือง], [คร่อมทีละภาพ], [คร่อมสม
ี าว] หรือ [คร่อม DRO]
ดุลย์สข
ตังความไวแสง ISO ไว ้ที [NR แบบหลายภาพ]
[DRO/ออโต ้ HDR] ถูกตังไว ้ที [ออโต ้ HDR]
ั มอืนนอกเหนือจากการซูมด ้วยเลนส์
ฟั งก์ชนซู
เมือตังค่า [เอฟเฟ็ คของภาพ] ไว ้ที [ซอฟต์โฟกัส], [ภาพวาด HDR], [สีเดียวโทนเข ้ม], [มินเิ อเจอร์], [ภาพสีนํา] หรือ [ภาพวาด]
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DSC-WX800

ต ังเวลาถ่ายภาพต ัวเอง
ท่านสามารถเปลียนมุมของจอภาพและถ่ายภาพขณะทีมองจากจอภาพ
(ต ังค่ากล้อง1) → [ต ังเวลาถ่ายภาพต ัวเอง] → [เปิ ด]

1

MENU →

2

์ าทีต ัวท่าน
เอียงจอภาพขึนประมาณ 180° จากน ันห ันเลนสม

3

ั
กดปุ่มชตเตอร์
ผลิตภัณฑ์จะเริมการถ่ายภาพด ้วยระบบตังเวลาหลังผ่านไปสามวินาที

คําแนะนํา
ถ ้าต ้องการใช ้โหมดขับเคลือนอืนนอกเหนือจากโหมดตังเวลาหน่วง 3 วินาที ให ้ตังค่า [ตังเวลาถ่ายภาพตัวเอง] ไปที [ปิ ด] ก่อน จากนันปรับเอียง
จอภาพขึนประมาณ 180 องศา
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DSC-WX800

ภาพเคลือนไหว: โหมดร ับแสง
ท่านสามารถตังค่าโหมดระดับแสงสําหรับการถ่ายภาพเคลือนไหว
(ภาพเคลือนไหว)

1

เลือนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

MENU→

3

กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว) เพือเริมการบ ันทึกภาพ

(ต ังค่ากล้อง2) → [

โหมดร ับแสง] → ค่าทีต้องการ

กดปุ่ ม MOVIE อีกครังเพือหยุดการบันทึกภาพ

รายละเอียดรายการเมนู
โปรแกรมอ ัตโนม ัต:
ให ้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัต ิ (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)
กําหนดค่ารูร ับแสง:
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่ารูรับแสงด ้วยตัวเอง
ั
กําหนดชตเตอร์
สปี ด:
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ด ้วยตัวเอง
ปร ับระด ับแสงเอง:
ให ้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าระดับแสง (ทังความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ด ้วยตัวเอง
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DSC-WX800

รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
เลือกรูปแบบไฟล์ภาพเคลือนไหว
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

รูปแบบไฟล์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
คุณล ักษณะ

รูปแบบ
ไฟล์
XAVC
S 4K

บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยความละเอียด 4K
(3840×2160)

XAVC
S HD

บันทึกภาพเคลือนไหวด ้วยคุณภาพทีคมชัดกว่า
AVCHD ด ้วยจํานวนข ้อมูลทีมากกว่า

AVCHD

รูปแบบ AVCHD สามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์จัด
เก็บอืน ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได ้เป็ นจํานวน
มาก

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวในคอมพิวเตอร์โดยใช ้
ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวในคอมพิวเตอร์หรือสร ้างแผ่น
ดิสก์ทรองรั
ี
บรูปแบบนีโดยใช ้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

หมายเหตุ
เมือบันทึกภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือ XAVC S HD เป็ น 120p/100p จะมีระยะเวลาทีใช ้ได ้สําหรับการบันทึกต่อเนืองประมาณ 5 นาทีระยะ
เวลาทีเหลือในการบันทึกภาพเคลือนไหวจะปรากฏอยูใ่ นจอภาพหากท่านต ้องการบันทึกภาพเคลือนไหว 4K หรือ HD 120p/100p อีกหนึงเซสชัน
ให ้ปิ ดกล ้องแล ้วรอสักครูห
่ นึง ก่อนทีจะเริมถ่ายภาพในเซสชันถัดไป แม ้ว่าระยะเวลาบันทึกจะน ้อยกว่า 5 นาที แต่การบันทึกอาจหยุดลงเพือป้ องกัน
ความเสียหายทีจะเกิดแก่ผลิตภัณฑ์ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั อุณหภูมข
ิ องสภาพแวดล ้อมในการถ่ายภาพ
เมือตังค่า [
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลือนไหวจะถูกจํากัดไว ้ทีประมาณ 2 GB ถ ้าขนาดไฟล์ภาพเคลือนไหวใกล ้ถึง
2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์ภาพเคลือนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร ้างขึนโดยอัตโนมัต ิ
หากท่านตังค่า [
จอภาพของกล ้อง

รูปแบบไฟล์] เป็ น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลือนไหวในขณะทีกล ้องเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบน
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DSC-WX800

ต ังค่าการบ ันทึก (ภาพเคลือนไหว)
เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตสําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหว
1

(ต ังค่ากล้อง2) → [

MENU →

ต ังค่าการบ ันทึก] → ค่าทีต้องการ

เมืออัตราบิตสูงขึน คุณภาพของภาพก็จะสูงขึนด ้วย

รายละเอียดรายการเมนู
เมือต ังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ท ี [XAVC S 4K]

ต ังค่าการบ ันทึก

*

อ ัตราบิต

คําอธิบาย

30p 100M/25p 100M

ประมาณ 100 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

30p 60M/25p 60M

ประมาณ 60 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

24p 100M*

ประมาณ 100 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

24p 60M*

ประมาณ 60 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน

เมือต ังค่า [
ต ังค่าการ
บ ันทึก

รูปแบบไฟล์] ไว้ท ี [XAVC S HD]
อ ัตราบิต

คําอธิบาย

60p 50M/50p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

60p 25M/50p
25M

ประมาณ 25
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

30p 50M/25p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

30p 16M/25p
16M

ประมาณ 16
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

24p 50M*

ประมาณ 50
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (24p)

120p
100M/100p
100M

ประมาณ 100
Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวความเร็วสูงขนาด 1920×1080 (120p/100p) ท่านสามารถบันทึกภาพ
เคลือนไหวขนาด 120 fps หรือ 100 fps
ท่านสามารถสร ้างภาพเคลือนไหวแบบแบบสโลว์โมชันได ้อย่างราบรืนโดยใช ้โปรแกรมตัด
ต่อทีรองรับ

325

ต ังค่าการ
บ ันทึก

120p 60M/100p
60M

*

อ ัตราบิต

ประมาณ 60
Mbps

คําอธิบาย
บันทึกภาพเคลือนไหวความเร็วสูงขนาด 1920×1080 (120p/100p) ท่านสามารถบันทึกภาพ
เคลือนไหวขนาด 120 fps หรือ 100 fps
ท่านสามารถสร ้างภาพเคลือนไหวแบบแบบสโลว์โมชันได ้อย่างราบรืนโดยใช ้โปรแกรมตัด
ต่อทีรองรับ

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน

เมือต ังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว้ท ี [AVCHD]

ต ังค่าการบ ันทึก

อ ัตราบิต

คําอธิบาย

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

สูงสุด 24 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

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

โดยเฉลียประมาณ 17 Mbps

บันทึกภาพเคลือนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

หมายเหตุ
จะใช ้เวลานานในการสร ้างแผ่นดิสก์บน
ั ทึก AVCHD จากภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วย [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] เป็ น [
ตังค่าการบันทึก]
เนืองจากมีการแปลงคุณภาพของภาพในภาพเคลือนไหว หากท่านต ้องการจัดเก็บภาพเคลือนไหวโดยไม่ต ้องแปลงไฟล์ ให ้ใช ้แผ่น Blu-ray
[120p]/[100p] ไม่สามารถเลือกได ้สําหรับการตังค่าต่อไปนี
[อัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ]
[อัตโนมัตพ
ิ เิ ศษ]
[เลือกบรรยากาศ]
เมือตังค่า [

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[100p] คุณภาพของภาพจะเกือบเท่ากับระดับ HD
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DSC-WX800

บ ันทึกภาพพร็อกซ ี
ตังค่าว่าจะให ้บันทึกภาพเคลือนไหวพร็อกซีทีอัตราบิตตําไปพร ้อมกับทีบันทึกภาพเคลือนไหว XAVC S หรือไม่ เนืองจากภาพเคลือน
ไหวพร็อกซีเป็ นไฟล์ขนาดเล็ก จึงเหมาะกับการถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟนหรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์
1

MENU →

บ ันทึกภาพพร็อกซ]ี → ค่าทีต้องการ

(ต ังค่ากล้อง2) → [

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด :
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะถูกบันทึกไปพร ้อมกัน
ปิ ด :
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะไม่ถก
ู บันทึก
คําแนะนํา
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะถูกบันทึกในรูปแบบ XAVC S HD (1280×720) ขนาด 9 Mbps อัตราเฟรมของภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะเหมือนกับ
ของภาพเคลือนไหวต ้นฉบับ
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะไม่แสดงในหน ้าจอแสดงภาพ (หน ้าจอแสดงภาพเดียวหรือหน ้าจอดัชนีภาพ)
บันทึกภาพเคลือนไหวพร็อกซีไปพร ้อมกัน

จะปรากฏบนภาพเคลือนไหวทีมีการ

หมายเหตุ
ไม่สามารถดูภาพเคลือนไหวพร็อกซีบนกล ้องนีได ้
ภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะไม่สามารถบันทึกได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี
เมือตังค่า [
เมือตังค่า [
เมือตังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [AVCHD]
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S HD] และตังค่า [
SteadyShot] ไว ้ที [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ]

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[100p]

การลบ/การป้ องกันภาพเคลือนไหวทีมีภาพเคลือนไหวพร็อกซีจะลบ/ป้ องกันทังภาพเคลือนไหวต ้นฉบับและพร็อกซี ท่านไม่สามารถลบ/ป้ องกัน
เฉพาะภาพเคลือนไหวต ้นฉบับหรือภาพเคลือนไหวพร็อกซีได ้
ไม่สามารถตัดต่อภาพเคลือนไหวบนกล ้องนีได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
รูปแบบการบันทึกภาพเคลือนไหว
การเปิ ดดูภาพบนหน ้าจอดัชนีภาพ (ดัชนีภาพ)
การ์ดหน่วยความจําทีสามารถใช ้ได ้
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DSC-WX800

ั
ชตเตอร์
ชา้ อ ัตโนม ัติ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าว่าต ้องการปรับความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัตข
ิ ณะบันทึกภาพเคลือนไหวหรือไม่ ในกรณีทวัี ตถุมด
ื
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ั
ชตเตอร์
ชา้ อ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ใช ้ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต ิ ความเร็วชัตเตอร์จะช ้าลงโดยอัตโนมัตเิ มือบันทึกในทีมืด ท่านสามารถลดจุดรบกวนในภาพเคลือนไหวโดยใช ้
ความเร็วชัตเตอร์ช ้าเมือถ่ายภาพในทีมืด
ปิ ด:
ไม่ใช ้ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต ิ ภาพเคลือนไหวทีบันทึกจะมืดกว่าเมือเลือก [เปิ ด] แต่ทา่ นสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวโดยทีการเคลือนไหว
จะราบรืนกว่าและวัตถุเบลอน ้อยกว่า
หมายเหตุ
[

ชัตเตอร์ช ้าอัตโนมัต]ิ ไม่ทํางานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
(กําหนดชัตเตอร์สปี ด)
(ปรับระดับแสงเอง)
เมือตังค่า [ISO] ทีไม่ใช่ [ISO AUTO]
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DSC-WX800

ี ง
การอ ัดเสย
ตังค่าว่าต ้องการบันทึกเสียงขณะถ่ายภาพเคลือนไหวหรือไม่ เลือก [ปิ ด] เพือป้ องกันการบันทึกเสียงการทํางานของกล ้องและเลนส์
1

MENU →

ี ง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [การอ ัดเสย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
บันทึกเสียง (สเตอริโอ)
ปิ ด:
ไม่บน
ั ทึกเสียง
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DSC-WX800

ระด ับไมค์อา้ งอิง
ท่านสามารถเลือกระดับไมโครโฟนสําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหว
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ระด ับไมค์อา้ งอิง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
บันทึกเสียงแวดล ้อมภายในระดับทีแน่นอน การตังค่านีเหมาะสําหรับบันทึกบทสนทนาประจําวัน
ตํา:
บันทึกเสียงแวดล ้อมตามจริง การตังค่านีเหมาะสําหรับบันทึกเสียงสมจริง เช่น เสียงคอนเสิรต
์

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

330

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ี งลมรบกวน
ลดเสย
ตังค่าว่าจะลดเสียงลมรบกวนหรือไม่ โดยการตัดเสียงช่วงความถีตําของเสียงเข ้าจากไมโครโฟนในตัวกล ้อง
1

MENU →

ี งลมรบกวน] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [ลดเสย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ลดเสียงลมรบกวน
ปิ ด:
ไม่ลดเสียงลมรบกวน
หมายเหตุ
การตังค่านีไว ้ที [เปิ ด] ในสถานทีซึงลมพัดไม่แรงพอ อาจจะทําให ้บันทึกเสียงปกติได ้เบาเกินไป
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DSC-WX800

SteadyShot (ภาพเคลือนไหว)
ตังเอฟเฟ็ ค [
SteadyShot] เมือถ่ายภาพเคลือนไหวถ ้าตังเอฟเฟ็ ค [
จะทําให ้ถ่ายภาพได ้อย่างเป็ นธรรมชาติ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

SteadyShot] ไปที [ปิ ด] เมือใช ้ขาตังกล ้อง (แยกจําหน่าย)

SteadyShot] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
แอคทีฟแบบอ ัจฉริยะ:
ให ้เอฟเฟ็ ค SteadyShot ทีมีประสิทธิผลมากขึนกว่า [ว่องไว]
ว่องไว:
ให ้เอฟเฟ็ ค SteadyShot ทีมีประสิทธิผลมากขึน
ปกติ:
ลดอาการกล ้องสันภายใต ้สภาพแวดล ้อมการถ่ายภาพเคลือนไหวทีมันคง
ปิ ด:
ไม่ใช ้ [

SteadyShot]

หมายเหตุ
ถ ้าหากท่านเปลียนการตังค่า [

SteadyShot] มุมภาพทีมองเห็นจะเปลียนไป

[แอคทีฟแบบอัจฉริยะ] และ [ว่องไว] ไม่สามารถเลือกได ้เมือตังค่า [

รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S 4K] หรือ [XAVC S HD 120p/100p]
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แสดงต ัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าว่าจะให ้มีการแสดงเครืองหมายโดยใช ้ [
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ตังค่าตัวกําหนด] บนจอภาพขณะถ่ายภาพเคลือนไหวหรือไม่
แสดงต ัวกําหนด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงเครืองหมาย เครืองหมายจะไม่ถก
ู บันทึกลงในภาพ
ปิ ด:
ไม่แสดงเครืองหมาย
หมายเหตุ
เครืองหมายจะปรากฏขึนเมือเลือนปุ่ มหมุนปรับโหมดไปที

( ภาพเคลือนไหว) หรือเมือถ่ายภาพเคลือนไหว

เครืองหมายจะแสดงบนจอภาพ (ท่านไม่สามารถส่งออกเครืองหมายได ้)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าตัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
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ต ังค่าต ัวกําหนด (ภาพเคลือนไหว)
กําหนดเครืองหมายทีจะแสดงระหว่างถ่ายภาพเคลือนไหว
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

ต ังค่าต ัวกําหนด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ศูนย์กลาง:
ตังค่าว่าจะให ้มีการแสดงเครืองหมายกึงกลางทีตรงกลางหน ้าจอถ่ายภาพหรือไม่
[ปิ ด]/[เปิ ด]
ล ักษณะ:
กําหนดการแสดงผลเครืองหมายสัดส่วน
[ปิ ด]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
โซนปลอดภ ัย:
กําหนดการแสดงผลเขตปลอดภัย ซึงจะกลายเป็ นช่วงมาตรฐานทีทีวใี นบ ้านทัวไปสามารถรับได ้
[ปิ ด]/[80%]/[90%]
กรอบนําสายตา:
กําหนดให ้แสดงหรือไม่แสดงกรอบนํ าสายตา ท่านสามารถตรวจสอบได ้ว่าวัตถุอยูใ่ นแนวเดียวหรือตังฉากกับพืน
[ปิ ด]/[เปิ ด]
คําแนะนํา
ท่านสามารถแสดงเครืองหมายทังหมดพร ้อมกันได ้
วางวัตถุบนจุดตัดของ [กรอบนํ าสายตา] เพือทําให ้องค์ประกอบภาพสมดุลกัน
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ั
บ ันทึกด้วยปุ่มชตเตอร์
ท่านสามารถเริมหรือหยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยกดปุ่ มชัตเตอร์ ซึงมีขนาดใหญ่กว่าและกดง่ายกว่าปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว)
1

MENU →

ั
(ต ังค่ากล้อง2) → [บ ันทึกด้วยปุ่มชตเตอร์
] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
เปิ ดใช ้งานการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้ปุ่ มชัตเตอร์เมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไปที [ภาพเคลือนไหว]
ปิ ด:
ปิ ดใช ้งานการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยใช ้ปุ่ มชัตเตอร์
คําแนะนํา
เมือตังค่า [บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์] ไปที [เปิ ด] ท่านยังคงสามารถเริมหรือหยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวโดยกดปุ่ ม MOVIE
เมือตังค่า [บันทึกด ้วยปุ่ มชัตเตอร์] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านสามารถใช ้ปุ่ มชัตเตอร์เพือเริมหรือหยุดการบันทึกภาพเคลือนไหวบนอุปกรณ์บน
ั ทึก/อุปกรณ์
แสดงภาพภายนอกโดยใช ้ [
ควบคุม REC]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การถ่ายภาพเคลือนไหว
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ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด
ตังค่าว่าต ้องการให ้สามารถลันชัตเตอร์ได ้ขณะไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจําหรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อนุญาต:
ลันชัตเตอร์แม ้เมือไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา
ไม่อนุญาต:
ไม่ลนชั
ั ตเตอร์เมือไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา
หมายเหตุ
เมือไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา ภาพทีถ่ายจะไม่ได ้รับการจัดเก็บไว ้
การตังค่าเริมต ้นคือ [อนุญาต] ขอแนะนํ าให ้ท่านเลือก [ไม่อนุญาต] ก่อนทีจะถ่ายภาพจริง
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SteadyShot (ภาพนิง)
ั SteadyShot หรือไม่
ตังค่าว่าจะใช ้ฟั งก์ชน
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

SteadyShot] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ใช ้ [

SteadyShot]

ปิ ด:
ไม่ใช ้ [
SteadyShot]
ขอแนะนํ าให ้ท่านตังค่ากล ้องไปที [ปิ ด] เมือใช ้ขาตัง
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่ งของซูม Assist
ชว
ั [ซูม Assist]
เลือกระยะทีจะซูมออกด ้วยฟั งก์ชน
1

MENU →

่ งของซูม Assist] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [ชว

รายละเอียดรายการเมนู
S:
ซูมออกเล็กน ้อย
M:
ซูมออกปานกลาง
L:
ซูมออกมาก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ซูม Assist
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ต ังค่าซูม
ท่านสามารถเลือกตังค่าการซูมของกล ้อง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ต ังค่าซูม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ออพติค ัลซูมเท่าน ัน:
ั มอัจฉริยะได ้เมือตังค่า [
จํากัดช่วงการซูมไว ้ทีการซูมด ้วยเลนส์ ท่านสามารถใช ้ฟั งก์ชนซู
ขนาดภาพ JPEG] ไว ้ที [M], [S] หรือ
[VGA]
ั
เปิ ด:ซูมภาพคมชด:
เลือกการตังค่านีเพือใช ้ซูมภาพคมชัด ถึงแม ้ว่าจะเกินระยะซูมของการซูมด ้วยเลนส์แล ้ว ผลิตภัณฑ์ก็จะขยายภาพภายในระยะทีไม่ทําให ้
คุณภาพของภาพด ้อยลงมาก
เปิ ด:ซูมดิจต
ิ อล:
ั มภาพคมชัด ผลิตภัณฑ์จะขยายภาพให ้เป็ นขนาดใหญ่ทสุ
เมือทําการซูมเกินกว่าระยะซูมของฟั งก์ชนซู
ี ด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพ
จะด ้อยลง
หมายเหตุ
ตัง [ออพติคล
ั ซูมเท่านัน] ถ ้าหากท่านต ้องการขยายภาพภายในช่วงทีคุณภาพของภาพไม่ด ้อยลง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
เกียวกับสเกลปรับซูม
ความเร็วการซูม
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ความเร็วการซูม
ตังค่าความเร็วในการซูมของก ้านซูมของกล ้อง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ความเร็วการซูม] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
ตังค่าความเร็วในการซูมของก ้านซูมเป็ น ปกติ
เร็ว:
ตังค่าความเร็วในการซูมของก ้านซูมเป็ น เร็ว
คําแนะนํา
การตังค่า [ความเร็วการซูม] จะถูกนํ ามาใช ้เช่นกันเมือท่านซูมด ้วยรีโมทคอนโทรล (แยกจําหน่าย) ทีเชือมต่อกับกล ้อง

หมายเหตุ
การเลือก [เร็ว] จะทําให ้โอกาสทีเสียงของการซูมได ้รับการบันทึกมีเพิมขึน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ซูม
ระบบซูมต่างๆของกล ้องนี
ตังค่าซูม
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ปุ่ม DISP
ให ้ท่านตังค่าโหมดแสดงหน ้าจอทีสามารถเลือกได ้โดยใช ้ DISP (การตังค่าแสดงผล) ในโหมดถ่ายภาพ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ปุ่ม DISP] → ค่าทีต้องการ → [ตกลง]

รายการทีมีเครืองหมาย

จะใช ้งานได ้

รายละเอียดรายการเมนู
ต ัวแสดงกราฟิ ก :
แสดงข ้อมูลถ่ายภาพพืนฐาน แสดงความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงด ้วยภาพกราฟฟิ ก
แสดงข้อมูลท ังหมด :
แสดงข ้อมูลถ่ายภาพ
ไม่แสดงข้อมูล :
ไม่แสดงข ้อมูลถ่ายภาพ
ฮิสโตแกรม :
แสดงการกระจายของความสว่างด ้วยภาพกราฟฟิ ก
ระด ับ :
แสดงว่ากล ้องอยูใ่ นแนวระดับหรือไม่ ทังในแนวหน ้า-หลัง (A) และแนวนอน (B) เมือผลิตภัณฑ์ได ้ระดับกับแนวใดแนวหนึง ตัวแสดง
สถานะจะเปลียนเป็ นสีเขียว

หมายเหตุ
หากท่านเอียงผลิตภัณฑ์ไปด ้านหน ้าหรือด ้านหลังอย่างมาก ความคลาดเคลือนในแนวระดับจะมากขึนด ้วย
ผลิตภัณฑ์อาจมีขอบเขตของความคลาดเคลือนเกือบถึง ±1° แม ้ว่าจะได ้ทําการแก ้ไขความเอียงตามแนวระดับแล ้วก็ตาม

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับการแสดงผลบนหน ้าจอ (ขณะถ่ายภาพ/ในระหว่างทีดูภาพ)
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ต ังค่าลายทาง
ตังค่าลายทางม ้าลาย ซึงปรากฏเหนือบางส่วนของภาพถ ้าระดับความสว่างของส่วนนันตรงกับระดับ IRE ทีท่านได ้ตังค่าไว ้ ใช ้ลาย
ทางม ้าลายนี ช่วยในการปรับความสว่าง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ต ังค่าลายทาง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
แสดงลายทาง:
ตังค่าว่าต ้องการแสดงลายทางม ้าลายหรือไม่
ระด ับลายทาง:
ปรับระดับความสว่างของลายทางม ้าลาย
คําแนะนํา
ท่านสามารถบันทึกค่าเพือตรวจสอบระดับแสงทีถูกต ้องหรือระดับแสงจ ้า รวมไปถึงระดับความสว่างของ [ระดับลายทาง] การตังค่าสําหรับการ
ยืนยันระดับแสงทีถูกต ้องและการยืนยันระดับแสงจ ้าถูกบันทึกไว ้ที [กําหนดเอง1] และ [กําหนดเอง2] ตามลําดับตามค่าเริมต ้น
หากต ้องการตรวจสอบระดับแสงทีถูกต ้อง ให ้ตังค่ามาตรฐานและช่วงสําหรับระดับความสว่าง ลายทางม ้าลายจะปรากฏบนพืนทีซึงอยูภ
่ ายในช่วงที
ท่านได ้ตังค่าไว ้
หากต ้องการตรวจสอบระดับแสงจ ้า ให ้ตังค่าระดับความสว่างเป็ นค่าตําสุด ลายทางม ้าลายจะปรากฏเหนือพืนทีซึงมีระดับความสว่างเท่ากับหรือสูง
กว่าค่าทีท่านตังไว ้

หมายเหตุ
ลายทางม ้าลายจะไม่ปรากฏขึนบนอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อด ้วยสาย HDMI
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้ ตาราง
เสน
ตังค่าว่าต ้องการแสดงเส ้นตารางหรือไม่ เส ้นตารางจะช่วยท่านในการจัดองค์ประกอบของภาพ
1

MENU →

้ ตาราง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [เสน

รายละเอียดรายการเมนู
้ กฎสามสว่ น:
เสน
วางวัตถุไว ้ใกล ้กับหนึงในเส ้นตารางทีแบ่งภาพออกเป็ นสามส่วน เพือให ้ภาพมีองค์ประกอบทีสมดุล
ี
ตารางสเหลี
ยม:
ตารางสีเหลียมจัตรุ ัสช่วยให ้ตรวจสอบแนวระดับขององค์ประกอบในภาพได ้ง่ายขึน ซึงจะมีประโยชน์สําหรับประเมินองค์ประกอบภาพเมือ
ถ่ายภาพวิว ภาพระยะใกล ้ หรือเมือทําการสแกนด ้วยกล ้อง
ี
ต.สเหลี
ยม+ ทแยงมุม:
วางวัตถุบนเส ้นแนวทะแยง เพือแสดงความรู ้สึกฮึกเหิมและมีพลัง
ปิ ด:
ไม่แสดงเส ้นตาราง
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แนะนําต ังค่าระด ับแสง
ท่านสามารถตังว่าจะแสดงหรือไม่แสดงคําแนะนํ าเมือเปลียนระดับแสง
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [แนะนําต ังค่าระด ับแสง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปิ ด:
ไม่แสดงคําแนะนํ า
เปิ ด:
แสดงคําแนะนํ า
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แสดงภาพอ ัตโนม ัติ
ท่านสามารถตรวจสอบภาพทีบันทึกบนหน ้าจอได ้ทันทีหลังจากถ่ายภาพ ท่านสามารถตังระยะเวลาแสดงภาพของระบบดูภาพอัตโนมัต ิ
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [แสดงภาพอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
10 วินาที/5 วินาที/2 วินาที:
แสดงภาพทีบันทึกบนหน ้าจอทันทีหลังจากถ่ายภาพตามระยะเวลาทีเลือกไว ้ ถ ้าท่านทําการขยายภาพระหว่างการแสดงภาพอัตโนมัต ิ
ท่านสามารถตรวจสอบภาพนันได ้โดยใช ้อัตราทีขยาย
ปิ ด:
ไม่แสดงภาพอัตโนมัต ิ
หมายเหตุ
ั ทําการประมวลผลภาพ ภาพก่อนการประมวลผลอาจจะแสดงขึนชัวคราว ตามด ้วยภาพหลังการประมวลผล
เมือคุณใช ้ฟั งก์ชนที
การตังค่า DISP (การตังค่าแสดงผล) จะนํ าไปใช ้กับการแสดงภาพอัตโนมัต ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
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คียก
์ า
ํ หนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
ั ต ้องการให ้กับปุ่ มทีต ้องการ
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
ั
้ได ้เมือกําหนดให ้ปุ่ มแบบกําหนดเองเท่านัน ตัวอย่างเช่น หากกําหนด [AF ตามตา] ไปที [ฟั งก์ชนของปุ่
ั
บางฟั งก์ชนใช
มกลาง] สําหรับ [
คียก
์ ําหนดเอง] ท่านสามารถเรียกใช ้ [AF ตามตา] ได ้ง่ายๆ เพียงแค่กดทีตรงกลางปุ่ มควบคุมขณะถ่ายภาพ
(ต ังค่ากล้อง2) → [

คียก
์ า
ํ หนดเอง], [

คียก
์ า
ํ หนดเอง] หรือ [

1

MENU →

2

ั
เลือกปุ่มทีต้องการกําหนดฟังก์ชนบนหน้
าจอเลือก และกดทีตรงกลางของปุ่มควบคุม
ั
คียท
์ สามารถกํ
ี
าหนดฟั งก์ชนได
้แตกต่างกันสําหรับ [

คียก
์ ําหนดเอง], [

คียก
์ า
ํ หนดเอง]

คียก
์ ําหนดเอง] และ [

คียก
์ ําหนดเอง]

ั ต ้องการให ้กับปุ่ มต่อไปนี
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที

1. ปุ่ ม Fn/
ั
ั
ั
2. ฟั งก์ชนของปุ่
มกลาง/ฟั งก์ชนของปุ่
มซ ้าย/ฟั งก์ชนของปุ่
มขวา
3. ปุ่ ม C
3

ั จะกําหนด
เลือกฟังก์ชนที
ั สามารถกําหนดได ้แตกต่างกันไปตามแต่ละปุ่ ม
ฟั งก์ชนที

รายละเอียดรายการเมนู
คียก
์ า
ํ หนดเอง:
ั ยก
ตังค่าฟั งก์ชนคี
์ ําหนดเองเพือใช ้ในการถ่ายภาพนิง
คียก
์ า
ํ หนดเอง:
ั ยก
ั แตกต่างจากฟั งก์ชนที
ั ใช ้ในการถ่ายภาพ
ตังค่าฟั งก์ชนคี
์ ําหนดเองเพือใช ้ในการบันทึกภาพเคลือนไหว ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
นิง
คียก
์ า
ํ หนดเอง:
ั ยก
ตังค่าฟั งก์ชนคี
์ ําหนดเองเพือใช ้ในการดูภาพ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การใช ้งานปุ่ มควบคุม
346

มาตรฐานโฟกัส
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ั
ต ังค่าเมนูฟง
ั ก์ชน
ั จะเรียกใช ้เมือกดปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชน)
ั ได ้
ท่านสามารถกําหนดฟั งก์ชนที
1

MENU →

ั → กําหนดฟังก์ชนให้
ั
(ต ังค่ากล้อง2) → [ต ังค่าเมนูฟง
ั ก์ชน]
ก ับตําแหน่งทีต้องการ

ั สามารถกําหนดได ้ จะปรากฏบนหน ้าจอเลือกรายการตังค่า
ฟั งก์ชนที
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ั
ั ัส: ชตเตอร์
ั
ั ัส
ฟังก์ชนของระบบส
มผ
แบบสมผ
กล ้องจะโฟกัสไปยังจุดทีท่านสัมผัสและถ่ายภาพนิงโดยอัตโนมัต ิ
ตังค่า MENU →
(ตังค่า) → [ระบบสัมผัส] ไว ้ที [เปิ ด] ล่วงหน ้า
1

เลือก MENU →

2

แตะทีไอคอน

ั
ั ัส] → [ชตเตอร์
ั
ั ัส]
(ต ังค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชนของระบบส
มผ
แบบสมผ

บนจอภาพ ขณะทีหน้าจอถ่ายภาพแสดงขึน

เครืองหมายทางด ้านซ ้ายของไอคอนเปลียนเป็ นสีส ้ม
ยกเลิก [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ได ้โดยแตะทีไอคอน

3

อีกครัง

แตะว ัตถุทต้
ี องการโฟก ัส
เมือวัตถุทท่
ี านสัมผัสอยูใ่ นโฟกัสแล ้ว ภาพนิงจะถูกบันทึก

คําแนะนํา
ั
ท่านสามารถใช ้งานฟั งก์ชนการถ่
ายภาพแบบต่างๆ ด ้านล่างนีได ้โดยแตะทีจอภาพ
การถ่ายภาพต่อเนืองโดยใช ้ชัตเตอร์แบบสัมผัส
เมือตังค่า [โหมดขับเคลือน] ไว ้ที [ถ่ายภาพต่อเนือง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว] ท่านสามารถบันทึกภาพต่อเนืองขณะสัมผัสจอภาพ
การถ่ายภาพคร่อมต่อเนืองโดยใช ้ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพสามภาพ พร ้อมกับปรับระดับแสงอัตโนมัตจิ ากพืนฐาน เป็ นมืดลง แล ้วจึงสว่างขึน เมือตังค่า [โหมดขับเคลือน] ไว ้ที [คร่อม
ต่อเนือง] ให ้แตะจอภาพค ้างไว ้จนกว่าจะสินสุดการถ่ายภาพ ท่านสามารถเลือกภาพทีชอบหลังจากการบันทึก

หมายเหตุ
ั [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ใช ้งานไม่ได ้ในสถานการณ์ตอ
ฟั งก์ชน
่ ไปนี:
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ภาพเคลือนไหว]
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
ในระหว่างทีใช ้โหมด [ลันชัตเตอร์ด ้วยยิม]
เมือ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็ น [จุดทีปรับได ้]
เมือ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็ น [จุดทีปรับได ้แบบขยาย]
ั มดิจต
ขณะใช ้ฟั งก์ชนซู
ิ อล
ขณะใช ้ [
ซูมภาพคมชัด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
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ั
ั ัส: โฟก ัสโดยแตะจอ
ฟังก์ชนของระบบส
มผ
ท่านสามารถเลือกวัตถุทจะโฟกั
ี
สได ้โดยใช ้การทํางานแบบสัมผัสในโหมดภาพนิงและโหมดบันทึกภาพเคลือนไหว เลือก MENU →
(ตังค่า) → [ระบบสัมผัส] → [เปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า
1

MENU →

ั
ั ัส] → [โฟก ัสโดยแตะจอ]
(ต ังค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชนของระบบส
มผ

การระบุตา
ํ แหน่งทีต้องการโฟก ัสในโหมดภาพนิง
ท่านสามารถโฟกัสไปทีตําแหน่งตามทีต ้องการได ้โดยการแตะทีจอภาพ

1. เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] นอกเหนือจาก [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย]
2. MENU →
(ตังค่ากล ้อง1) → [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] → [ปิ ด]
3. แตะทีจอภาพ
แตะวัตถุทจะโฟกั
ี
ส
เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง กล ้องจะจับโฟกัสไปทีกรอบการโฟกัส กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุด เพือถ่ายภาพ
หากต ้องการยกเลิกการโฟกัสด ้วยการทํางานแบบสัมผัส ให ้แตะ
หรือกดตรงกลางของปุ่ มควบคุม

การระบุตา
ํ แหน่งทีต้องการโฟก ัสในโหมดการบ ันทึกภาพเคลือนไหว (โฟก ัสแบบจุด)
กล ้องจะโฟกัสไปทีวัตถุทแตะ
ี

1. เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] นอกเหนือจาก [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย]
2. MENU →
(ตังค่ากล ้อง1) → [AF ล็อคเป้ าหมายกลาง] → [ปิ ด]
ี ้องการโฟกัสก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ
3. แตะวัตถุทต
หากต ้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให ้แตะ

หรือกดตรงกลางของปุ่ มควบคุม

คําแนะนํา
ั
นอกจากฟั งก์ชนการโฟกั
สแบบสัมผัสแล ้ว ยังสามารถใช ้งานการทํางานแบบสัมผัสในลักษณะต่อไปนีได ้อีกด ้วย
เมือตังค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว ้ที [จุดทีปรับได ้] หรือ [จุดทีปรับได ้แบบขยาย] ก็สามารถย ้ายกรอบค ้นหาระยะโฟกัสโดยใช ้การใช ้งานแบบ
สัมผัสได ้

หมายเหตุ
ั
ฟั งก์ชนการโฟกั
สแบบสัมผัสจะใช ้งานไม่ได ้ในกรณีตอ
่ ไปนี
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
เมือใช ้งานซูมดิจต
ิ อล

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
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ปุ่ม MOVIE
ตังค่าว่าต ้องการเปิ ดใช ้ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลือนไหว) หรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [ปุ่ม MOVIE] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ตลอดเวลา:
เริมบันทึกภาพเคลือนไหวเมือท่านกดปุ่ ม MOVIE ในโหมดใด ๆ
โหมดภาพเคลือนไหว:
เริมบันทึกภาพเคลือนไหวเมือท่านกดปุ่ ม MOVIE เฉพาะเมือตังค่าโหมดถ่ายภาพไว ้ทีโหมด [ ภาพเคลือนไหว] เท่านัน
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ั
ี ง
สญญาณเส
ย
เลือกว่าจะให ้ผลิตภัณฑ์สง่ เสียงหรือไม่
1

MENU →

ั
ี ง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่ากล้อง2) → [สญญาณเส
ย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:ท ังหมด:
เสียงจะดังขึน เช่น เมือปรับโฟกัสได ้สําเร็จโดยกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง เป็ นต ้น
ั
เปิ ด: ชตเตอร์
เท่าน ัน:
มีเสียงชัตเตอร์เท่านันทีดังขึน
ปิ ด:
ไม่มเี สียง
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บ ันทึกว ันที (ภาพนิง)
ตังค่าว่าต ้องการบันทึกวันทีถ่ายภาพลงบนภาพนิงหรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่ากล้อง2) → [

บ ันทึกว ันที] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
บันทึกวันทีถ่ายภาพ
ปิ ด:
ไม่บน
ั ทึกวันทีถ่ายภาพ
หมายเหตุ
เมือท่านถ่ายภาพโดยบันทึกวันทีลงไปแล ้ว ท่านจะไม่สามารถลบวันทีออกจากภาพในภายหลัง
วันทีจะถูกพิมพ์ซ ้อนสองชุดหากท่านตังค่าให ้กล ้องพิมพ์วน
ั ทีขณะพิมพ์ภาพโดยใช ้เครือง PC หรือเครืองพิมพ์
ไม่สามารถซ ้อนเวลาทีถ่ายภาพ ลงบนภาพ
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DSC-WX800

ั ง
่ สมาร์ทโฟน: สง
่ ไปย ังสมาร์ทโฟน
ฟังก์ชนส
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพนิงหรือภาพเคลือนไหว XAVC S ไปยังสมาร์ทโฟนและเปิ ดดูได ้ต ้องติดตังแอปพลิเคชัน PlayMemories
Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน
1

MENU →

ั ง
่ สมาร์ทโฟน]→ [สง
่ ไปย ังสมาร์ทโฟน] → ค่าทีต้องการ
(เครือข่าย) → [ฟังก์ชนส

ถ ้าท่านกดปุ่ ม

2

(ส่งไปยังสมาร์ทโฟน) ในโหมดดูภาพ หน ้าจอตังค่าสําหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] จะปรากฏขึน

ํ หร ับการถ่ายโอน หน้าจอข้อมูลจะปรากฏบนผลิตภ ัณฑ์ เชอมต่
ื
ถ้าผลิตภ ัณฑ์พร้อมสา
อสมาร์ทโฟนก ับผลิตภ ัณฑ์โดย
้ อ
ใชข
้ มูลน ัน
วิธก
ี ารตังค่าสําหรับการเชือมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนแต่ละรุน
่

รายละเอียดรายการเมนู
เลือกบนอุปกรณ์น:ี
เลือกภาพบนผลิตภัณฑ์ทจะถ่
ี
ายโอนไปยังสมาร์ทโฟน
(1) เลือกจาก [ภาพนี] [ทังหมดของวันทีนี] หรือ [หลายภาพ]
ตัวเลือกทีปรากฏบนหน ้าจออาจแตกต่างไปตามโหมดดูภาพทีเลือกในกล ้อง
(2) ถ ้าเลือก [หลายภาพ] ท่านสามารถเลือกภาพทีต ้องการได ้โดยกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม จากนันกด MENU → [ตกลง]
เลือกบนสมาร์ทโฟน:
แสดงภาพทังหมดทีบันทึกในการ์ดหน่วยความจําของผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟน
หมายเหตุ
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพทีจัดเก็บไว ้ในการ์ดหน่วยความจําของกล ้องเท่านัน
ท่านสามารถเลือกขนาดภาพทีจะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต ้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA]
หากต ้องการเปลียนขนาดภาพ โปรดทําตามขันตอนต่อไปนี
สําหรับสมาร์ทโฟน Android
เริม PlayMemories Mobile และเปลียนขนาดภาพโดย [ตังค่า] → [ขนาดภาพคัดลอก]
สําหรับ iPhone/iPad
เลือก PlayMemories Mobile ในเมนูตงค่
ั า และเปลียนขนาดภาพโดยใช ้ [ขนาดภาพคัดลอก]
ท่านไม่สามารถส่งภาพเคลือนไหวรูปแบบ AVCHD ได ้
ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือข ้อมูลดังเดิมของภาพเคลือนไหว XAVC S HD ทีบันทึกด ้วยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยังสมาร์ทโฟนได ้ ท่านสามารถถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน
ภาพเคลือนไหวทีถ่ายโอนอาจแสดงไม่ถก
ู ต ้อง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น ภาพเคลือนไหวอาจไม่แสดงอย่างราบรืน หรืออาจไม่ม ี
เสียง
ภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวอาจไม่สามารถเปิ ดดูบนสมาร์ทโฟนได ้ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั รูปแบบของภาพ
354

ผลิตภัณฑ์นแบ่
ี งปั นข ้อมูลการเชือมต่อสําหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] กับอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตให ้เชือมต่อ ถ ้าต ้องการเปลียนอุปกรณ์ทได
ี ้รับ
อนุญาตให ้เชือมต่อกับผลิตภัณฑ์ ให ้รีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนต่อไปนี MENU →
(เครือข่าย) → [ตังค่า Wi-Fi] →
[รีเซ็ต SSID/รหัสลับ] หลังจากรีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อแล ้ว ท่านต ้องลงทะเบียนสมาร์ทโฟนอีกครัง
เมือตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไว ้ที [เปิ ด] ท่านจะไม่สามารถเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟน ตังค่า [โหมดเครืองบิน] ไปที [ปิ ด]
ขณะถ่ายโอนภาพจํานวนมากหรือภาพเคลือนไหวทีมีความยาว ขอแนะนํ าให ้จ่ายไฟให ้กล ้องจากเต ้ารับติดผนังโดยใช ้อะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มา
ด ้วย)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Mobile
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (NFC รีโมทคอนโทรลด ้วย One-touch)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (SSID)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (SSID)
การส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน Android (NFC การแชร์ด ้วย One-touch)
ั งสมาร์ทโฟน: เป้ าหมายทีส่ง (ภาพเคลือนไหวพร็อกซี)
ฟั งก์ชนส่
โหมดเครืองบิน

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

355

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ั ง
่ สมาร์ทโฟน: เป้าหมายทีสง
่ (ภาพเคลือนไหวพร็อกซ)ี
ฟังก์ชนส
เมือถ่ายโอนวิดโี อ XAVC S ไปยังสมาร์ทโฟนด ้วย [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ท่านสามารถตังค่าได ้ว่าจะถ่ายโอนภาพเคลือนไหวพร็อกซีที
อัตราบิตตําหรือภาพเคลือนไหวต ้นฉบับทีอัตราบิตสูง
1

MENU →

ั ง
่ สมาร์ทโฟน] → [
(เครือข่าย) → [ฟังก์ชนส

่ ] → ค่าทีต้องการ
เป้าหมายทีสง

รายละเอียดรายการเมนู
ี าน ัน:
พร็อกซเท่
ถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน
ต้นฉบ ับเท่าน ัน:
ถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวต ้นฉบับเท่านัน
พร็อกซ ี & ต้นฉบ ับ:
ถ่ายโอนทังภาพเคลือนไหวพร็อกซีและต ้นฉบับ
หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหว XAVC S 4K หรือข ้อมูลดังเดิมของภาพเคลือนไหว XAVC S HD ทีบันทึกด ้วยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยังสมาร์ทโฟนได ้ ท่านสามารถถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลือนไหวพร็อกซีเท่านัน
ขณะถ่ายโอนภาพจํานวนมากหรือภาพเคลือนไหวทีมีความยาว ขอแนะนํ าให ้จ่ายไฟให ้กล ้องจากเต ้ารับติดผนังโดยใช ้อะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มา
ด ้วย)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
บันทึกภาพพร็อกซี
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DSC-WX800

่ ไปย ังคอมพิวเตอร์
สง
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพทีเก็บไว ้ในผลิตภัณฑ์ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่อกับจุดเชือมต่อไร ้สาย หรือเราเตอร์บรอดแบนด์ไร ้สาย
และทําการสํารองภาพได ้ง่ายๆ โดยใช ้การดําเนินการนี ก่อนเริมการดําเนินการนี ให ้ติดตัง PlayMemories Home บนคอมพิวเตอร์ของ
ท่านและบันทึกจุดเชือมต่อลงในผลิตภัณฑ์
1

เปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์

2

MENU →

่ ไปย ังคอมพิวเตอร์]
(เครือข่าย) → [สง

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์อาจจะปิ ดสวิตช์ตวั เองอัตโนมัตห
ิ ลังจากจัดเก็บภาพลงเครืองคอมพิวเตอร์แล ้ว ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั การตังค่าแอปพลิเคชันบนเครือง
คอมพิวเตอร์ของท่าน
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพจากผลิตภัณฑ์ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์เพียงครังละหนึงเครืองเท่านัน
ถ ้าท่านต ้องการถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์เครืองอืน ให ้เชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั คอมพิวเตอร์ผา่ นทาง USB แล ้วทําตามคําแนะนํ าใน
PlayMemories Home
ไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลือนไหวพร็อกซีได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การติดตัง PlayMemories Home
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
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DSC-WX800

ดูภาพบนทีว ี
ท่านสามารถดูภาพบนจอทีวท
ี รองรั
ี
บเครือข่ายด ้วยการถ่ายโอนภาพจากผลิตภัณฑ์โดยไม่ต ้องเชือมต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั ทีวด
ี ้วยสายเคเบิล
สําหรับทีวบ
ี างรุน
่ ท่านอาจจะต ้องดําเนินการบางอย่างกับทีว ี หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคําแนะนํ าการใช ้งานทีให ้มากับ
เครืองทีว ี
ื
(เครือข่าย) → [ดูภาพบนทีว]ี → อุปกรณ์ทต้
ี องการจะเชอมต่
อ

1

MENU →

2

เมือต้องการดูภาพแบบสไลด์โชว์ ให้กดทีตรงกลางปุ่มควบคุม

กดด ้านขวา/ซ ้ายของปุ่ มควบคุม เพือเปิ ดภาพถัดไป/ก่อนหน ้าด ้วยตัวเอง
หากต ้องการเปลียนอุปกรณ์ทจะเชื
ี
อมต่อ กดทีด ้านล่างของปุ่ มควบคุม แล ้วเลือก [ชืออุปกรณ์]

การต ังค่าสไลด์โชว์
ท่านสามารถเปลียนการตังค่าสไลด์โชว์ได ้โดยกดทีด ้านล่างของปุ่ มควบคุม
เปิ ดดูภาพทีเลือก:
เลือกกลุม
่ ของภาพทีต ้องการเปิ ดดู
ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิง):
เลือกจาก [ทังหมด] และ [ทุกภาพในฟ.ด.]
ดูภาพตามว ันที:
เลือกจาก [ทังหมด] และ [ทุกภาพในวันทีนี]
เวลาแสดงภาพ:
เลือกจาก [สัน] และ [ยาว]
ลูกเล่น*:
เลือกจาก [เปิ ด] และ [ปิ ด]
ขนาดภาพทีแสดง:
เลือกจาก [HD] และ [4K]
*

ั ได ้เท่านัน
การตังค่าใช ้ได ้ผลกับทีว ี BRAVIA ซึงใช ้กับฟั งก์ชนนี

หมายเหตุ
ั บนทีวท
ท่านสามารถใช ้ฟั งก์ชนนี
ี รองรั
ี
บ DLNA Renderer
ท่านสามารถดูภาพบนทีวท
ี รองรั
ี
บ Wi-Fi Direct หรือทีวท
ี รองรั
ี
บเครือข่าย (รวมทังทีวท
ี รองรั
ี
บเครือข่ายแบบใช ้สาย)
หากท่านเชือมต่อทีวแ
ี ละผลิตภัณฑ์นโดยไม่
ี
ใช ้ Wi-Fi Direct ท่านจะต ้องบันทึกจุดเชือมต่อก่อน
การแสดงภาพบนจอทีวอ
ี าจใช ้เวลานาน
ไม่สามารถแสดงภาพเคลือนไหวบนทีวผ
ี า่ นระบบ Wi-Fi ใช ้สาย HDMI (แยกจําหน่าย)
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ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

359

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
กําหนดเงือนไขในการเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟน
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน:
ตังค่าว่าจะเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟนโดยใช ้ Wi-Fi หรือไม่ ([เปิ ด]/[ปิ ด])
ื
การเชอมต่
อ:
แสดง QR code หรือ SSID ทีใช ้ในการเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟน
ื
ถูกเชอมต่
อตลอดเวลา:
ตังค่าว่าจะยังคงเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟนต่อไปหรือไม่ หากตังค่ารายการนีไว ้ที [เปิ ด]เมือท่านเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟน กล ้องจะ
คงการเชือมต่อกับสมาร์ทโฟนอยูต
่ ลอดเวลา หากตังค่าไว ้ที [ปิ ด] กล ้องจะเชือมต่อกับสมาร์ทโฟนเฉพาะเมือทําขันตอนการเชือมต่อ
เท่านัน
หมายเหตุ
หากตังค่า [ถูกเชือมต่อตลอดเวลา] ไว ้ที [เปิ ด] การใช ้กําลังไฟจะมากกว่าเมือตังค่าไว ้ที [ปิ ด]
ถ ้าตังค่า [ถูกเชือมต่อตลอดเวลา] ไว ้ที [เปิ ด] กล ้องอาจใช ้เวลาสักครูจ
่ งึ จะปิ ด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (NFC รีโมทคอนโทรลด ้วย One-touch)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้สมาร์ทโฟน Android (SSID)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (QR Code)
การควบคุมกล ้องโดยใช ้ iPhone หรือ iPad (SSID)
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
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โหมดเครืองบิน
ั เกียวกับการทํางานไร ้สายทังหมดได ้ชัวคราว รวมถึง Wi-Fi
ขณะทีท่านอยูบ
่ นเครืองบินหรือทีอืน ๆ ท่านสามารถปิ ดฟั งก์ชนที
1

MENU →

(เครือข่าย) → [โหมดเครืองบิน] → ค่าทีต้องการ

หากตัง [โหมดเครืองบิน] ไว ้ที [เปิ ด] รูปเครืองบินจะปรากฏบนหน ้าจอ
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ต ังค่า Wi-Fi: กด WPS
หากจุดเชือมต่อมีปม
ุ่ Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่านสามารถบันทึกจุดเชือมต่อลงในผลิตภัณฑ์นได
ี ้อย่างง่ายดาย
(เครือข่าย) →[ต ังค่า Wi-Fi] → [กด WPS]

1

MENU →

2

ื
ื
กดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนจุดเชอมต่
อเพือทีจะเชอมต่
อ

หมายเหตุ
[กด WPS] ทํางานเมือตังค่าความปลอดภัยของจุดเชือมต่อไปที WPA หรือ WPA2 และจุดเชือมต่อรองรับการใช ้งานปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup
(WPS) เท่านัน ถ ้าตังค่าความปลอดภัยไว ้ที WEP หรือจุดเชือมต่อของท่านไม่ รองรับวิธก
ี ารกดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ให ้ทําการ
[ตังค่าจุดเชือมต่อ]
ั
ดูรายละเอียดเกียวกับฟั งก์ชนและการตั
งค่าทีใช ้งานได ้ของจุดเชือมต่อจากคําแนะนํ าการใช ้งานของจุดเชือมต่อ หรือติดต่อผู ้ดูแลระบบจุดเชือมต่อ
อาจไม่สามารถทําการเชือมต่อได ้หรือระยะการสือสารอาจจะสันลง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาวะแวดล ้อม เช่น ชนิดวัสดุของผนังและสิงกีดขวาง หรือ
คลืนวิทยุระหว่างผลิตภัณฑ์และจุดเชือมต่อ ถ ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี ให ้เปลียนตําแหน่งผลิตภัณฑ์ไปทีอืน หรือขยับผลิตภัณฑ์เข ้าใกล ้จุดเชือมต่อ
ให ้มากขึน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
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ื
ต ังค่า Wi-Fi: ต ังค่าจุดเชอมต่
อ
ท่านสามารถบันทึกจุดเชือมต่อได ้ด ้วยตนเอง ก่อนเริมกระบวนการ ให ้ตรวจสอบชือ SSID ของจุดเชือมต่อ ระบบความปลอดภัย และรหัส
ผ่าน อุปกรณ์บางประเภทอาจถูกตังรหัสผ่านไว ้ล่วงหน ้าแล ้ว ดูรายละเอียดเพิมเติมได ้จากคําแนะนํ าการใช ้งานจุดเชือมต่อ หรือปรึกษาผู ้
ดูแลระบบของจุดเชือมต่อ
ื
(เครือข่าย) → [ต ังค่า Wi-Fi] → [ต ังค่าจุดเชอมต่
อ]

1

MENU →

2

ื
เลือกจุดเชอมต่
อทีต้องการบ ันทึก

ื
เมือจุดเชอมต่
อทีต้องการแสดงขึนบนหน้าจอ: เลือกจุดเชือมต่อทีต ้องการ
ื
เมือจุดเชอมต่
อทีต้องการไม่แสดงบนหน้าจอ: เลือก [ตังค่าแมนนวล] แล ้วตังค่าจุดเชือมต่อ
ื SSID ของจุดเชือมต่อ แล ้วเลือกระบบความปลอดภัย
หากท่านเลือก [ตังค่าแมนนวล] ใส่ชอ

3

ใสร่ ห ัสผ่าน แล้วเลือก [ตกลง]

จุดเชือมต่อทีไม่มเี ครืองหมาย

4

ไม่จําเป็ นต ้องใส่รหัสผ่าน

เลือก [ตกลง]

รายการต ังค่าอืนๆ
ท่านอาจต ้องการตังค่ารายการอืนๆ เพิมเติม ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สถานะหรือวิธต
ี งค่
ั าจุดเชือมต่อของท่าน
WPS PIN:
แสดงรหัส PIN ทีใส่ในอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อ
ื
การเชอมต่
อทีเลือกก่อน:
เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
ต ังค่า IP Address:
เลือก [อัตโนมัต]ิ หรือ [แมนนวล]
363

IP Address:
หากท่านใส่ทอยู
ี ่ IP ด ้วยตัวเอง ให ้ใส่ทอยู
ี ท
่ กํ
ี าหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวย์เริมต้น:
ถ ้าท่านตังค่า [ตังค่า IP Address] ไว ้ที [แมนนวล] ให ้ใส่ทอยู
ี แ
่ ต่ละแห่งตามสภาพแวดล ้อมเครือข่ายของท่าน
หมายเหตุ
หากในอนาคตต ้องการให ้ความสําคัญกับจุดเชือมต่อทีบันทึกไว ้ ให ้ตัง [การเชือมต่อทีเลือกก่อน] ไว ้ที [เปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์
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ต ังค่า Wi-Fi: แสดง MAC address
แสดงหมายเลข MAC ของผลิตภัณฑ์นี
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ต ังค่า Wi-Fi] → [แสดง MAC address]
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ต ังค่า Wi-Fi: รีเซ็ต SSID/รห ัสล ับ
ผลิตภัณฑ์นแบ่
ี งปั นข ้อมูลการเชือมต่อสําหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] และ [ การเชือมต่อ] กับอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตให ้เชือมต่อ ถ ้า
ต ้องการเปลียนอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตให ้เชือมต่อ ให ้รีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อ
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ต ังค่า Wi-Fi] → [รีเซ็ต SSID/รห ัสล ับ] → [ตกลง]

หมายเหตุ
หากท่านเชือมต่อผลิตภัณฑ์นกั
ี บสมาร์ทโฟนหลังจากรีเซ็ตข ้อมูลการเชือมต่อแล ้ว ท่านต ้องตังค่าให ้กับสมาร์ทโฟนอีกครัง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน
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ต ังค่า Bluetooth
ควบคุมการตังค่าในการเชือมต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟนผ่านการเชือมต่อ Bluetooth ท่านต ้องจับคูก
่ ล ้องกับสมาร์ทโฟนก่อนทีจะใช ้งานฟั ง
ั
ก์ชนการเชื
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่ง
ั
หากท่านต ้องการจับคูก
่ ล ้องกับสมาร์ทโฟนเพือใช ้งานฟั งก์ชนการเชื
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่ง โปรดดูท ี “ตังค่าเชือมตําแหน่ง”
1

MENU →

(เครือข่าย) → [ต ังค่า Bluetooth] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ั Bluetooth (เปิ ด/ปิ ด):
ฟังก์ชน
ั Bluetooth ของกล ้องหรือไม่
ตังค่าว่าจะสังงานฟั งก์ชน
การจ ับคู:่
แสดงหน ้าจอสําหรับการจับคูก
่ ล ้องกับสมาร์ทโฟนโดยใช ้ PlayMemories Mobile
แสดง device address:
แสดงหมายเลข BD ของกล ้อง
หมายเหตุ
ั Bluetooth] ไว ้ที [เปิ ด] กล ้องอาจใช ้เวลาสักครูจ
ถ ้าตังค่า [ฟั งก์ชน
่ งึ จะปิ ด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าเชือมตําแหน่ง

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

367

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ื
ต ังค่าเชอมตํ
าแหน่ง
ท่านสามารถใช ้แอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile เพือรับข ้อมูลการระบุตําแหน่งจากสมาร์ทโฟนทีเชือมต่อกับกล ้องของท่านได ้โดย
ใช ้การสือสาร Bluetooth ท่านสามารถบันทึกข ้อมูลการระบุตําแหน่งทีได ้มาเมือถ่ายภาพ

การเตรียมการล่วงหน้า
ั
ในการใช ้ฟั งก์ชนเชื
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งของกล ้อง จะต ้องมีแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile
ถ ้า “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง” ไม่ปรากฏทีหน ้าบนสุดของ PlayMemories Mobile ท่านต ้องทําขันตอนต่อไปนีไว ้ล่วงหน ้า

1. ติดตัง PlayMemories Mobile ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
ท่านสามารถติดตัง PlayMemories Mobile ได ้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟน หากท่านได ้ติดตังแอปพลิเคชันไว ้แล ้ว ให ้อัปเดต
เป็ นรุน
่ ล่าสุด
ั [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ของกล ้อง
2. ถ่ายโอนภาพทีบันทึกไว ้ล่วงหน ้าไปยังสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช ้ฟั งก์ชน
หลังจากถ่ายโอนภาพทีบันทึกโดยใช ้กล ้องไปยังสมาร์ทโฟนของท่านแล ้ว “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง” จะปรากฏทีหน ้าบนสุด
ของแอปพลิเคชัน

ข ันตอนการใชง้ าน
: การดําเนินการทีทําในสมาร์ทโฟน
: การดําเนินการทีทําในกล ้อง

1.

ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟนเปิ ดใช ้งานอยู่
: ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฟั งก์ชน
อย่าทําการจับคู่ Bluetooth ในหน ้าจอตังค่าของสมาร์ทโฟน ในขันตอนที 2 ถึง 7 ทําการจับคูโ่ ดยใช ้กล ้องและแอปพลิเคชัน
PlayMemories Mobile
หากท่านทําการจับคูใ่ นหน ้าจอตังค่าของสมาร์ทโฟนโดยไม่ได ้ตังใจในขันตอนที 1 ให ้ยกเลิกการจับคู่ จากนันทําการจับคูต
่ าม
ขันตอนที 2 ถึง 7 ต่อไปนี โดยใช ้กล ้องและแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile

2.

: ในกล ้อง เลือก MENU →

ั Bluetooth] → [เปิ ด]
(เครือข่าย) → [ตังค่า Bluetooth] → [ฟั งก์ชน

3.

: ในกล ้อง เลือก MENU →

(เครือข่าย) → [ตังค่า Bluetooth] → [การจับคู]่

4.

: เปิ ด PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟนของท่านและแตะ “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง”
ถ ้า “การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง” ไม่ปรากฏขึน ให ้ทําตามขันตอน “การเตรียมการล่วงหน ้า” ทีด ้านบน

5.
6.
7.

: เปิ ดใช ้งาน [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ในหน ้าจอตังค่า [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile
: ทําตามคําแนะนํ าในหน ้าจอตังค่า [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile จากนันเลือกกล ้องของท่านจาก
รายการ
: เลือก [ตกลง] เมือข ้อความปรากฏขึนบนจอภาพของกล ้อง
การจับคูก
่ ล ้องและ PlayMemories Mobile เสร็จสมบูรณ์

8.

: ในกล ้อง เลือก MENU →

(เครือข่าย) → [

ตังค่าเชือมตําแหน่ง] → [เชือมโยงข ้อมูลตําแหน่ง] → [เปิ ด]

(ไอคอนรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง) จะแสดงขึนบนจอภาพของกล ้อง ข ้อมูลการระบุตําแหน่งทีสมาร์ทโฟนได ้รับมาโดยใช ้
GPS ฯลฯ จะถูกบันทึกไว ้เมือถ่ายภาพ
368

รายละเอียดรายการเมนู
ื
เชอมโยงข้
อมูลตําแหน่ง:
ตังค่าว่าให ้รับข ้อมูลการระบุตําแหน่งโดยเชือมโยงกับสมาร์ทโฟนหรือไม่
แก้เวลาอ ัตโนม ัติ:
ตังค่าว่าให ้แก ้ไขการตังวันทีของกล ้องโดยอัตโนมัตโิ ดยใช ้ข ้อมูลจากสมาร์ทโฟนทีเชือมโยงกันหรือไม่
ปร ับพืนทีอ ัตโนม ัติ:
ตังค่าว่าให ้แก ้ไขการตังพืนทีของกล ้องโดยอัตโนมัตโิ ดยใช ้ข ้อมูลจากสมาร์ทโฟนทีเชือมโยงกันหรือไม่

ไอคอนทีจะแสดงขึนขณะกําล ังร ับข้อมูลการระบุตา
ํ แหน่ง
(กําลังรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง): กล ้องกําลังรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง
(ไม่สามารถรับข ้อมูลการระบุตําแหน่งได ้): กล ้องไม่สามารถรับข ้อมูลการระบุตําแหน่ง
(การเชือมต่อ Bluetooth ใช ้งานได ้): ทําการเชือมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนแล ้ว
(การเชือมต่อ Bluetooth ใช ้งานไม่ได ้): ไม่ได ้ทําการเชือมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟน
คําแนะนํา
สามารถเชือมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่ง เมือ PlayMemories Mobile กําลังทํางานในสมาร์ทโฟนของท่าน แม ้ว่าจอภาพของสมาร์ทโฟนจะดับลง
อย่างไรก็ตาม หากปิ ดกล ้องไปชัวขณะ ข ้อมูลการระบุตําแหน่งอาจไม่เชือมโยงทันทีเมือท่านเปิ ดกล ้องขึนมาอีกครัง ในกรณีนี ข ้อมูลการระบุ
ตําแหน่งจะเชือมโยงทันทีหากท่านเปิ ดหน ้าจอ PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟน
เมือไม่ได ้ใช ้งาน PlayMemories Mobile เช่น เมือรีสตาร์ทสมาร์ทโฟน ให ้เปิ ด PlayMemories Mobile เพือเริมการเชือมโยงข ้อมูลการระบุ
ตําแหน่งต่อไปใหม่
ในแอปพลิเคชัน PlayMemories Home ท่านสามารถดูภาพในแผนทีได ้โดยนํ าเข ้าภาพทีมีข ้อมูลการระบุตําแหน่งไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน
สําหรับรายละเอียด โปรดดูท ี Help ของ PlayMemories Home
ั
หากฟั งก์ชนเชื
อมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งทํางานไม่ถก
ู ต ้อง ให ้ดูหมายเหตุตอ
่ ไปนีและทําการจับคูอ
่ ก
ี ครัง
ั Bluetooth ของสมาร์ทโฟนเปิ ดใช ้งานอยู่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฟั งก์ชน
้ฟั งก์ชน
ั Bluetooth
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ากล ้องไม่ได ้เชือมต่อกับอุปกรณ์อนโดยใช
ื
ยืนยันว่า [โหมดเครืองบิน] สําหรับกล ้องถูกตังค่าไปที [ปิ ด]
ลบข ้อมูลการจับคูส
่ ําหรับกล ้องทีบันทึกไว ้ใน PlayMemories Mobile
ดําเนินการ [รีเซ็ตตังค่าเครือข่าย] ของกล ้อง
สําหรับวิดโี อคําแนะนํ าอย่างละเอียด โปรดไปทีหน ้าสนับสนุนต่อไปนี
http://www.sony.net/pmm/btg/

หมายเหตุ
เมือท่านลบการตังค่ากล ้อง ข ้อมูลการจับคูจ
่ ะถูกลบด ้วย หากต ้องการทําการจับคูอ
่ ก
ี ครัง ให ้ลบข ้อมูลการจับคูส
่ ําหรับกล ้องทีบันทึกไว ้ใน
PlayMemories Mobile ก่อนลองอีกครัง
ข ้อมูลการระบุตําแหน่งจะไม่ได ้รับการบันทึก เมือกล ้องรับข ้อมูลไม่ได ้ เช่น เมือยกเลิกการเชือมต่อ Bluetooth
กล ้องสามารถจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth ได ้สูงสุด 15 เครือง แต่สามารถเชือมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งกับข ้อมูลของสมาร์ทโฟนเพียงเครือง
ั [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง]
เดียวเท่านัน หากท่านต ้องการเชือมโยงข ้อมูลการระบุตําแหน่งกับข ้อมูลของสมาร์ทโฟนเครืองอืน ให ้ปิ ดฟั งก์ชน
ของสมาร์ทโฟนทีเชือมโยงอยูแ
่ ล ้ว
หากการเชือมต่อ Bluetooth ไม่เสถียร ให ้นํ าสิงกีดขวางต่างๆ เช่น คนหรือวัตถุโลหะ ทีอยูร่ ะหว่างกล ้องกับสมาร์ทโฟนทีจับคูอ
่ อกจากบริเวณนัน
เมือจับคูก
่ ล ้องกับสมาร์ทโฟน โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ใช ้เมนู [การเชือมต่อข ้อมูลตําแหน่ง] ใน PlayMemories Mobile

สมาร์ทโฟนทีรองร ับ
สมาร์ทโฟน Android: Android 5.0 หรือใหม่กว่าและใช ้ร่วมกันได ้กับ Bluetooth 4.0 หรือใหม่กว่า*
iPhone/iPad: iPhone 4S หรือใหม่กว่า/iPad เจนเนอเรชัน 3 หรือใหม่กว่า
*
*

สําหรับข ้อมูลล่าสุด โปรดดูทเว็
ี บไซต์สนับสนุน
สําหรับรุน
่ ของ Bluetooth โปรดดูทเว็
ี บไซต์สําหรับสมาร์ทโฟนของท่าน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
PlayMemories Home
369

PlayMemories Mobile
ั งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ฟั งก์ชนส่
ตังค่า Bluetooth
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ื ปกรณ์
แก้ไขชออุ
ท่านสามารถเปลียนชือของอุปกรณ์สําหรับการเชือมต่อ Wi-Fi Direct หรือ Bluetooth ได ้
ื ปกรณ์]
(เครือข่าย) → [แก้ไขชออุ

1

MENU →

2

่ งใสข
่ อ
่ ออุ
ื ปกรณ์→[ตกลง]
เลือกชอ
้ ความ จากน ันใสช

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า Wi-Fi: กด WPS
ตังค่า Wi-Fi: ตังค่าจุดเชือมต่อ
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์
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DSC-WX800

รีเซ็ตต ังค่าเครือข่าย
่ ารตังค่าเริมต ้น
รีเซ็ตการตังค่าเครือข่ายทังหมดให ้กลับสูก
1

MENU →

(เครือข่าย) → [รีเซ็ตต ังค่าเครือข่าย] → [ตกลง]
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DSC-WX800

การป้องก ันภาพ (ป้องก ัน)
ป้ องกันภาพทีถ่ายไว ้ ไม่ให ้ถูกลบโดยบังเอิญ เครืองหมาย
1

MENU →

จะแสดงบนภาพทีมีการป้ องกันไว ้

(เล่น) → [ป้องก ัน] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายภาพ:
ใช ้การป้ องกันภาพหลายภาพทีเลือกไว ้
(1) เลือกภาพทีต ้องการป้ องกัน จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม เครืองหมาย
โดยกดตรงกลางปุ่ มอีกครัง เพือนํ าเครืองหมาย
ออก
(2) หากต ้องการป้ องกันภาพอืน ให ้ทําซําขันตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

จะแสดงอยูใ่ นช่องกาเครืองหมาย ยกเลิกการเลือก

ท ังหมดในโฟลเดอร์น:ี
ป้ องกันทุกภาพในโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
ท ังหมดของว ันทีนี:
ป้ องกันทุกภาพทีถ่ายในวันทีเลือก
ยกเลิกท ังหมดในโฟลเดอร์น:ี
ยกเลิกการป้ องกันภาพทังหมดในโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
ยกเลิกท ังหมดของว ันทีนี:
ยกเลิกการป้ องกันภาพทังหมดทีถ่ายในวันทีเลือก
ท ังหมดในกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง:
ป้ องกันทุกภาพในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองทีเลือก
ยกเลิกทุกภาพในกลุม
่ ถ่ายนี:
ยกเลิกการป้ องกันภาพทังหมดในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองทีเลือก
คําแนะนํา
หากท่านเลือกกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองใน [หลายภาพ] ภาพทังหมดในกลุม
่ จะได ้รับการป้ องกัน เพือเลือกและป้ องกันภาพทีเจาะจงภายในกลุม
่
ดําเนินการ [หลายภาพ] ขณะทีกําลังแสดงภาพภายในกลุม
่

หมายเหตุ
รายการเมนูทสามารถเลื
ี
อกได ้จะแตกต่างกันไปตามการตังค่า [โหมดดูภาพ] และเนือหาทีเลือก
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DSC-WX800

การหมุนภาพ (หมุน)
ิ
หมุนภาพนิงทีบันทึกไว ้ในทิศทางทวนเข็มนาฬกา
1

แสดงภาพทีจะหมุน จากน ันเลือก MENU →

2

กดทีตรงกลางปุ่มควบคุม

(เล่น) → [หมุน]

ิ ภาพจะหมุนเมือท่านกดทีตรงกลางปุ่ ม
ภาพจะหมุนทวนเข็มนาฬกา
เมือท่านหมุนภาพหนึงครัง ภาพจะยังคงหมุนอยูแ
่ ม ้เมือปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์แล ้ว

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถหมุนภาพเคลือนไหวได ้
ท่านอาจไม่สามารถหมุนภาพทีถ่ายโดยผลิตภัณฑ์อน
ื
ขณะดูภาพทีหมุนบนเครืองคอมพิวเตอร์ ภาพอาจแสดงในทิศทางเดิม ทังนีขึนอยูกั
่ บซอฟต์แวร์
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DSC-WX800

การลบภาพทีเลือกไว้หลายภาพ (ลบ)
ท่านสามารถลบภาพทีเลือกได ้หลายภาพ เมือลบภาพออกแล ้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได ้ ยืนยันภาพทีจะลบไว ้ก่อนล่วงหน ้า
1

MENU →

(เล่น) → [ลบ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายภาพ:
ลบภาพทีเลือก
(1) เลือกภาพทีต ้องการลบ จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม เครืองหมาย
กดตรงกลางปุ่ มอีกครัง เพือนํ าเครืองหมาย
ออก
(2) หากต ้องการลบภาพอืน ให ้ทําซําขันตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

จะแสดงอยูใ่ นช่องกาเครืองหมาย ยกเลิกการเลือกโดย

ท ังหมดในโฟลเดอร์น:ี
ลบทุกภาพในโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
ท ังหมดของว ันทีนี:
ลบภาพทังหมดทีถ่ายในวันทีเลือก
ภาพท ังหมดยกเว้นภาพนี:
ลบภาพทังหมดในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองยกเว ้นภาพทีเลือก
ท ังหมดในกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง:
ลบภาพทังหมดในกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองทีเลือก
คําแนะนํา
ทําการ [ฟอร์แมต] เพือลบภาพทังหมด รวมถึงภาพทีป้ องกันไว ้
หากต ้องการให ้แสดงโฟลเดอร์หรือวันทีทีต ้องการ ให ้เลือกโฟลเดอร์หรือวันทีทีต ้องการระหว่างทีกําลังแสดงภาพโดยทําตามขันตอนต่อไปนี:
ก ้าน
(ดัชนีภาพ) → เลือกแถบด ้านซ ้ายโดยใช ้ปุ่ มควบคุม → เลือกโฟลเดอร์หรือวันทีทีต ้องการโดยใช ้ด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม
หากท่านเลือกกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนืองใน [หลายภาพ] ภาพทังหมดในกลุม
่ จะถูกลบ เพือเลือกและลบภาพทีเจาะจงภายในกลุม
่ ดําเนินการ
[หลายภาพ] ขณะทีกําลังแสดงภาพภายในกลุม
่

หมายเหตุ
ภาพทีป้ องกันไว ้จะไม่สามารถลบได ้
รายการเมนูทสามารถเลื
ี
อกได ้จะแตกต่างกันไปตามการตังค่า [โหมดดูภาพ] และเนือหาทีเลือก

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การลบภาพทีแสดง
ฟอร์แมต
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DSC-WX800

เรตติง
ท่านสามารถให ้คะแนนภาพทีบันทึก จาก
1

MENU →

ถึง

เพือให ้หาภาพได ้ง่ายขึน

(เล่น) → [เรตติง]

หน ้าจอเลือกคะแนนภาพจะปรากฏขึน

2

กดด้านซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม เพือแสดงภาพทีต้องการให้คะแนน จากน ันกดตรงกลาง

3

เลือกต ัวเลข

4

กดปุ่ม MENU เพือออกจากหน้าจอการต ังค่าคะแนน

(เรตติง) โดยกดด้านซา้ ย/ขวา ของปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรงกลางปุ่ม

คําแนะนํา
ท่านยังสามารถให ้คะแนนเมือดูภาพโดยใช ้คียก
์ ําหนดเอง กําหนด [เรตติง] ให ้กับคียท
์ ต
ี ้องการ โดยใช ้ [
คียก
์ ําหนดเอง] ไว ้ล่วงหน ้า จากนันกด
คียก
์ ําหนดเองขณะดูภาพทีต ้องการให ้คะแนน ตัวเลข
(เรตติง) จะเปลียนแปลงทุกครังทีกดคียก
์ ําหนดเอง

หมายเหตุ
ท่านสามารถให ้คะแนนภาพนิงได ้เท่านัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
ตังเรต(คียก
์ ําหนดเอง)
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ต ังเรต(คียก
์ า
ํ หนดเอง)
กําหนดตัวเลขทีใช ้ได ้สําหรับ

เมือให ้คะแนนภาพด ้วยคียท
์ กํ
ี าหนด [เรตติง] ไว ้ โดยใช ้ [

(เล่น) → [ต ังเรต(คียก
์ า
ํ หนดเอง)]

1

MENU →

2

ทําเครืองหมาย

ให้ต ัวเลข

ทีต้องการเปิ ดใชง้ าน

ท่านสามารถเลือกตัวเลขทีทําเครืองหมายไว ้ เมือตังค่า [เรตติง] โดยใช ้คียก
์ ําหนดเอง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เรตติง
คียก
์ ําหนดเอง (ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว/ดูภาพ)
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การระบุภาพทีจะพิมพ์ (เลือกพิมพ์)
ท่านสามารถระบุลว่ งหน ้าว่าภาพนิงภาพใดในการ์ดหน่วยความจําทีท่านต ้องการพิมพ์ในภายหลัง ไอคอน
(สังพิมพ์) จะปรากฏ
ขึนบนภาพทีระบุ DPOF ย่อมาจาก “Digital Print Order Format”
การตังค่า DPOF จะถูกเก็บไว ้หลังจากทีพิมพ์ภาพแล ้ว ขอแนะนํ าให ้ท่านยกเลิกการตังค่านีหลังจากทีพิมพ์ภาพแล ้ว
1

MENU →

(เล่น) → [เลือกพิมพ์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายภาพ:
เลือกภาพทีต ้องการสังพิมพ์
(1) เลือกภาพและกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม เครืองหมาย
จะแสดงอยูใ่ นช่องกาเครืองหมาย ยกเลิกการเลือกโดยกดตรงกลางปุ่ มอีก
ครัง แล ้วลบเครืองหมาย
(2) หากต ้องการพิมพ์ภาพอืน ให ้ทําซําขันตอนที (1) หากต ้องการเลือกทุกภาพจากวันทีวันใดวันหนึงหรือโฟลเดอร์ทเจาะจง
ี
ให ้เลือก
ช่องกาเครืองหมายของวันทีหรือโฟลเดอร์ดงั กล่าว
(3) MENU → [ตกลง]
ยกเลิกทุกภาพ:
ล ้างเครืองหมาย DPOF ทังหมด
ต ังค่าพิมพ์:
ตังว่าจะพิมพ์หรือไม่พม
ิ พ์วน
ั ทีบนภาพทีบันทึกด ้วยเครืองหมาย DPOF
ตําแหน่งหรือขนาดของวันที (ด ้านในหรือด ้านนอกภาพ) อาจแตกต่างกันไปตามเครืองพิมพ์
หมายเหตุ
ไม่สามารถระบุจํานวนทีจะพิมพ์ได ้
ั
เครืองพิมพ์บางเครืองจะไม่รองรับฟั งก์ชนการพิ
มพ์วน
ั ที
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บ ันทึกภาพนิง
เก็บภาพบรรยากาศทีเลือกในภาพเคลือนไหวเพือจัดเก็บเป็ นภาพนิง อันดับแรกให ้ถ่ายภาพเคลือนไหว จากนันหยุดภาพเคลือนไหวไว ้
ชัวคราวในระหว่างการแสดงภาพเพือเก็บภาพช่วงเวลาทีมันใจแล ้วทีอาจจะพลาดไปขณะถ่ายภาพนิง แล ้วจัดเก็บเป็ นภาพนิง
1

แสดงภาพเคลือนไหวทีท่านต้องการจ ับเป็นภาพนิง

2

MENU →

3

ั
แสดงภาพเคลือนไหวและหยุดไว้ชวคราว

4

้ รอภาพไปข้างหน้าชา้ ๆ กรอภาพย้อนกล ับหล ังชา้ ๆ แสดงเฟรมถ ัดไป และแสดง
ค้นหาบรรยากาศทีต้องการโดยใชก
เฟรมก่อนหน้า จากน ันหยุดภาพเคลือนไหว

5

กด

(เล่น) → [บ ันทึกภาพนิง]

(บ ันทึกภาพนิง) เพือเก็บภาพบรรยากาศทีเลือก

บรรยากาศจะถูกจัดเก็บเป็ นภาพนิง

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การถ่ายภาพเคลือนไหว
การเปิ ดดูภาพเคลือนไหว
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การขยายภาพทีกําล ังแสดง(ขยาย)
ั เพือตรวจสอบโฟกัสของภาพ ฯลฯ
ขยายภาพทีกําลังแสดง ใช ้ฟั งก์ชนนี
1

เปิ ดภาพทีต้องการขยาย จากน ันเลือนก้านปร ับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน T
เลือนก ้านปรับ W/T (ซูม) ไปทางด ้าน W เพือปรับอัตราซูม
มุมมองของภาพจะซูมเข ้าไปยังส่วนทีกล ้องโฟกัสไว ้ระหว่างการถ่ายภาพ หากกล ้องหาข ้อมูลตําแหน่งโฟกัสไม่ได ้ กล ้องจะซูม
ไปทีตรงกลางภาพ

2

เลือกสว่ นทีต้องการขยาย โดยกดด้านบน/ล่าง/ขวา/ซา้ ยของปุ่มควบคุม

3

กดปุ่ม MENU หรือตรงกลางปุ่มควบคุม เพือออกจากการซูมดูภาพ

คําแนะนํา
ท่านสามารถขยายภาพทีกําลังเปิ ดดูได ้โดยใช ้ MENU
ท่านสามารถเปลียนกําลังขยายเริมต ้นและตําแหน่งเริมต ้นของภาพทีขยายได ้โดยเลือก MENU →
ขยายตําแหน่งเริมต ้น]

(เล่น) → [

ขยายขนาดเริมต ้น] หรือ [

ท่านยังสามารถขยายภาพได ้โดยการแตะทีจอภาพสองครัง นอกจากนี ยังสามารถลากแล ้วเลือนตําแหน่งทีขยายแล ้วในจอภาพได ้ ตังค่า [ระบบ
สัมผัส] ไปที [เปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถขยายภาพเคลือนไหวได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระบบสัมผัส
ขยายขนาดเริมต ้น
ขยายตําแหน่งเริมต ้น
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ขยายขนาดเริมต้น
ตังค่ากําลังขยายเริมต ้น เมือแสดงภาพทีขยายต่างๆ
1

MENU →

(เล่น) → [

ขยายขนาดเริมต้น] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ขนาดปกติ:
แสดงภาพด ้วยกําลังขยายมาตรฐาน
ขนาดล่าสุด:
แสดงภาพด ้วยกําลังขยายก่อนหน ้า กําลังขยายก่อนหน ้าจะถูกเก็บไว ้แม ้หลังจากทีออกจากโหมดซูมดูภาพไปแล ้ว

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
ขยายตําแหน่งเริมต ้น
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ขยายตําแหน่งเริมต้น
ตังค่าตําแหน่งเริมต ้นเมือขยายภาพในโหมดดูภาพ
1

MENU →

(เล่น) → [

ขยายตําแหน่งเริมต้น] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ตําแหน่งโฟก ัส:
ขยายภาพจากจุดโฟกัสระหว่างการถ่ายภาพ
กึงกลาง:
ขยายภาพจากกึงกลางหน ้าจอ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การขยายภาพทีกําลังแสดง(ขยาย)
ขยายขนาดเริมต ้น
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ั
่ งโมชน
ปร ับชว
ท่านสามารถปรับช่วงเวลาการติดตามการเคลือนไหวของวัตถุ
1

MENU →

ั → ค่าทีต้องการ
่ งโมชน]
(เล่น) → [ปร ับชว

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
โมชันช๊อตวิดโี อ
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้ ไลด์โชว์ (สไลด์โชว์)
การดูภาพโดยใชส
เปิ ดภาพอย่างต่อเนืองโดยอัตโนมัต ิ
1

MENU →

2

เลือก [ตกลง]

(เล่น) → [สไลด์โชว์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เล่นซํา:
เลือก [เปิ ด] ซึงจะแสดงภาพวนไปเรือย ๆ หรือ [ปิ ด] ซึงผลิตภัณฑ์จะออกจากสไลด์โชว์เมือแสดงภาพทังหมดครังเดียว.
เวลาแสดงภาพ:
เลือกระยะเวลาแสดงภาพตังแต่ [1 วินาที], [3 วินาที], [5 วินาที], [10 วินาที] หรือ [30 วินาที]

หากต้องการออกจากสไลด์โชว์ในระหว่างการแสดงภาพ
กดปุ่ ม MENU เพือออกจากสไลด์โชว์ ท่านไม่สามารถหยุดสไลด์โชว์ไว ้ชัวคราวได ้
คําแนะนํา
ระหว่างการดูภาพ ท่านสามารถแสดงภาพถัดไป/ก่อนหน ้าได ้ โดยกดด ้านขวา/ซ ้ายของปุ่ มควบคุม
ท่านสามารถเปิ ดสไลด์โชว์ เมือตัง [โหมดดูภาพ] ไว ้ที [ดูภาพตามวันที] หรือ [ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิง)] เท่านัน
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การสล ับไปมาระหว่างภาพนิงก ับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
ตังค่าโหมดดูภาพ (วิธแ
ี สดงภาพ)
1

MENU →

(เล่น) → [โหมดดูภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ดูภาพตามว ันที:
แสดงภาพตามวันที
ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิง):
แสดงภาพนิงเท่านัน
ดู AVCHD:
แสดงภาพเคลือนไหวรูปแบบ AVCHD เท่านัน
ดู XAVC S HD:
แสดงภาพเคลือนไหวรูปแบบ XAVC S HD เท่านัน
ดู XAVC S 4K:
แสดงภาพเคลือนไหวรูปแบบ XAVC S 4K เท่านัน
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การเปิ ดดูภาพบนหน้าจอด ัชนีภาพ (ด ัชนีภาพ)
ท่านสามารถเปิ ดดูภาพหลายภาพได ้พร ้อมกันในโหมดดูภาพ
1

เลือนก้านปร ับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน W ขณะทีกําล ังแสดงภาพอยู่

2

เลือกภาพโดยกดทีด้านบน/ล่าง/ขวา/ซา้ ยของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม

หากต้องการเปลียนจํานวนของภาพทีแสดง
MENU →

(เล่น) → [ดัชนีภาพ] → ค่าทีต ้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
9 ภาพ/25 ภาพ

หากต้องการกล ับไปย ังการแสดงภาพเดียว
เลือกภาพทีต ้องการแล ้วกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม

การแสดงภาพทีต้องการอย่างรวดเร็ว
เลือกแถบทางด ้านซ ้ายของหน ้าจอดัชนีภาพ โดยใช ้ปุ่ มควบคุม จากนันกดทีด ้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม ขณะทีกําลังเลือกแถบ ท่าน
สามารถเปิ ดหน ้าจอแสดงปฏิทน
ิ หรือหน ้าจอเลือกโฟลเดอร์ได ้โดยกดทีตรงกลาง นอกจากนียังสามารถสลับโหมดดูภาพได ้โดยเลือก
ไอคอน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การสลับไปมาระหว่างภาพนิงกับภาพเคลือนไหว (โหมดดูภาพ)
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แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง
ตังค่าว่าจะให ้แสดงภาพทีถ่ายต่อเนืองเป็ นกลุม
่ หรือไม่
1

MENU →

(เล่น) → [แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงภาพทีถ่ายต่อเนืองเป็ นกลุม
่
ปิ ด:
ไม่แสดงภาพทีถ่ายต่อเนืองเป็ นกลุม
่
คําแนะนํา
ภาพทีถ่ายโดยตังค่า [โหมดขับเคลือน] ไว ้ที [ถ่ายภาพต่อเนือง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว] จะถูกจัดกลุม
่ กลุม
่ ภาพทีถ่ายต่อเนืองในหนึงลําดับ
โดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ค ้างไว ้ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนืองจะกลายเป็ นหนึงกลุม
่
บนหน ้าจอดัชนีภาพ

จะปรากฏขึนเหนือกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนือง

หมายเหตุ
สามารถจัดกลุม
่ ภาพหรือแสดงภาพเมือตังค่า[โหมดดูภาพ] ไปที [ดูภาพตามวันที]เท่านัน เมือไม่ตงค่
ั าไว ้ที [ดูภาพตามวันที] ภาพจะไม่สามารถจัด
กลุม
่ และแสดงได ้ แม ้ว่าได ้ตังค่า [แสดงกลุม
่ ถ่ายต่อเนือง] ไปที [เปิ ด] ก็ตาม
หากท่านลบกลุม
่ การถ่ายภาพต่อเนือง ภาพทุกภาพในกลุม
่ จะถูกลบ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ถ่ายภาพต่อเนือง
ถ่ายภาพต่อเนืองเร็ว
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การหมุนภาพทีบ ันทึกไว้โดยอ ัตโนม ัติ (หมุนการแสดงภาพ)
เลือกทิศทางเมือเปิ ดดูภาพนิงทีบันทึกไว ้
1

MENU →

(เล่น) → [หมุนการแสดงภาพ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
ขณะทีท่านหมุนกล ้อง ภาพทีแสดงจะหมุนโดยอัตโนมัตต
ิ ามทิศทางการหมุนของกล ้องทีตรวจจับได ้
แมนนวล:
ั [หมุน] ภาพจะปรากฏตามนัน
ภาพทีถ่ายแนวตังจะแสดงในแนวตัง ถ ้าท่านตังค่าแนวภาพโดยใช ้ฟั งก์ชน
ปิ ด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การหมุนภาพ (หมุน)
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ความสว่างหน้าจอ
ปรับความสว่างของหน ้าจอ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ความสว่างหน้าจอ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
แมนนวล:
ปรับความสว่างได ้ภายในช่วง –2 ถึง +2
สภาพแสงแดดจ้า:
ปรับความสว่างให ้เหมาะสําหรับการถ่ายภาพกลางแจ ้ง
หมายเหตุ
การตังค่า [สภาพแสงแดดจ ้า] สว่างเกินไปสําหรับการถ่ายภาพในร่ม ตังค่า [ความสว่างหน ้าจอ] ไปที [แมนนวล] สําหรับการถ่ายภาพในร่ม
ความสว่างของจอภาพไม่สามารถปรับได ้ในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี ความสว่างสูงสุดจะเท่ากับ [±0]
เมือตัง [
รูปแบบไฟล์] ไปที [XAVC S 4K]
เมือตังค่า [
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S HD] และตังค่า [

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [120p]/[100p]

ั Wi-Fi
ความสว่างของจอภาพถูกล็อคไว ้ที [-2] เมือถ่ายภาพเคลือนไหวโดยใช ้ฟั งก์ชน
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ี ง
ต ังค่าระด ับเสย
ตังระดับเสียงสําหรับการแสดงภาพเคลือนไหว
1

MENU →

ี ง] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่า) → [ต ังค่าระด ับเสย

ี งในระหว่างแสดงภาพเคลือนไหว
ปร ับระด ับเสย
กดทีด ้านล่างของปุ่ มควบคุม ขณะกําลังเปิ ดดูภาพเคลือนไหว เพือแสดงแผงการทํางาน จากนันจึงปรับระดับเสียง ท่านสามารถปรับระดับ
เสียงในขณะทีกําลังฟั งเสียงจริงได ้
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เมนูแบบเรียงต่อก ัน
เลือกว่าจะแสดงหน ้าจอแรกของเมนูทก
ุ ครังทีกดปุ่ ม MENU หรือไม่
1

MENU →

(ต ังค่า) → [เมนูแบบเรียงต่อก ัน] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงหน ้าจอแรกของเมนูทก
ุ ครัง (เมนูแบบเรียงต่อกัน)
ปิ ด:
ปิ ดใช ้งานการแสดงเมนูแบบเรียงต่อกัน
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คูม
่ อ
ื ปุ่มหมุนปร ับโหมด
ท่านสามารถแสดงคําอธิบายโหมดถ่ายภาพเมือหมุนปุ่ มหมุนปรับโหมด แล ้วเปลียนการตังค่าทีสามารถทําได ้สําหรับโหมดถ่ายภาพนัน
1

MENU →

(ต ังค่า) → [คูม
่ อ
ื ปุ่มหมุนปร ับโหมด] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงคําแนะนํ าปุ่ มหมุนปรับโหมด
ปิ ด:
ไม่แสดงคําแนะนํ าปุ่ มหมุนปรับโหมด
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DSC-WX800

หน้ายืนย ันการลบ
ท่านสามารถเลือกได ้ว่าจะให ้ [ลบ] หรือ [ยกเลิก] เป็ นการตังค่าเริมต ้นบนหน ้าจอยืนยันการลบ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [หน้ายืนย ันการลบ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เลือก ลบ:
[ลบ] ถูกเลือกให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
เลือก ยกเลิก:
[ยกเลิก] ถูกเลือกให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
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คุณภาพการแสดงผล
ท่านสามารถเปลียนคุณภาพการแสดงผล
1

MENU →

(ต ังค่า) → [คุณภาพการแสดงผล] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
สูง:
แสดงผลด ้วยคุณภาพสูง
ปกติ:
แสดงผลด ้วยคุณภาพมาตรฐาน
หมายเหตุ
เมือตัง [สูง] ไว ้ จะสินเปลืองพลังงานแบตเตอรีมากกว่าเมือตัง [ปกติ] ไว ้
เมืออุณหภูมข
ิ องกล ้องเพิมสูงขึน การตังค่าอาจจะล็อคไว ้ที [ปกติ]
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ปิ ดหน้าจออ ัตโนม ัติ
ั มี
กล ้องจะเปลียนเป็ นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัต ิ ถ ้าท่านไม่ได ้ใช ้งานกล ้องเป็ นระยะเวลาหนึงในโหมดถ่ายภาพนิง ฟั งก์ชนนี
ประโยชน์ในการลดอัตราการสินเปลืองพลังงาน
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ปิ ดหน้าจออ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ไม่ปิด:
กล ้องจะไม่เปลียนเป็ นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัต ิ
2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที:
กล ้องจะเปลียนเป็ นโหมดประหยัดพลังงานและจอภาพจะปิ ด ถ ้าเวลาผ่านไปครบตามจํานวนวินาทีทกํ
ี าหนดโดยไม่มก
ี ารใช ้งาน
เมือเลือก [5 วินาที] หรือ [10 วินาที] จอภาพจะมืดลงสองวินาทีกอ
่ นสินสุดระยะเวลาทีท่านตังไว ้
หมายเหตุ
[ปิ ดหน ้าจออัตโนมัต]ิ ไม่เปิ ดใช ้งานในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:
เมือจอภาพพลิกขึนประมาณ 180 องศา
เมือตังโหมดถ่ายภาพไว ้ที [ถ่ายภาพพาโนรามา]
ั
เมือไม่ได ้เปิ ดใช ้ฟั งก์ชนประหยั
ดพลังงาน
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เวลาเริมประหย ัดพง.
ท่านสามารถตังเวลาให ้ปิ ดสวิตช์โดยอัตโนมัต ิ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [เวลาเริมประหย ัดพง.] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที
หมายเหตุ
ั
ฟั งก์ชนประหยั
ดพลังงานจะไม่ทํางานขณะจ่ายพลังงานผ่าน USB แสดงภาพสไลด์โชว์ ขณะบันทึกภาพเคลือนไหว หรือเมือเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์หรือทีว ี
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ต ัวเลือก NTSC/PAL
แสดงภาพเคลือนไหวทีบันทึกด ้วยผลิตภัณฑ์บนทีวรี ะบบ NTSC/PAL
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ัวเลือก NTSC/PAL] → [ตกลง]

หมายเหตุ
ถ ้าท่านเสียบการ์ดหน่วยความจําทีได ้ฟอร์แมทด ้วยระบบวิดโี ออืนก่อนหน ้านี จะมีข ้อความแจ ้งว่าท่านต ้องฟอร์แมทการ์ดใหม่อก
ี ครังปรากฏขึน
หากต ้องการบันทึกด ้วยระบบอืน ให ้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําใหม่อก
ี ครังหรือใช ้การ์ดหน่วยความจําอันอืน
เมือท่านดําเนินการ [ตัวเลือก NTSC/PAL] และการตังค่าถูกเปลียนจากการตังค่าเริมต ้น ข ้อความ "เลือกใช ้งานในระบบ NTSC" หรือ "เลือกใช ้งาน
ในระบบ PAL" จะปรากฏขึนบนหน ้าจอเริมต ้น
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อุณหภูมป
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ
ตังค่าอุณหภูมข
ิ องกล ้องทีจะสังงานให ้กล ้องปิ ดสวิตช์เองโดยอัตโนมัตใิ นขณะถ่ายภาพ เมือตังค่าไปที [สูง] ท่านจะสามารถถ่ายภาพต่อ
เนืองได ้ แม ้กล ้องจะมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู กกว่าปกติก็ตาม
1

MENU →

(ต ังค่า) → [อุณหภูมป
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปกติ:
กําหนดอุณหภูมม
ิ าตรฐานทีต ้องการให ้ปิ ดกล ้อง
สูง:
กําหนดอุณหภูมท
ิ สู
ี งกว่าอุณหภูมม
ิ าตรฐานทีต ้องการให ้ปิ ดกล ้อง

หมายเหตุ เมือต ังค่า [อุณหภูมป
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ] ไว้ท ี [สูง]
ห ้ามถ่ายภาพในขณะทีถือกล ้องอยูใ่ นมือ ใช ้ขาตังกล ้อง
การใช ้งานกล ้องในขณะทีถือกล ้องอยูใ่ นมือเป็ นเวลานานๆ อาจทําให ้ได ้รับแผลไหม ้ทีเกิดจากความร ้อนทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา

ํ หร ับภาพเคลือนไหว เมือต ังค่า [อุณหภูมป
ระยะเวลาบ ันทึกต่อเนืองสา
ิ ิ ดอ ัตโนม ัติ] ไว้ท ี [สูง]
เมือกล ้องเริมบันทึกภาพตามค่าเริมต ้นหลังจากปิ ดสวิตช์กล ้องไว ้สักครู่ ระยะเวลาทีใช ้ได ้สําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหวต่อเนืองจะเป็ น
ดังนี ค่าต่อไปนีแสดงเวลาต่อเนืองจากในขณะทีกล ้องเริมบันทึกจนกระทังกล ้องหยุดทําการบันทึก
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม: 20°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม: 30°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม: 40°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 15 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M ไม่ได ้เชือมต่อผ่าน Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M ไม่ได ้เชือมต่อผ่าน Wi-Fi)
หมายเหตุ
แม ้ว่าได ้ตังค่า [อุณหภูมป
ิ ิ ดอัตโนมัต]ิ ไว ้ที [สูง] ก็ตาม แต่ระยะเวลาทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้อาจไม่เปลียนแปลง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาพ
หรืออุณหภูมข
ิ องกล ้อง
ท่านสามารถถ่ายภาพเคลือนไหวต่อเนืองได ้เป็ นระยะเวลาสูงสุดประมาณ 29 นาทีตอ
่ ครัง เวลาบันทึกภาพคือประมาณ 5 นาที เมือถ่ายภาพ
เคลือนไหวในรูปแบบ XAVC S 4K/XAVC S HD 120p/100p (ขีดจํากัดของข ้อกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ์)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ระยะเวลาทีบันทึกได ้ของภาพเคลือนไหว
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ั ัส
ระบบสมผ
ตังค่าว่าจะเปิ ดใช ้งานการใช ้งานแบบสัมผัสในจอภาพหรือไม่
1

MENU →

ั ัส] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่า) → [ระบบสมผ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
เปิ ดใช ้งานการทํางานแบบสัมผัส
ปิ ด:
ปิ ดใช ้งานการทํางานแบบสัมผัส

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: ชัตเตอร์แบบสัมผัส
ั
ฟั งก์ชนของระบบสั
มผัส: โฟกัสโดยแตะจอ
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โหมดสาธิต
ั [โหมดสาธิต] จะแสดงภาพเคลือนไหวทีบันทึกไว ้ในการ์ดหน่วยความจําโดยอัตโนมัต ิ (การสาธิต) เมือไม่ได ้ใช ้กล ้องเป็ นระยะ
ฟั งก์ชน
เวลาหนึง โดยปกติ การตังค่าจะอยูท
่ ี [ปิ ด]
1

MENU →

(ต ังค่า) → [โหมดสาธิต] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ภาพเคลือนไหวสาธิตจะเริมเล่นเองอัตโนมัตถ
ิ ้าไม่ได ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์เป็ นเวลาประมาณหนึงนาที จะเล่นเฉพาะภาพเคลือนไหว AVCHD
ทีป้ องกันไว ้เท่านัน
ตังค่าโหมดดูภาพไปที [ดู AVCHD] และป้ องกันไฟล์ภาพเคลือนไหวทีมีวน
ั ทีและเวลาบันทึกทีเก่าทีสุด
ปิ ด:
ไม่แสดงการสาธิต
หมายเหตุ
ั ได ้เฉพาะเมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์โดยใช ้อะแดปเตอร์ AC เฉพาะเท่านัน
ท่านสามารถเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชนนี
เมือไม่มภ
ี าพเคลือนไหว AVCHD ทีป้ องกันไว ้ในการ์ดหน่วยความจํา ท่านจะไม่สามารถเลือก [เปิ ด] ได ้
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ต ังค่า TC/UB
กล ้องสามารถบันทึกข ้อมูลไทม์โค ้ด(TC) และยูสเซอร์บต
ิ (UB) เป็ นข ้อมูลแนบไปกับภาพเคลือนไหวได ้
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า TC/UB] → การต ังค่าทีท่านต้องการเปลียนแปลง

รายละเอียดรายการเมนู
ต ังค่าการแสดง TC/UB:
ตังค่าการแสดงผลสําหรับ ตัวนับ รหัสเวลา และยูสเซอร์บต
ิ
TC Preset:
ตังค่าไทม์โค ้ด
UB Preset:
ตังค่ายูสเซอร์บต
ิ
TC Format:
ตังค่าวิธก
ี ารบันทึกสําหรับไทม์โค ้ด (เมือตังค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน)
TC Run:
ตังค่ารูปแบบการนับเวลาสําหรับไทม์โค ้ด
TC Make:
ตังค่ารูปแบบการบันทึกสําหรับไทม์โค ้ดบนสือบันทึก
UB Time Rec:
ตังว่าจะบันทึกหรือไม่บน
ั ทึกเวลาเป็ นยูสเซอร์บต
ิ

วิธก
ี ารต ังค่าไทม์โค้ด (TC Preset)
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Preset]
2. หมุนปุ่ มควบคุมแล ้วเลือกตัวเลขสองตําแหน่งแรก
สามารถตังค่าไทม์โค ้ดได ้ในช่วงต่อไปนี
เมือเลือก [60i]: 00:00:00:00 ถึง 23:59:59:29
*

เมือเลือก [24p] ท่านสามารถเลือกตัวเลขสองหลักสุดท ้ายของไทม์โค ้ด โดยคูณทีละสี จาก 0 ถึง 23 เฟรม
เมือเลือก [50i]: 00:00:00:00 ถึง 23:59:59:24

3. ตังค่าตัวเลขตําแหน่งอืน ๆ โดยทําตามขันตอนเดียวกับขันตอนที 2 จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม
หมายเหตุ
เมือเอียงจอภาพเพือถ่ายภาพตนเอง ไทม์โค ้ดและยูสเซอร์บต
ิ จะไม่แสดงขึน

วิธก
ี ารรีเซ็ตไทม์โค้ด
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Preset]
2. กดปุ่ ม
(ลบ) เพือรีเซ็ตไทม์โค ้ด (00:00:00:00)
ท่านยังสามารถรีเซ็ตไทม์โค ้ด (00:00:00:00) โดยใช ้รีโมทคอนโทรล RMT-VP1K (แยกจําหน่าย)

วิธก
ี ารต ังค่ายูสเซอร์บต
ิ (UB Preset)
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [UB Preset]
2. หมุนปุ่ มควบคุมแล ้วเลือกตัวเลขสองตําแหน่งแรก
3. ตังค่าตัวเลขตําแหน่งอืน ๆ โดยทําตามขันตอนเดียวกับขันตอนที 2 จากนันกดทีตรงกลางปุ่ มควบคุม
วิธก
ี ารรีเซ็ตยูสเซอร์บต
ิ

401

1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [UB Preset]
2. กดปุ่ ม
(ลบ) เพือรีเซ็ตยูสเซอร์บต
ิ (00 00 00 00)
ํ หร ับไทม์โค้ด (TC Format *1)
วิธเี ลือกวิธก
ี ารบ ันทึกสา
1. MENU →

(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Format]

DF:
บันทึกไทม์โค ้ดในรูปแบบดร็อปเฟรม*2
NDF:
บันทึกไทม์โค ้ดในรูปแบบนอนดร็อปเฟรม
*1
*2

เฉพาะเมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว ้ที NTSC เท่านัน
ไทม์โค ้ดจะยึดที 30 เฟรมต่อวินาที อย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างเวลาจริงและไทม์โค ้ดจะเกิดขึนเมือบันทึกเป็ นเวลานานๆ เนืองจากความถีของเฟรมของ
สัญญาณภาพ NTSC อยูท
่ ประมาณ
ี
29.97 เฟรมต่อวินาที Drop Frame จะแก ้ไขระยะห่างนีเพือทําให ้ไทม์โค ้ดและเวลาจริงเท่ากัน ใน Drop Frame ตัวเลข 2
เฟรมแรกจะถูกลบออกทุกๆ นาที ยกเว ้นทุกๆ นาทีทสิ
ี บ ไทม์โค ้ดทีไม่มก
ี ารแก ้ไขแบบนีเรียกว่า Non-Drop Frame

การตังค่านีถูกกําหนดไว ้ที [NDF] เมือบันทึกที 4K/24p หรือ 1080/24p

ํ หร ับไทม์โค้ด (TC Run)
วิธเี ลือกรูปแบบการน ับเวลาสา
1. MENU →

(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Run]

Rec Run:
ตังค่าโหมดการเลือนขึนของไทม์โค ้ดให ้ไปข ้างหน ้าขณะบันทึกเท่านัน ไทม์โค ้ดจะถูกบันทึกตามลําดับติดต่อกันจากไทม์โค ้ดล่าสุดของ
การบันทึกก่อนหน ้า
Free Run:
ตังค่าโหมดการเลือนขึนของไทม์โค ้ดให ้ไปข ้างหน ้าเวลาใดก็ได ้ โดยไม่คํานึงถึงการทํางานของกล ้อง
กล ้องอาจไม่บน
ั ทึกไทม์โค ้ดตามลําดับติดต่อกันในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี แม ้ว่าไทม์โค ้ดจะเดินไปข ้างหน ้าไปในโหมด [Rec Run] แล ้ว
ก็ตาม
เมือรูปแบบการบันทึกเปลียนไป
เมือถอดสือบันทึกออก

วิธเี ลือกวิธก
ี ารบ ันทึกไทม์โค้ด (TC Make)
1. MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า TC/UB] → [TC Make]
Preset:
บันทึกไทม์โค ้ดทีเพิงตังค่าใหม่บนสือบันทึก
Regenerate:
อ่านไทม์โค ้ดล่าสุดของการบันทึกก่อนหน ้าจากสือบันทึกและบันทึกไทม์โค ้ดใหม่ตามลําดับติดต่อกันจากไทม์โค ้ดล่าสุด ไทม์โค ้ดจะเดิน
ไปข ้างหน ้าในโหมด [Rec Run] โดยไม่คํานึงถึงการตังค่า [TC Run]
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ต ังค่า HDMI: ความละเอียด HDMI
เมือท่านเชือมต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับเครืองทีว ี High Definition (HD) ทีช่องต่อ HDMI ด ้วยสาย HDMI (แยกจําหน่าย) ท่านจะสามารถ
เลือกความละเอียด HDMI ทีใช ้ในการส่งภาพไปยังเครืองทีวไี ด ้
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [ความละเอียด HDMI] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
ผลิตภัณฑ์จะระบุทวี ี HD และตังความละเอียดของสัญญาณออกโดยอัตโนมัต ิ
2160p/1080p:
ส่งสัญญาณออกทีระดับ 2160p/1080p
1080p:
ส่งสัญญาณออกทีคุณภาพของภาพระดับ HD (1080p)
1080i:
ส่งสัญญาณออกทีคุณภาพของภาพระดับ HD (1080i)
หมายเหตุ
หากภาพแสดงอย่างไม่ถก
ู ต ้อง เมือใช ้การตังค่า [อัตโนมัต]ิ ให ้เลือก [1080i], [1080p] หรือ [2160p/1080p] ขึนอยูก
่ บ
ั ทีวท
ี จะเชื
ี
อมต่อ
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ต ังค่า HDMI: สล ับ 24p/60p (ภาพเคลือนไหว) (เฉพาะทีใชง้ านร่วมก ับรุน
่ 1080 60i ได้)
ท่านสามารถตังค่า 1080/24p หรือ 1080/60p เป็ นรูปแบบสัญญาณออก HDMI เมือตังค่า [
60M] หรือ [24p 100M]

ตังค่าการบันทึก] ไว ้ที [24p 50M], [24p

1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [ความละเอียด HDMI] → [1080p] หรือ [2160p/1080p]

2

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

สล ับ 24p/60p] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
60p:
ส่งสัญญาณออกภาพเคลือนไหวเป็ น 60p
24p:
ส่งสัญญาณออกภาพเคลือนไหวเป็ น 24p
หมายเหตุ
ขันตอนที 1 และ 2 สามารถตังค่าสลับกันได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
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ต ังค่า HDMI: แสดงข้อมูล HDMI
เลือกว่าจะแสดงหรือไม่แสดงข ้อมูลการถ่ายภาพ เมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับทีวด
ี ้วยสาย HDMI (แยกจําหน่าย)
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [แสดงข้อมูล HDMI] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
แสดงข ้อมูลถ่ายภาพบนหน ้าจอทีว ี
ภาพทีบันทึกและข ้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนหน ้าจอทีว ี โดยไม่แสดงอะไรบนจอภาพของกล ้อง
ปิ ด:
ไม่แสดงข ้อมูลถ่ายภาพบนหน ้าจอทีว ี
เฉพาะภาพทีบันทึกเท่านันทีจะแสดงบนหน ้าจอทีว ี ขณะทีภาพทีบันทึกและข ้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนจอภาพของกล ้อง
หมายเหตุ
เมือต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับทีวท
ี รองรั
ี
บ 4K จะมีการเลือก [ปิ ด] โดยอัตโนมัต ิ
หากท่านตังค่า [
จอภาพ

รูปแบบไฟล์] เป็ น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลือนไหวในขณะทีกล ้องเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบน
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ั
ต ังค่า HDMI: สญญาณออก
TC (ภาพเคลือนไหว)
ตังว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่งชันข ้อมูล TC (ไทม์โค ้ด) บนสัญญาณออกผ่านขัวต่อ HDMI เมือส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์การใช ้งานระดับ
มืออาชีพอืน ๆ
ั จะแบ่งชันข ้อมูลของไทม์โค ้ดบนสัญญาณออก HDMI โดยผลิตภัณฑ์จะส่งข ้อมูลไทม์โค ้ดเป็ นสัญญาณดิจต
ฟั งก์ชนนี
ิ อล ไม่ใช่เป็ นภาพ
ทีแสดงบนหน ้าจอ จากนันอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อสามารถถอดข ้อมูลเวลาออกมาจากสัญญาณดิจต
ิ อล
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

ั
สญญาณออก
TC] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ส่งสัญญาณไทม์โค ้ดออกไปยังอุปกรณ์อน
ื
ปิ ด:
ไม่สง่ สัญญาณไทม์โค ้ดออกไปยังอุปกรณ์อน
ื
หมายเหตุ
เมือตังค่า [
สัญญาณออก TC] ไว ้ที [เปิ ด] กล ้องอาจไม่สง่ ออกภาพไปยังทีวห
ี รืออุปกรณ์บน
ั ทึกอย่างถูกต ้อง ในกรณีดงั กล่าว ตัง [
สัญญาณออก TC] ไปที [ปิ ด]
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ต ังค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลือนไหว)
หากท่านเชือมต่อกล ้องกับเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอก ท่านสามารถใช ้กล ้องสังงานเครืองบันทึก/เครืองเล่นจากระยะไกลให ้เริม/
หยุดการบันทึก
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

ควบคุม REC] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
กล ้องสามารถส่งคําสังบันทึกไปยังเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอก
กล ้องกําลังส่งคําสังบันทึกไปยังเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอก
ปิ ด:
กล ้องไม่สามารถส่งคําสังไปยังเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกให ้เริม/หยุดการบันทึก
หมายเหตุ
ใช ้งานได ้สําหรับเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกทีสนับสนุน [
ั [
เมือท่านใช ้ฟั งก์ชน
เมือตัง [

ควบคุม REC]

ควบคุม REC] ให ้ตังโหมดถ่ายภาพเป็ น

(ภาพเคลือนไหว)

ั [
สัญญาณออก TC] ไว ้ที [ปิ ด] ท่านไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน

ควบคุม REC]

แม ้เมือ
ปรากฏขึน เครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกอาจทํางานไม่ถก
ู ต ้อง ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั การตังค่าหรือสถานะของเครืองบันทึก/เครืองเล่น
ตรวจสอบว่าเครืองบันทึก/เครืองเล่นภายนอกทํางานถูกต ้องหรือไม่กอ
่ นใช ้งาน
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ํ หร ับ HDMI
ต ังค่า HDMI: ควบคุมสา
เมือเชือมต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับทีวท
ี รองรั
ี
บ “BRAVIA” Sync โดยใช ้สาย HDMI (แยกจําหน่าย) ท่านสามารถใช ้งานผลิตภัณฑ์นโดยการ
ี
เล็งรีโมทคอนโทรลของทีวไี ปทีทีว ี
ํ หร ับ HDMI] → ค่าทีต้องการ
(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [ควบคุมสา

1

MENU →

2

ื
เชอมต่
อผลิตภ ัณฑ์นเข้
ี าก ับทีวท
ี รองร
ี
ับ “BRAVIA” Sync
สัญญาณเข ้าของทีวจ
ี ะถูกสลับโดยอัตโนมัต ิ และภาพในผลิตภัณฑ์นจะแสดงขึ
ี
นทีจอทีว ี

3

กดปุ่ม SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีว ี

4

ท่านสามารถควบคุมผลิตภ ัณฑ์นด้
ี วยรีโมทคอนโทรลของทีวไี ด้

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นด
ี ้วยรีโมทคอนโทรลของทีว ี
ปิ ด:
ท่านไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นด
ี ้วยรีโมทคอนโทรลของทีว ี
หมายเหตุ
้ได ้จะมีจํากัด
หากท่านต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับทีวโี ดยใช ้สาย HDMI รายการเมนูทสามารถใช
ี
[ควบคุมสําหรับ HDMI] จะใช ้ได ้เฉพาะกับทีวท
ี รองรั
ี
บ “BRAVIA” Sync เท่านัน นอกจากนี การใช ้งาน SYNC MENU ยังแตกต่างออกไป ขึนอยู่
กับทีวท
ี ท่
ี านใช ้อยู่ หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดดูคําแนะนํ าการใช ้งานทีให ้มากับเครืองทีว ี
หากผลิตภัณฑ์ทํางานไม่ตรงตามทีต ้องการเพือตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลของทีว ี เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับทีวข
ี องผู ้ผลิตรายอืนโดยใช ้การ
เชือมต่อ HDMI ให ้เลือก MENU →
(ตังค่า) → [ตังค่า HDMI] → [ควบคุมสําหรับ HDMI] → [ปิ ด]
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ี งออก (ภาพเคลือนไหว)
ต ังค่า HDMI: HDMI ส.เสย
เมือเชือมต่อกล ้องกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ ผ่านสาย HDMI (แยกจําหน่าย) เสียงทีได ้รับจากไมโครโฟนของกล ้องจะถูกส่ง
ออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกระหว่างการบันทึกภาพเคลือนไหวและโหมดสแตนด์บาย ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถตรวจสอบทังภาพและ
เสียงได ้จากอุปกรณ์ภายนอก

ํ หร ับการถ่ายภาพเคลือนไหว
สแตนด์บายสา
นีคือสถานะก่อนทีจะเริมถ่ายภาพเคลือนไหวโดยกดปุ่ ม MOVIE หลังจากหมุนปุ่ มหมุนปรับโหมดไปที
ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ไอคอน “STBY” จะปรากฏบนหน ้าจอ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า HDMI] → [

(ภาพเคลือนไหว) และตังค่า

ี งออก] → ค่าทีต้องการ
HDMI ส.เสย

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
ส่งออกเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ปิ ด:
ไม่สง่ ออกเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก
หมายเหตุ
ระหว่างการส่งออกสัญญาณเสียง HDMI จะไม่มก
ี ารสร ้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ขณะบันทึกหรือสินสุดการบันทึกภาพเคลือนไหว แม ้เมือตังค่า
[สัญญาณเสียง] ไปที [เปิ ด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
การดูภาพบนทีวโี ดยใช ้สาย HDMI
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เลือกส.ออก 4K (ภาพเคลือนไหว)
ท่านสามารถตังค่าวิธก
ี ารบันทึกภาพเคลือนไหวและส่งสัญญาณออกเป็ น HDMI เมือกล ้องของท่านเชือมต่อกับอุปกรณ์บน
ั ทึก/อุปกรณ์
แสดงภาพภายนอก ฯลฯ ทีรองรับ 4K
(ภาพเคลือนไหว)

1

หมุนปุ่มหมุนปร ับโหมดไปที

2

ื
เชอมต่
อกล้องก ับอุปกรณ์ทต้
ี องการผ่านสาย HDMI

3

MENU →

(ต ังค่า) → [

เลือกส.ออก 4K] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
การ์ด+HDMI:
ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก พร ้อมทังบันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของกล ้องในเวลาเดียวกัน
HDMI เท่าน ัน(30p):
ส่งสัญญาณออกเป็ นภาพเคลือนไหว 4K ที 30p ไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บน
ั ทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของ
กล ้อง
HDMI เท่าน ัน(24p):
ส่งสัญญาณออกเป็ นภาพเคลือนไหว 4K ที 24p ไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บน
ั ทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของ
กล ้อง
HDMI เท่าน ัน(25p) *:
ส่งสัญญาณออกเป็ นภาพเคลือนไหว 4K ที 25p ไปยังอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บน
ั ทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําของ
กล ้อง
*

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที PALเท่านัน

หมายเหตุ
สามารถตังค่ารายการนีได ้เมือกล ้องอยูใ่ นโหมดภาพเคลือนไหวและเชือมต่อกับอุปกรณ์ทรองรั
ี
บ 4K เท่านัน
เมือตังค่า [HDMI เท่านัน(30p)], [HDMI เท่านัน(24p)] หรือ [HDMI เท่านัน(25p)] ไว ้ [แสดงข ้อมูล HDMI] จะถูกตังค่าไว ้ที [ปิ ด] ชัวคราว
เมือตังค่า [HDMI เท่านัน(30p)], [HDMI เท่านัน(24p)] หรือ [HDMI เท่านัน(25p)] ตัวนับจะไม่เลือนไปด ้านหน ้า (ไม่มก
ี ารนับเวลาบันทึกจริง)
ขณะกําลังบันทึกภาพเคลือนไหวบนอุปกรณ์บน
ั ทึก/แสดงภาพภายนอก
เมือตังค่า [

ั อไปนีได ้
รูปแบบไฟล์] ไปที [XAVC S 4K] และเชือมต่อกล ้องผ่าน HDMI จะไม่สามารถใช ้งานฟั งก์ชนต่

[ใบหน ้าก่อนใน AF]
[ใบหน ้าก่อนในหลายจุด]
[AF ล็อคเป้ าหมายกลาง]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลือนไหว)
รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่าการบันทึก (ภาพเคลือนไหว)
ตังค่า HDMI: แสดงข ้อมูล HDMI
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DSC-WX800

ื
เชอมต่
อ USB
เลือกวิธก
ี ารเชือมต่อ USB เมือต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เลือก MENU →
(เครือข่าย) → [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] → [ควบคุมด ้วยสมาร์ทโฟน] → [ปิ ด] ไว ้ล่วงหน ้า
1

MENU →

ื
(ต ังค่า) → [เชอมต่
อ USB] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
อ ัตโนม ัติ:
ทําการเชือมต่อแบบ Mass Storage หรือ MTP โดยอัตโนมัต ิ โดยขึนอยูก
่ บ
ั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB อืน ๆ ทีจะเชือมต่อ
ั
คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10 จะเชือมต่อแบบ MTP และสามารถใช ้งานฟั งก์ชนเฉพาะต่
าง ๆ ได ้
Mass Storage:
ทําการเชือมต่อแบบ Mass Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์นี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อืน ๆ
MTP:
ทําการเชือมต่อแบบ MTP ระหว่างผลิตภัณฑ์นี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อืน ๆ คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ Windows 7, Windows 8.1
ั
หรือ Windows 10 จะเชือมต่อแบบ MTP และสามารถใช ้งานฟั งก์ชนเฉพาะต่
าง ๆ ได ้
PC รีโมท:
ั างๆ เช่น การถ่ายภาพและการจัดเก็บภาพลงใน
ใช ้ Imaging Edge เพือสังงานผลิตภัณฑ์นจากคอมพิ
ี
วเตอร์ รวมทังฟั งก์ชนต่
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
อาจใช ้เวลาครูห
่ นึงในการเชือมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์นกั
ี บเครืองคอมพิวเตอร์เมือตังค่า [เชือมต่อ USB] ไว ้ที [อัตโนมัต]ิ

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ตังค่า PC รีโมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิง

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

411

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ต ังค่า USB LUN
ั
เพิมระดับความเข ้ากันได ้โดยจํากัดฟั งก์ชนของการเชื
อมต่อ USB
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า USB LUN] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
หลายต ัว:
โดยปกติจะใช ้ [หลายตัว]
ต ัวเดียว:
ตังค่า [ตังค่า USB LUN] ไปที [ตัวเดียว] เฉพาะเมือทําการเชือมต่อไม่ได ้เท่านัน
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เครืองชาร์จ USB
ตังว่าจะจ่ายพลังงานผ่านสายไมโคร USB หรือไม่เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB
1

(ต ังค่า) → [เครืองชาร์จ USB] → ค่าทีต้องการ

MENU →

รายละเอียดรายการเมนู
เปิ ด:
จ่ายพลังงานให ้ผลิตภัณฑ์ผา่ นสายไมโคร USB เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปิ ด:
ไม่จา่ ยพลังงานให ้ผลิตภัณฑ์ผา่ นสายไมโคร USB เมือผลิตภัณฑ์เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถ ้าท่านใช ้อะแดปเตอร์ AC ทีให ้มาด ้วย
จะมีการจ่ายพลังงานแม ้เมือเลือก [ปิ ด] ไว ้

การทํางานทีสามารถใชไ้ ด้ขณะจ่ายไฟเลียงผ่านสาย USB
ตารางต่อไปนีแสดงการทํางานทีสามารถใช ้ได ้/ไม่สามารถใช ้ได ้ขณะจ่ายไฟเลียงผ่านสาย USB
เครืองหมายถูกจะระบุการทํางานทีสามารถใช ้ได ้ และ “―” จะระบุการทํางานทีไม่สามารถใช ้ได ้
การทํางาน

สามารถใชไ้ ด้/ไม่สามารถใชไ้ ด้

การถ่ายภาพ
การเปิ ดดูภาพ
การเชือมต่อ Wi-Fi/NFC/Bluetooth
การชาร์จแบตเตอรี

―

การเปิ ดใช ้งานกล ้องโดยไม่มแ
ี บตเตอรีใส่อยู่

―

หมายเหตุ
ใส่แบตเตอรีเข ้าไปในผลิตภัณฑ์เพือจ่ายพลังงานผ่านสาย USB
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กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
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DSC-WX800

ต ังค่า PC รีโมท: ปลายทางจ ัดเก็บภาพนิง
ตังค่าว่าจะให ้บันทึกภาพนิงทังในกล ้องและในคอมพิวเตอร์หรือไม่ในระหว่างทีถ่ายภาพ PC Remote การตังค่านีจะเป็ นประโยชน์เมือ
ท่านต ้องการตรวจสอบภาพทีบันทึกไว ้ในกล ้องโดยไม่ต ้องปล่อยกล ้อง
ั
PC รีโมท: ใช ้ Imaging Edge เพือสังงานผลิตภัณฑ์นจากคอมพิ
ี
วเตอร์ รวมทังฟั งก์ชนอย่
างเช่น การถ่ายภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

*

1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่า PC รีโมท] → [ปลายทางจ ัดเก็บภาพนิง] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
PC เท่าน ัน:
บันทึกภาพนิงเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านัน
PC+กล้อง:
บันทึกภาพนิงในคอมพิวเตอร์และกล ้อง
หมายเหตุ
ระหว่างทีทําการถ่ายภาพ PC Remote ท่านจะไม่สามารถเปลียนการตังค่าสําหรับ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิง] ได ้ ปรับการตังค่าก่อนทีจะเริมทําการ
ถ่ายภาพ
หากการ์ดหน่วยความจําทีใส่เข ้าไปในกล ้องไม่สามารถบันทึกได ้ ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได ้ แม ้ว่าจะเลือก [PC+กล ้อง] ก็ตาม
หากท่านเลือก [PC+กล ้อง] และไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจําเข ้าในกล ้อง ท่านจะไม่สามารถกดชัตเตอร์ได ้ แม ้ว่าจะตังค่า [ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด] ไว ้ที
[อนุญาต] ก็ตาม
ขณะทีท่านกําลังดูภาพนิงในกล ้อง ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพโดยใช ้ PC Remote ได ้

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เชือมต่อ USB
ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด
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DSC-WX800

ภาษา
เลือกภาษาทีต ้องการใช ้ในรายการเมนู คําเตือน และข ้อความต่างๆ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [

ภาษา] → ภาษาทีต้องการ

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

415

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
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DSC-WX800

ต ัง ว ันที/เวลา
ิ
หน ้าจอการตังนาฬกาจะแสดงขึ
นโดยอัตโนมัตเิ มือท่านเปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นเป็
ี นครังแรก หรือเมือแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายใน
กล ้องคายประจุออกจนหมด เลือกเมนูนเมื
ี อทําการตังวันทีและเวลาหลังจากครังแรก
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ัง ว ันที/เวลา] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ปร ับเวลาฤดูรอ
้ น:
เลือกเวลาฤดูร ้อน [เปิ ด]/[ปิ ด]
ว ันที/เวลา:
ตังวันทีและเวลา
รูปแบบว ันที:
เลือกรูปแบบการแสดงวันทีและเวลา
คําแนะนํา
หากต ้องการชาร์จแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้อง ให ้ใส่แบตเตอรีแล ้วปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทงไว
ิ
้ 24 ชัวโมงขึนไป
ิ
ถ ้านาฬกามี
การรีเซ็ตทุกครังทีชาร์จแบตเตอรี อาจเป็ นเพราะแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในกล ้องเสือมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ
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ิ อล

DSC-WX800

ต ังค่าท้องที
ตังค่าพืนทีทีท่านกําลังใช ้ผลิตภัณฑ์อยู่
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ต ังค่าท้องที] → พืนทีทีต้องการ
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DSC-WX800

ฟอร์แมต
เมือท่านใช ้การ์ดหน่วยความจํากับกล ้องนีเป็ นครังแรก ขอแนะนํ าให ้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช ้กล ้อง เพือประสิทธิภาพทีคงทีของการ์ดหน่วย
ความจํา พึงระลึกว่าการฟอร์แมตจะเป็ นการลบข ้อมูลทังหมดในการ์ดหน่วยความจําอย่างถาวร และไม่สามารถกู ้กลับคืนมาได ้ บันทึก
ข ้อมูลทีมีคา่ ลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
1

MENU →

(ต ังค่า) → [ฟอร์แมต]

หมายเหตุ
การฟอร์แมตจะลบข ้อมูลทังหมดอย่างถาวร รวมทังภาพทีมีการป้ องกันด ้วย
ไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงจะติดสว่างในระหว่างทีทําการฟอร์แมต ห ้ามถอดการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีไฟแสดงสถานะการเข ้าถึงติดสว่าง
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําในกล ้องนี หากท่านฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําในคอมพิวเตอร์ การ์ดหน่วยความจําอาจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึนอยูก
่ บ
ั
รูปแบบของการฟอร์แมต
การฟอร์แมตอาจใช ้เวลาสองสามนาที ขึนอยูก
่ บ
ั การ์ดหน่วยความจํา
ท่านไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําได ้หากแบตเตอรีเหลือน ้อยกว่า 1%
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DSC-WX800

หมายเลขไฟล์
เลือกวิธก
ี ําหนดหมายเลขไฟล์ให ้กับภาพนิง
1

MENU →

(ต ังค่า) → [หมายเลขไฟล์] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
ต่อเนือง:
ผลิตภัณฑ์จะกําหนดหมายเลขให ้ไฟล์ตามลําดับไปจนถึง "9999" โดยไม่รเี ซ็ตหมายเลขใหม่
เริมใหม่ :
ผลิตภัณฑ์รเี ซ็ตหมายเลขเมือบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ใหม่และกําหนดหมายเลขให ้ไฟล์โดยเริมจาก "0001"
(ในกรณีทโฟลเดอร์
ี
บน
ั ทึกมีไฟล์บรรจุอยู่ จะใช ้หมายเลขถัดจากหมายเลขสูงสุดหนึงหมายเลข)
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DSC-WX800

ื
ต ังค่าชอไฟล์
ท่านสามารถระบุอก
ั ขระสามตัวแรกของชือไฟล์สําหรับภาพทีถ่าย
ื
(ต ังค่า) → [ต ังค่าชอไฟล์
]

1

MENU →

2

ํ หร ับชอไฟล์
่ งป้อนข้อมูลสา
ื
เลือกชอ
เพือแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากน ันป้อนอ ักขระสามต ัวทีท่านเลือก

หมายเหตุ
สามารถป้ อนได ้เฉพาะอักขระทีเป็ นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครืองหมายขีดล่างเท่านัน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช ้เครืองหมายขีดล่างเป็ น
อักขระตัวแรกได ้
อักขระสามตัวของชือไฟล์ทท่
ี านระบุโดยใช ้ [ตังค่าชือไฟล์] จะถูกนํ ามาใช ้กับภาพทีถ่ายหลังเปลียนการตังค่าเท่านัน

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
วิธใี ช ้แป้ นพิมพ์
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DSC-WX800

เลือกโฟลเดอร์ REC
ถ ้าตังค่า [ชือโฟลเดอร์] ไปที [รูปแบบปกติ] และมี 2 โฟลเดอร์ขนไป
ึ
ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจําทีจะบันทึกภาพ
ได ้
1

MENU→

(ต ังค่า)→[เลือกโฟลเดอร์ REC]→โฟลเดอร์ทต้
ี องการ

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์เมือตังค่า [ชือโฟลเดอร์] ไว ้ที [รูปแบบวันที]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ชือโฟลเดอร์
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DSC-WX800

แฟ้มภาพใหม่
สร ้างโฟลเดอร์ใหม่ในการ์ดหน่วยความจําสําหรับบันทึกภาพนิง โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร ้างด ้วยหมายเลขทีเพิมขึนทีละ 1 จากหมายเลข
สูงสุดทีใช ้ในปั จจุบน
ั ภาพจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ทสร
ี ้างขึนใหม่
1

MENU→

(ต ังค่า)→[แฟ้มภาพใหม่]

หมายเหตุ
เมือท่านเสียบการ์ดหน่วยความจําทีเคยใช ้กับอุปกรณ์อนลงในผลิ
ื
ตภัณฑ์นแล
ี ้วทําการถ่ายภาพ โฟลเดอร์ใหม่จะสร ้างขึนมาเองโดยอัตโนมัต ิ
โฟลเดอร์หนึงบรรจุภาพได ้สูงสุด 4,000 ภาพ เมือมีภาพเกินจํานวนทีโฟลเดอร์บรรจุได ้ โฟลเดอร์ใหม่จะสร ้างขึนมาเองโดยอัตโนมัต ิ

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

422

คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล
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ื
ชอโฟลเดอร์
ภาพนิงถูกบันทึกไว ้ในโฟลเดอร์ทสร
ี ้างขึนโดยอัตโนมัตใิ นโฟลเดอร์ DCIM ในการ์ดหน่วยความจํา ท่านสามารถเปลียนวิธก
ี ารกําหนดชือ
โฟลเดอร์
1

MENU →

ื
(ต ังค่า) → [ชอโฟลเดอร์
] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
รูปแบบปกติ:
รูปแบบชือโฟลเดอร์เป็ นดังนี: หมายเลขโฟลเดอร์ + MSDCF
ตัวอย่างเช่น: 100MSDCF
รูปแบบว ันที:
รูปแบบชือโฟลเดอร์เป็ นดังนี: หมายเลขโฟลเดอร์ + ปี (ตัวเลขสุดท ้าย)/ดด/วว
ตัวอย่างเช่น: 10080405(หมายเลขโฟลเดอร์: 100, วันที: 04/05/2018)
หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเปลียนการตังค่า [ชือโฟลเดอร์] สําหรับภาพเคลือนไหว
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กูฐ
้ านข้อมูลภาพ
หากประมวลผลไฟล์ภาพบนเครืองคอมพิวเตอร์ อาจเกิดปั ญหากับไฟล์ฐานข ้อมูลภาพ ในกรณีดงั กล่าว ภาพในการ์ดหน่วยความจําจะไม่
แสดงในผลิตภัณฑ์นี หากเกิดปั ญหานีขึนให ้ซ่อมแซมไฟล์โดยใช ้ [กู ้ฐานข ้อมูลภาพ]
1

MENU →

(ต ังค่า) → [กูฐ
้ านข้อมูลภาพ] → [ตกลง]

หมายเหตุ
ใช ้แบตเตอรีทีชาร์จมาอย่างเพียงพอ ขณะซ่อมแซมภาพ หากแบตเตอรีมีพลังงานตํา อาจทําให ้เกิดความเสียหายแก่ข ้อมูลได ้
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ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ื ันทึก
แสดงข้อมูลสอบ
แสดงเวลาทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้ของการ์ดหน่วยความจํา รวมทังแสดงจํานวนภาพนิงทีสามารถบันทึกได ้ของการ์ดหน่วย
ความจําทีเสียบอยู่
1

MENU →

ื ันทึก]
(ต ังค่า) → [แสดงข้อมูลสอบ
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กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

ั
เวอร์ชน
แสดงรุน
่ ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี ตรวจสอบรุน
่ ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นเมื
ี อมีการอัปเดต เป็ นต ้น
1

MENU →

ั
(ต ังค่า) → [เวอร์ชน]

หมายเหตุ
การอัปเดตสามารถทําได ้เฉพาะเมือแบตเตอรีอยูท
่ ระดั
ี บ
เพียงพอ

(แถบแสดงสถานะแบตเตอรีเหลือ 3 แถบ) ขึนไป ใช ้แบตเตอรีทีชาร์จมาอย่าง
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ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

รีเซ็ตการต ังค่า
่ า่ เริมต ้น ถึงแม ้ว่าท่านจะทําการ [รีเซ็ตการตังค่า] ภาพทีบันทึกไว ้จะยังคงอยู่
รีเซ็ตผลิตภัณฑ์ให ้กลับคืนสูค
1

MENU →

(ต ังค่า) → [รีเซ็ตการต ังค่า] → ค่าทีต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู
รีเซ็ตการต ังค่ากล้อง:
กําหนดการตังค่าถ่ายภาพหลักให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
ต ังค่าเริมต้น:
กําหนดการตังค่าทังหมดให ้เป็ นการตังค่าเริมต ้น
หมายเหตุ
ระวังอย่าถอดก ้อนแบตเตอรีออกขณะรีเซ็ต
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กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

เพิมรายการ
ท่านสามารถบันทึกรายการเมนูทต
ี ้องการไปยัง

(เมนูของฉั น) ใต ้ MENU

(เมนูของฉ ัน) → [เพิมรายการ]

1

MENU →

2

เลือกรายการทีท่านต้องการเพิมไปย ัง

3

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
เลือกปลายทางโดยใชด

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
(เมนูของฉ ัน) โดยใชด

คําแนะนํา
ท่านสามารถเพิมรายการไปยัง

(เมนูของฉั น) ได ้สูงสุด 30 รายการ

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเพิมรายการดังต่อไปนีไปยัง
รายการใด ๆ ใต ้ MENU →
[ดูภาพบนทีว]ี

(เมนูของฉั น)

(เล่น)

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
จัดเรียงรายการ
ลบรายการ
การใช ้รายการ MENU
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DSC-WX800

จ ัดเรียงรายการ
ท่านสามารถจัดเรียงรายการเมนูทเพิ
ี มไปยัง

(เมนูของฉั น) ใต ้ MENU ได ้ใหม่

(เมนูของฉ ัน) → [จ ัดเรียงรายการ]

1

MENU →

2

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
เลือกรายการทีท่านต้องการย้ายโดยใชด

3

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม
เลือกปลายทางโดยใชด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เพิมรายการ
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ลบรายการ
ท่านสามารถลบรายการเมนูทเพิ
ี มไปยัง

(เมนูของฉั น) ใน MENU

(เมนูของฉ ัน) → [ลบรายการ]

1

MENU →

2

้ า้ นบน/ล่าง/ซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม จากน ันกดทีตรงกลางปุ่มควบคุมเพือลบ
เลือกรายการทีท่านต้องการลบโดยใชด
รายการทีเลือก

คําแนะนํา
เมือต ้องการลบรายการทังหมดบนหน ้า ให ้เลือก MENU →
ท่านสามารถลบรายการเมนูทงหมดที
ั
เพิมไปยัง

(เมนูของฉั น) → [ลบหน ้า]

(เมนูของฉั น) โดยเลือก MENU →

(เมนูของฉั น) → [ลบทังหมด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ลบหน ้า
ลบทังหมด
เพิมรายการ
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ลบหน้า
ท่านสามารถลบรายการเมนูทงหมดที
ั
เพิมไปยังหน ้าภายใต ้

(เมนูของฉั น) ใน MENU

(เมนูของฉ ัน) → [ลบหน้า]

1

MENU →

2

้ า้ นซา้ ย/ขวาของปุ่มควบคุม และกดทีตรงกลางของปุ่มควบคุมเพือลบรายการ
เลือกหน้าทีท่านต้องการจะลบโดยใชด

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เพิมรายการ
ลบทังหมด
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DSC-WX800

ลบท ังหมด
ท่านสามารถลบรายการเมนูทงหมดที
ั
เพิมไปยัง
1

MENU →

2

เลือก [ตกลง]

(เมนูของฉั น) ใน MENU

(เมนูของฉ ัน) → [ลบท ังหมด]

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
เพิมรายการ
ลบหน ้า
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DSC-WX800

ข้อควรระว ัง
โปรดดูเพิมเติมที “หมายเหตุเกียวกับการใช ้งาน” ใน คูม
่ อ
ื เริมต ้นใช ้งาน (ทีให ้มาด ้วย) ของผลิตภัณฑ์นี

รายละเอียดของข้อมูลทีอธิบายไว้ในคูม
่ อ
ื นี
ข ้อมูลเกียวกับประสิทธิภาพและข ้อมูลจําเพาะในคูม
่ อ
ื นียึดตามอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมปกติท ี 25ºC เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
ข ้อมูลก ้อนแบตเตอรีจะยึดตามก ้อนแบตเตอรีทีชาร์จเต็มแล ้วจนกระทังไฟชาร์จดับลง

อุณหภูมก
ิ ารใชง้ าน
ไม่แนะนํ าให ้ถ่ายภาพในสถานทีซึงเย็นหรือร ้อนมากกว่าช่วงอุณหภูมน
ิ ี
ภายใต ้อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมทีสูง อุณหภูมข
ิ องกล ้องจะเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
เมืออุณหภูมข
ิ องกล ้องเพิมสูงขึน คุณภาพของภาพอาจด ้อยลง ขอแนะนํ าให ้รอจนกระทังอุณหภูมข
ิ องกล ้องลดลงก่อนทีจะถ่ายภาพ
ต่อไป

หมายเหตุเกียวก ับการบ ันทึกเป็นเวลานานหรือการบ ันทึกภาพเคลือนไหว 4K
ระยะเวลาในการบันทึกอาจสันลงในสภาวะทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา โดยเฉพาะอย่างยิงในระหว่างการถ่ายภาพเคลือนไหว 4K ทําให ้แบตเตอรีอุน
่
ขึน หรือเปลียนเป็ นแบตเตอรีก ้อนใหม่

หมายเหตุเกียวก ับการเล่นภาพเคลือนไหวบนอุปกรณ์อน
ื
ภาพเคลือนไหว XAVC S สามารถเปิ ดดูได ้เฉพาะบนอุปกรณ์ทรองรั
ี
บ XAVC S เท่านัน

ํ รองข้อมูลในการ์ดหน่วยความจํา
การสา
ข ้อมูลอาจจะได ้รับความเสียหายในกรณีตอ
่ ไปนี อย่าลืมสํารองข ้อมูลไว ้เพือเป็ นการป้ องกัน
เมือถอดการ์ดหน่วยความจํา ถอดสาย USB หรือปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ขณะกําลังอ่านหรือเขียนข ้อมูล
เมือใช ้การ์ดหน่วยความจําในสถานทีทีมีไฟฟ้ าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ า

ไฟล์ฐานข้อมูลมีขอ
้ ผิดพลาด
ถ ้าท่านเสียบการ์ดหน่วยความจําทีไม่มไี ฟล์ฐานข ้อมูลภาพลงในผลิตภัณฑ์และเปิ ดสวิตช์ ผลิตภัณฑ์จะสร ้างไฟล์ฐานข ้อมูลภาพขึน
มาโดยอัตโนมัตโิ ดยใช ้ความจุบางส่วนของการ์ดหน่วยความจํา กระบวนการนีอาจใช ้เวลานานและท่านไม่สามารถใช ้งานผลิตภัณฑ์
ได ้จนกว่ากระบวนการนีจะแล ้วเสร็จ
ถ ้าเกิดข ้อผิดพลาดกับไฟล์ฐานข ้อมูล ให ้ส่งภาพทังหมดไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช ้ PlayMemories Home จากนันฟอร์แมต
การ์ดหน่วยความจําโดยใช ้ผลิตภัณฑ์นี

อย่าใชง้ านหรือเก็บผลิตภ ัณฑ์ในสถานทีต่อไปนี
ในสถานทีทีมีอากาศร ้อนจัด เย็นจัด หรือความชืนสูง
ในบางสถานที เช่น ภายในรถทีจอดกลางแดด ตัวกล ้องอาจบิดเบียวจนเสียรูปและอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดการทํางานผิดปกติได ้
การเก็บไว ้ในบริเวณทีโดนแสงแดดโดยตรงหรือใกล ้ฮีทเตอร์
ตัวกล ้องอาจเปลียนสีหรือเสียรูป ซึงอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดการทํางานผิดปกติได ้
ในสถานทีซึงมีแรงสันสะเทือนสูง
อาจทําให ้เกิดการทํางานผิดพลาดและไม่สามารถบันทึกข ้อมูลได ้ นอกจากนี สือทีใช ้บันทึกอาจใช ้ไม่ได ้และข ้อมูลทีบันทึกอาจเสีย
หาย
ใกล ้สนามแม่เหล็กความแรงสูง
ในสถานทีทีมีทรายหรือฝุ่ นมาก
ระมัดระวังอย่าให ้ทรายหรือฝุ่ นเข ้าไปในผลิตภัณฑ์ได ้ เพราะนันอาจจะทําให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติและในบางกรณีอาจจะทําการ
ซ่อมแซมไม่ได ้
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ในสถานทีทีมีความชืนสูง
อาจทําให ้เลนส์เป็ นราได ้
ในบริเวณทีมีคลืนวิทยุแรงหรือมีการปล่อยรังสี
การบันทึกและการแสดงภาพอาจทํางานไม่ถก
ู ต ้อง

ื กล ันต ัวเป็นหยดนํา
ความชนที
ถ ้าหากเคลือนย ้ายผลิตภัณฑ์โดยตรงจากสถานทีเย็นไปยังสถานทีอุน
่ ความชืนอาจจะกลันตัวเป็ นหยดนํ าเกาะภายในหรือภายนอก
ตัวผลิตภัณฑ์ ความชืนทีกลันตัวเป็ นหยดนํ านีอาจทําให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติได ้
เพือป้ องกันการกลันตัวของความชืนเป็ นหยดนํ าเมือท่านนํ าผลิตภัณฑ์จากสถานทีทีเย็นไปยังสถานทีทีอุน
่ ทันที ให ้ใส่ในถุงพลาสติก
ก่อนและปิ ดผนึกไว ้ไม่ให ้อากาศเข ้าไป รอประมาณหนึงชัวโมงจนกว่าอุณหภูมข
ิ องผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมแ
ิ วดล ้อม
ถ ้าหากความชืนกลันตัวเป็ นหยดนํ าภายในผลิตภัณฑ์ ให ้ปิ ดสวิตช์แล ้วรอประมาณหนึงชัวโมงเพือให ้ความชืนระเหยออกไป ถ ้าหาก
ท่านพยายามถ่ายภาพขณะทีมีหยดนํ าอยูใ่ นเลนส์ ท่านจะไม่สามารถถ่ายได ้ภาพทีชัดเจน

ข้อควรระว ังในการพกพา
อย่าจับ กระแทก หรือใช ้ชินส่วนต่อไปนีอย่างรุนแรง หากกล ้องของท่านมีอป
ุ กรณ์ดงั ต่อไปนี:
ส่วนทีเป็ นเลนส์
ส่วนจอภาพทีปรับได ้
ส่วนแฟลชทีปรับได ้
ส่วนช่องมองภาพทีปรับได ้
อย่าพกพากล ้องในขณะทียังติดขาตังกล ้องอยู่ เพราะอาจทําให ้ช่องต่อขาตังกล ้องแตกหักได ้
อย่านังลงบนเก ้าอีหรือบนสถานทีใด ๆ ขณะทีมีกล ้องอยูใ่ นกระเป๋ าหลังกางเกงหรือกระโปรงของท่าน เนืองจากอาจจะทําให ้กล ้อง
ทํางานผิดปกติหรือเสียหายได ้

หมายเหตุเกียวก ับการใชง้ านผลิตภ ัณฑ์
ก่อนทีท่านจะเชือมต่อสายเข ้ากับขัวต่อ โปรดตรวจสอบทิศทางของขัวต่อ จากนันให ้เสียบสายเข ้าไปตรง ๆ อย่าเสียบหรือถอดสาย
อย่างรุนแรง เพราะอาจทําให ้ส่วนของขัวต่อแตกหักได ้
กล ้องใช ้ชินส่วนทีเป็ นแม่เหล็ก รวมทังแม่เหล็ก อย่านํ าวัตถุทอาจได
ี
้รับผลกระทบจากสภาพแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิตและแผ่น
ฟล็อปปี ดส
ิ ก์ เข ้าใกล ้ตัวกล ้อง
ภาพทีบันทึกไว ้อาจแตกต่างจากภาพทีดูจากจอก่อนการบันทึก

การเก็บร ักษา
สําหรับกล ้องทีมีเลนส์
ใส่ฝาปิ ดเลนส์เสมอเมือไม่ใช ้งานกล ้อง (เฉพาะรุน
่ ทีให ้มาพร ้อมฝาปิ ดเลนส์)
สําหรับกล ้องชนิดเปลียนเลนส์ได ้
ใส่ฝาปิ ดหน ้าเลนส์หรือฝาปิ ดตัวกล ้องเสมอเมือไม่ใช ้งานกล ้อง เพือป้ องกันไม่ให ้ฝุ่ นหรือสิงสกปรกเข ้าไปภายในตัวกล ้อง ให ้เช็ดฝุ่ น
ออกจากฝาปิ ดตัวกล ้องก่อนทีจะสวมเข ้ากับกล ้อง
หากกล ้องสกปรกหลังใช ้งาน ให ้ทําความสะอาด นํ า ทราย ฝุ่ น ไอเกลือ ฯลฯ ตกค ้างในกล ้องอาจทําให ้การทํางานผิดปกติได ้

หมายเหตุเกียวก ับการใชเ้ ลนส ์
เมือใช ้เลนส์เพาเวอร์ซม
ู ระวังอย่าให ้นิวหรือวัตถุอนใดเข
ื
้าไปติดในเลนส์ (เฉพาะรุน
่ ทีมีระบบเพาเวอร์ซม
ู หรือกล ้องชนิดเปลียนเลนส์
ได ้)
หากท่านต ้องวางกล ้องภายใต ้แหล่งกําเนิดแสง เช่น แสงแดด ให ้ใส่ฝาปิ ดเลนส์เข ้ากับกล ้อง (เฉพาะรุน
่ ทีให ้มาพร ้อมฝาปิ ดเลนส์หรือ
กล ้องชนิดเปลียนเลนส์ได ้)
เมือถ่ายภาพย ้อนแสง พยายามให ้ดวงอาทิตย์อยูห
่ า่ งจากมุมภาพให ้มากพอ มิฉะนัน แสงแดดอาจเข ้าจุดสูโ่ ฟกัสภายในกล ้องและส่ง
ผลให ้เกิดควันหรือติดไฟได ้ แม ้เมือดวงอาทิตย์อยูห
่ า่ งจากมุมภาพเพียงเล็กน ้อย ก็ยงั อาจส่งผลให ้เกิดควันหรือติดไฟได ้
ั ผัสกับลําแสงโดยตรง เช่น แสงเลเซอร์ เนืองจากอาจทําให ้เซ็นเซอร์ภาพได ้รับความเสียหายและเป็ นเหตุให ้กล ้อง
อย่าให ้เลนส์สม
ทํางานผิดปกติได ้
ถ ้าหากวัตถุอยูใ่ กล ้เกินไป ภาพอาจจะมีรอยฝุ่ นหรือคราบลายนิวมือทีติดบนเลนส์ เช็ดเลนส์ด ้วยผ ้านุ่ม ฯลฯ

หมายเหตุเกียวก ับแฟลช (เฉพาะรุน
่ ทีมีแฟลช)
อย่าให ้นิวมืออยูใ่ กล ้แฟลช ส่วนทีเปล่งแสงอาจร ้อนขึน
ลบคราบสกปรกออกจากผิวแฟลช คราบสกปรกบนผิวแฟลชอาจทําให ้เกิดควันหรือเผาไหม ้ได ้ เนืองจากความร ้อนทีเกิดจากการ
เปล่งแสง หากมีคราบสกปรก/ฝุ่ น ให ้เช็ดออกด ้วยผ ้านุ่ม
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ปรับแฟลชกลับไปทีตําแหน่งเดิมหลังจากใช ้งาน ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าส่วนของแฟลชไม่ได ้ตังขึน (เฉพาะรุน
่ ทีแฟลชปรับได ้)

ี บ Multi Interface (เฉพาะรุน
ี บ Multi Interface)
หมายเหตุเกียวก ับแท่นเสย
่ ทีมีแท่นเสย
เมือใส่หรือถอดอุปกรณ์เสริม เช่น แฟลชภายนอก เข ้ากับแท่นเสียบ Multi Interface อันดับแรกให ้เลือนสวิตช์ไปทีตําแหน่ง OFF
เมือติดอุปกรณ์เสริม ให ้ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมนันยึดแน่นกับกล ้องดีแล ้ว
อย่าใช ้แท่นเสียบ Multi Interface กับแฟลชทีมีจําหน่ายโดยทัวไปทีใช ้แรงดันไฟ 250 V หรือมากกว่า หรือทีมีขวตรงข
ั
้ามกับกล ้อง
การทําเช่นนีอาจทําให ้เกิดความเสียหายได ้

่ งมองภาพและแฟลช (เฉพาะรุน
่ งมองภาพหรือแฟลช)
หมายเหตุเกียวก ับชอ
่ ทีมีชอ
่ งมองภาพทีปรับได ้หรือแฟลชทีปรับได ้)
ระวังไม่ให ้นิวของท่านกีดขวางเมือกดช่องมองภาพหรือแฟลชลง (เฉพาะรุน
่ ทีมีชอ
่ งมองภาพที
ถ ้ามีนํา ฝุ่ นละออง หรือทรายติดอยูใ่ นช่องมองภาพหรือแฟลช อาจก่อให ้เกิดการทํางานทีผิดปกติได ้ (เฉพาะรุน
่ ทีมีชอ
ปรับได ้หรือแฟลชทีปรับได ้)

่ งมองภาพ (เฉพาะรุน
่ งมองภาพ)
หมายเหตุเกียวก ับชอ
่ ทีมีชอ
เมือถ่ายภาพด ้วยช่องมองภาพ ท่านอาจมีอาการบางอย่าง เช่น ปวดตา ตาล ้า หรือคลืนไส ้อาเจียนคล ้ายกับอาการเมารถ ขอแนะนํ า
ให ้หยุดพักเป็ นช่วง ๆ ขณะทีถ่ายภาพด ้วยช่องมองภาพ
่ งมองภาพทีปรับได ้
ห ้ามใช ้แรงกดช่องมองภาพลง เมือดึงเลนส์ตาออก การทําเช่นนีอาจทําให ้เกิดความเสียหายได ้ (เฉพาะรุน
่ ทีมีชอ
และเลนส์ตาทีดึงออกได ้)
หากท่านกวาดกล ้องขณะกําลังมองผ่านช่องมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบ ๆ ภาพในช่องมองภาพอาจผิดเพียนหรือสีของภาพอาจ
เปลียน นีเป็ นลักษณะของเลนส์หรืออุปกรณ์แสดงผล ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เมือท่านถ่ายภาพ ขอแนะนํ าให ้มองทีบริเวณ
ตรงกลางของช่องมองภาพ
ภาพอาจผิดเพียนเล็กน ้อยใกล ้กับมุมของช่องมองภาพ ซึงอาการเช่นนีไม่ได ้แสดงว่ากล ้องทํางานผิดปกติ หากต ้องการดูองค์
ประกอบทังหมดพร ้อมด ้วยรายละเอียดทังหมดของภาพ ท่านสามารถดูจากจอภาพได ้เช่นกัน
หากท่านใช ้กล ้องในสถานทีเย็น ภาพอาจมีเงาปรากฏ ซึงอาการเช่นนีไม่ได ้แสดงว่ากล ้องทํางานผิดปกติ

หมายเหตุเกียวก ับจอภาพ
อย่ากดจอภาพแรงๆ จออาจแสดงสีผด
ิ เพียนและอาจทําให ้ทํางานผิดปกติ
ถ ้ามีหยดนํ าหรือของเหลวอย่างอืนอยูบ
่ นจอภาพ ให ้เช็ดออกด ้วยผ ้านุ่ม ถ ้าปล่อยให ้จอภาพเปี ยกนานๆ ผิวด ้านนอกของจอภาพอาจ
เปลียนแปลงหรือเสือมสภาพได ้ การทําเช่นนีอาจทําให ้เกิดความเสียหายได ้
หากท่านใช ้กล ้องในสถานทีเย็น ภาพอาจมีเงาปรากฏ ซึงอาการเช่นนีไม่ได ้แสดงว่ากล ้องทํางานผิดปกติ

ความเข้าก ันได้ของข้อมูลภาพ
ผลิตภัณฑ์นผลิ
ี ตตามมาตรฐานสากล DCF (Design rule for Camera File system) ซึงกําหนดโดย JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)

บริการและซอฟต์แวร์โดยบริษ ัทอืน
บริการเครือข่าย เนือหา และ [ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารและ] ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นอาจขึ
ี
นอยูก
่ บ
ั เงือนไขและข ้อกําหนดของผู ้ให ้บริการแต่ละ
ราย และอาจเปลียนแปลง หยุดชะงักหรือยกเลิกได ้ตลอดเวลา และอาจมีคา่ ธรรมเนียม ต ้องลงทะเบียนและระบุข ้อมูลบัตรเครดิต
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DSC-WX800

การทําความสะอาด
์ ละแฟลช
ทําความสะอาดเลนสแ
เช็ดเลนส์และแฟลชด ้วยผ ้านุ่มเพือลบรอยนิวมือ ฝุ่ น ฯลฯ

การทําความสะอาดเลนส ์
อย่าใช ้นํ ายาทําความสะอาดทีมีตวั ทําละลายอินทรีย ์ เช่น ทินเนอร์หรือเบนซิน
เมือทําความสะอาดผิวเลนส์ ให ้เช็ดฝุ่ นโดยใช ้ลูกยางทําความสะอาดทีมีจําหน่ายทัวไป ในกรณีทมี
ี ฝนติ
ุ่ ดทีพืนผิว เช็ดฝุ่ นออกด ้วยผ ้า
นุ่มหรือกระดาษทิชชูทชุ
ี บนํ ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน ้อย เช็ดวนเป็ นรูปก ้นหอยจากกึงกลางออกด ้านนอก อย่าฉีดสเปรย์นํายา
ทําความสะอาดเลนส์ลงทีผิวเลนส์โดยตรง

การทําความสะอาดพืนผิวผลิตภ ัณฑ์
ทําความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ด ้วยผ ้านุ่มชุบนํ าเล็กน ้อย แล ้วเช็ดผิวอีกครังด ้วยผ ้าแห ้ง เพือป้ องกันความเสียหายต่อผิวขัดหรือตัว
ผลิตภัณฑ์:
ั ผัสถูกสารเคมีเช่น ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ผ ้าเช็ดชนิดใช ้แล ้วทิง ยาไล่แมลง ครีมกันแดด หรือ ยาฆ่า
อย่าให ้ผลิตภัณฑ์สม
แมลง
อย่าแตะผลิตภัณฑ์ด ้วยมือของท่านทีมีสารข ้างต ้นติดอยู่
อย่าให ้กล ้องสัมผัสถูกยางหรือพลาสติกไวนิลเป็ นเวลานาน

การทําความสะอาดจอภาพ
หากท่านใช ้กระดาษทิชชูหรือวัสดุอนเช็
ื
ดหน ้าจอแรงๆ สารเคลือบผิวอาจจะลอกออก
หากหน ้าจอเริมสกปรกจากรอยนิวมือหรือฝุ่ น ให ้เช็ดฝุ่ นออกจากหน ้าจอเบาๆ จากนันทําความสะอาดหน ้าจอด ้วยผ ้านุ่มหรือวัสดุอน
ื
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จํานวนภาพทีบ ันทึกได้
เมือท่านใส่การ์ดหน่วยความจําในกล ้องแล ้วเปิ ดกล ้อง จํานวนภาพทีสามารถบันทึกได ้ (ถ ้าท่านถ่ายภาพต่อเนืองโดยใช ้การตังค่าปั จจุบน
ั )
จะปรากฏในหน ้าจอ
หมายเหตุ
หาก “0” (จํานวนภาพทีบันทึกได ้) กะพริบเป็ นสีส ้ม แสดงว่าการ์ดหน่วยความจํานันเต็ม เปลียนการ์ดหน่วยความจําเป็ นอันใหม่ หรือลบภาพออก
จากการ์ดหน่วยความจําปั จจุบน
ั
หาก “NO CARD” กะพริบเป็ นสีส ้ม แสดงว่าไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา ใส่การ์ดหน่วยความจํา

จํานวนภาพทีสามารถบ ันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจํา
ตารางด ้านล่างแสดงจํานวนภาพโดยประมาณทีสามารถบันทึกได ้ในการ์ดหน่วยความจําทีฟอร์แมตด ้วยกล ้องนี ค่าถูกกําหนดโดยใช ้การ์ด
หน่วยความจํามาตรฐานของ Sony ในการทดสอบ
ค่าอาจแตกต่างกันขึนอยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจําทีใช ้
ขนาดภาพ JPEG]: [L: 18M]

[

[
อัตราส่วนภาพ] ถูกตังไว ้ที [4:3] *1
(หน่วย: ภาพ)
คุณภาพ JPEG

8 GB

32 GB

64 GB

128 GB

ปกติ

1600

6600

13000

26000

ละเอียด

1100

4600

9200

18000

ละเอียดมาก

570

2300

4600

9200

*1

เมือตังค่า [

อัตราส่วนภาพ] เป็ นอย่างอืนทีไม่ใช่ [4:3] ท่านสามารถบันทึกภาพได ้มากกว่าจํานวนทีแสดงในตารางข ้างต ้น

หมายเหตุ
แม ้ว่าจํานวนภาพทีสามารถบันทึกได ้จะมากกว่า 9,999 ภาพ แต่ตวั เลข “9999” ก็จะปรากฏขึน
จํานวนทีแสดงเป็ นจํานวนเมือใช ้การ์ดหน่วยความจํา Sony
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ระยะเวลาทีบ ันทึกได้ของภาพเคลือนไหว
ตารางด ้านล่างนีแสดงเวลาการบันทึกทังหมดโดยประมาณโดยใช ้การ์ดหน่วยความจําทีฟอร์แมตด ้วยกล ้องนี ค่าอาจแตกต่างกันขึนอยูก
่ บ
ั
สภาพแวดล ้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจําทีใช ้
ระยะเวลาบันทึกในกรณีทตั
ี งค่า [
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [XAVC S 4K] และ [XAVC S HD] เป็ นระยะเวลาบันทึกขณะถ่ายภาพ ซึงตังค่า
[
บันทึกภาพพร็อกซี] ไว ้ที [ปิ ด]
(h (ชัวโมง), min (นาที))
8 GB

*

32 GB

64 GB

128 GB

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

9 min

35 min

1 h 15 min

2 h 35 min

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

10 min

1h

2 h 5 min

4 h 15 min

XAVC S 4K 24p 100M*/–

9 min

35 min

1 h 15 min

2 h 35 min

XAVC S 4K 24p 60M*/–

10 min

1h

2 h 5 min

4 h 15 min

XAVC S HD 120p 100M/100p 100M

9 min

35 min

1 h 15 min

2 h 35 min

XAVC S HD 120p 60M/100p 60M

10 min

1h

2 h 5 min

4 h 15 min

XAVC S HD 60p 50M/50p 50M

15 min

1 h 15 min

2 h 35 min

5 h 10 min

XAVC S HD 60p 25M/50p 25M

30 min

2 h 25 min

5h

10 h 05 min

XAVC S HD 30p 50M/25p 50M

15 min

1 h 15 min

2 h 35 min

5 h 10 min

XAVC S HD 30p 16M/25p 16M

50 min

3 h 50 min

7 h 45 min

15 h 40 min

XAVC S HD 24p 50M*/–

15 min

1 h 15 min

2 h 35 min

5 h 10 min

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

40 min

2 h 55 min

6h

12 h 05 min

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

55 min

4 h 5 min

8 h 15 min

16 h 35 min

เมือตัง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที NTSCเท่านัน

สามารถถ่ายภาพเคลือนไหวต่อเนืองได ้เป็ นระยะเวลาสูงสุดประมาณ 29 นาทีตอ
่ ครัง ทีการตังค่าปกติของกล ้องและเมืออุณหภูมแ
ิ วดล ้อม
อยูท
่ ประมาณ
ี
25°C
อย่างไรก็ตาม เวลาบันทึกภาพคือประมาณ 5 นาที เมือถ่ายภาพเคลือนไหวในรูปแบบ XAVC S 4K/XAVC S HD 120p/100p
(ขีดจํากัดของข ้อกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ์)
หมายเหตุ
ระยะเวลาทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้จะแตกต่างกัน เนืองจากกล ้องมี VBR (Variable Bit-Rate) ซึงจะปรับคุณภาพของภาพตาม
บรรยากาศการถ่ายภาพโดยอัตโนมัต ิ เมือท่านถ่ายภาพวัตถุเคลือนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึนแต่ระยะเวลาบันทึกจะสันลงเนืองจากจําเป็ นต ้องใช ้
หน่วยความจําในการบันทึกมากขึน ระยะเวลาทีบันทึกได ้ยังเปลียนแปลงตามเงือนไขการถ่ายภาพ วัตถุ หรือการตังค่า คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีก
ด ้วย
ระยะเวลาทีแสดงเป็ นระยะเวลาทีบันทึกได ้ เมือใช ้การ์ดหน่วยความจํา Sony

หมายเหตุเกียวก ับการบ ันทึกภาพเคลือนไหวต่อเนือง
การบันทึกภาพเคลือนไหวทีมีคณ
ุ ภาพสูงและการบันทึกภาพต่อเนืองทีมีความเร็วสูงจะต ้องใช ้พลังงานจํานวนมาก ดังนัน ถ ้าท่านถ่าย
ภาพต่อไป อุณหภูมภ
ิ ายในกล ้องจะเพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิงอุณหภูมข
ิ องเซ็นเซอร์ภาพ ในกรณีดงั กล่าวกล ้องจะปิ ดสวิตช์โดย
438

อัตโนมัต ิ เนืองจากผิวหน ้ากล ้องได ้รับความร ้อนจนมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู หรืออุณหภูมท
ิ สู
ี งนันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพหรือกลไก
ภายในกล ้อง
ระยะเวลาทีใช ้ได ้สําหรับการบันทึกภาพเคลือนไหวต่อเนือง เมือกล ้องบันทึกภาพตามค่าเริมต ้น หลังจากปิ ดสวิตช์กล ้องไว ้สักครูจ
่ ะ
เป็ นดังนี ค่าจะแสดงเวลาต่อเนืองจากในขณะทีกล ้องเริมบันทึกจนกระทังกล ้องหยุดทําการบันทึก
อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม: 20°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม: 30°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 20 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม: 40°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (HD): ประมาณ 15 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนืองสําหรับภาพเคลือนไหว (4K): ประมาณ 5 นาที
[อุณหภูมป
ิ ิ ดอัตโนมัต]ิ : [ปกติ]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมือกล ้องไม่ได ้เชือมต่อผ่าน Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M เมือกล ้องไม่ได ้เชือมต่อผ่าน Wi-Fi)
ระยะเวลาทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได ้แตกต่างไปตามอุณหภูม ิ รูปแบบไฟล์/การตังค่าการบันทึกสําหรับภาพเคลือนไหว
สภาพการเชือมต่อ Wi-Fi หรือสภาพของกล ้องก่อนทีท่านจะเริมทําการบันทึก หากท่านจัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือถ่ายภาพนิง
บ่อยๆ หลังเปิ ดสวิตช์กล ้อง อุณหภูมภ
ิ ายในกล ้องจะสูงขึนและระยะเวลาทีสามารถบันทึกได ้จะลดลง
เมือไอคอน
ปรากฏขึน นันหมายความว่าอุณหภูมข
ิ องกล ้องสูงเกินไป
หากกล ้องหยุดบันทึกภาพเคลือนไหว เนืองจากมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู ให ้ปิ ดสวิตช์กล ้องทิงไว ้สักครู่ เริมบันทึกหลังจากอุณหภูมภ
ิ ายในกล ้อง
่ ภาพปกติแล ้ว
ลดลงสูส
หากปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าต่อไปนี ท่านจะสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวเป็ นระยะเวลาทียาวนานขึนได ้
เก็บกล ้องให ้พ ้นจากแสงแดด
ปิ ดสวิตช์กล ้องเมือไม่ได ้ใช ้งาน
เมือตังค่า [
รูปแบบไฟล์] ไว ้ที [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลือนไหวจะถูกจํากัดไว ้ทีประมาณ 2 GB ถ ้าขนาดไฟล์ภาพ
เคลือนไหวใกล ้ถึง 2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์ภาพเคลือนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร ้างขึนโดยอัตโนมัต ิ
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้ ะแดปเตอร์ AC/เครืองชาร์จแบตเตอรีในต่างประเทศ
การใชอ
ท่านสามารถใช ้เครืองชาร์จแบตเตอรี (แยกจําหน่าย) และอะแดปเตอร์ AC (ทีให ้มาด ้วย) ในประเทศหรือภูมภ
ิ าคใดๆ ก็ได ้ทีแหล่งจ่ายไฟ
อยูใ่ นช่วง 100 V ถึง 240 V AC และ 50 Hz/60 Hz
ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ประเทศ/ท ้องที อาจต ้องใช ้หัวแปลงปลักแปลงไฟเพือเชือมต่อกับเต ้ารับติดผนัง โปรดปรึกษาตัวแทนบริษัทท่องเทียว หรือ
หน่วยงานทีเกียวข ้องอืน ๆ พร ้อมทังเตรียมหัวแปลงปลักไฟไปด ้วยล่วงหน ้า
หมายเหตุ
ห ้ามใช ้ตัวแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ เนืองจากอาจส่งผลให ้การทํางานผิดพลาดได ้
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รูปแบบ AVCHD
รูปแบบ AVCHD พัฒนาขึนเพือกล ้องวิดโี อดิจต
ิ อลความละเอียดสูงเมือบันทึกสัญญาณ HD (High-Definition) ด ้วยเทคโนโลยีบบ
ี อัด
ข ้อมูลทีมีประสิทธิภาพสูง รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ใช ้สําหรับบีบอัดข ้อมูลวิดโี อ ขณะที Dolby Digital หรือระบบ Linear PCM
ใช ้สําหรับบีบอัดข ้อมูลเสียง
รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบีบอัดข ้อมูลภาพได ้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบการบีบอัดข ้อมูลภาพแบบดังเดิม
เนืองจากรูปแบบ AVCHD ใช ้เทคโนโลยีบบ
ี อัดข ้อมูล ภาพอาจไม่สมําเสมอในฉากทีหน ้าจอ มุมภาพ หรือความสว่าง ฯลฯ เปลียน
อย่างรวดเร็ว แต่นไม่
ี ใช่การทํางานผิดปกติ
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ิ ธิการใชง้ าน
สท
ิ ธิการใชง้ าน
หมายเหตุเกียวก ับสท
ผลิตภัณฑ์นมี
ี การใช ้งานซอฟต์แวร์ตามข ้อตกลงการใช ้งานกับเจ ้าของซอฟต์แวร์นัน ๆ เรามีหน ้าทีทีจะแจ ้งให ้ท่านทราบถึงสิงต่าง ๆ ต่อ
ไปนี ตามคําเรียกร ้องของเจ ้าของลิขสิทธิซอฟต์แวร์เหล่านี สิทธิการใช ้งาน (ภาษาอังกฤษ) มีบน
ั ทึกอยูใ่ นหน่วยความจําภายในของ
ผลิตภัณฑ์ของท่าน ทําการเชือมต่อแบบ Mass Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์กบ
ั เครืองคอมพิวเตอร์ เพืออ่านสิทธิการใช ้งานในโฟลเดอร์
“PMHOME” - “LICENSE”
ผลิตภัณฑ์นได
ี ้รับอนุญาตภายใต ้ใบอนุญาตใช ้สิทธิบต
ั ร AVC สําหรับการใช ้งานส่วนบุคคลของผู ้บริโภคหรือการใช ้งานอืนๆ ทีไม่มก
ี าร
จ่ายค่าตอบแทนในการ
(i) เข ้ารหัสวิดโี อตามมาตรฐาน AVC (“AVC VIDEO”)
และ/หรือ
(ii) ถอดรหัส AVC VIDEO ทีเข ้ารหัสโดยผู ้บริโภคผ่านกิจกรรมส่วนบุคคลและ/หรือได ้รับจากผู ้บริการข ้อมูลวิดโี อทีได ้รับอนุญาตในการ
บริการ AVC VIDEO
ไม่อนุญาตและไม่สามารถตีความว่าอนุญาตให ้ใช ้งานในลักษณะอืน ขอรับข ้อมูลเพิมเติม รวมถึงข ้อมูลทีเกียวกับการใช ้งานเพือการส่ง
เสริมการขาย การใช ้งานภายในและเพือการค ้า และใบอนุญาตได ้จาก MPEG LA, L.L.C.
โปรดดูท ี HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ซอฟต์แวร์ทเข้
ี าข่าย GNU GPL/LGPL
ผลิตภัณฑ์นมี
ี ซอฟต์แวร์ทอยู
ี ภ
่ ายใต ้เงือนไข GNU General Public License (ต่อไปนีจะเรียกว่า “GPL”) หรือ GNU Lesser General
Public License (ต่อไปนีจะเรียกว่า “LGPL”) บรรจุอยู่
ิ ธิเข ้าถึง แก ้ไข และเผยแพร่ซารหั
ํ
ทังนี เพือแจ ้งให ้ท่านทราบว่า ท่านมีสท
สต ้นทางสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านีภายใต ้เงือนไขของ
GPL/LGPL ทีให ้มาพร ้อมกับผลิตภัณฑ์
รหัสต ้นทางมีอยูบ
่ นเว็บ
โปรดใช ้ URL ต่อไปนีเพือดาวน์โหลด
http://oss.sony.net/Products/Linux/
โปรดหลีกเลียงทีจะติดต่อเราเกียวกับเนือหาของรหัสต ้นฉบับ
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ข้อมูลจําเพาะ
กล้องถ่ายภาพ
[ระบบ]
ประเภทกล้อง
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

[เซ็นเซอร์ภาพ]
รูปแบบภาพ
7.82 มม. (ประเภท 1/2.3) เซ็นเซอร์ภาพ Exmor R CMOS
จํานวนพิกเซลทีใชง้ านของกล้อง
ประมาณ 18 200 000 พิกเซล
จํานวนพิกเซลท ังหมดของกล้อง:
ประมาณ 21 100 000 พิกเซล

[เลนส]์
ZEISS Vario-Sonnar T＊
f = 4.25 – 118 มม. (84 องศา – 3 องศา 30 ลิปดา (24 – 720 มม.) (มุมภาพ (เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.)))
F3.5 (W) – 6.4 (T)

[SteadyShot]
ระบบ
เลนส์

[ระบบโฟก ัสอ ัตโนม ัติ]
ระบบตรวจจ ับ
ระบบตรวจจับคอนทราสต์

[แฟลช]
ต ังค่าระยะแสงแฟลช (ความไวแสง ISO (ด ัชนีระด ับแสงทีแนะนํา) ไปทีอ ัตโนม ัติ)
ประมาณ 0.3 ม. ถึง 5.4 ม. (W)/ประมาณ 2.5 ม. ถึง 3.0 ม. (T)

[จอภาพ]
จอภาพ LCD
7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT, แผงสัมผัส
จํานวนจุดท ังหมด
921 600 จุด

[รูปแบบการบ ันทึก]
รูปแบบไฟล์
สอดคล ้องกับ JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF Baseline)
ภาพเคลือนไหว (รูปแบบXAVC S)
สอดคล ้องกับรูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
วิดโี อ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)
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ภาพเคลือนไหว (รูปแบบAVCHD)
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0
วิดโี อ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: Dolby Digital 2ch มาพร ้อมกับ Dolby Digital Stereo Creator
ผลิตโตยไต ้ร ้บการอนุญาตจาก Dolby Laboratories

้ ันทึก]
ื ใชบ
[สอที
Memory Stick Micro, การ์ดหน่วยความจํา microSD

ั
[ข ัวต่อสญญาณเข้
า/ออก]
ข ัวต่อ Multi/Micro USB*
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*

รองรับอุปกรณ์ทใช
ี ้ร่วมกับ Micro USB ได ้

HDMI
ช่องต่อจิว HDMI ชนิด D

[กําล ังไฟ ท ัวไป]
อ ัตรากําล ังไฟเข้า
3.6 V
, 1.5 W
อุณหภูมใิ ชง้ าน
0 ถึง 40 °C
อุณหภูมเิ ก็บร ักษา
–20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ)
101.6 × 58.1 × 35.5 มม.
นําหน ัก (ตามมาตรฐาน CIPA) (โดยประมาณ)
233 กรัม (รวมแบตเตอรี, การ์ดหน่วยความจํา microSD)

[LAN ไร้สาย]
รูปแบบทีสน ับสนุน
IEEE 802.11 b/g/n
ย่านความถี
2.4 GHz
ความปลอดภ ัย
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
ื
วิธก
ี ารเชอมต่
อ
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ด ้วยตนเอง
วิธก
ี ารเข้าถึง
โหมดโครงสร ้างพืนฐาน

[NFC]
ประเภท Tag
สอดคล ้องกับ NFC Forum Type 3 Tag

ื
[การสอสารด้
วย Bluetooth]
มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1
ย่านความถี
2.4 GHz

อะแดปเตอร์ AC AC-UUD12/AC-UUE12
อ ัตรากําล ังไฟเข้า
444

100 - 240 V

, 50/60 Hz, 0.2 A

อ ัตรากําล ังไฟออก
5V
, 1.5 A

อะแดปเตอร์ AC AC-UB10C
อ ัตรากําล ังไฟเข้า
100 - 240 V
, 50/60 Hz, 70 mA
อ ัตรากําล ังไฟออก
5V
, 0.5 A

แบตเตอรีแบบชาร์จใหม่ได้ NP-BX1
แรงด ันไฟฟ้าทีกําหนด
3.6 V
แบบและข ้อมูลจําเพาะอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

4-745-589-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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เครืองหมายการค้า
Memory Stick และ
เป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
XAVC S และ
เป็ นเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
AVCHD และแบบอักษร AVCHD เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation
Mac เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Apple Inc. ทีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน ๆ
iPhone และ iPad เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Apple Inc. ทีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน ๆ
Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Blu-ray Disc Association
DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Digital Living Network Alliance
Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์รป
ู ตัว D สองตัวเป็ นเครืองหมายการค ้าของ Dolby Laboratories
คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทังโลโก ้ HDMI เป็ นเครืองหมายการค ้าหรือ
เครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน ๆ
Microsoft และ Windows เป็ นเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนหรือเครืองหมายการค ้าของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน ๆ
โลโก ้ microSDXC เป็ นเครืองหมายการค ้าของ SD-3C, LLC
Android และ Google Play เป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ Google Inc.
Wi-Fi โลโก ้ Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็ นเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนหรือเครืองหมายการค ้าของ Wi-Fi Alliance
เครืองหมาย N เป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและใน
ประเทศอืน ๆ
โลโก ้และเครืองหมายคํา Bluetooth® เป็ นเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนที Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ ้าของ การใช ้เครืองหมายดัง
กล่าวไม่วา่ กรณีใด ๆ โดย Sony Corporation เป็ นไปโดยได ้รับอนุญาตแล ้ว
QR Code เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Denso Wave Inc.
นอกจากนี ชือระบบและผลิตภัณฑ์ทอ
ี ้างถึงในคูม
่ อ
ื เล่มนี โดยทัวไปแล ้วเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าจดทะเบียน
ั ลักษณ์ ™ หรือ ® กํากับไว ้ในทุกที
ของผู ้พัฒนาหรือผู ้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นัน อย่างไรก็ตาม ในคูม
่ อ
ื เล่มนีอาจไม่ได ้มีสญ
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การแก้ไขปัญหา
ถ ้าหากท่านพบปั ญหาเกียวกับผลิตภัณฑ์ ให ้ลองวิธก
ี ารแก ้ไขต่อไปนี
1

่ “C/E:□□:□□” ปรากฏขึนบนหน้าจอ โปรดดูทห
ถ้าข้อความเชน
ี ัวข้อหน้าจอตรวจสอบต ัวเอง

2

์ ลิตภ ัณฑ์
่ บตเตอรีเข้าไปอีกคร ัง แล้วเปิ ดสวิตชผ
ถอดแบตเตอรีออก รอประมาณหนึงนาที ใสแ

3

่ า่ เริมต้น
ต ังค่าทุกอย่างใหม่ให้กล ับคืนสูค

4

ึ ษารายละเอียดเพิมเติมเกียวก ับผลิตภ ัณฑ์
ปรึกษาต ัวแทนจําหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการทีได้ร ับอนุญาตในพืนที ศก
นี และคําตอบของคําถามทีพบบ่อยได้จากเว็บไซต์บริการลูกค้าของเรา
http://www.sony.net/

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
หน ้าจอตรวจสอบตัวเอง
รีเซ็ตการตังค่า
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หน้าจอตรวจสอบต ัวเอง
ถ ้าหากมีรหัสทีขึนต ้นด ้วยตัวอักษรปรากฏ แสดงว่าระบบตรวจสอบตัวเองของผลิตภัณฑ์กําลังทํางาน ตัวเลขสองตัวสุดท ้าย (ทีตําแหน่ง
เครืองหมาย □□) จะแสดงค่าต่างๆ ขึนกับสถานะการทํางานของผลิตภัณฑ์
ถ ้าหากท่านไม่สามารถแก ้ไขปั ญหา หลังจากพยายามทําตามวิธก
ี ารแก ้ไขต่อไปนีสองสามครังแล ้ว ผลิตภัณฑ์นอาจต
ี
้องได ้รับการ
ซ่อมแซม ติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท ้องถินทีได ้รับอนุญาตจาก Sony

C:32:□□
มีปัญหาเกียวกับฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ ปิ ดและเปิ ดสวิตช์อก
ี ครังหนึง

C:13:□□
ผลิตภัณฑ์นไม่
ี สามารถอ่านหรือเขียนข ้อมูลบนการ์ดหน่วยความจํา ลองปิ ดและเปิ ดผลิตภัณฑ์ใหม่อก
ี ครัง หรือถอดและเสียบการ์ด
หน่วยความจําหลายๆ ครัง
ท่านใส่การ์ดหน่วยความจําทีไม่ได ้ฟอร์แมต ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา
การ์ดหน่วยความจําทีเสียบอยูใ่ ช ้กับผลิตภัณฑ์นไม่
ี ได ้ หรือข ้อมูลเสียหาย เสียบการ์ดหน่วยความจําแผ่นใหม่

E:61:□□
E:62:□□
E:91:□□
ผลิตภัณฑ์เกิดการทํางานผิดปกติ ลบการตังค่าผลิตภัณฑ์ แล ้วเปิ ดสวิตช์อก
ี ครัง

E:94:□□
เกิดข ้อผิดพลาดขณะเขียนหรือลบข ้อมูล จําเป็ นต ้องได ้รับการซ่อมแซม ติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท ้องถิน
ทีได ้รับอนุญาตจาก Sony เตรียมแจ ้งหมายเลขทังหมดในรหัสข ้อผิดพลาดเริมตังแต่ตวั อักษร E

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
ฟอร์แมต
รีเซ็ตการตังค่า
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ข้อความเตือน
ต ังค่าท้องที/ว ันที/เวลา
ตังค่าพืนที วันทีและเวลา ถ ้าท่านไม่ได ้ใช ้ผลิตภัณฑ์เป็ นเวลานาน ให ้ชาร์จแบตเตอรีสํารองแบบชาร์จได ้ภายในตัวกล ้อง
้ าร์ดหน่วยความจํา ฟอร์แมต?
ไม่สามารถใชก
การ์ดหน่วยความจําถูกฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์และรูปแบบของไฟล์ถก
ู แก ้ไข เลือก [ตกลง] จากนันฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา
ท่านสามารถใช ้การ์ดหน่วยความจําอีกครัง อย่างไรก็ตาม ข ้อมูลทังหมดก่อนหน ้านีในการ์ดหน่วยความจําจะถูกลบออก อาจจําเป็ น
ต ้องใช ้เวลาสักครูจ
่ นกว่า การฟอร์แมตจะเสร็จสมบูรณ์ ถ ้าข ้อความนียังคงปรากฏขึนมาอีก โปรดเปลียนการ์ดหน่วยความจํา
ี หาย
การ์ดหน่วยความจําเสย
ท่านใส่การ์ดหน่วยความจําทีไม่สามารถใช ้ได ้
การฟอร์แมตล ้มเหลว ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจําอีกครัง
ี บการ์ดหน่วยความจํา
ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจําได้ เสย
ท่านใส่การ์ดหน่วยความจําทีไม่สามารถใช ้ได ้
การ์ดหน่วยความจําเสียหาย
ขัวสัมผัสของการ์ดหน่วยความจําสกปรก
ั
ี บการ์ดหน่วยความจํา
ไม่สามารถเปิ ดชตเตอร์
ได้ เนืองจากไม่ได้ เสย
ไม่ได ้ใส่การ์ดหน่วยความจํา
หากต ้องการลันชัตเตอร์โดยไม่ใส่การ์ดหน่วยความจําเข ้าไปในกล ้อง ให ้ตังค่า [ถ่ายโดยไม่มก
ี าร์ด] ไปที [อนุญาต] ในกรณีนี ภาพจะ
ไม่ได ้รับการจัดเก็บไว ้
การ์ดหน่วยความจํานีไม่สามารถ บ ันทึกและเล่นได้ตามปกติ
ท่านใส่การ์ดหน่วยความจําทีไม่สามารถใช ้ได ้
กําล ังประมวลผล...
เมือทําการลดสัญญาณรบกวน กล ้องจะเริมกระบวนการลดสัญญาณรบกวน ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได ้ในระหว่างการลดสัญญาณ
รบกวนนี
แสดงภาพไม่ได้
ภาพทีถูกบันทึกด ้วยผลิตภัณฑ์อนหรื
ื
อภาพทีถูกดัดแปลงด ้วยคอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถเปิ ดดูได ้
การดําเนินการบนคอมพิวเตอร์ เช่น การลบไฟล์ภาพ อาจเป็ นเหตุให ้ไฟล์ฐานข ้อมูลภาพมีข ้อมูลทีไม่ตรงกัน ซ่อมแซมไฟล์ฐาน
ข ้อมูลภาพ
กล้องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง
ผลิตภัณฑ์ร ้อนเนืองจากถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นเวลานาน ปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์และปล่อยให ้ผลิตภัณฑ์เย็นลง รอจนกระทังผลิตภัณฑ์
พร ้อมจะถ่ายภาพอีกครัง

ท่านได ้บันทึกภาพเป็ นเวลานานจนอุณหภูมผ
ิ ลิตภัณฑ์เพิมสูงขึน

449

จํานวนภาพมีมากกว่าทีระบบจัดการวันทีในไฟล์ฐานข ้อมูลของผลิตภัณฑ์จะจัดการได ้

ไม่สามารถบันทึกไฟล์ฐานข ้อมูล นํ าเข ้าภาพทังหมดไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช ้ PlayMemories Home แล ้วกู ้คืนการ์ดหน่วยความจํา
ี หาย
ไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสย
มีความผิดปกติบางอย่างในไฟล์ฐานข ้อมูลภาพ เลือก [ตังค่า] → [กู ้ฐานข ้อมูลภาพ]
ระบบเกิดข้อผิดพลาด
กล้องเกิดข้อผิดพลาด ปิ ดพาวเวอร์และเปิ ดอีกคร ัง
ถอดแบตเตอรีออกแล ้วใส่กลับเข ้าไปอีกครัง ถ ้าข ้อความนีปรากฏขึนบ่อยครัง โปรดปรึกษาศูนย์บริการในท ้องถินทีได ้รับอนุญาตจาก
Sony
ี หาย กูข
ไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสย
้ อ
้ มูล?
ท่านไม่สามารถบันทึกและดูภาพเคลือนไหว AVCHD ได ้ เนืองจากไฟล์ฐานข ้อมูลภาพเสียหาย กู ้คืนไฟล์ฐานข ้อมูลภาพตามคํา
แนะนํ าบนหน ้าจอ
ขยายภาพไม่ได้
หมุนภาพไม่ได้
ภาพทีบันทึกด ้วยผลิตภัณฑ์อน
ื อาจไม่สามารถทําการขยายหรือหมุนภาพได ้
สร้างโฟลเดอร์เพิมอีกไม่ได้
โฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจํามีตวั เลขสามตัวแรกคือ “999” ท่านไม่สามารถสร ้างโฟลเดอร์เพิมได ้อีกในกล ้องนี

ห ัวข้อทีเกียวข้อง
หมายเหตุเกียวกับการ์ดหน่วยความจํา
ฟอร์แมต
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คูม
่ อ
ื ชว่ ยเหลือ
กล ้องบันทึกภาพนิงระบบดิจต
ิ อล

DSC-WX800

หน้าทีแนะนํา
วิธก
ี ารถ่ายโอนภาพไปย ังสมาร์ทโฟน
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพทีถ่ายด ้วยกล ้องตัวนีไปยังสมาร์ทโฟนได ้ ต ้องติดตังแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile ไว ้ล่วงหน ้า
ซูม Assist
ั จะช่วยจัดองค์ประกอบภาพทีถ่ายโดยการซูมออกชัวคราวเมือท่านขาดการติดตามวัตถุ ท่านจึงสามารถกําหนดตําแหน่งวัตถุ
ฟั งก์ชนนี
อีกครังได ้อย่างรวดเร็ว
DSC-WX800: ข้อมูลการใชง้ านร่วมก ับอุปกรณ์เสริม
เว็บไซต์นจะให
ี
้ข ้อมูลการใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม (อีกหน ้าต่างหนึงจะเปิ ดขึน)
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