
คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ใชคู้ม่อืฉบบันี�เม ื�อทา่นพบปัญหาใดๆ หรอืมคํีาถามเกี�ยวกบัผลติภณัฑข์องทา่น  

สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั ิ

หากทา่นใชช้อ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 2 ชอ่ง ทา่นสามารถเปลี�ยนการบนัทกึดว้ยการด์หน่วยความจําอกีอนั
โดยอตัโนมตัหิากการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็ม

วธิกีารตดิแท็กขอ้มลูการระบตุาํแหนง่บนภาพ

ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูการระบตํุาแหน่งไวบ้นภาพได ้สามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งผา่นสมารท์โฟนได ้

ขอ้มลูการใชง้านรว่มกบัเลนส ์ILCE-7M3

เว็บไซตน์ี�จะใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านรว่มกบัเลนส ์(อกีหนา้ตา่งหนึ�งจะเปิดขึ�น)

ชื�อของช ิ�นสว่น/ไอคอน และตวัแสดงตา่งๆ

ชื�อสว่นประกอบตา่งๆ

ดา้นหนา้

1

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/r/ilc/1720/index.php?id=hg_stl


ดา้นหลงั

ดา้นบน/ดา้นขา้ง

ดา้นลา่ง

เลนส ์FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (ใหม้าพรอ้มกบั ILCE-7M3K)

การใชง้านขั�นพ ื�นฐาน

การใชง้านปุ่ มควบคมุ

การใชปุ้่ มเลอืก

การใชร้ายการ MENU

การใชปุ้่ ม Fn (ฟังกช์ั�น)

วธิใีชห้นา้จอ Quick Navi

วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

ไอคอนและตวัแสดงตา่งๆ

รายการไอคอนบนจอภาพ

การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (ขณะถา่ยภาพ/ในระหวา่งที�ดภูาพ)

ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

การเตรยีมกลอ้ง

การตรวจสอบกลอ้งและรายการที�ใหม้าดว้ย

การชารจ์กอ้นแบตเตอร.ี

การใส/่การถอดแบตเตอรี�

การชารจ์แบตเตอรี�ขณะท ี�แบตเตอร ี�ใสอ่ยูใ่นกลอ้ง

การชารจ์โดยเชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอร์

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�บนัทกึได ้

การชารจ์ไฟจากเตา้รับตดิผนัง

หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์แบตเตอรี�

เสยีบการด์เมโมรี� (แยกจําหน่าย)

การใส/่การถอดการด์หน่วยความจํา

การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา
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การตดิเลนส์

การตดิ/การถอดเลนส์

การใสเ่ลนสฮ์ดู

การใสอ่ปุกรณเ์สรมิ

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA1/LA-EA3

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2/LA-EA4

กรปิแนวตั�ง

การตั�งภาษา วนัที�และเวลา

คําแนะนําในกลอ้ง

การถา่ยภาพ

การถา่ยภาพนิ�ง

การโฟกสั

โหมดโฟกสั

โฟกสัอตัโนมตัิ

บรเิวณปรับโฟกสั

AF แบบตรวจจับเฟส

มาตรฐานโฟกสั

ตั�งคา่โฟกสั

การปรับการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) (สลบั AF แนวตั�งนอน)

ควบคมุ AF/MF

AF ดว้ยชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

เปิด AF

ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

AF ในขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง)

AF ล็อคเป้าหมายกลาง

ปรับโฟกสั

การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

การลบพื�นท ี� AF ที�บนัทกึไว ้(ลบบรเิวณ AF)

AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)
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Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)

ความไว AF ตดิตาม (ภาพนิ�ง)

ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

ไฟชว่ย AF (ภาพนิ�ง)

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF

แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง

ปรับ AF ละเอยีด

ระบบ AF (ภาพนิ�ง)

ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF (ภาพนิ�ง)

โฟกสัดว้ยตวัเอง

โฟกสัดว้ยตวัเอง

โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

ขยายโฟกสั

MF Assist (ภาพนิ�ง)

เวลาในการขยายโฟกสั

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่จดุสงูสดุ

การเลอืกโหมดขบัเคลื�อน (ถา่ยภาพตอ่เนื�อง/ตั�งเวลา)

โหมดขบัเคลื�อน

ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

การแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืในการถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง)

ตั�งเวลา

ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)

ครอ่มตอ่เนื�อง

ครอ่มทลีะภาพ

ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

ครอ่มสมดลุยส์ขีาว

ครอ่ม DRO

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม
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ถา่ยภาพชว่งเวลา

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง

การใชฟั้งกช์ั�นสมัผัส

ระบบสมัผัส

จอภาพ/แผน่สมัผัส

โฟกสัโดยแตะจอ

ตั�งคา่แผน่สมัผัส

การเลอืกขนาด/คณุภาพของภาพนิ�ง

ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

คณุภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

อตัราสว่นภาพ (ภาพนิ�ง)

รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

ชนดิไฟล ์RAW (ภาพนิ�ง)

APS-C/Super 35mm

มมุภาพ

การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

รายการฟังกช์ั�นของป ุ่ มหมนุปรับโหมด

อตัโนมตัอิจัฉรยิะ

เกี�ยวกบัระบบจําแนกบรรยากาศ

โปรแกรมอตัโนมตั

กําหนดคา่รรัูบแสง

กําหนดชตัเตอรส์ปีด

ปรับระดบัแสงเอง

ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน

เลอืกบรรยากาศ

ใชค้า่บนัทกึ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง

สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง

การควบคมุโหมดระดบัแสง/วดัแสง

ชดเชยแสง
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รเีซต็การชดเชย EV

ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

แนะนําตั�งคา่ระดบัแสง

ขั�นระดบัแสง

โหมดวดัแสง

ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ

จดุปรับจดุวดัแสง

ล็อค AE

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

ปรับมาตรฐานแสง

ตั�งคา่ชดเชยแสง

ตั�งคา่ลายทาง

การแกไ้ขความสวา่งและคอนทราสตโ์ดยอตัโนมตัิ

ตวัปรับไดนามกิ (DRO)

ออโต ้HDR

การเลอืกความไวแสง ISO

ISO

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

การใชร้ะบบซมู

ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�

ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล (ซมู)

ตั�งคา่ซมู

เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

หมนุวงแหวนซมู

สมดลุแสงสขีาว

สมดลุยแ์สงสขีาว

ลําดบัค.สําคญัใน AWB

เก็บภาพสขีาวพื�นฐานในโหมด [ตั�งคา่กําหนดเอง]

การตั�งคา่วธิปีระมวลผลภาพ

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย
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เอฟเฟ็คของภาพ

ขอบเขตส ี(ภาพนิ�ง)

การตั�งคา่ชตัเตอร์

ถา่ยภาพกนักระพรบิ (ภาพนิ�ง)

ถา่ยโดยไมม่เีลนส์

ถา่ยโดยไมม่กีารด์

ถา่ยภาพไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง)

มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ

การลดอาการเบลอ

SteadyShot

ตั�งคา่ SteadyShot

การชดเชยเลนส์

ชดเชยเลนส์

ระบบลดจดุรบกวน

NR ที�ชตัเตอรช์า้ (ภาพนิ�ง)

NR ที� ISO สงู (ภาพนิ�ง)

คน้หาใบหนา้

ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น

การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่

การบนัทกึใบหนา้ (การเปลี�ยนลําดบั)

การบนัทกึใบหนา้ (ลบ)

การใชแ้ฟลช

การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

ลดตาแดง

โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช

ล็อค FEL

ตั�งคา่แฟลชภายนอก

แฟลชไรส้าย

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

7



การถา่ยภาพเคลื�อนไหว

บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

รปูแบบการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่สโลและควกิ

บนัทกึภาพพร็อกซี�

การอดัเสยีง

แสดงระดบัเสยีง

ระดบัเสยีงบนัทกึ

จังหวะส.เสยีงออก

ลดเสยีงลมรบกวน

โปรไฟลภ์าพ

ชว่ยแสดง Gamma

ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิ(ภาพเคลื�อนไหว)

ความเร็วขบั AF (ภาพเคลื�อนไหว)

ความไว AF ตดิตาม (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ TC/UB

สลบัการแสดง TC/UB

ปุ่ ม MOVIE

แสดงตวักําหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ตวักําหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกส.ออก 4K (ภาพเคลื�อนไหว)

โหมดไฟวดิโีอ

การดภูาพ

การดภูาพ

การเปิดดภูาพนิ�ง

การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)

การหมนุภาพ (หมนุ)
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ขยายขนาดเริ�มตน้

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

ตั�งคา่ระดบัเสยีง

บนัทกึภาพนิ�ง

การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)

การตั�งคา่วธิสํีาหรับขา้มภาพตา่งๆ (ตั�งคา่การขา้มภาพ)

การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

แสดงเป็นกลุม่

เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง

ความเร็วเลน่ ชว่ง

การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

การคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําหนึ�งไปยงัอกีชดุหนึ�ง (คดัลอก)

การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์

การป้องกนัขอ้มลู

การป้องกนัภาพ (ป้องกนั)

การตั�งคา่ฟังกช์ั�นคะแนน

เรตติ�ง

ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)

การเลอืกภาพถา่ยสําหรับพมิพ ์(DPOF)

การระบภุาพที�จะพมิพ ์(เลอืกพมิพ)์

การลบภาพ

การลบภาพที�แสดง

การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

หนา้ยนืยนัการลบ

การดภูาพบนจอทวีี

การดภูาพบนทวีโีดยใชส้าย HDMI

การปรับแตง่คา่กลอ้ง

การลงทะเบยีนฟังกช์ั�นท ี�ใชง้านบอ่ย

บนัทกึการตั�งคา่ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)
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เลอืกสื�อ (ใชค้า่บนัทกึ)

การบนัทกึการตั�งคา่ถา่ยภาพไปยงัคยีแ์บบกําหนดเอง (บนัทกึถา่ยกําหนดเอง)

การกําหนดฟังกช์ั�นท ี�เลอืกไวใ้หก้บัปุ่ ม

คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

ตั�งคา่เมนูฟังกช์ั�น

การกําหนดฟังกช์ั�นของแหวน/ปุ่ มหมนุ

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ

หมนุ Av/Tv

วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์

ล็อคสว่นที�ใชง้าน

การปรับแตง่ MENU (เมนูของฉัน)

เพิ�มรายการ

จัดเรยีงรายการ

ลบรายการ

ลบหนา้

ลบทั�งหมด

การตรวจสอบภาพกอ่น/หลงัการบนัทกึ

แสดงภาพอตัโนมตัิ

ตรวจสอบรรัูบแสง

ตรวจสอบผลถา่ยภาพ

แสดง Live View

การตั�งคา่จอภาพ/ชอ่งมองภาพ

เสน้ตาราง

FINDER/MONITOR

ความสวา่งหนา้จอ

ความสวา่งชอ่งมองภาพ

อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ

คณุภาพการแสดงผล

ปรับหนา้จอสวา่ง

การตั�งคา่การด์หน่วยความจํา
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ฟอรแ์มต

หมายเลขไฟล์

ตั�งคา่ชื�อไฟล ์

แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ

เลอืกโฟลเดอร ์REC

แฟ้มภาพใหม่

ชื�อโฟลเดอร ์

กูฐ้านขอ้มลูภาพ

การตั�งคา่กลอ้ง

สญัญาณเสยีง

เวลาเริ�มประหยดัพง.

อณุหภมูปิิดอตัโนมตัิ

รโีมทควบคมุ IR

ตวัเลอืก NTSC/PAL

ตั�งคา่ HDMI: ความละเอยีด HDMI

ตั�งคา่ HDMI: สลบั 24p/60p (ภาพเคลื�อนไหว) (เฉพาะที�ใชง้านรว่มกบัรุน่ 1080 60i ได)้

ตั�งคา่ HDMI: แสดงขอ้มลู HDMI

ตั�งคา่ HDMI: สญัญาณออก TC (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ HDMI: ควบคมุ REC (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ HDMI: ควบคมุสําหรับ HDMI

เชื�อมตอ่ USB

ตั�งคา่ USB LUN

เครื�องชารจ์ USB

ตั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง

ตั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

ภาษา 

ตั�ง วนัที�/เวลา

11



ตั�งคา่ทอ้งที�

ขอ้มลูลขิสทิธิ�

เวอรช์ั�น

โหมดสาธติ

การเตรยีมใชง้านกลอ้ง

รเีซต็การตั�งคา่

การใชฟั้งกช์ั�นเครอืขา่ย

การเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน

PlayMemories Mobile

การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (NFC รโีมทคอนโทรลดว้ย One-touch)

การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (QR code)

การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (SSID)

การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (QR code)

การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (SSID)

การถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟน

ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน

ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)

การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน Android (NFC การแชรด์ว้ย One-touch)

การถา่ยโอนภาพไปยงัเครื�องคอมพวิเตอร์

สง่ไปยงัคอมพวิเตอร์

ฟังกช์ั�นการโอน FTP

การถา่ยโอนภาพไปยงัทวีี

ดภูาพบนทวีี

การอา่นขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจากสมารท์โฟน

ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง

การใชร้โีมทคอนโทรลกบัการสื�อสาร Bluetooth

รโีมทควบคมุBluetooth

การเปลี�ยนการต ั�งคา่เครอืขา่ย

โหมดเครื�องบนิ

ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
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ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ตั�งคา่ Wi-Fi: แสดง MAC address

ตั�งคา่ Wi-Fi: รเีซต็ SSID/รหสัลบั

แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

การนําเขา้ใบรับรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรับรองหลกั)

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย

การใชค้อมพวิเตอร์

สภาพแวดลอ้มเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�แนะนํา

การนําเขา้ภาพถา่ยเพื�อใชก้บัคอมพวิเตอร์

PlayMemories Home

การตดิตั�ง PlayMemories Home

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร์

การนําเขา้ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ช ้PlayMemories Home

การตดัการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร์

การสรา้งภาพจากไฟล ์RAW/การถา่ยภาพระยะไกล (Imaging Edge)

Imaging Edge

การสรา้งแผน่ดสิกภ์าพเคลื�อนไหว

การเลอืกแผน่ดสิกท์ี�จะสรา้ง

การสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู

การสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู

การสรา้งแผน่ DVD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพระดบัมาตรฐาน

รายการ MENU ตา่ง ๆ

การใชร้ายการ MENU

ตั�งคา่กลอ้ง1

รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

ชนดิไฟล ์RAW (ภาพนิ�ง)

คณุภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

อตัราสว่นภาพ (ภาพนิ�ง)

APS-C/Super 35mm
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NR ที�ชตัเตอรช์า้ (ภาพนิ�ง)

NR ที� ISO สงู (ภาพนิ�ง)

ขอบเขตส ี(ภาพนิ�ง)

ชดเชยเลนส์

เลอืกบรรยากาศ

โหมดขบัเคลื�อน

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ใชค้า่บนัทกึ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

บนัทกึการตั�งคา่ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

เลอืกสื�อ (ใชค้า่บนัทกึ)

การบนัทกึการตั�งคา่ถา่ยภาพไปยงัคยีแ์บบกําหนดเอง (บนัทกึถา่ยกําหนดเอง)

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง

โหมดโฟกสั

ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

บรเิวณปรับโฟกสั

ตั�งคา่โฟกสั

การปรับการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) (สลบั AF แนวตั�งนอน)

ไฟชว่ย AF (ภาพนิ�ง)

AF ล็อคเป้าหมายกลาง

ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

ความไว AF ตดิตาม (ภาพนิ�ง)

ระบบ AF (ภาพนิ�ง)

ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF (ภาพนิ�ง)

AF ดว้ยชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)

Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)

การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

การลบพื�นท ี� AF ที�บนัทกึไว ้(ลบบรเิวณ AF)

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF
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แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง

ปรับ AF ละเอยีด

ชดเชยแสง

รเีซต็การชดเชย EV

ISO

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

โหมดวดัแสง

ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ

จดุปรับจดุวดัแสง

ขั�นระดบัแสง

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

ปรับมาตรฐานแสง

โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช

ตั�งคา่ชดเชยแสง

แฟลชไรส้าย

ลดตาแดง

ตั�งคา่แฟลชภายนอก

สมดลุยแ์สงสขีาว

ลําดบัค.สําคญัใน AWB

ตวัปรับไดนามกิ (DRO)

ออโต ้HDR

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย

เอฟเฟ็คของภาพ

โปรไฟลภ์าพ

ขยายโฟกสั

เวลาในการขยายโฟกสั

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)

AF ในขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง)

MF Assist (ภาพนิ�ง)
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ตั�งคา่จดุสงูสดุ

ถา่ยภาพกนักระพรบิ (ภาพนิ�ง)

การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่

การบนัทกึใบหนา้ (การเปลี�ยนลําดบั)

การบนัทกึใบหนา้ (ลบ)

ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น

ตั�งคา่กลอ้ง2

ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง

สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง

รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่สโลและควกิ

บนัทกึภาพพร็อกซี�

ความเร็วขบั AF (ภาพเคลื�อนไหว)

ความไว AF ตดิตาม (ภาพเคลื�อนไหว)

ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิ(ภาพเคลื�อนไหว)

การอดัเสยีง

ระดบัเสยีงบนัทกึ

แสดงระดบัเสยีง

จังหวะส.เสยีงออก

ลดเสยีงลมรบกวน

แสดงตวักําหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ตวักําหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

โหมดไฟวดิโีอ

บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

ถา่ยภาพไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง)

มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ

ถา่ยโดยไมม่เีลนส์

ถา่ยโดยไมม่กีารด์

SteadyShot
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ตั�งคา่ SteadyShot

ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล (ซมู)

ตั�งคา่ซมู

หมนุวงแหวนซมู

ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

FINDER/MONITOR

ตั�งคา่ลายทาง

เสน้ตาราง

แนะนําตั�งคา่ระดบัแสง

แสดง Live View

การแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืในการถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง)

แสดงภาพอตัโนมตัิ

คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

ตั�งคา่เมนูฟังกช์ั�น

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ

หมนุ Av/Tv

ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

ปุ่ ม MOVIE

ล็อคสว่นที�ใชง้าน

สญัญาณเสยีง

วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์

เครอืขา่ย

ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน

ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)

สง่ไปยงัคอมพวิเตอร์

ฟังกช์ั�นการโอน FTP

ดภูาพบนทวีี

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

โหมดเครื�องบนิ

ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS

17



ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ตั�งคา่ Wi-Fi: แสดง MAC address

ตั�งคา่ Wi-Fi: รเีซต็ SSID/รหสัลบั

ตั�งคา่ Bluetooth

ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง

รโีมทควบคมุBluetooth

แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

การนําเขา้ใบรับรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรับรองหลกั)

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย

เลน่

การป้องกนัภาพ (ป้องกนั)

การหมนุภาพ (หมนุ)

การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

เรตติ�ง

ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)

การระบภุาพที�จะพมิพ ์(เลอืกพมิพ)์

การคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําหนึ�งไปยงัอกีชดุหนึ�ง (คดัลอก)

บนัทกึภาพนิ�ง

การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

ขยายขนาดเริ�มตน้

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์

การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)

แสดงเป็นกลุม่

การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)

การตั�งคา่วธิสํีาหรับขา้มภาพตา่งๆ (ตั�งคา่การขา้มภาพ)

เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง

ความเร็วเลน่ ชว่ง
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ตั�งคา่

ความสวา่งหนา้จอ

ความสวา่งชอ่งมองภาพ

อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ

ชว่ยแสดง Gamma

ตั�งคา่ระดบัเสยีง

หนา้ยนืยนัการลบ

คณุภาพการแสดงผล

เวลาเริ�มประหยดัพง.

อณุหภมูปิิดอตัโนมตัิ

ตวัเลอืก NTSC/PAL

ทําความสะอาด

ระบบสมัผัส

จอภาพ/แผน่สมัผัส

ตั�งคา่แผน่สมัผัส

โหมดสาธติ

ตั�งคา่ TC/UB

รโีมทควบคมุ IR

ตั�งคา่ HDMI: ความละเอยีด HDMI

ตั�งคา่ HDMI: สลบั 24p/60p (ภาพเคลื�อนไหว) (เฉพาะที�ใชง้านรว่มกบัรุน่ 1080 60i ได)้

ตั�งคา่ HDMI: แสดงขอ้มลู HDMI

ตั�งคา่ HDMI: สญัญาณออก TC (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ HDMI: ควบคมุ REC (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ HDMI: ควบคมุสําหรับ HDMI

เลอืกส.ออก 4K (ภาพเคลื�อนไหว)

เชื�อมตอ่ USB

ตั�งคา่ USB LUN

เครื�องชารจ์ USB

ตั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง

ตั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)
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ภาษา 

ตั�ง วนัที�/เวลา

ตั�งคา่ทอ้งที�

ขอ้มลูลขิสทิธิ�

ฟอรแ์มต

หมายเลขไฟล์

ตั�งคา่ชื�อไฟล ์

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ

เลอืกโฟลเดอร ์REC

แฟ้มภาพใหม่

ชื�อโฟลเดอร ์

กูฐ้านขอ้มลูภาพ

แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ

เวอรช์ั�น

รเีซต็การตั�งคา่

เมนูของฉัน

เพิ�มรายการ

จัดเรยีงรายการ

ลบรายการ

ลบหนา้

ลบทั�งหมด

ขอ้ควรระวงั/ผลติภณัฑน์ี�

ขอ้ควรระวงั

การทําความสะอาด

การทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพ

ทําความสะอาด

จํานวนภาพที�บนัทกึได ้

ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
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4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

การใชอ้ะแดปเตอร ์AC/เครื�องชารจ์แบตเตอรี�ในตา่งประเทศ

รปูแบบ AVCHD

สทิธิ�การใชง้าน

ขอ้มลูจําเพาะ

เครื�องหมายการคา้

รายการการตั�งคา่เริ�มตน้

ถา้หากทา่นพบปัญหา

การแกไ้ขปัญหา

ขอ้ความเตอืน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ดา้นหนา้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

สวติช ์ON/OFF (ไฟหลกั)/ปุ่ มชตัเตอร์1.
ปุ่ มหมนุดา้นหนา้
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ตา่งๆ สําหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

2.

เซน็เซอรอ์นิฟราเรดระยะไกล3.
ปุ่ มปลดเลนส์4.
เสาอากาศ Wi-Fi/Bluetooth (ตดิตั�งในตวั)5.
ไมโครโฟน
หา้มบงัสว่นนี�ในขณะทําการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว การทําเชน่นั�นอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืเสยีงเบาลง

6.

ไฟชว่ย AF/ไฟตั�งเวลา

เมื�อถอดเลนสอ์อก

7.

ดชันกีารยดึ8.
เซน็เซอรภ์าพ*9.
เมาท์10.
หนา้สมัผัสเลนส*์11.

อยา่สมัผัสชิ�นสว่นเหลา่นี�โดยตรง*
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ILCE-7M3 α7III

ดา้นหลงั

ถว้ยยางรองตา

การถอดถว้ยยางรองตา
กดขอบดา้นลา่งของถว้ยยางรองตาดา้นซา้ยและขวาพรอ้มกนั แลว้ดนัขึ�น

ถอดถว้ยยางรองตาออกเมื�อใสช่อ่งมองภาพแบบปรับมมุได ้(แยกจําหน่าย) และเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) →
[FINDER/MONITOR] จากนั �นเปล ี�ยนเป็น [ชอ่งมองภาพ(แมนนวล)] หรอื [หนา้จอ(แมนนวล)]

1.

ชอ่งมองภาพ2.
ปุ่ ม C3 (ปุ่ มกําหนดเอง 3)/ปุ่ ม  (ป้องกนั)3.
ปุ่ ม MENU4.
จอภาพ (สําหรับการใชง้านแบบสมัผัส: หนา้จอสมัผัส/แผงสมัผัส)
ทา่นสามารถปรับจอภาพใหม้มีมุที�มองงา่ยขึ�นและถา่ยภาพจากตําแหน่งใดก็ได ้

5.
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เซน็เซอรต์า6.
ปุ่ มปรับไดออปเตอร์
ปรับปุ่ มปรับไดออปเตอรใ์หเ้หมาะสมกบัสายตาจนกวา่การแสดงผลจะปรากฏชดัเจนในชอ่งมองภาพ หากหมนุปุ่ มปรับไดออปเตอรไ์ม่
สะดวก ใหถ้อดถว้ยยางรองตาออกกอ่นหมนุปุ่ มนั�น

7.

ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว)8.
สําหรับถา่ยภาพ: ปุ่ ม AF-ON (เปิด AF) 
สําหรับดภูาพ: ปุ่ ม  (ขยายภาพ)

9.

ปุ่ มหมนุดา้นหลงั
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ตา่งๆ สําหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

10.

สําหรับถา่ยภาพ: ปุ่ ม AEL 
สําหรับดภูาพ: ปุ่ ม  (ดชันภีาพ)

11.

ปุ่ มเลอืก12.
สวติชฝ์าปิดชอ่งเสยีบสื�อบนัทกึ13.
สําหรับถา่ยภาพ: ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) 
สําหรับดภูาพ: ปุ่ ม  (สง่ไปยงัสมารท์โฟน)
ทา่นสามารถเปิดหนา้จอสําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] โดยกดที�ป ุ่ มนี�

14.

ปุ่ มควบคมุ15.
ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึ16.
สําหรับถา่ยภาพ: ปุ่ ม C4 (ปุ่ มกําหนดเอง 4) 
สําหรับดภูาพ: ปุ่ ม  (ลบ)

17.

ปุ่ ม  (ดภูาพ)18.
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ดา้นบน/ดา้นขา้ง

 เครื�องหมายแสดงตําแหน่งเซน็เซอรภ์าพ

เซน็เซอรภ์าพเป็นเซน็เซอรท์ี�แปลงแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า เครื�องหมาย  บง่บอกถงึตําแหน่งของเซน็เซอรภ์าพ เมื�อทา่น
วดัระยะหา่งที�แน่นอนจากกลอ้งถงึวตัถ ุใหอ้า้งองิกบัตําแหน่งของเสน้แนวนอน

ถา้วตัถอุยูใ่กลก้วา่ระยะถา่ยภาพที�ตํ�าท ี�สดุของเลนส ์จะไมส่ามารถยนืยนัโฟกสัได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรีะยะหา่งระหวา่งวตัถกุบั
กลอ้งอยา่งเพยีงพอ

1.

ลําโพง2.
ชอ่งตอ่  (ไมโครโฟน)
เมื�อตอ่ไมโครโฟนภายนอก ไมโครโฟนในตวัจะปิดโดยอตัโนมตั ิหากไมโครโฟนภายนอกเป็นแบบตอ่โดยใชไ้ฟเลี�ยง ไมโครโฟนจะ
ไดรั้บไฟเลี�ยงจากกลอ้ง

3.

ชอ่งตอ่  (หฟัูง)4.
ชอ่งตอ่จิ�ว HDMI5.
ขั�วตอ่ USB Type-C6.
ไฟชารจ์7.
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หมายเหตเุกี�ยวกบัข ั�วตอ่ USB

ขั�วตอ่ Multi/Micro USB*
ขั�วตอ่นี�สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณท์ี�ใชง้านรว่มกบัไมโคร USB ได ้

8.

แทน่เสยีบ Multi Interface*
อปุกรณเ์สรมิบางอนัอาจใสไ่ดไ้มส่ดุ และอาจยื�นพน้ออกมาทางดา้นหลงัของแทน่เสยีบ Multi interface อยา่งไรก็ตาม หากสามารถ
เสยีบอปุกรณเ์สรมิมาจนสดุดา้นหนา้ของแทน่เสยีบ แสดงวา่การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์

9.

ปุ่ มหมนุปรับโหมด10.
ปุ่ ม C2 (ปุ่ มกําหนดเอง 2)11.
ปุ่ ม C1 (ปุ่ มกําหนดเอง 1)12.
ปุ่ มชดเชยแสง13.
ขอเกี�ยวสายสะพาย
รอ้ยปลายสายคลอ้งทั�งสองดา้นเขา้กบักลอ้ง

14.

 (เครื�องหมาย N)

เครื�องหมายน ี�แสดงตําแหน่งการแตะเมื�อเช ื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนที�ม ีNFC

NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยสีื�อสารไรส้ายระยะสั�น

15.

SLOT 1 (ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1)
รองรับเฉพาะการด์ SD (ใชไ้ดก้บั UHS-I และ UHS-II)

16.

SLOT 2 (ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 2)
รองรับการด์ SD (ใชไ้ดก้บั UHS-I) และสื�อบนัทกึ Memory Stick PRO Duo

17.

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัอปุกรณเ์สรมิที�ใชร้ว่มกนัไดก้บัแทน่เสยีบ Multi Interface และขั�วตอ่ Multi/Micro USB กรณุาเขา้ไปที�เว็บไซต ์Sony หรอืสอบถามจาก
ตวัแทนจําหน่าย Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�นท ี�ไดรั้บอนุญาตจาก Sony ทา่นสามารถใชอ้ปุกรณเ์สรมิสําหรับแทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิไดเ้ชน่กนั ไมรั่บประกนัการ
ทํางานรว่มกบัอปุกรณเ์สรมิของผูผ้ลติรายอื�น  

*
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ทา่นสามารถใชข้ั�วตอ่ USB Type-C หรอืขั�วตอ่ Multi/Micro USB สําหรับการจา่ยไฟเลี�ยง การชารจ์แบตเตอรี� และการสื�อสารผา่น USB
อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถดําเนนิการเหลา่นี�กบัขั�วตอ่ทั�งสองอนัพรอ้มกนัได ้

เวลาในการชารจ์แบตเตอรี�จะไมเ่ปลี�ยนไปตามข ั�วตอ่ที�ทา่นใช ้
ทา่นสามารถใชอ้ปุกรณเ์สรมิสําหรับขั�วตอ่ Multi/Micro USB เชน่ รโีมทคอนโทรล (แยกจําหน่าย) ขณะจา่ยไฟเลี�ยงหรอืทําการถา่ย
ภาพ PC Remote โดยใชข้ั�วตอ่ USB Type-C

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ดา้นลา่ง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ชอ่งเสยีบแบตเตอรี�1.
ฝาปิดแบตเตอรี�2.
ชอ่งตอ่ขาตั�งกลอ้ง
ใชข้าตั�งกลอ้งที�มสีกรยูาวไมเ่กนิ 5.5 มม. มฉิะนั �น ทา่นจะไมส่ามารถยดึกลอ้งไดอ้ยา่งแน่นหนา และอาจเกดิความเสยีหายกบักลอ้ง
ได ้

3.

กา้นปลดฝาปิดแบตเตอรี�4.
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เลนส ์FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (ใหม้าพรอ้มกบั ILCE-7M3K)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

วงแหวนปรับโฟกสั1.
แหวนซมู2.
สเกลความยาวโฟกสั3.
ดชันคีวามยาวโฟกสั4.
หนา้สมัผัสเลนส์
หา้มสมัผัสสว่นนี�โดยตรง

5.

ดชันกีารยดึ6.
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การใชง้านปุ่ มควบคมุ

ทา่นสามารถเลอืกรายการการตั�งคา่ไดโ้ดยการหมนุหรอืกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ การเลอืกของทา่นจะถกูกําหนด
เมื�อทา่นกดตรงกลางปุ่ มควบคมุ
กลอ้งจะกําหนดฟังกช์ั�น DISP (การตั�งคา่การแสดงผล), /  (โหมดขบัเคลื�อน), และ ISO (ISO) ไวท้ี�ดา้นบน/ซา้ย/ขวาของ
ปุ่ มควบคมุ นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�เลอืกใหด้า้นซา้ย/ขวา/ลา่ง และตรงกลางของปุ่ มควบคมุ รวมทั�งการหมนุของ
ปุ่ มควบคมุได ้
ในระหวา่งที�ดภูาพ ทา่นสามารถเรยีกดภูาพถดัไป/ภาพกอ่นหนา้ไดโ้ดยการกดดา้นขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุหรอืการหมนุปุ่ มควบคมุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
มาตรฐานโฟกสั
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การใชปุ้่ มเลอืก

วางนิ�วลงท ี�ดา้นบนของปุ่ มเลอืก เพื�อใหใ้ชง้านไดแ้มน่ยํายิ�งข ึ�น
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [โซน], [จดุที�ปรับได]้, หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] ทา่นสามารถยา้ยพื�นท ี�โฟกสัไดโ้ดยกดดา้น
บน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มเลอืก
ในการตั�งคา่เริ�มตน้ ฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] จะถกูกําหนดใหก้บัตรงกลางของปุ่ มเลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั
มาตรฐานโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การใชร้ายการ MENU

ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงการต ั�งคา่ที�เก ี�ยวกบัรปูแบบการทํางานของกลอ้งทั�งหมดรวมถงึการถา่ยภาพ การแสดงภาพและวธิกีารใชง้าน
ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นตา่ง ๆ ของกลอ้งจาก MENU ไดเ้ชน่กนั

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงหนา้จอเมนูไดโ้ดยกําหนดฟังกช์ั�น [MENU] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเองโดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] จาก
นั�นกดคยีด์งักลา่ว (สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่)

กดปุ่ ม MENU เพื�อแสดงหนา้จอเมนู1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการปรบัโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรง
กลางปุ่ มควบคมุ

เลอืกไอคอนที�ดา้นบนของหนา้จอ (A) แลว้กดดา้นซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ เพื�อยา้ยไปยงัแท็บ MENU อื�น
ทา่นสามารถยา้ยไปยงัแท็บ MENU ถดัไปโดยกดปุ่ ม Fn (สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื
Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่)
ทา่นสามารถกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ไดโ้ดยการกดปุ่ ม MENU (B)

 

2

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ แลว้กดตรงกลาง เพื�อยนืยนัการเลอืก3
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การใชปุ้่ ม Fn (ฟงักช์ ั�น)

ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นท ี�ใชง้านบอ่ยไวท้ี�ป ุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) และเรยีกใชไ้ดข้ณะถา่ยภาพ ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นท ี�ใชง้านบอ่ยให ้
กบัปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) ไดส้งูสดุ 12 ฟังกช์ั�น

เมื�อตอ้งการปรบัการต ั�งคา่จากหนา้จอต ั�งคา่โดยเฉพาะ

กดปุ่ ม DISP ที�ป ุ่ มควบคมุซํ�าหลาย ๆ คร ั�ง เพื�อใหแ้สดงโหมดหนา้จออื�นท ี�ไมใ่ช ่[สาํหรบัชอ่งมองภาพ] จากน ั�นกดป ุ่ ม Fn
(ฟงักช์ ั�น)

1

เลอืกฟงักช์ ั�นท ี�ทา่นตอ้งการโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ แลว้กดตรงกลางของปุ่ มควบคมุ

บางฟังกช์ั�นสามารถปรับละเอยีดไดโ้ดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงั

3
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เลอืกฟังกช์ั�นท ี�ตอ้งการในขั�นท ี� 2 จากนั �นกดท ี�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ หนา้จอตั�งคา่เฉพาะสําหรับฟังกช์ั�นจะปรากฏข ึ�น ปรับการตั�งคา่
ตามคําแนะนําการใชง้าน (A)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่เมนูฟังกช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

วธิใีชห้นา้จอ Quick Navi

หนา้จอ Quick Navi เป็นฟังกช์ั�นท ี�ปรับใหเ้หมาะสําหรับการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ เพื�อชว่ยใหส้ามารถควบคมุการตั�งคา่ไดโ้ดยตรง

เมื�อตอ้งการปรบัการต ั�งคา่จากหนา้จอต ั�งคา่โดยเฉพาะ
เลอืกฟังกช์ั�นท ี�ตอ้งการในขั�นท ี� 5 จากนั �นกดท ี�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ หนา้จอตั�งคา่เฉพาะสําหรับฟังกช์ั�นจะปรากฏข ึ�น ปรับการตั�งคา่
ตามคําแนะนําการใชง้าน (A)

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม DISP] → [จอ]1

ทาํเครื�องหมาย  ใน [สาํหรบัชอ่งมองภาพ] จากน ั�นเลอืก [ตกลง]2

กด DISP บนปุ่ มควบคมุเพื�อต ั�งคา่โหมดหนา้จอเป็น [สาํหรบัชอ่งมองภาพ]3

กดปุ่ ม Fn เพื�อเปล ี�ยนเป็นหนา้จอ Quick Navi

เนื�อหาและตําแหน่งของเนื�อหาท ี�แสดงในภาพประกอบเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นั�น และอาจแตกตา่งจากการแสดงผลจรงิ

โหมดอตัโนมตั/ิโหมดการเลอืกบรรยากาศ

โหมด P/A/S/M

4

เลอืกฟงักช์ ั�นท ี�ทา่นตอ้งการโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ5

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้

บางฟังกช์ั�นสามารถปรับละเอยีดไดโ้ดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงั

6
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หมายเหตุ
รายการที�แสดงเป็นสเีทาในหนา้จอ Quick Navi จะไมส่ามารถปรับได ้

เมื�อใช ้[สรา้งสรรคภ์าพถา่ย], [โปรไฟลภ์าพ] ฯลฯ งานตั�งคา่บางอยา่งสามารถทําไดใ้นหนา้จอที�กําหนดเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (ขณะถา่ยภาพ/ในระหวา่งที�ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

เมื�อจําเป็นตอ้งพมิพต์วัอกัษรดว้ยตวัเอง แป้นพมิพจ์ะแสดงขึ�นบนหนา้จอ

เลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ปยงัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใชปุ้่ มควบคมุ จากนั �นกดท ี�ตรงกลางเพ ื�อป้อนคา่

ถา้ตอ้งการยกเลกิการป้อนขอ้ความ เลอืก [ยกเลกิ]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ชอ่งใสข่อ้ความ  
ตวัอกัษรที�พมิพจ์ะแสดงขึ�นบนหนา้จอ

1.

สลบัประเภทตวัอกัษร  
การกดคยีแ์ตล่ะครั �งจะเป็นการสลบัระหวา่งพยญัชนะ ตวัเลข และสญัลกัษณ์

2.

แป้นพมิพ ์ 
การกดคยีแ์ตล่ะครั �งจะทําใหอ้กัขระที�ตรงกบัคยีนั์�นแสดงข ึ�นทลีะตวัตามลําดบั
ตวัอยา่งเชน่: ถา้ตอ้งการใส ่“abd”
กดคยีสํ์าหรับ “abc” หนึ�งครั�งเพ ื�อแสดง “a” → เลอืก “ ”((5) เลื�อนเคอรเ์ซอร)์ แลว้กดคยีสํ์าหรับ “abc” สองครั �งเพ ื�อแสดง “b”
→ กดคยีสํ์าหรับ “def” หนึ�งครั�งเพ ื�อแสดง “d”

3.

สิ�นสดุ  
สิ�นสดุการใสต่วัอกัษร

4.

ยา้ยเคอรเ์ซอร ์ 
ยา้ยเคอรเ์ซอรใ์นชอ่งใสข่อ้ความไปทางขวาหรอืซา้ย

5.

ลบ  
ลบตวัอกัษรที�อย ูห่นา้เคอรเ์ซอร์

6.

  
สลบัตวัอกัษรถดัไปเป็นตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่

7.

  
เวน้วรรค

8.
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

รายการไอคอนบนจอภาพ

เนื�อหาและตําแหน่งของเนื�อหาท ี�แสดงในภาพประกอบเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นั�น และอาจแตกตา่งจากการแสดงผลจรงิ

ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ

โหมดจอภาพ

โหมดชอ่งมองภาพ

โหมดถา่ยภาพ/จาํแนกบรรยากาศ
 P P* A S M         

โหมดถา่ยภาพ

   
หมายเลขบนัทกึ

          
ไอคอนจําแนกบรรยากาศ

      
เลอืกบรรยากาศ

1.

การต ั�งคา่กลอ้ง
              NO CARD

สถานะการด์หน่วยความจํา
100
จํานวนภาพนิ�งท ี�บนัทกึได ้

กําลงับนัทกึขอ้มลู / จํานวนภาพที�เหลอืที�จะตอ้งบนัทกึ
 

อตัราสว่นภาพของภาพนิ�ง

2.
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24M / 20M / 10M / 8.7M / 6.0M / 5.1M / 2.6M / 2.2M
ขนาดภาพของภาพนิ�ง

 
การบนัทกึ RAW (แบบบบีอดัขอ้มลู/แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู)

  
คณุภาพ JPEG

  
รปูแบบไฟลข์องภาพเคลื�อนไหว

      
การตั�งคา่การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

        
อตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหว

    
บนัทกึภาพพร็อกซี�
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
อตัราเฟรมสําหรับการถา่ยภาพแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

APS-C/Super 35mm

กําลงัชารจ์แฟลช

การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด 

ไฟชว่ย AF

ตรวจพบแสงไฟวบูวาบ
  

SteadyShot ปิด/เปิด, เตอืนกลอ้งสั�น
 

ค.ยาวโฟกสั SteadyS./ เตอืนกลอ้งสั�น
  

ซมูอจัฉรยิะ/ ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล

PC รโีมท

ปรับหนา้จอสวา่ง

ถา่ยภาพไรเ้สยีง

รโีมทคอนโทรล
 

ฟังกช์ั�น FTP / สถานะการถา่ยโอน FTP
 

เชื�อมตอ่ Wi-Fi/ตดัการเชื�อมตอ่จาก Wi-Fi

ไมบ่นัทกึเสยีงภาพเคลื�อนไหว

ลดเสยีงลมรบกวน

เขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ�ไว ้
   

ชว่ยแสดง Gamma

ไอคอนเหลา่นี�แสดงในพ ื�นท ี� 6 เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ*
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ยกเลกิโฟกสั

ยกเลกิ AF ล็อคเป้าหมาย
ปรบัจดุโฟกสั
ทําการ [ปรับจดุโฟกสั]

เปิดใชง้าน NFC
 

การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านได ้/ การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านไมไ่ด ้
 

เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนแลว้ / ยงัไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน
 

กําลงัรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง / ไมส่ามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งได ้

โหมดเครื�องบนิ

การเตอืนวา่กลอ้งรอ้นเกนิไป
 

ไฟลฐ์านขอ้มลูเต็ม / ไฟลฐ์านขอ้มลูผดิพลาด
แบตเตอร.ี

แบตเตอรี�ท ี�เหลอือยู่

การเตอืนเกี�ยวกบัแบตเตอรี�ท ี�เหลอือยู่

จา่ยพลงังานจาก USB

3.

การต ั�งคา่การถา่ยภาพ
              

โหมดขบัเคลื�อน
         

โหมดแฟลช/แฟลชไรส้าย/ลดตาแดง
 ±0.0

ชดเชยแสงแฟลช
    

โหมดโฟกสั
    

รปูแบบไฟล์
         

บรเิวณปรับโฟกสั
     

โหมดวดัแสง
              7500K A5 G5

สมดลุยแ์สงสขีาว (อตัโนมตั ิตั�งคา่ลว่งหนา้ อตัโนมตัใิตนํ้�า กําหนดเอง อณุหภมูสิ ีฟิลเตอรส์)ี
  

ตวัปรับไดนามกิ /ออโต ้HDR
             +3 +3 +3

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย /คอนทราสต ์ความอิ�มส ีความคมชดั
            

เอฟเฟ็คของภาพ
 

ใบหนา้/ตากอ่นใน AF
 –   

โปรไฟลภ์าพ

4.
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ไอคอนบนหนา้จอดภูาพ

การเปิดดภูาพเดี�ยว

 
ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ
ตวัแสดงโฟกสั/การต ั�งคา่ระดบัแสง

  
ตวัแสดงโฟกสั
1/250
ความเร็วชตัเตอร์
F3.5
คา่เปิดหนา้กลอ้ง

 
การชดเชยแสง/วดัแสงแบบแมนนวล
ISO400  
ISO AUTO
ความไวแสง ISO

 
ล็อค AE/ล็อค FEL

5.

คาํแนะนํา/อื�นๆ
 AF ล็อคเป้าหมาย
 ยกเลกิ AF ล็อคเป้าหมาย

แสดงคําแนะนําสําหรับ AF ล็อคเป้าหมาย
 ยกเลกิโฟกสั

แสดงคําแนะนําสําหรับการยกเลกิการโฟกสั

  
ตวัแสดงการถา่ยครอ่ม

บรเิวณการวดัแสงเฉพาะจดุ

  

คําแนะนําการตั�งคา่ระดบัแสง

ตวัแสดงความเร็วชตัเตอร์

ตวัแสดงรรัูบแสง

ฮสิโตแกรม

เกจวดัระดบัดจิติอล
STBY REC
เตรยีมพรอ้มบนัทกึภาพเคลื�อนไหว/กําลงับนัทกึภาพเคลื�อนไหว
1:00:12
ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจรงิ (ชั�วโมง:นาท:ีวนิาท)ี

แสดงระดบัเสยีง
 

ควบคมุ REC
00:00:00:00
ไทมโ์คด้ (ชั�วโมง: นาท:ี วนิาท:ี เฟรม)
00 00 00 00
ยสูเซอรบ์ติ

6.
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การแสดงฮสิโตแกรม

ขอ้มลูพื�นฐาน
 

สื�อท ี�ใชด้ภูาพ
    

โหมดดภูาพ
    

เรตติ�ง

ป้องกนั
DPOF
ตั�งคา่ DPOF
3/7
หมายเลขไฟล/์จํานวนภาพในโหมดดภูาพ

เปิดใชง้าน NFC

แบตเตอรี�ท ี�เหลอือยู่

แสดงเป็นกลุม่

รวมภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�
  

สถานะการถา่ยโอน FTP

1.

การต ั�งคา่กลอ้ง
ดทูี� “ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ”

2.

การต ั�งคา่การถา่ยภาพ

เอฟเฟ็คภาพผดิพลาด

ออโต ้HDR ผดิพลาด
35mm
ความยาวโฟกสัของเลนส์

3.
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HLG
การบนัทกึแบบ HDR (Hybrid Log-Gamma)
 
ดทูี� “ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ” สําหรับไอคอนอื�นๆ ที�แสดงในพ ื�นท ี�น ี�

ขอ้มลูภาพ

  

ขอ้มลูละตจิดู/ลองจจิดู

2018-1-1 10:37AM
วนัที�บนัทกึภาพ

 100-0003
หมายเลขโฟลเดอร ์- หมายเลขไฟล์

   
ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/R/G/B)

4.
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การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (ขณะถา่ยภาพ/ในระหวา่งที�ดภูาพ)

ทา่นสามารถแกไ้ขเนื�อหาท ี�แสดงบนหนา้จอ

กดปุ่ ม DISP (การต ั�งคา่แสดงผล)

หากตอ้งการเปลี�ยนขอ้มลูที�แสดงบนชอ่งมองภาพ ใหก้ดปุ่ ม DISP ขณะกําลงัมองเขา้ไปในชอ่งมองภาพ
การกดปุ่ ม DISP แตล่ะครั �งจะทําใหก้ารแสดงผลบนหนา้จอเปลี�ยนแปลงไป
เนื�อหาและตําแหน่งที�แสดงเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นั�น และอาจแตกตา่งจากการแสดงผลจรงิ

ในระหวา่งการถา่ยภาพ (จอภาพ)
แสดงขอ้มลูทั�งหมด → ไมแ่สดงขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ระดบั → สําหรับชอ่งมองภาพ → แสดงขอ้มลูทั�งหมด

ในระหวา่งการถา่ยภาพ (ชอ่งมองภาพ)
ระดบั → ไมแ่สดงขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ระดบั

ในระหวา่งการแสดงภาพ (จอภาพ/ชอ่งมองภาพ)
แสดงขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ไมแ่สดงขอ้มลู → แสดงขอ้มลู

1
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การแสดงฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมจะแสดงการกระจายความสวา่ง โดยจะแสดงถงึจํานวนของพกิเซลในคา่ความสวา่งตา่ง ๆ ทางดา้นซา้ยจะเป็นสว่นมดืและ
ทางดา้นขวาจะเป็นสว่นสวา่ง
ฮสิโตแกรมจะเปลี�ยนไปตามการชดเชยระดบัแสง
จดุสงูสดุที�ปลายดา้นขวาหรอืดา้นซา้ยของฮสิโตแกรมแสดงวา่ภาพมบีรเิวณที�เปิดรับแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไปตามลําดบั ทา่นไม่
สามารถแกไ้ขจดุตําหนดิงักลา่วโดยใชค้อมพวิเตอรห์ลงัจากถา่ยภาพแลว้ได ้ทําการชดเชยระดบัแสงกอ่นถา่ยภาพตามความจําเป็น

(A): จํานวนรวมพกิเซล
(B): ความสวา่ง

หมายเหตุ
หนา้จอชอ่งมองภาพกบัหนา้จอสําหรับถา่ยภาพสามารถปรับแยกกนัได ้มองผา่นชอ่งมองภาพ เพื�อทําการตั�งคา่การแสดงผลของชอ่งมองภาพ

ขอ้มลูในการแสดงฮสิโตแกรมจะไมร่ะบภุาพถา่ยสดุทา้ย แตจ่ะเป็นขอ้มลูเกี�ยวกบัภาพที�แสดงบนหนา้จอ ผลลพัธส์ดุทา้ยจะขึ�นอย ูก่บัคา่รรัูบแสง
และอื�น ๆ

การแสดงฮสิโตแกรมจะมคีวามแตกตา่งอยา่งมากระหวา่งการถา่ยภาพและการแสดงภาพในกรณีตอ่ไปนี�:
เมื�อใชแ้ฟลช
เมื�อถา่ยภาพวตัถทุี�มคีวามสวา่งตํ �า เชน่ ภาพเวลากลางคนื

ในโหมดภาพเคลื�อนไหว ไมส่ามารถแสดง [สําหรับชอ่งมองภาพ] ได ้

คาํแนะนํา
รายการตอ่ไปนี�จะไมแ่สดงขึ�นในการต ั�งคา่เริ�มตน้
ตวัแสดงกราฟิก
ปิดหนา้จอ
แสดงขอ้มลูทั�งหมด (เมื�อใชช้อ่งมองภาพ)

หากตอ้งการเปลี�ยนโหมดแสดงหนา้จอที�เปล ี�ยนเม ื�อทา่นกดปุ่ ม DISP ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม DISP] และเปลี�ยนการ
ตั�งคา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

ถา้ภาพมบีรเิวณที�เปิดรับแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไป สว่นที�สอดคลอ้งกนัจะกะพรบิบนการแสดงฮสิโตแกรม (การเตอืนการ
รับแสงมากเกนิไป/นอ้ยเกนิไป)
การตั�งคา่สําหรับการแสดงภาพสามารถใชก้บั [แสดงภาพอตัโนมตั]ิ ไดเ้ชน่กนั
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

ใหท้า่นตั�งคา่โหมดแสดงหนา้จอที�สามารถเลอืกไดโ้ดยใช ้DISP (การตั�งคา่แสดงผล) ในโหมดถา่ยภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ตวัแสดงกราฟิก :
แสดงขอ้มลูถา่ยภาพพื�นฐาน แสดงความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงดว้ยภาพกราฟฟิก
แสดงขอ้มลูท ั�งหมด :
แสดงขอ้มลูการบนัทกึภาพ
ไมแ่สดงขอ้มลู :
ไมแ่สดงขอ้มลูถา่ยภาพ
ฮสิโตแกรม :
แสดงการกระจายของความสวา่งดว้ยภาพกราฟฟิก
ระดบั :
แสดงวา่กลอ้งอยูใ่นแนวระดบัหรอืไม ่ทั�งในแนวหนา้-หลงั (A) และแนวนอน (B) เมื�อผลติภณัฑไ์ดร้ะดบักบัแนวใดแนวหนึ�ง ตวัแสดง
สถานะจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว

สาํหรบัชอ่งมองภาพ*:
แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพบนจอภาพเทา่นั�น ไมแ่สดงวตัถ ุการตั�งคา่นี�เป็นการตั�งคา่แสดงผลสําหรับการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

ปิดหนา้จอ*:
ปิดจอภาพทกุครั �งเม ื�อถา่ยภาพ ทา่นสามารถใชจ้อภาพไดเ้มื�อเปิดดภูาพหรอืใชง้าน MENU การตั�งคา่นี�เป็นการตั�งคา่แสดงผลสําหรับการ
ถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

หมายเหตุ
หากทา่นเอยีงผลติภณัฑไ์ปดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัอยา่งมาก ความคลาดเคลื�อนในแนวระดบัจะมากขึ�นดว้ย

ผลติภณัฑอ์าจมขีอบเขตของความคลาดเคลื�อนเกอืบถงึ ±1° แมว้า่จะไดทํ้าการแกไ้ขความเอยีงตามแนวระดบัแลว้ก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม DISP] → [จอ] หรอื [ชอ่งมองภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ → [ตกลง]

รายการที�มเีครื�องหมาย  จะใชง้านได ้

1

โหมดหนา้จอเหลา่นี�จะใชไ้ดเ้ฉพาะในการตั�งคา่สําหรับ [จอ] เทา่นั�น*
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การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (ขณะถา่ยภาพ/ในระหวา่งที�ดภูาพ)
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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การตรวจสอบกลอ้งและรายการที�ใหม้าดว้ย

ใหต้รวจสอบชื�อร ุน่กลอ้งของทา่นกอ่น อปุกรณเ์สรมิที�ใหม้าดว้ยแตกตา่งกนัไปขึ�นอย ูก่บัรุน่
ตวัเลขในเครื�องหมายวงเล็บแสดงถงึจํานวนชิ�น

ใหม้าพรอ้มกลอ้งทกุรุน่
กลอ้ง (1)
อะแดปเตอร ์AC (1)
รปูทรงของอะแดปเตอร ์AC อาจแตกตา่งกนั ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัประเทศ/ภมูภิาค

สายไฟ (1)* (ใหม้าดว้ยในบางประเทศ/ภมูภิาค)

แบตเตอรี�แบบชารจ์ใหมไ่ด ้NP-FZ100 (1)

สายไมโคร USB (1)

สายสะพาย (1)

ฝาปิดตวักลอ้ง (1) (ตดิอยูบ่นกลอ้ง)

ฝาแทน่เสยีบ (1) (ตดิอยูบ่นกลอ้ง)
ถว้ยยางรองตา (1) (ตดิอยูบ่นกลอ้ง)
คําแนะนําการใชง้าน (1)
คูม่อือา้งองิ (1)

ILCE-7M3K
เลนสซ์มู FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (1) (รวมฝาปิดหนา้เลนสแ์ละฝาปิดทา้ยเลนส)์
เลนสฮ์ดู (1)

อาจมสีายไฟใหม้าพรอ้มกบักลอ้งของทา่นหลายเสน้ ใชเ้สน้ที�เหมาะกบัประเทศ/ภมูภิาคของทา่น*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การใส/่การถอดแบตเตอรี�

เมื�อตอ้งการถอดแบตเตอรี�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึไมต่ดิสวา่งอยู ่และปิดกลอ้ง จากนั �น เลื�อนกา้นล็อค (A) แลว้นําแบตเตอรี�ออกมา ระวงั
อยา่ทําแบตเตอรี�หลน่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�1

ใสก่อ้นแบตเตอรี�โดยท ี�ยงักดกา้นล็อค (A) ดว้ยปลายแบตเตอรี� จนกวา่แบตเตอรี�จะล็อคเขา้ที�2

ปิดฝาปิด3
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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การชารจ์แบตเตอรี�ขณะท ี�แบตเตอร ี�ใสอ่ยูใ่นกลอ้ง

หมายเหตุ
ถา้ไฟชารจ์กะพรบิเมื�อไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรี�จนเต็ม ใหถ้อดแบตเตอรี�ออกหรอืถอดสาย USB ออกจากกลอ้งและใสก่ลบัเขา้ไปใหมเ่พื�อชารจ์อกีครั �ง

หากไฟชารจ์บนกลอ้งกะพรบิเมื�อเสยีบอะแดปเตอร ์AC กบัเตา้รับตดิผนัง แสดงวา่การชารจ์หยดุชั�วคราวเน ื�องจากอณุหภมูสิงูกวา่ชว่งที�แนะนํา
เมื�ออณุหภมูลิดลงถงึชว่งที�เหมาะสม การชารจ์จะดําเนนิตอ่ ขอแนะนําใหทํ้าการชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ท ี�อณุหภมูแิวดลอ้ม 10°C ถงึ 30°C

ใชเ้ตา้รับตดิผนังที�อย ูใ่กลเ้คยีงเมื�อใชอ้ะแดปเตอร ์AC/เครื�องชารจ์แบตเตอรี� หากมกีารทํางานผดิพลาดใด ๆ เกดิขึ�นระหวา่งการใชผ้ลติภณัฑน์ี� ให ้
ถอดปลั�กออกจากเตา้รับตดิผนังทนัท ีเพื�อหยดุการเชื�อมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟฟ้า 
หากทา่นใชผ้ลติภณัฑท์ี�มไีฟชารจ์ โปรดทราบวา่ผลติภณัฑไ์มไ่ดห้ยดุการเชื�อมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟฟ้าแมเ้มื�อไฟชารจ์ดบัลง

หากเปิดสวติชก์ลอ้ง จะมกีารจา่ยกระแสไฟจากเตา้รับตดิผนัง จากนั�นก ็จะสามารถใชง้านกลอ้งได ้แตแ่บตเตอรี�จะไมช่ารจ์ไฟ

กรณีที�ใชแ้บตเตอรี�ท ี�เพ ิ�งซ ื�อมาใหมห่รอืแบตเตอรี�ท ี�ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ไฟชารจ์อาจกะพรบิถี�ๆ ขณะกําลงัชารจ์แบตเตอรี� หากเกดิเหตกุารณ์
เชน่นี�ข ึ�น ใหถ้อดแบตเตอรี�หรอืถอดสาย USB ออกจากกลอ้ง และใสก่ลบัเขา้ไปใหมเ่พื�อชารจ์อกีครั �ง

อยา่ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ตอ่เนื�องหรอืชารจ์ซํ�าๆ โดยไมใ่ชง้านแบตเตอรี�เม ื�อชารจ์เต็มแลว้หรอืใกลจ้ะเต็มแลว้ การทําเชน่นี�อาจทําใหแ้บตเตอรี�ม ี
ประสทิธภิาพเสื�อมลง

เมื�อส ิ�นสดุการชารจ์ ถอดอะแดปเตอร ์AC ออกจากเตา้รับตดิผนัง

แน่ใจวา่ไดใ้ชแ้บตเตอรี�และอะแดปเตอร ์AC ที�เป็นของแทข้อง Sony เทา่นั�น

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์1

เชื�อมตอ่กลอ้งที�มแีบตเตอรี�ใสอ่ยูก่บัอะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย) ดว้ยสาย USB และเสยีบอะแดปเตอร ์AC กบัเตา้รบั
ตดิผนงั

ไฟชารจ์ที�กลอ้ง (สสีม้)  
ตดิสวา่ง: กําลงัชารจ์ 
ดบั: ชารจ์เสร็จแลว้ 
กะพรบิ: การชารจ์เกดิขอ้ผดิพลาดหรอืการชารจ์หยดุชั�วคราว เนื�องจากกลอ้งไมอ่ยูใ่นชว่งอณุหภมูทิี�เหมาะสม

เวลาในการชารจ์ (ชารจ์เต็ม): เวลาในการชารจ์คอืประมาณ 285 นาที
เวลาในการชารจ์ขา้งตน้คอืเวลาสําหรับกรณีที�ชารจ์แบตเตอรี�ซ ึ�งไมม่ปีระจเุลยที�อณุหภมู ิ25 °C การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่
นี�ข ึ�นอย ูก่บัเงื�อนไขหรอืสถานการณก์ารใชง้าน
ไฟชารจ์จะดบั เมื�อการชารจ์เสร็จสมบรูณ์
หากไฟชารจ์สวา่งขึ�นแลว้ดบัลงทนัท ีแสดงวา่แบตเตอรี�ชารจ์เต็มแลว้

2
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ใชส้าย USB (ที�ใหม้าดว้ย) หรอืสาย USB มาตรฐาน

เวลาในการชารจ์จะเทา่กนั แมว้า่จะใชส้าย USB Type-C ก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�
หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์แบตเตอรี�
การใชอ้ะแดปเตอร ์AC/เครื�องชารจ์แบตเตอรี�ในตา่งประเทศ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การชารจ์โดยเชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอร์

สามารถชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ไดโ้ดยตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

หมายเหตุ
ถา้หากผลติภณัฑต์อ่อยูก่บัเครื�องคอมพวิเตอรแ์บบวางตกัที�ไมไ่ดต้อ่อยูก่บัแหลง่จา่ยไฟฟ้า ระดบัแบตเตอรี�ของคอมพวิเตอรจ์ะลดลง อยา่ปลอ่ยให ้
ผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปเป็นระยะเวลานาน

อยา่เปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอร ์หรอืปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ื�นจากโหมดหลบัขณะที�มกีารเชื�อมตอ่ USB ระหวา่งกลอ้งกบัเครื�อง
คอมพวิเตอรแ์ลว้ การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้กอ่นเปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอร ์หรอืปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ื�น
จากโหมดหลบั ใหถ้อดกลอ้งออกจากเครื�องคอมพวิเตอรก์อ่น

ไมส่ามารถรับประกนัการทํางานอยา่งถกูตอ้งกบัคอมพวิเตอรท์กุชนดิได ้

ไมส่ามารถรับประกนัการชารจ์กบัคอมพวิเตอรแ์บบสั�งประกอบ คอมพวิเตอรด์ดัแปลง หรอืคอมพวิเตอรท์ี�เช ื�อมตอ่ผา่นฮบั USB

กลอ้งอาจไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้งเมื�อใชอ้ปุกรณ ์USB อื�นในเวลาเดยีวกนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�
หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์แบตเตอรี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ ์และเชื�อมตอ่กบัข ั�วตอ่ USB ของเครื�องคอมพวิเตอร์1
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อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจาํนวนภาพที�บนัทกึได้

หมายเหตุ
อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�สามารถบนัทกึไดข้า้งตน้เป็นคา่โดยประมาณสําหรับกรณีที�ชารจ์แบตเตอรี�จนเต็ม อายกุารใชง้าน
แบตเตอรี�และจํานวนภาพอาจลดลงตามเงื�อนไขการใชง้าน

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�สามารถบนัทกึไดเ้ป็นการประมาณคา่จากการถา่ยภาพตามการตั�งคา่เริ�มตน้ภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�
ใชง้านแบตเตอรี�ในอณุหภมูแิวดลอ้ม 25 °C
การใชก้ารด์หน่วยความจํา Sony SDXC (U3) (แยกจําหน่าย)
ใชเ้ลนส ์FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

จํานวน “ถา่ยภาพ (ภาพนงิ� )” เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถา่ยภาพภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�: 
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
ถา่ยหนึ�งภาพทกุๆ 30 วนิาที
เปิดและปิดสวติชก์ลอ้งหนึ�งครั�งเม ื�อถา่ยภาพทกุสบิครั �ง

จํานวนนาททีี�บนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถา่ยภาพภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�:
คณุภาพของภาพถกูตั�งไวท้ี� XAVC S HD 60p 50M /50p 50M
การถา่ยภาพจรงิ (ภาพเคลื�อนไหว): อายกุารใชง้านแบตเตอรี�ข ึ�นอย ูก่บัการถา่ยภาพ การซมู การอยูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพ การเปิด/ปิด ฯลฯ
ซํ�าๆ กนัหลายครั �ง
การถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ภาพเคลื�อนไหว): อายกุารใชง้านแบตเตอรี�จะข ึ�นอย ูก่บัการถา่ยภาพไมห่ยดุจนครบจํานวนสงูสดุ (29 นาท)ี แลว้ถา่ยภาพ
ตอ่โดยกดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) อกีครั �ง ฟังกช์ั�นอ ื�นๆ เชน่ การซมู จะไมทํ่างาน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

อายกุารใชง้านแบตเตอรี� จาํนวนภาพ

ถา่ยภาพ (ภาพนิ�ง)
โหมดหนา้จอ - ประมาณ 710 ภาพ

โหมดชอ่งมองภาพ - ประมาณ 610 ภาพ

การถา่ยภาพจรงิ (ภาพเคลื�อนไหว)
โหมดหนา้จอ ประมาณ 125 นาที -

โหมดชอ่งมองภาพ ประมาณ 115 นาที -

การถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ภาพเคลื�อนไหว)
โหมดหนา้จอ ประมาณ 210 นาที -

โหมดชอ่งมองภาพ ประมาณ 200 นาที -
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การชารจ์ไฟจากเตา้รบัตดิผนงั

ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ที�ใหม้าพรอ้มกบักลอ้ง เพื�อถา่ยภาพและดภูาพ ในขณะไดรั้บกระแสไฟจากเตา้รับตดิผนัง วธินีี�จะชว่ยประหยดั
พลงังานแบตเตอรี�ของกลอ้งได ้

หมายเหตุ
กลอ้งจะไมเ่ปิดใชง้านถา้ไมม่แีบตเตอรี�เหลอือยู ่ใสแ่บตเตอรท์ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอลงในกลอ้ง

หากทา่นใชก้ลอ้งขณะที�กําลงัจา่ยไฟจากเตา้รับตดิผนัง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไอคอนที�แสดงวา่กําลงัจา่ยไฟผา่น USB ( ) แสดงอยูบ่น
จอภาพ

อยา่ถอดแบตเตอรี�ออกขณะท ี�กําลงัชารจ์ไฟจากเตา้รับตดิผนัง ถา้ทา่นถอดแบตเตอรี�ออก กลอ้งจะปิด

อยา่ถอดแบตเตอรี�ออกขณะท ี�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่ง ขอ้มลูในการด์หน่วยความจําอาจไดรั้บความเสยีหาย

หากกลอ้งยงัคงเปิดอยู ่แบตเตอรี�จะไมช่ารจ์ไฟ แมว้า่จะเชื�อมตอ่กลอ้งกบัอะแดปเตอร ์AC

ในบางสถานการณ ์อาจมกีารจา่ยพลงังานเสรมิจากแบตเตอรี�แมว้า่ทา่นจะใชอ้ะแดปเตอร ์AC อยูก่็ตาม

อยา่ถอดสาย USB ออกขณะที�กําลงัจา่ยไฟจากเตา้รับตดิผนัง กอ่นจะถอดสาย USB ออกใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งกอ่น

ระยะเวลาบนัทกึภาพตอ่เนื�องอาจส ั�นลงขณะท ี�จา่ยพลงังานจากเตา้รับตดิผนัง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัอณุหภมูกิลอ้งและแบตเตอรี�

เมื�อใชท้ี�ชารจ์แบบพกพาเป็นแหลง่พลงังาน ใหต้รวจสอบวา่ไดช้ารจ์ที�ชารจ์จนเต็มแลว้กอ่นใชง้าน และควรระมดัระวงัพลงังานที�เหลอือยูใ่นที�ชารจ์
แบบพกพากอ่นใชง้านดว้ย

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ใสก่อ้นแบตเตอรี�ลงในกลอ้ง1

เชื�อมตอ่กลอ้งกบัเตา้รบัตดิผนงัดว้ยสาย USB และอะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย)2
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หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชแ้บตเตอรี�

ใหใ้ชเ้ฉพาะแบตเตอรี�ท ี�ระบไุวสํ้าหรับผลติภณัฑน์ี�เทา่นั�น
ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรี�อาจแสดงปรมิาณไมถ่กูตอ้งภายใตส้ภาพการใชง้านหรอืสภาวะแวดลอ้มบางอยา่ง
อยา่ใหแ้บตเตอรี�เปียกนํ �า แบตเตอรี�ไมก่นันํ�า
อยา่วางแบตเตอรี�ไวใ้นสถานที�ซ ึ�งมอีณุหภมูสิงูมาก เชน่ ในรถยนตห์รอืถกูแสงแดดสอ่งถงึโดยตรง

การชารจ์แบตเตอรี�

ทําการชารจ์แบตเตอรี� (ที�ใหม้าดว้ย) กอ่นเริ�มใชง้านผลติภณัฑค์รั �งแรก
แบตเตอรี�ท ี�ชารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ คลายประจทุลีะนอ้ย แมเ้มื�อไมไ่ดใ้ชง้าน ชารจ์แบตเตอรี�กอ่นใชง้านผลติภณัฑใ์นแตล่ะครั �งเพ ื�อท ี�ทา่นจะ
ไดไ้มพ่ลาดโอกาสในการถา่ยภาพ
หา้มใชแ้บตเตอรี�อ ื�นนอกเหนอืไปจากที�ระบไุวว้า่ใหใ้ชสํ้าหรับผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั �นอาจทําใหเ้กดิการรั �วไหล ความรอ้นสงูเกนิ การ
ระเบดิ ไฟฟ้าชอ็ต แผลไหม ้หรอือาการบาดเจ็บอื�น ๆ ได ้
ถา้ไฟ charge กะพรบิเมื�อไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรี�จนเต็ม ใหถ้อดแบตเตอรี�ออกหรอืถอดสาย USB ออกจากกลอ้งและใสก่ลบัเขา้ไป
ใหมเ่พื�อชารจ์อกีครั �ง
ขอแนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรี�ท ี�อณุหภมูแิวดลอ้มระหวา่ง 10 °C ถงึ 30 °C อาจจะชารจ์แบตเตอรี�ไดไ้มเ่ต็มที�ภายใตอ้ณุหภมูนิอก
เหนอืจากชว่งนี�
เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปที�ไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ แบตเตอรี�ของแล็ปท็อปอาจลดลง อยา่ชารจ์
ผลติภณัฑน์ี�กบัคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปนานเกนิไป
อยา่เปิด/รสีตารท์คอมพวิเตอร ์ปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ื�นจากโหมดสลปี หรอืปิดคอมพวิเตอรข์ณะที�ผลติภณัฑน์ี�กําลงัเชื�อมตอ่อยูก่บั
คอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหผ้ลติภณัฑน์ี�เกดิความเสยีหายได ้ตดัการเชื�อมตอ่ผลติภณัฑจ์าก
คอมพวิเตอรก์อ่นดําเนนิการตามขา้งตน้
เราไมรั่บประกนัการชารจ์กรณีที�ทา่นใชค้อมพวิเตอรท์ี�ประกอบเองหรอืที�ถกูดดัแปลง
เมื�อทําการชารจ์เสร็จแลว้ ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC ออกจากเตา้รับตดิผนัง หรอืถอดสาย USB ออกจากกลอ้ง หากไมป่ฏบิตัติามขั�น
ตอนนี�อาจทําใหแ้บตเตอรี�มอีายกุารใชง้านสั�นลง

ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรี�

ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรี�ปรากฏบนหนา้จอ

A: แบตเตอรี�สงู
B: แบตเตอรี�หมด

ใชเ้วลาประมาณหนึ�งนาทกีวา่ที�ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรี�จะปรากฏอยา่งถกูตอ้ง
ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรี�อาจแสดงปรมิาณไมถ่กูตอ้งภายใตส้ภาพการใชง้านหรอืสภาวะแวดลอ้มบางอยา่ง
ถา้ปรมิาณแบตเตอรี�ไมป่รากฎขึ�นบนหนา้จอ ใหก้ดปุ่ ม DISP (การตั�งคา่แสดงผล) เพื�อแสดงปรมิาณแบตเตอรี�

เวลาในการชารจ์ (ชารจ์เต็ม)

เวลาในการชารจ์คอืประมาณ 285 นาท ีเมื�อใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย)
เวลาในการชารจ์ขา้งตน้คอืเวลาสําหรับกรณีที�ชารจ์แบตเตอรี�ซ ึ�งไมม่ปีระจเุลยที�อณุหภมู ิ25 °C การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่นี�ข ึ�นอย ูก่บั
เงื�อนไขหรอืสถานการณก์ารใชง้าน

การใชง้านแบตเตอรี�อยา่งมปีระสทิธภิาพ
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ประสทิธภิาพของแบตเตอรี�จะลดลงในสภาพแวดลอ้มที�มอีณุหภมูตํิ �า ดงันั �นในท ี�เย็น ระยะเวลาใชง้านของแบตเตอรี�จะส ั�นลง เพื�อให ้
แน่ใจวา่แบตเตอรี�จะใชง้านไดน้าน ขอแนะนําใหพ้กแบตเตอรี�ตดิตวัไวใ้นกระเป๋าที�ชดิกบัรา่งกายของทา่นเพื�อใหแ้บตเตอรี�อ ุน่ และใส่
แบตเตอรี�เขา้ในผลติภณัฑท์นัทกีอ่นเริ�มถา่ยภาพ ระวงัการลดัวงจรไฟฟ้า หากมวีตัถโุลหะ เชน่ กญุแจ อยูใ่นกระเป๋าของทา่น
ประจแุบตเตอรี�อาจหมดอยา่งรวดเร็วถา้ทา่นใชแ้ฟลชหรอืถา่ยภาพตอ่เนื�องบอ่ยครั �ง เปิด/ปิดกลอ้งบอ่ยครั �ง หรอืตั�งคา่จอภาพให ้
สวา่งมาก
ขอแนะนําใหเ้ตรยีมแบตเตอรี�สํารองและทดลองถา่ยภาพกอ่นถา่ยภาพจรงิ
ถา้ขั�วแบตเตอร ี�สกปรก ทา่นอาจไมส่ามารถเปิดผลติภณัฑ ์หรอืแบตเตอรี�อาจไมช่ารจ์อยา่งถกูตอ้ง ในกรณีนี� ใหทํ้าความสะอาด
แบตเตอรี�โดยเชด็ฝุ่ นออกเบาๆ ดว้ยผา้นุ่ม หรอืกา้นสําลี

วธิกีารเก็บรกัษาแบตเตอรี�

เพื�อคงการทํางานของแบตเตอรี� ใหช้ารจ์แบตเตอรี�และคลายประจแุบตเตอรี�ในกลอ้งจนหมดอยา่งนอ้ยปีละครั �งกอ่นจัดเก็บ หลงัจากถอด
แบตเตอรี�ออกจากกลอ้งแลว้ ใหเ้ก็บแบตเตอรี�ในท ี�เย็นและแหง้

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�

แบตเตอรี�มอีายกุารใชง้านที�จํากดั ถา้ทา่นใชแ้บตเตอรี�กอ้นเดมิซํ�าๆ กนั หรอืใชแ้บตเตอรี�กอ้นเดมิเป็นเวลานาน ความจขุองแบตเตอรี�
จะคอ่ยๆ ลดลง ถา้ระยะเวลาที�เหลอือยูข่องแบตเตอรี�ลดส ั�นลงอยา่งมาก อาจถงึเวลาที�ตอ้งเปลี�ยนไปใชแ้บตเตอรี�กอ้นใหม่
อายกุารใชง้านแบตเตอรี�จะแตกตา่งกนัขึ�นอย ูก่บัวธิจัีดเก็บและสภาพการใชง้าน รวมทั�งสภาพแวดลอ้มขณะใชแ้บตเตอรี�ดว้ย

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์แบตเตอรี�

อะแดปเตอร ์AC ที�ใหม้าดว้ย เป็นรุน่ที�ใชง้านกบัผลติภณัฑน์ี�เทา่นั�น อยา่เชื�อมตอ่เขา้กบัอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ื�นๆ การกระทําดงั
กลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ของแทข้อง Sony เทา่นั�น
ถา้หากไฟชารจ์ของผลติภณัฑก์ะพรบิขณะกําลงัชารจ์ ใหถ้อดแบตเตอรี�ท ี�กําลงัชารจ์ออก แลว้ใสแ่บตเตอรี�กอ้นเดมินั�นเขา้ไปใน
ผลติภณัฑอ์ยา่งแน่นหนา ถา้หากไฟชารจ์กะพรบิอกีครั �ง อาจจะแสดงวา่แบตเตอรี�เกดิขอ้ผดิพลาด หรอืทา่นไดใ้สแ่บตเตอรี�ชนดิอื�น
นอกเหนอืจากชนดิที�ระบ ุตรวจสอบวา่แบตเตอรี�เป็นชนดิที�กําหนดหรอืไม ่ 
ถา้หากแบตเตอรี�เป็นชนดิที�ระบ ุใหถ้อดแบตเตอรี�ออก แลว้เปลี�ยนเป็นกอ้นใหมห่รอืกอ้นอื�น พรอ้มทั�งตรวจสอบวา่แบตเตอรี�ท ี�เพ ิ�งใส ่
เขา้ไปนั�นชารจ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่ถา้แบตเตอรี�ท ี�เพ ิ�งใสเ่ขา้ไปชารจ์อยา่งถกูตอ้ง แสดงวา่แบตเตอรี�กอ้นที�ใสก่อ่นหนา้นี�อาจ
ชาํรดุ
ถา้หากไฟชารจ์กะพรบิถงึแมอ้ะแดปเตอร ์ACตอ่อยูก่บัผลติภณัฑแ์ละเตา้รับตดิผนัง แสดงวา่การชารจ์ยตุชิั�วคราวและอย ูใ่นสถานะ
เตรยีมพรอ้ม การชารจ์จะหยดุและเขา้สูส่ถานะเตรยีมพรอ้มโดยอตัโนมตัเิมื�ออณุหภมูอิยูน่อกเหนอืชว่งอณุหภมูใิชง้านที�แนะนํา เมื�อ
อณุหภมูกิลบัคนืสูช่ว่งที�เหมาะสม การชารจ์จะดําเนนิตอ่ และไฟชารจ์จะตดิอกีครั �ง ขอแนะนําใหทํ้าการชารจ์แบตเตอรี�ท ี�อณุหภมูิ
แวดลอ้ม 10°C ถงึ 30°C

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การใส/่การถอดการด์หนว่ยความจาํ

อธบิายวธิกีารใสก่ารด์หน่วยความจํา (แยกจําหน่าย) ลงในผลติภณัฑ์

คาํแนะนํา

เปิดฝาปิดการด์หนว่ยความจาํ1

ใสก่ารด์ SD เขา้ไปในชอ่งเสยีบ 1

เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจําสองชดุ ใหใ้สก่ารด์อนัที�สองเขา้ในชอ่งเสยีบ 2

ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจําจนคลกิเขา้ที�โดยหนัมมุบากของการด์ตามทศิทางที�แสดงในรปู ใสก่ารด์หน่วยความจําใหถ้กูตอ้ง มิ
ฉะนั �นอาจทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้

ประเภทการด์หนว่ยความจาํที�สามารถใสใ่นชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํได้
ชอ่งเสยีบ 1 (ดา้นลา่ง): รองรับการด์ SD (ใชไ้ดก้บั UHS-I และ UHS-II)
ชอ่งเสยีบ 2 (ดา้นบน): รองรับการด์ SD (ใชไ้ดก้บั UHS-I) และสื�อ Memory Stick PRO Duo

2

ปิดฝาปิด3

61



เมื�อทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบักลอ้งนี�เป็นครั �งแรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์ในกลอ้ง เพื�อใหก้ารด์หน่วยความจํามปีระสทิธภิาพที�คงท ี�มากย ิ�ง
ขึ�น

ทา่นสามารถเปลี�ยนชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [ใหสํ้าคญักบัสื�อ
บนัทกึ]

หากตอ้งการบนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หน่วยความจําสองชดุพรอ้มกนั หรอืคน้หาภาพที�บนัทกึไวใ้นชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําสองชดุตาม
ประเภทของภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว) ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [โหมดบนัทกึภาพ]

ใชช้อ่งเสยีบ 1 เมื�อใชก้ารด์ SD เพยีงอนัเดยีว

ใชช้อ่งเสยีบ 2 เมื�อใชส้ ื�อ Memory Stick ในกรณีนี� ใหต้ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 2]

หา้มใสส่ื�อ Memory Stick ในชอ่งเสยีบ 1 การทําเชน่นี�อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

เมื�อตอ้งการถอดการด์หนว่ยความจาํ
เปิดฝาปิดการด์หน่วยความจําและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึ (A) ไมต่ดิสวา่ง จากนั �นกดการด์หน่วยความจําเบา ๆ
หนึ�งครั�ง เพื�อนําการด์ออก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา
ฟอรแ์มต
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การด์หนว่ยความจาํที�สามารถใชไ้ด ้

เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา microSD หรอืสื�อ Memory Stick Micro กบักลอ้งนี� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชต้วัแปลงที�เหมาะสมแลว้

การด์หนว่ยความจาํ SD

สื�อ Memory Stick

หมายเหตุ
ใชช้อ่งเสยีบ 1 เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา UHS-II รวมทั�งเลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] → [ชอ่ง
1]

ไมส่ามารถใชส้ื�อ Memory Stick PRO Duo กบัชอ่งเสยีบ 1 ได ้

เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา SDHC ในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S เป็นเวลานานๆ กลอ้งจะแบง่ภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึออกเป็นไฟลข์นาด
4 GB ทา่นสามารถจัดการไฟลท์ี�แบง่นี�ใหเ้ป็นไฟลเ์ดยีวไดโ้ดยนําเขา้ไฟลเ์หลา่นั�นลงในคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้PlayMemories Home

เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําทั�งชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2 หลงัจากที�ไดต้ั�งคา่กลอ้งแลว้ ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจําสอง
อนัที�มรีะบบไฟลเ์ดยีวกนั ไมส่ามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S พรอ้มกนัได ้เมื�อใชร้ะบบไฟล ์exFAT กบัระบบไฟล ์FAT32 รว่มกนั

[ รปูแบบไฟล]์ ถกูตั�งไวท้ี� [XAVC S 4K] หรอื [XAVC S HD]
ตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] ไวท้ี� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )] หรอื [บ.พรอ้ม ( / )]

รปูแบบการบนัทกึ การด์หนว่ยความจาํที�รองรบั

ภาพนิ�ง การด์ SD/SDHC/SDXC

AVCHD การด์ SD/SDHC/SDXC (Class 4 หรอืเร็วกวา่ หรอื U1 หรอืเร็วกวา่)

XAVC S

4K 60Mbps* 
HD 50Mbps หรอืตํ�ากวา่* 
HD 60Mbps

การด์ SDHC/SDXC (Class 10, หรอื U1 หรอืเร็วกวา่)

4K 100Mbps* 
HD 100Mbps การด์ SDHC/SDXC (U3)

รวมถงึเมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ในเวลาเดยีวกนั*

รปูแบบการบนัทกึ การด์หนว่ยความจาํที�รองรบั

ภาพนิ�ง Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo

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

XAVC S

4K 60Mbps* 
HD 50Mbps หรอืตํ�ากวา่* 
HD 60Mbps

Memory Stick PRO-HG Duo

4K 100Mbps* 
HD 100Mbps —

รวมถงึเมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ในเวลาเดยีวกนั*

การด์หนว่ยความจาํ ระบบไฟล์

การด์หน่วยความจํา SDXC exFAT
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ชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มกอ่นที�จะพยายามก ูไ้ฟลฐ์านขอ้มลูบนการด์หน่วยความจํา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา
จํานวนภาพที�บนัทกึได ้
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

การด์หนว่ยความจาํ ระบบไฟล์

Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, การด์หน่วยความจํา SDHC FAT32
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หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หนว่ยความจาํ

ถา้ทา่นถา่ยภาพและลบภาพซํ�าๆ กนัเป็นเวลานาน ขอ้มลูในไฟลใ์นการด์หน่วยความจําจะกระจัดกระจายและการบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวอาจหยดุชะงักระหวา่งการถา่ยภาพ ในกรณีนี�ใหบ้นัทกึภาพของทา่นลงในเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืที�เก ็บขอ้มลูอื�น จากนั �น
สั�งงาน [ฟอรแ์มต] ดว้ยกลอ้ง
หา้มถอดแบตเตอรี�หรอืการด์หน่วยความจํา หรอืปิดสวติชก์ลอ้ง ขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่งอยู ่เพราะอาจทําใหข้อ้มลู
ในการด์หน่วยความจําเสยีหายได ้
อยา่ลมืสํารองขอ้มลูไวเ้พื�อเป็นการป้องกนั
ไมรั่บประกนัวา่การด์หน่วยความจําทั�งหมดจะทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ภาพที�บนัทกึในการด์หน่วยความจํา SDXC ไมส่ามารถนําเขา้หรอืเปิดดบูนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์AV ที�ไมส่ามารถใชง้านรว่มกบั
exFAT เมื�อเช ื�อมตอ่ดว้ยสาย USB ตรวจสอบวา่อปุกรณส์ามารถใชง้านรว่มกบั exFAT กอ่นจะเชื�อมตอ่อปุกรณก์บักลอ้ง ถา้เชื�อมตอ่
กลอ้งกบัอปุกรณท์ี�ใชร้ว่มกนัไมไ่ด ้จะมขีอ้ความแจง้ใหฟ้อรแ์มตการด์ อยา่ฟอรแ์มตการด์ตามที�ไดรั้บแจง้ เพราะจะเป็นการลบขอ้มลู
ทั�งหมดในการด์ (exFAT เป็นระบบไฟลท์ี�ใชก้บัการด์หน่วยความจํา SDXC)
อยา่ใหก้ารด์หน่วยความจําตกนํ �า
อยา่กระแทก บดิ หรอืทําการด์หน่วยความจําตก
อยา่ใชง้านหรอืเก็บการด์หน่วยความจําภายในสภาพตอ่ไปนี�

สถานที�ท ี�มอีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถที�จอดกลางแดด
สถานที�ซ ึ�งแสงแดดสอ่งถงึโดยตรง
สถานที�ช ื�นหรอืมสีารกดักรอ่น

ถา้ใชก้ารด์หน่วยความจําใกลบ้รเิวณที�มแีมเ่หล็กแรงสงู หรอืใชใ้นสถานที�ซ ึ�งมกีระแสไฟฟ้าสถติหรอืกระแสไฟฟ้ารบกวน ขอ้มลูใน
การด์หน่วยความจําอาจไดรั้บความเสยีหาย
อยา่ใชม้อืหรอืวตัถโุลหะแตะบรเิวณหนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจํา
อยา่วางการด์หน่วยความจําในบรเิวณที�เด็กเล็กเอื�อมถงึ เด็กอาจจะกลนืลงไปได ้
อยา่ถอดประกอบหรอืดดัแปลงการด์หน่วยความจํา
การด์หน่วยความจําอาจรอ้นหลงัจากใชง้านเป็นเวลานาน โปรดระมดัระวงัในการจัดการกบัการด์ดงักลา่ว
ไมรั่บประกนัวา่การด์หน่วยความจําที�ฟอรแ์มตบนคอมพวิเตอรจ์ะสามารถใชก้บัผลติภณัฑน์ี�ได ้ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําใน
ผลติภณัฑน์ี�
ความเร็วในการอา่น/เขยีนขอ้มลู แตกตา่งกนัไปตามการด์หน่วยความจําและอปุกรณท์ี�ใช ้
หา้มใชแ้รงกดมากเกนิไปขณะที�กําลงับนัทกึขอ้มลูลงในพื�นท ี�หน่วยความจําของการด์หน่วยความจํา
อยา่ตดิฉลากบนการด์หน่วยความจําหรอืบนตวัแปลงการด์หน่วยความจํา
ถา้สวติชป้์องกนัการเขยีนหรอืสวติชป้์องกนัการลบของการด์หน่วยความจําถกูตั�งไวท้ี�ตําแหน่ง LOCK ทา่นจะไมส่ามารถบนัทกึหรอื
ลบภาพได ้ในกรณีนี� ใหเ้ลื�อนสวติชไ์ปที�ตําแหน่งบนัทกึ
หากตอ้งการใชส้ื�อ Memory Stick Micro หรอืการด์หน่วยความจํา microSD กบัผลติภณัฑน์ี�:

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบการด์หน่วยความจําเขา้ในอะแดปเตอรเ์ฉพาะแลว้ หากทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ใน
ผลติภณัฑโ์ดยไมใ่ชอ้ะแดปเตอรก์ารด์หน่วยความจํา ทา่นอาจจะไมส่ามารถเอาการด์หน่วยความจําออกมาจากผลติภณัฑไ์ด ้
เมื�อทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําเขา้ไปในตวัแปลงการด์หน่วยความจํา โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบการด์ในทศิทางที�ถกู
ตอ้งและเสยีบเขา้ไปจนสดุ ถา้เสยีบการด์ไมถ่กูตอ้ง อาจสง่ผลใหก้ารทํางานผดิปกติ

เกี�ยวกบัสื�อ Memory Stick PRO Duo และสื�อ Memory Stick PRO-HG Duo:

Memory Stick นี�มฟัีงกช์ั�น MagicGate MagicGate เป็นเทคโนโลยทีี�ไดรั้บการคุม้ครองลขิสทิธิ�ซ ึ�งใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสั
ขอ้มลู  
อปุกรณน์ี�ไมส่ามารถทําการบนัทกึขอ้มลู/การแสดงภาพที�ตอ้งใชฟั้งกช์ั�น MagicGate ได ้
รองรับการถา่ยโอนขอ้มลูความเร็วสงูโดยใชอ้นิเทอรเ์ฟซแบบขนาน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การตดิ/การถอดเลนส์

ปิดกลอ้งกอ่นจะทําการใสห่รอืถอดเลนส์

ถอดฝาปิดตวักลอ้ง (A) ออกจากกลอ้งและถอดฝาปิดทา้ยเลนส ์(B) ออกจากดา้นหลงัเลนส์

ขอแนะนําใหใ้สฝ่าปิดหนา้เลนสเ์มื�อทา่นถา่ยภาพเสร็จแลว้

1

เมาทเ์ลนสโ์ดยใหเ้ครื�องหมายดชันสีขีาว (ดชันเีมาท)์ท ั�งสองบนเลนสแ์ละกลอ้งอยูใ่นแนวเดยีวกนั

ถอืกลอ้งควํ �าลงเพ ื�อป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นละอองและสิ�งสกปรกเขา้ไปในตวักลอ้ง

2

ขณะที�ดนัเลนสเ์บาๆ เขา้หากลอ้ง ใหห้มนุเลนสช์า้ๆ ตามลกูศรจนกวา่จะไดย้นิเสยีงคลกิเขา้ในตาํแหนง่ล็อค3
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เมื�อตอ้งการถอดเลนส์
กดปุ่ มปลดเลนส ์(A) คา้งไวแ้ละหมนุเลนสไ์ปในทศิทางของลกูศรจนหมนุตอ่ไมไ่ด ้
หลงัจากถอดเลนสแ์ลว้ ใหใ้สฝ่าปิดตวักลอ้งเขา้กบักลอ้ง และใสฝ่าปิดเลนสเ์ขา้กบัดา้นหนา้และดา้นหลงัเลนสเ์พื�อป้องกนัฝุ่ นและสิ�ง
สกปรกเขา้ไปในกลอ้งและเลนส์

หมายเหตุ
เมื�อทําการใส/่ถอดเลนส ์ใหทํ้าอยา่งรวดเร็วในบรเิวณที�ปลอดฝ ุ่ น

อยา่กดปุ่ มปลดเลนสข์ณะกําลงัตดิเลนส์

อยา่ใชค้วามรนุแรงขณะตดิเลนส์

ตอ้งมอีะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) หากตอ้งการใชเ้ลนส ์A-mount (แยกจําหน่าย) ดรูายละเอยีดการใชง้านอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทจ์าก
คําแนะนําการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกนักบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

ถา้ทา่นตอ้งการถา่ยภาพแบบ full-frame ใหใ้ชเ้ลนสท์ี�สนับสนุนขนาด full-frame

เมื�อทา่นใชเ้ลนสท์ี�มชีอ่งตอ่ขาตั�ง ใหต้ดิขาตั�งเขา้กบัชอ่งตอ่ขาตั�งของเลนสเ์พื�อชว่ยถว่งนํ�าหนักของเลนสใ์หเ้ทา่กนั

เมื�อถอืกลอ้งที�มเีลนสต์ดิอยู ่ใหจั้บทั�งกลอ้งและเลนสใ์หแ้น่น

อยา่จับสว่นของเลนสท์ี�ย ื�นออกมาเพ ื�อซมูหรอืปรับโฟกสั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใสเ่ลนสฮ์ดู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสเ่ลนสเ์ขา้ไปตรงๆ
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การใสเ่ลนสฮ์ดู

เราขอแนะนําใหท้า่นใชเ้ลนสฮ์ดูเพื�อป้องกนัไมใ่หแ้สงจากภายนอกเฟรมถา่ยภาพสง่ผลกระทบตอ่ภาพถา่ย

หมายเหตุ
ใสเ่ลนสฮ์ดูใหถ้กูตอ้ง มฉิะนั�น เลนสฮ์ดูอาจไมม่ผีลหรอือาจจะมผีลตอ่ภาพเพยีงบางสว่น

เมื�อใสเ่ลนสฮ์ดู อยา่งถกูตอ้ง ดชันเีลนสฮ์ดู (เสน้สแีดง) จะตรงกบัเครื�องหมายดชันสีแีดงบนฮดูพอด ี(อาจไมม่ดีชันเีลนสฮ์ดูบนเลนสบ์างรุน่)

ถอดเลนสฮ์ดูออกเมื�อใชแ้ฟลช เนื�องจากเลนสฮ์ดูจะไปปิดกั�นแสงแฟลชและอาจปรากฏเป็นเงาอยูใ่นภาพ

หากตอ้งการเก็บเลนสฮ์ดูหลงัการถา่ยภาพ ใหใ้สเ่ลนสฮ์ดูเขา้กบัเลนสแ์บบกลบัหลงั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตดิ/การถอดเลนส์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

จดัใหส้ว่นตอ่เลนสฮ์ดูและหวัเลนสอ์ยูต่รงกนั และหมนุเลนสฮ์ดูตามเข็มนาฬกิาจนกระท ั�งคลกิเขา้ที�1
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อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถสวมเลนส ์A-mount (แยกจําหน่าย) เขา้กบัผลติภณัฑน์ี�ได ้
ดรูายละเอยีดไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

หมายเหตุ
เมื�อเลอืกการตั�งคา่อื�นนอกเหนอืจาก [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Lo] สําหรับ [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] โฟกสัจะถกูล็อคระหวา่งการถา่ยภาพแรก แมว้า่จะตั�งคา่
[โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF ตอ่เนื�อง]

ทา่นอาจไมส่ามารถใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทห์รอืโฟกสัอตัโนมตักิบัเลนสบ์างชนดิ ปรกึษาตวัแทนจําหน่ายของ Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�น
ที�ไดรั้บอนุญาตจาก Sony เพื�อขอทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัเลนสท์ี�สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2 หรอื LA-EA4 (แยกจําหน่าย) และกรปิแนวตั�ง (แยกจําหน่าย) ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาใหต้ดิตั�งไวด้ว้ยกนั ถา้ทา่น
ตดิตั�งไวด้ว้ยกนั จะสง่ผลใหร้ะยะหา่งระหวา่งอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทแ์ละกรปิแนวตั�งแคบลง ทําใหก้ารถอืกลอ้งทําไดย้าก

ทา่นไมส่ามารถใชไ้ฟชว่ยโฟกสัเมื�อใชเ้ลนส ์A-mount

เสยีงเลนสแ์ละเสยีงการทํางานของผลติภณัฑอ์าจถกูบนัทกึดว้ยในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว 
ทา่นสามารถปิดเสยีงไดโ้ดยเลอืก MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [การอดัเสยีง] → [ปิด]

ผลติภณัฑอ์าจใชเ้วลานานหรอือาจโฟกสัไดย้าก ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัเลนสท์ี�ใชห้รอืวตัถเุป้าหมาย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA1/LA-EA3
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2/LA-EA4

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA1/LA-EA3

เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA1 (แยกจําหน่าย) หรอือะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA3 (แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่
ไปนี�ได ้

การถา่ยภาพแบบ Full-frame:
LA-EA1: ไมส่ามารถใชง้านได ้
LA-EA3: สามารถใชไ้ดก้บัเลนสถ์า่ยภาพขนาดฟลูเฟรมที�ใชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นั�น
ออโตโ้ฟกสั: 
มเีฉพาะในเลนส ์SAM/SSM เทา่นั�น
ระบบ AF: 
AF แบบตรวจจับเฟส/AF คอนทราสต์
AF/MFเลอืก: 
สามารถเปลี�ยนไดโ้ดยใชส้วติชส์ั�งงานท ี�เลนส ์
โหมดโฟกสั: 
AF ครั �งเดยีว/AF ตอ่เนื�อง*

เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทแ์ละตั�งกลอ้งไวท้ี�โหมดภาพเคล ื�อนไหว โฟกสัอตัโนมตัจิะทํางานเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง หรอื
เมื�อฟังกช์ั�น [เปิด AF] เปิดอยูเ่ทา่นั�น
เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทใ์นโหมดภาพเคลื�อนไหว ใหป้รับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง

พื�นท ี�โฟกสัที�ใชไ้ด:้
เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF แบบตรวจจับเฟส]: 
[กวา้ง]/[กลางภาพ]/[จดุที�ปรับได]้

พื�นท ี�โฟกสัทกุประเภทจะสามารถใชไ้ดเ้มื�อร ุน่ซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื 2.00 หรอืใหมก่วา่

เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF คอนทราสต]์: 
[กวา้ง]/[โซน]/[กลางภาพ]/[จดุที�ปรับได]้/[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]
SteadyShot: 
ในตวักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

การตั�งคา่นี�ไมส่ามารถใชง้านได ้เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไวท้ี� [AF คอนทราสต]์*
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อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2/LA-EA4

เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2 (แยกจําหน่าย) หรอือะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA4 (แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่
ไปนี�ได ้

การถา่ยภาพแบบ Full-frame:
LA-EA2: ไมส่ามารถใชง้านได ้
LA-EA4: สามารถใชไ้ดก้บัเลนสถ์า่ยภาพขนาดฟลูเฟรมที�ใชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นั�น
ออโตโ้ฟกสั: 
ใชง้านได ้
ระบบ AF: 
AF แบบตรวจจับเฟส ซึ�งควบคมุโดยเซน็เซอร ์AF เฉพาะที�อย ูภ่ายในอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์
เลอืก AF/MF:
เลนสท์ี�ไมร่องรับ DMF (ที�มสีวติชเ์ลอืกโหมดโฟกสั): สามารถเปลี�ยนไดโ้ดยใชส้วติชเ์ลอืกโหมดโฟกสับนเลนส์
เลนสท์ี�รองรับ DMF (ที�มสีวติชเ์ลอืกโหมดโฟกสั): สามารถเปลี�ยนไดโ้ดยใชส้วติชเ์ลอืกโหมดโฟกสับนเลนส ์เมื�อต ั�งสวติชเ์ลอืกโหมด
โฟกสับนเลนสไ์ปที� AF ทา่นสามารถเปลี�ยนวธิโีฟกสัไดโ้ดยสั�งงานกลอ้ง
เลนสอ์ื�น ๆ (ที�ไมม่สีวติชเ์ลอืกโหมดโฟกสั): สามารถเปลี�ยนไดโ้ดยสั�งงานกลอ้ง
โหมดโฟกสั:
LA-EA2: AF ครั �งเดยีว/AF ตอ่เนื�อง/DMF*
LA-EA4: AF ครั �งเดยีว/AF ตอ่เนื�อง/AF อตัโนมตั/ิDMF*

แมเ้มื�อต ั�ง [ลําดบัค.สําคญัใน AF-S] ไวท้ี� [เนน้ความสมดลุ] กลอ้งจะเปลี�ยนเป็น [AF มากอ่น] ชั�วคราว
แมเ้มื�อต ั�ง [ลําดบัค.สําคญัใน AF-C] ไวท้ี� [เนน้ความสมดลุ] กลอ้งจะเปลี�ยนเป็น [ถา่ยภาพมากอ่น] ชั�วคราว

พื�นท ี�โฟกสัที�ใชไ้ด:้
กวา้ง/กลางภาพ/จดุที�ปรับได/้AF ล็อคเป้าหมาย
SteadyShot: 
ในตวักลอ้ง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ใชง้านได ้เมื�อใชเ้ลนสท์ี�สนับสนุนโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรงเทา่นั�น*
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กรปิแนวต ั�ง

ทา่นสามารถตดิตั�งกรปิแนวตั�ง (แยกจําหน่าย) เขา้กบัผลติภณัฑน์ี�และบนัทกึภาพในแนวตั�ง ถอดฝาปิดแบตเตอรี�ออกกอ่นที�จะตดิกรปิ
แนวตั�ง ดรูายละเอยีดจากคําแนะนําการใชง้านสําหรับกรปิแนวตั�ง

วธิถีอดฝาปิดแบตเตอรี�
เลื�อนกา้นปลดฝาปิดแบตเตอรี�ของผลติภณัฑน์ี�ไปตามทศิทางของลกูศร  
กา้นฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�จะถกูเก็บไวใ้นฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี�

ทา่นสามารถตดิฝาปิดแบตเตอรี�ท ี�ไดถ้อดออกลงบน กรปิแนวตั�ง เพื�อจะไดไ้มทํ่าหาย
เมื�อตดิกรปิแนวตั�งเขา้กบัผลติภณัฑน์ี� แบตเตอรี�ท ี�เหลอือยูจ่ะแสดงเป็น  

วธิใีสฝ่าปิดแบตเตอรี�
เลื�อนกา้นปลดฝาปิดแบตเตอรี�และจัดใหบ้านพับฝาปิดแบตเตอรี�ตรงกบัรกูา้นฝาปิดแบตเตอรี�เพ ื�อใสฝ่าปิดแบตเตอรี�

คาํแนะนํา
แบตเตอรี�ท ี�อย ูภ่ายในกรปิแนวตั�งสามารถชารจ์ไดข้ณะที�กรปิแนวตั�งตดิอยูก่บักลอ้ง  
ปิดสวติชก์ลอ้งและเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัอะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย) ดว้ยสาย USB จากนั�นเสยีบอะแดปเตอร ์AC กบัเตา้รับตดิผนัง

หมายเหตุ
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA2/LA-EA4 (แยกจําหน่าย) และกรปิแนวตั�งไมไ่ดถ้กูออกแบบมาใหต้ดิตั�งไวด้ว้ยกนั ถา้ทา่นตดิตั�งไวด้ว้ยกนั จะสง่
ผลใหร้ะยะหา่งระหวา่งอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทแ์ละกรปิแนวตั�งแคบลง ทําใหก้ารถอืกลอ้งทําไดย้าก

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การต ั�งภาษา วนัที�และเวลา

หนา้จอการตั�งภาษา วนัที� และเวลาจะแสดงขึ�นโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นเปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ี�เป็นครั �งแรก ขณะเริ�มใชง้านผลติภณัฑน์ี� หรอื
เมื�อแบตเตอร ี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้งคายประจอุอกจนหมด

การรกัษาวนัที�และเวลาเอาไว ้
กลอ้งนี�มแีบตเตอรี�แบบชารจ์ไดอ้ยูภ่ายในกลอ้งเพื�อเก ็บขอ้มลูวนัที�และเวลา และการตั�งคา่อื�นๆ ไมว่า่จะเปิดหรอืปิดสวติชอ์ยู ่หรอืได ้
ชารจ์หรอืไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรี�ก ็ตาม
หากตอ้งการชารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้ง ใหใ้สแ่บตเตอรี�เขา้กบักลอ้งแลว้ปิดสวติชผ์ลติภณัฑท์ิ�งไว ้24 ชั�วโมงข ึ�นไป
ถา้นาฬกิามกีารรเีซต็ทกุครั �งท ี�ชารจ์แบตเตอรี� อาจเป็นเพราะแบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้งเสื�อมประสทิธภิาพ โปรดปรกึษา
ศนูยบ์รกิาร

คาํแนะนํา
หากตอ้งการตั�งวนัที�และเวลา หรอืตําแหน่งทางภมูศิาสตรอ์กีครั�งหลงัจากทําการตั�งวนัที�และเวลาเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลอืก MENU → 
(ตั�งคา่) → [ตั�ง วนัที�/เวลา] หรอื [ตั�งคา่ทอ้งที�]

หมายเหตุ
ถา้การตั�งคา่วนัที�และเวลาถกูยกเลกิกลางคนั หนา้จอตั�งคา่วนัที�และเวลาจะปรากฏทกุครั �งท ี�ทา่นเปิดกลอ้ง

กลอ้งนี�ไมม่รีะบบสําหรับการใสว่นัที�ลงบนภาพถา่ย ทา่นสามารถใสว่นัที�ลงในภาพถา่ย จากนั�นบนัทกึและพมิพไ์ด ้โดยใช ้PlayMemories Home
(สําหรับ Windows เทา่นั�น)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง วนัที�/เวลา
ตั�งคา่ทอ้งที�

เปิดกลอ้ง

หนา้จอตั�งคา่ภาษาจะปรากฏขึ�น ตามดว้ยหนา้จอตั�งคา่วนัที�และเวลา

1

เลอืกภาษา แลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ2

ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืก [ตกลง] บนหนา้จอ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ ม3

เลอืกตาํแหนง่ทางภมูศิาสตรท์ ี�ตอ้งการ จากน ั�นกดตรงท ี�กลางป ุ่ ม4

เลอืกรายการต ั�งคา่โดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ หรอืโดยหมนุปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ ม5

ต ั�งคา่ [ปรบัเวลาฤดรูอ้น], [วนัที�/เวลา] และ [รปูแบบวนัที�] โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ ม

เวลาเที�ยงคนืจะแสดงเป็น 12:00 AM และเวลากลางวนัจะแสดงเป็น 12:00 PM เมื�อต ั�งคา่ [วนัที�/เวลา]
เปลี�ยนคา่โดยใชด้า้นบน/ลา่ง เมื�อต ั�งคา่ [วนัที�/เวลา]

6

ทาํซํ�าข ั�นตอนท ี� 5 และ 6 เพื�อต ั�งคา่รายการอื�น จากน ั�นเลอืก [ตกลง] แลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ ม7
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การใชง้านปุ่ มควบคมุ
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คาํแนะนําในกลอ้ง

[คําแนะนําในกลอ้ง] จะแสดงรายละเอยีดของรายการ MENU รายการ Fn (ฟังกช์ั�น) และการตั�งคา่
กําหนดฟังกช์ั�น [คําแนะนําในกลอ้ง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการลว่งหนา้โดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง] → คยีท์ ี�ตอ้งการ จากน ั�นกาํหนดฟงั
กช์ ั�น [คาํแนะนําในกลอ้ง] ใหก้บัคยี ์

ไมส่ามารถกําหนดฟังกช์ั�น [คําแนะนําในกลอ้ง] ใหก้บัคยีบ์างคยีไ์ด ้

1

เลอืก MENU หรอืรายการ Fn ที�ทา่นตอ้งการดรูายละเอยีด จากน ั�นกดป ุ่ มที�จะกาํหนดใหก้บัฟงักช์ ั�น [คาํแนะนําในกลอ้ง]

รายละเอยีดของรายการจะแสดงขึ�น

2
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การถา่ยภาพนิ�ง

เมื�อตอ้งการถา่ยภาพโดยล็อคโฟกสัไวท้ ี�วตัถทุ ี�ตอ้งการ (ล็อคโฟกสั)
ถา่ยภาพโดยล็อคโฟกสับนวตัถทุี�ตอ้งการ ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัิ

เลอืกโหมดถา่ยภาพที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุปรบัโหมด1

ปรบัมมุของหนา้จอ แลว้ถอืกลอ้งไวห้รอืมองผา่นชอ่งมองภาพ แลว้ถอืกลอ้งไว้2

เมื�อตดิเลนสซู์ม ใหข้ยายภาพโดยหมนุแหวนปรบัซูม3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเพ ื�อปรบัโฟกสั

เมื�อปรับโฟกสัภาพได ้เสยีงบปีจะดงัขึ�นและตวัแสดง (เชน่ ) จะตดิสวา่ง

4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ5

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดโฟกสั] → [AF ครั �งเดยีว] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ1.
จัดใหว้ตัถอุยูใ่นบรเิวณ AF แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง2.
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คาํแนะนํา
เมื�อผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมตัไิมไ่ด ้ตวัแสดงโฟกสัจะกะพรบิและไมม่เีสยีงบปี ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืเปลี�ยนการต ั�งคา่โฟกสัใน
โหมด [AF ตอ่เนื�อง]  จะตดิสวา่ง และเสยีงบปีที�แสดงใหท้ราบวา่ปรับโฟกสัไดแ้ลว้จะไมด่งัขึ�น

ไอคอนที�แสดงวา่กําลงัเขยีนขอ้มลูจะปรากฏขึ�นหลงัถา่ยภาพ หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไอคอนปรากฏข ึ�น

หมายเหตุ
เมื�อวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว ทา่นไมส่ามารถล็อคโฟกสัไดแ้มเ้มื�อไดต้ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ แลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รายการฟังกช์ั�นของป ุ่ มหมนุปรับโหมด
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล (ซมู)
การเปิดดภูาพนิ�ง
แสดงภาพอตัโนมตัิ
โหมดโฟกสั
บรเิวณปรับโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

โฟกสัจะถกูล็อค

ถา้ปรับโฟกสัไปที�วตัถไุดย้าก ใหต้ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [กลางภาพ] หรอื [จดุที�ปรับได]้

ขณะที�กดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งคา้งไว ้จัดใหว้ตัถกุลบัไปอยูตํ่าแหน่งเดมิเพื�อจัดองคป์ระกอบภาพใหม่3.

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ4.
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โหมดโฟกสั

เลอืกวธิโีฟกสัใหเ้หมาะกบัการเคลื�อนไหวของวตัถุ

รายละเอยีดรายการเมนู
 (AF คร ั�งเดยีว):  

ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสั เมื�อปรับโฟกสัไดแ้ลว้ ใชโ้หมดนี�เม ื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหว
 (AF อตัโนมตั)ิ:  

[AF ครั �งเดยีว] และ [AF ตอ่เนื�อง] จะเปลี�ยนไปตามการเคล ื�อนไหวของวตัถ ุเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสัเมื�อ
กําหนดแลว้วา่วตัถไุมเ่คลื�อนไหว หรอืโฟกสัตอ่เมื�อวตัถเุคลื�อนไหวแลว้ ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง ผลติภณัฑจ์ะถา่ยภาพโดยอตัโนมตัิ
ดว้ย AF ตอ่เนื�องจากภาพถา่ยที�สอง

 (AF ตอ่เนื�อง):  
กลอ้งจะทําการปรับโฟกสัตอ่ไปขณะที�กดป ุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวค้รึ�งหน ึ�ง ใชค้า่นี�เม ื�อวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง] จะไมม่ี
เสยีงบปี เมื�อกลอ้งปรับโฟกสัไดแ้ลว้

 (DMF):  
ทา่นสามารถปรับละเอยีดดว้ยตวัเองได ้หลงัจากปรับโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ เพื�อชว่ยใหส้ามารถโฟกสัวตัถไุดร้วดเร็วขึ�นกวา่เมื�อใชโ้หมด
โฟกสัดว้ยตวัเองตั�งแตเ่ร ิ�มตน้ ฟังกช์ั�นน ี�ชว่ยอํานวยความสะดวกในสถานการณต์า่งๆ เชน่ การถา่ยภาพมาโคร

 (โฟกสัดว้ยตวัเอง):  
ปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง หากทา่นไมส่ามารถโฟกสัไปยงัวตัถทุี�ตอ้งการโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิใหใ้ชก้ารปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง

ตวัแสดงโฟกสั
(ตดิสวา่ง): 

วตัถอุยูใ่นโฟกสัและล็อคโฟกสัแลว้
(กะพรบิ): 

วตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสั
(ตดิสวา่ง): 

วตัถอุยูใ่นโฟกสั กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนื�องไปตามการเคล ื�อนไหวของวตัถุ
(ตดิสวา่ง): 

กําลงัปรับโฟกสั

วตัถซุึ�งปรบัโฟกสัไดย้ากเมื�อใชโ้หมดโฟกสัอตัโนมตั ิ
วตัถทุี�มดืและอยูไ่กล
วตัถมุคีอนทราสตน์อ้ย
วตัถอุยูห่ลงักระจก
วตัถทุี�เคล ื�อนท ี�เร็ว
แสงสะทอ้นหรอืผวิวตัถเุป็นมนัวาว
แสงกะพรบิ
วตัถยุอ้นแสง
รปูแบบซํ�าๆ ตอ่เนื�องกนั เชน่ ดา้นหนา้อาคาร
วตัถใุนพื�นท ี�โฟกสัซึ�งมรีะยะโฟกสัตา่งกนั

คาํแนะนํา
ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง] ทา่นสามารถล็อคโฟกสัไดโ้ดยกดปุ่ มที�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ปรับโฟกสั] คา้งไว ้

เมื�อต ั�งโฟกสัไปที�ระยะอนันตใ์นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองหรอืโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดว้างโฟกสัไวท้ี�วตัถซุ ึ�งอย ูไ่กล
เพยีงพอ โดยการตรวจสอบจอภาพหรอืชอ่งมองภาพ

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หมายเหตุ
[AF อตัโนมตั]ิ จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อใชเ้ลนสท์ี�รองรับ AF แบบตรวจจับเฟสเทา่นั�น

เมื�อต ั�งคา่ [AF ตอ่เนื�อง] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ เอาไว ้มมุภาพอาจเปลี�ยนไปทลีะนอ้ยขณะกําลงัโฟกสั แตจ่ะไมส่ง่ผลตอ่ภาพจรงิที�บนัทกึได ้

ทา่นจะใชง้านไดเ้ฉพาะ [AF ตอ่เนื�อง] และ [โฟกสัดว้ยตวัเอง] เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืเมื�อต ั�งคา่ปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที� 

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
โฟกสัดว้ยตวัเอง
MF Assist (ภาพนิ�ง)
AF แบบตรวจจับเฟส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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บรเิวณปรบัโฟกสั

เลอืกบรเิวณปรับโฟกสั ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อปรับโฟกสัใหเ้หมาะสมไดย้ากในโหมดโฟกสัอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
 กวา้ง :

โฟกสัวตัถทุี�ครอบคลมุทกุระยะของหนา้จอโดยอตัโนมตั ิเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งในโหมดถา่ยภาพนิ�ง กรอบสเีขยีวจะปรากฏ
รอบบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั

 โซน :
เลอืกโซนที�จะโฟกสับนจอภาพ และผลติภณัฑจ์ะเลอืกพื�นท ี�โฟกสัโดยอตัโนมตัิ

 กลางภาพ :
ปรับโฟกสัไปที�วตัถทุี�อย ูก่ ึ�งกลางของภาพโดยอตัโนมตั ิใชร้ว่มกบัฟังกช์ั�นโฟกสัล็อค เพื�อสรา้งองคป์ระกอบภาพตามที�ตอ้งการ

 จดุที�ปรบัได ้:
ชว่ยใหส้ามารถเลื�อนกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการในหนา้จอ และปรับโฟกสัที�วตัถขุนาดเล็กมากในบรเิวณแคบ ๆ ได ้

 จดุที�ปรบัไดแ้บบขยาย :
หากผลติภณัฑไ์มส่ามารถโฟกสัที�จดุเดยีวที�เลอืกไวไ้ด ้ผลติภณัฑจ์ะใชจ้ดุโฟกสัรอบ ๆ จดุที�ปรับไดเ้ป็นบรเิวณที�มคีวามสําคญัเป็นอนัดบั
สองเพื�อปรับโฟกสัใหไ้ด ้

     AF ล็อคเป้าหมาย :
เมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งและคา้งไว ้ผลติภณัฑจ์ะตดิตามวตัถภุายในบรเิวณโฟกสัอตัโนมตัทิี�เลอืกไว ้การตั�งคา่นี�จะใชง้านไดเ้ฉพาะ
เมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง] วางเคอรเ์ซอรไ์ปที� [AF ล็อคเป้าหมาย] บนหนา้จอตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] จากนั �นเลอืก
บรเิวณที�ตอ้งการเพื�อเร ิ�มการตดิตามโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถยา้ยบรเิวณเริ�มตดิตามไปยงัจดุที�
ตอ้งการ โดยกําหนดใหบ้รเิวณนั�นเป็นโซน จดุที�ปรับได ้หรอืจดุที�ปรับไดแ้บบขยาย

ตวัอยา่งของการแสดงกรอบการโฟกสั
กรอบการโฟกสัจะแตกตา่งกนัดงัที�แสดงไวด้า้นลา่ง

เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดใหญ ่

เม ื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็ก

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [โซน] กรอบการโฟกสัอาจสลบัไปมาระหวา่ง “เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดใหญ”่ กบั
“เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็ก” ขึ�นอย ูก่บัวตัถหุรอืสถานการณ์
เมื�อทา่นตดิเลนส ์A-mount กบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA1 หรอื LA-EA3) (แยกจําหน่าย) และตั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที�
[AF แบบตรวจจับเฟส] กรอบการโฟกสัสําหรับ “เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็ก” อาจแสดงขึ�น

เมื�อโฟกสัไดโ้ดยอตัโนมตัติามระยะท ั�งหมดของจอภาพ

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากซมูดว้ยเลนส ์การตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] จะถกูปิดการใชง้าน และกรอบการโฟกสัจะแสดง
เป็นเสน้ประ AF จะจับที�บรเิวณจดุกึ�งกลางและรอบ ๆ เป็นหลกั

เมื�อตอ้งการยา้ยพื�นท ี�โฟกสั
ทา่นสามารถยา้ยพื�นท ี�โฟกสัใน [จดุที�ปรับได]้, [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] หรอื [โซน] ไดโ้ดยใชปุ้่ มเลอืก หากกําหนด [มาตรฐานโฟกสั]
ใหต้รงกลางของปุ่ มเลอืกไวล้ว่งหนา้ ทา่นสามารถยา้ยกรอบการโฟกสักลบัไปที�ตรงกลางจอภาพไดโ้ดยกดตรงกลางปุ่ มเลอืก
ทา่นสามารถเลื�อนกรอบการโฟกสัอยา่งรวดเร็วไดโ้ดยแตะแลว้ลากกรอบการโฟกสันั�นในจอภาพ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] ไว ้
ลว่งหนา้

คาํแนะนํา
ในการตั�งคา่เริ�มตน้ จะกําหนด [บรเิวณปรับโฟกสั] ใหก้บัปุ่ ม C2

หมายเหตุ
[บรเิวณปรับโฟกสั] จะถกูล็อคไวท้ี� [กวา้ง] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

พื�นท ี�โฟกสัอาจไมส่วา่งขึ�นในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง หรอืเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุในครั �งเดยีว

เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว จะไมส่ามารถเลอืก [AF ล็อคเป้า
หมาย] เป็น [บรเิวณปรับโฟกสั] ได ้

เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] ไวท้ี� [สตัว]์ [AF ล็อคเป้าหมาย] จะไมส่ามารถเลอืกเป็น [บรเิวณปรับโฟกสั] ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส
การปรับการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) (สลบั AF แนวตั�งนอน)
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การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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AF แบบตรวจจบัเฟส

เมื�อมจีดุ AF แบบตรวจจับเฟสภายในพื�นท ี�โฟกสัอตัโนมตั ิผลติภณัฑจ์ะใชโ้ฟกสัอตัโนมตัผิสมระหวา่ง AF แบบตรวจจับเฟสและ AF คอ
นทราสต์

หมายเหตุ
AF แบบตรวจจับเฟสใชง้านไดเ้มื�อตดิเลนสท์ี�ใชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นั�น หากทา่นใชเ้ลนสท์ี�ไมร่องรับ AF แบบตรวจจับเฟส ทา่นจะไมส่ามารถใช ้[AF
อตัโนมตั]ิ, [ ความไว AF ตดิตาม], [ ความไว AF ตดิตาม] หรอื [ ความเร็วขบั AF] ได ้ 
นอกจากนี� แมว้า่จะใชเ้ลนสท์ี�ใชร้ว่มกนัไดซ้ ึ�งซ ื�อมากอ่นหนา้นี� แต ่AF แบบตรวจจับเฟสก็อาจไมทํ่างาน เวน้แตจ่ะไดอ้พัเดตเลนสแ์ลว้ ดรูาย
ละเอยีดเกี�ยวกบัเลนสท์ี�สนับสนุน ไดบ้นเว็บไซตข์อง Sony ในพื�นท ี�ของทา่น หรอืปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�นท ี�ไดรั้บ
อนุญาตจากSony

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบ AF (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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มาตรฐานโฟกสั

หากทา่นกําหนด [มาตรฐานโฟกสั] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเองที�ตอ้งการ ทา่นสามารถเรยีกใชฟั้งกช์ั�นท ี�เป็นประโยชน ์เชน่ โฟกสัวตัถทุี�อย ูต่รง
กลางจอภาพโดยอตัโนมตัติามการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสั

เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรบัโฟกสั] ไวท้ ี� [โซน], [จดุที�ปรบัได]้ หรอื [จดุที�ปรบัไดแ้บบขยาย]:
การกดคยีจ์ะยา้ยกรอบการโฟกสักลบัมาที�ตรงกลาง
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรบัโฟกสั] ไวท้ ี� [กวา้ง] หรอื [กลางภาพ]:

เมื�อต ั�งคา่ [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] ไวท้ี� [เปิด] [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] ทา่นสามารถเปิดใชง้านไดโ้ดยกดคยี ์กลอ้งจะตรวจจับวตัถุ
ในตําแหน่งตรงกลางของจอภาพ และเริ�มตดิตามวตัถดุงักลา่ว เมื�อกดตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ ขณะที�ส ั�งงาน [AF ล็อคเป้าหมายก
ลาง]
เมื�อต ั�งคา่ [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] ไวท้ี� [ปิด] กลอ้งจะโฟกสัที�จดุตรงกลาง

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถตั�งฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] เป็น [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
บรเิวณปรับโฟกสั
AF ล็อคเป้าหมายกลาง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] → คยีท์ ี�ตอ้งการ จากน ั�นกาํหนดฟงักช์ ั�น [มาตรฐานโฟกสั] ให้
กบัคยี ์

เพื�อใชฟั้งกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว เลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง]
→ ปุ่ มที�ตอ้งการ จากนั �นกําหนด [มาตรฐานโฟกสั] ใหก้บัคยี์

1

กดคยีท์ ี�กาํหนดใหก้บัฟงักช์ ั�น [มาตรฐานโฟกสั]

เมื�อกดคยี ์ขอบเขตการใชง้านจะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่สําหรับ [บรเิวณปรับโฟกสั] และ [AF ล็อคเป้าหมายกลาง]

2
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ต ั�งคา่โฟกสั

กําหนดคา่ฟังกช์ั�นโฟกสัโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ มควบคมุ

เมื�อต ั�งคา่โหมดโฟกสัไปที�โฟกสัอตัโนมตัหิรอืโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัและตําแหน่งของกรอบการโฟกสั สามารถยา้ยกรอบการโฟกสัเฉพาะเมื�อต ั�ง [บรเิวณปรับโฟกสั] ไว ้
ที�รายการตอ่ไปนี�

[โซน]
[จดุที�ปรับได]้
[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: เลื�อนกรอบพ ื�นท ี�โฟกสัขึ�น/ลง
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: เลื�อนกรอบพ ื�นท ี�โฟกสัไปทางขวา/ซา้ย
ปุ่ มควบคมุ: เลอืกพื�นท ี�โฟกสั

เมื�อต ั�งโหมดโฟกสัไวท้ ี�โฟกสัดว้ยตวัเอง
ทา่นสามารถกําหนดพื�นท ี�สําหรับขยายใหใ้หญข่ึ�นเม ื�อโฟกสัดว้ยตวัเอง
ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: เลื�อนพ ื�นท ี�สําหรับขยายในทศิทางขึ�น/ลง
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: เลื�อนพ ื�นท ี�สําหรับขยายไปทางขวา/ซา้ย
ปุ่ มควบคมุ: เลื�อนพ ื�นท ี�สําหรับขยายในทศิทางขึ�น/ลง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่โฟกสั]1

ทาํการต ั�งคา่โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัหรอื ปุ่ มควบคมุ2

85



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การปรบัการต ั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวต ั�ง) (สลบั AF แนวต ั�งนอน)

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะเปลี�ยน [บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) ฟังกช์ั�น
นี�มปีระโยชนเ์มื�อถา่ยฉากที�ทา่นตอ้งเปลี�ยนตําแหน่งของกลอ้งบอ่ย ๆ เชน่ ภาพบคุคลหรอืฉากกฬีา

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมเ่ปลี�ยน [บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง)
จดุที�ปรบั AF เทา่น ั�น:
เปลี�ยนตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) ล็อค [บรเิวณปรับโฟกสั] แลว้
จดุ AF + บรเิวณ AF:
เปลี�ยนท ั�ง [บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง)

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อเลอืก [จดุ AF + บรเิวณ AF] ไว้

(A) แนวตั�ง: [จดุที�ปรับได]้ (มมุบนซา้ย)
(B) แนวนอน: [จดุที�ปรับได]้ (มมุบนขวา)
(C) แนวตั�ง: [โซน] (มมุลา่งซา้ย)

ตรวจพบทศิทางของกลอ้งสามทศิทาง: แนวนอน แนวตั�งท ี�ดา้นขา้งของปุ่ มชตัเตอรห์นัขึ�น และแนวตั�งท ี�ดา้นขา้งของปุ่ มชตัเตอรค์วํ �า
ลง

หมายเหตุ
หากการตั�งคา่สําหรับ [ สลบั AF แนวตั�งนอน] ถกูเปลี�ยน การตั�งคา่โฟกสัสําหรับทศิทางของกลอ้งแตล่ะทศิทางจะไมถ่กูเก็บไว ้

[บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัจะไมเ่ปลี�ยนแมเ้มื�อต ั�งคา่ [ สลบั AF แนวตั�งนอน] ไวท้ี� [จดุ AF + บรเิวณ AF] หรอื [จดุที�
ปรับ AF เทา่นั�น] ในกรณีตอ่ไปนี�
เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
ขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว
ขณะใชฟั้งกช์ั�นซมูดจิติอล
ขณะโฟกสัอตัโนมตัเิปิดใชง้านอยู่
เมื�อ [ตั�งคา่โฟกสั] เปิดใชง้านอยู่
ระหวา่งถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ระหวา่งนับถอยหลงัสําหรับระบบตั�งเวลา
เมื�อ [ขยายโฟกสั] เปิดอยู่

เมื�อทา่นถา่ยภาพทนัทหีลงัเปิดสวติชก์ลอ้งและกลอ้งอยูใ่นแนวตั�ง ภาพแรกจะถกูถา่ยดว้ยการตั�งคา่โฟกสัในแนวนอนหรอืดว้ยการตั�งคา่โฟกสั
ลา่สดุ

ไมส่ามารถตรวจจับทศิทางของกลอ้งไดเ้มื�อเลนสห์นัขึ�นหรอืลง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ สลบั AF แนวต ั�งนอน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ควบคมุ AF/MF

ทา่นสามารถเปลี�ยนสลบัโหมดโฟกสัจากอตัโนมตัเิป็นโฟกสัเองหรอืกลบักนั ไดอ้ยา่งงา่ยดายขณะถา่ยภาพ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งขยบั
ตําแหน่งมอืจับ

รายละเอยีดรายการเมนู
กดควบคมุ AF/MF คา้ง :
เปลี�ยนโหมดโฟกสัขณะที�ป ุ่ มถกูกดคา้งไว ้
กดสลบัควบคมุ AF/MF :
เปลี�ยนโหมดโฟกสัจนกระทั�งป ุ่ มถกูกดอกีครั �ง

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถตั�งฟังกช์ั�น [กดควบคมุ AF/MF คา้ง] เป็น [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง] ของปุ่ มควบคมุได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง] → ปุ่ มที�ตอ้งการ → [กดควบคมุ
AF/MF คา้ง] หรอื [กดสลบัควบคมุ AF/MF]

1
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AF ดว้ยชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

เลอืกวา่ตอ้งการปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งหรอืไม ่เลอืก [ปิด] เพื�อปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกกนั

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
โฟกสัอตัโนมตัทํิางานเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ปิด:
โฟกสัอตัโนมตัไิมทํ่างานแมท้า่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

วธิที ี�เป็นประโยชนใ์นการปรบัโฟกสัแบบไมโคร
เมื�อตดิเลนส ์A-mount การเปิดใชง้านฟังกช์ั�นการปรับโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยปุ่ มอื�นท ี�ไมใ่ชปุ่่ มชตัเตอรจ์ะชว่ยใหส้ามารถปรับโฟกสัได ้
แมน่ยํากวา่เมื�อทําการปรับโฟกสัดว้ยตวัเองไปพรอ้มๆ กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เปิด AF
Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)
AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)
ขยายโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AF ดว้ยชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

ตั�งคา่ [ AF ดว้ยชตัเตอร]์ ไปที� [ปิด]1.
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] → กําหนดฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] ใหก้บัคยีท์ี�
ตอ้งการ

2.

ตั�งคา่ [ Eye-Start AF] ไวท้ี� [ปิด] เพื�อเล ี�ยงการโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อมองภาพผา่นทางชอ่งมองภาพ3.
กดปุ่ ม AF-ON เพื�อปรับโฟกสั4.
กดคยีท์ี�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จากนั �นหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพื�อทําการปรับโฟกสัแบบ micro-adjustment5.
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ6.
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เปิด AF

ทา่นสามารถปรับโฟกสัโดยไมต่อ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง การตั�งคา่ของ [โหมดโฟกสั] จะยงัมผีล

คาํแนะนํา
ตั�งคา่ [ AF ดว้ยชตัเตอร]์ ไวท้ี� [ปิด] เมื�อไมต่อ้งการใหทํ้าการปรับโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยปุ่ มชตัเตอร์

ตั�งคา่ [ AF ดว้ยชตัเตอร]์, [ AF ลว่งหนา้] และ [ Eye-Start AF] ไปที� [ปิด] เพื�อโฟกสัไปที�ระยะถา่ยภาพที�เจาะจงโดยคาดเดา
ตําแหน่งของวตัถุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
AF ดว้ยชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)
AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)
Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม AF-ON (เปิด AF) ขณะถา่ยภาพในโหมดโฟกสัอตัโนมตั ิ1
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ต ั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

ฟังกช์ั�นน ี�ใชเ้พื�อกําหนดวา่กลอ้งจะโฟกสัที�ใบหนา้หรอืดวงตาเป็นอนัดบัแรกหรอืไม่
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
ใบหนา้/ตากอ่นใน AF:
ตั�งคา่วา่จะตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาในพื�นท ี�โฟกสั และโฟกสัดวงตา (ตามตา AF) เมื�อโฟกสัอตัโนมตัเิปิดใชง้านหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
เป้าหมายที�คน้หา:
เลอืกเป้าหมายที�จะตรวจจับ  
[มนุษย]์: ตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาของบคุคล  
[สตัว]์: ตรวจจับดวงตาของสตัว ์ใบหนา้สตัวจ์ะไมถ่กูตรวจจับ
แสดงเฟรมคน้ใบหนา้:
ตั�งคา่วา่จะแสดงกรอบคน้หาใบหนา้เมื�อตรวจจับใบหนา้ของบคุคลหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
แสดงตาสตัว:์
ตั�งคา่วา่จะแสดงกรอบคน้หาดวงตาเมื�อตรวจจับดวงตาของสตัวห์รอืไม ่([เปิด]/[ปิด])

กรอบคน้หาใบหนา้
เมื�อผลติภณัฑพ์บใบหนา้ กรอบคน้หาใบหนา้สเีทาจะปรากฏ เมื�อผลติภณัฑพ์บวา่ระบบโฟกสัอตัโนมตัเิปิดทํางาน กรอบคน้หาใบหนา้จะ
เปลี�ยนเป็นสขีาว  
ในกรณีที�ทา่นไดบ้นัทกึลําดบัความสําคญัของแตล่ะใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้] ผลติภณัฑจ์ะเลอืกใบหนา้ที�มคีวามสําคญัลําดบั
แรกโดยอตัโนมตัแิละเฟรมคน้หาภาพใบหนา้นั�นจะเปล ี�ยนเป็นสขีาว เฟรมคน้หาภาพใบหนา้ของใบหนา้อื�นท ี�บนัทกึไวจ้ะเปลี�ยนเป็นสแีดง
อมมว่ง

กรอบคน้หาดวงตา
กรอบคน้หาตาขาวจะปรากฏเมื�อตรวจจับดวงตา และกลอ้งจะกําหนดวา่การโฟกสัอตัโนมตัเิป็นไปไดห้รอืไม ่ซึ�งข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่
กรอบคน้หาดวงตาจะแสดงตามนี�เม ื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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[AF ตามตา] โดยคยีก์าํหนดเอง
ฟังกช์ั�นตามตา AF ยงัสามารถใชไ้ดโ้ดยกําหนด [AF ตามตา] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเอง กลอ้งสามารถโฟกสัไปที�ดวงตาตราบเทา่ที�ทา่นกด
คยีนั์�น ซึ�งจะมปีระโยชนเ์มื�อทา่นตอ้งการใชฟั้งกช์ั�นตามตา AF ชั�วคราวกบัทั�งหนา้จอ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [บรเิวณปรับ
โฟกสั]  
เชน่ หากตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ และทา่นตอ้งการใหก้ลอ้งโฟกสัดวงตานอกกรอบโฟกสั ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�น
ตามตา AF โดยกดคยีกํ์าหนดเองที�ไดกํ้าหนด [AF ตามตา] ไวโ้ดยไมต่อ้งเปลี�ยน [บรเิวณปรับโฟกสั]

คาํแนะนํา
หากทา่นตอ้งการใหก้รอบคน้หาใบหนา้หรอืดวงตาหายไปภายในระยะเวลาหนึ�งหลงัจากกลอ้งโฟกสัใบหนา้หรอืดวงตา ใหต้ั�งคา่ [ออโตเ้คลยีร์
บรเิวณ AF] ไปที� [เปิด]

ในการตรวจจับดวงตาของสตัว ์ใหจั้ดเรยีงองคป์ระกอบเพื�อใหด้วงตาทั�งสองขา้งและจมกูของสตัวอ์ยูภ่ายในมมุภาพ

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [มนุษย]์ จะไมต่รวจจับดวงตาของสตัว ์เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ จะไมต่รวจจับใบหนา้ของบคุคล

เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [บคุคล] ใต ้[เลอืกบรรยากาศ] กลอ้งจะล็อคคา่ [ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] ไวท้ี� [เปิด] และล็อคคา่ [เป้าหมายที�คน้หา]
ไวท้ี� [มนุษย]์

เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[AF ล็อคเป้าหมาย]
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]
[ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ]
[ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น]

ฟังกช์ั�น [AF ตามตา] อาจทํางานไดไ้มด่นัีกในสถานการณต์อ่ไปนี�:
เมื�อบคุคลในภาพใสแ่วน่กนัแดด
เมื�อผมปิดดวงตา
ในสภาวะที�แสงนอ้ยหรอืยอ้นแสง
เมื�อหลบัตา
เมื�อวตัถอุยูใ่นที�รม่
เมื�อวตัถอุยูน่อกโฟกสั
เมื�อวตัถเุคลื�อนไหวมากเกนิไป

ถา้วตัถเุคลื�อนไหวมากเกนิไป กรอบคน้หาอาจแสดงไมถ่กูตอ้งเหนอืดวงตา

ในบางสถานการณ ์ไมส่ามารถโฟกสัดวงตาได ้

เมื�อกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัไปยงัดวงตาของบคุคล กลอ้งจะตรวจจับและโฟกสัใบหนา้แทน กลอ้งไมส่ามารถโฟกสัดวงตาไดเ้มื�อไมม่กีารตรวจจับ
ใบหนา้ของบคุคล

ผลติภณัฑน์ี�อาจจะไมพ่บใบหนา้เลย หรอือาจจะเขา้ใจผดิวา่วตัถอุื�นเป็นใบหนา้ในบางกรณี

ฟังกช์ั�นตามตา AF ไมส่ามารถใชง้านได ้เมื�อต ั�งคา่ปุ่ มหมนุปรับโหมดไวท้ี�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลื�อนไหว

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → คยีท์ี�ตอ้งการ จากนั �นกําหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ใหก้บัคยี์1.
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] → [เป้าหมายที�คน้หา] → การตั�งคา่ที�ตอ้งการ2.
หนักลอ้งไปทางใบหนา้ของบคุคลหรอืสตัว ์แลว้กดคยีท์ี�ทา่นไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ไว ้3.
กดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีท์ี�กําหนด4.
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กรอบคน้หาดวงตาจะไมแ่สดงเมื�อฟังกช์ั�นตามตา AF ไมส่ามารถใชง้านได ้

ทา่นไมส่ามารถใชร้ะบบคน้หาใบหนา้/ดวงตารว่มกบัฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�:
ฟังกช์ั�นซมูอื�น ๆ นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์
[โปสเตอรไ์รเซชั�น] ภายใต ้[เอฟเฟ็คของภาพ]
ตวัขยายโฟกสั
เมื�อต ั�งคา่ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี� [ววิ], [ทวิทศันก์ลางคนื] หรอื [ตะวนัตกดนิ]
เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [120fps]/[100fps] ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นคน้หาใบหนา้ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ถา่ยภาพเคลื�อนไหวท ี�ต ั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [120p]/[100p]

สามารถคน้หาใบหนา้ของวตัถไุดส้งูสดุ 8 ใบหนา้

แมจ้ะตั�งคา่ [แสดงเฟรมคน้ใบหนา้] ไวท้ี� [ปิด] กรอบการโฟกสัสเีขยีวจะปรากฏเหนอืใบหนา้ที�อย ูใ่นโฟกสั

เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] จะถกูล็อคไวท้ี� [เปิด]

แมเ้มื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ ดวงตาของสตัวบ์างชนดิก็ไมส่ามารถตรวจจับได ้

แมเ้มื�อต ั�งคา่ [แสดงตาสตัว]์ เป็น [ปิด] กรอบการโฟกสัสเีขยีวก็ยงัปรากฏเหนอืดวงตาที�อย ูใ่นโฟกสั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดโฟกสั
บรเิวณปรับโฟกสั
ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

AF ในขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถโฟกสัไปที�วตัถไุดแ้มน่ยํามากขึ�นโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตัโิดยการขยายพื�นท ี�ซ ึ�งทา่นตอ้งการจะโฟกสั ขณะที�ภาพท ี�ขยาย
แสดงขึ�น ทา่นสามารถโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็กกวา่จดุที�ปรับได ้

คาํแนะนํา
แนะนําใหใ้ชข้าตั�งกลอ้งเพื�อการระบตํุาแหน่งที�ตอ้งการขยายอยา่งถกูตอ้ง

ทา่นสามารถตรวจสอบตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตัไิดโ้ดยขยายภาพที�แสดง หากตอ้งการปรับตําแหน่งโฟกสัใหม ่ใหป้รับพื�นท ี�โฟกสัในหนา้จอที�ขยาย
จากนั�นกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

หมายเหตุ
หากทา่นขยายพื�นท ี�บรเิวณขอบของหนา้จอ กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัได ้

ไมส่ามารถปรับระดบัแสงและสมดลุแสงขาวขณะกําลงัขยายภาพที�แสดง

[ AF ในขยายโฟกสั] ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว
เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ตอ่เนื�อง]
เมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และตั�งคา่โหมดถา่ยภาพเป็นอยา่งอื�นนอกเหนอืจาก P/A/S/M
เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และตั�ง [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย)

ขณะกําลงัขยายภาพที�แสดง ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะใชง้านไมไ่ด ้
[AF ตามตา]
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]
[ Eye-Start AF]
[ AF ลว่งหนา้]
[ใบหนา้/ตากอ่นใน AF]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AF ในขยายโฟกสั] → [เปิด]1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ขยายโฟกสั]2

ขยายภาพโดยกดตรงกลางปุ่ มเลอืก จากน ั�นปรบัตาํแหนง่โดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มเลอืก

แตล่ะครั �งท ี�กดตรงกลาง กําลงัขยายก็จะเปลี�ยนไป

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเพ ื�อปรบัโฟกสั

กลอ้งจะจับโฟกสัไปที�ตําแหน่งของ  บรเิวณตรงกลางจอภาพ

4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ

กลอ้งจะออกจากการแสดงผลที�ขยายหลงัจากถา่ยภาพ

5
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ขยายโฟกสั
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

AF ล็อคเป้าหมายกลาง

เมื�อทา่นกดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ กลอ้งจะตรวจจับวตัถทุี�อย ูก่ ึ�งกลางหนา้จอและตดิตามวตัถนัุ�นตอ่ไป

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นกําหนดฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] ใหก้บัคยีท์ี�เลอืก ทา่นสามารถเปิดใชง้าน [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] หรอืตรวจจับวตัถอุกีครั �งไดโ้ดยกดคยี์
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [กลางภาพ]

ทา่นสามารถเลอืกวตัถทุี�จะตดิตามขณะถา่ยภาพโดยใชจ้อภาพ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] แลว้เลอืก [จอภาพ+แผน่สมัผัส] หรอื [จอภาพ
สมัผัสเทา่นั�น] ใต ้[จอภาพ/แผน่สมัผัส]

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] อาจทํางานไดไ้มด่นัีกในสถานการณต์อ่ไปนี�:
วตัถเุคลื�อนไหวเร็วเกนิไป
วตัถมุขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป
ไมม่คีอนทราสตร์ะหวา่งวตัถกุบัฉากหลงั
มดื
แสงโดยรอบมกีารเปลี�ยนแปลง

AF ล็อคเป้าหมายไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อถา่ยภาพในโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง
เมื�อใชง้านซมูดจิติอล
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวโดยต ั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไปที� [120p]/[100p]
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นโดยต ั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไปที� [120fps]/[100fps]
เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] ไวท้ี� [สตัว]์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
มาตรฐานโฟกสั

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิด]1

จดักรอบเป้าหมาย (A) ใหอ้ยูเ่หนอืวตัถ ุแลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ มเควบคมุ

กดตรงกลางปุ่ มอกีครั �งเพ ื�อหยดุการตดิตาม

2

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ปรบัโฟกสั

ล็อคโฟกสัขณะที�กดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นคา้งโฟกสัไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU→  (ต ั�งคา่กลอ้ง2)→[ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง] →กาํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัโฟกสั] ใหก้บั
คยีท์ ี�ทา่นเลอืก

1

โฟกสัและกดคยีท์ ี�ไดก้าํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัโฟกสั] ไว้2

กดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีค์า้งไว้3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปจัจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ชั�วคราวโดยใชค้ยีแ์บบกําหนดเอง ฟังกช์ั�นน ี�มปีระโยชนเ์มื�อถา่ยฉาก
ที�การเคล ื�อนไหวของวตัถสุามารถคาดเดาได ้ยกตวัอยา่งเชน่ ฉากกฬีา ดว้ยฟังกช์ั�นน ี� ทา่นสามารถเปลี�ยนพ ื�นท ี�โฟกสัไดอ้ยา่งรวดเร็วตาม
สถานการณ์

วธิบีนัทกึพื�นท ี�โฟกสั

วธิเีรยีกใชพ้ื�นท ี�โฟกสัที�บนัทกึไว้

คาํแนะนํา
เมื�อกรอบการโฟกสัถกูบนัทกึโดยใช ้[ บนัทกึบรเิวณ AF] กรอบการโฟกสัที�บนัทกึไวจ้ะกะพรบิบนจอภาพ

ถา้กําหนด [AF ปิดเปิดบนัทกึไว]้ ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเอง ทา่นสามารถใชก้รอบการโฟกสัที�บนัทกึโดยไมต่อ้งกดคยีค์า้งไว ้

ถา้ไดกํ้าหนด [บรเิวณ AF + เปิด AF] ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเอง จะมกีารโฟกสัอตัโนมตัโิดยใชก้รอบโฟกสัที�บนัทกึไว ้เมื�อกดคยี์

หมายเหตุ
ไมส่ามารถบนัทกึพื�นท ี�โฟกสัไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เลื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 
ขณะกําลงัทําการ [โฟกสัโดยแตะจอ]
ขณะใชฟั้งกช์ั�นซมูดจิติอล
ขณะกําลงัทําการ [AF ล็อคเป้าหมาย]
ขณะกําลงัโฟกสั
ขณะทําการล็อคโฟกสั

ทา่นไมส่ามารถกําหนด [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้ ไปที� [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

ทา่นไมส่ามารถเรยีกใชพ้ื�นท ี�โฟกสัที�บนัทกึไวใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เลื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (โหมดอตัโนมตั)ิ,  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 

เมื�อต ั�งคา่ [ บนัทกึบรเิวณ AF] ไวท้ี� [เปิด] การตั�งคา่ [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ บนัทกึบรเิวณ AF] → [เปิด]1.
ตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ จากนั �นกดป ุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้2.

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → ปุ่ มที�ตอ้งการ แลว้เลอืก [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้1.
ตั�งคา่กลอ้งไปที�โหมดถา่ยภาพ กดคยีท์ี�มกีารกําหนด [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้ คา้งไว ้จากนั �นกดป ุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ2.
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การลบพื�นท ี� AF ที�บนัทกึไว ้(ลบบรเิวณ AF)

ลบตําแหน่งกรอบการโฟกสัซึ�งบนัทกึไว ้โดยใช ้[ บนัทกึบรเิวณ AF]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ลบบรเิวณ AF]1
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AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)

ผลติภณัฑจ์ะปรับโฟกสัโดยอตัโนมตักิอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง ระหวา่งทําการโฟกสั หนา้จออาจจะสั�น

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ปรับโฟกสักอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ปิด:
ไมป่รับโฟกสักอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

หมายเหตุ
สามารถใช ้[ AF ลว่งหนา้] ไดเ้ฉพาะเมื�อตดิเลนส ์E-mount เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AF ลว่งหนา้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใชง้านระบบโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นมองในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสห์รอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:  
เริ�มทําการปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นมองในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์
ปิด:  
การปรับโฟกสัอตัโนมตัไิมเ่ริ�มทํางานเมื�อทา่นมองในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

คาํแนะนํา
[ Eye-Start AF] ใชง้านไดเ้มื�อตดิตั�งเลนส ์A-mount และอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA2, LA-EA4) (แยกจําหน่าย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ Eye-Start AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความไว AF ตดิตาม (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถเลอืกความไวในการตดิตาม AF เมื�อวตัถอุอกนอกระยะโฟกสัในโหมดภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
5(เร็ว) / 4 / 3(ปกต)ิ / 2 / 1(ชา้):
เลอืก [5(เร็ว)] เพื�อปรับโฟกสัตามวตัถใุนระยะตา่ง ๆ  
เลอืก [1(ชา้)] เพื�อรักษาโฟกสับนวตัถเุฉพาะเมื�อมสี ิ�งอ ื��นมาขวางอย ูด่า้นหนา้วตัถดุงักลา่ว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ความไว AF ตดิตาม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-S

ตั�งวา่จะลั�นชตัเตอรห์รอืไมแ่มเ้มื�อวตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสัเมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ครั �งเดยีว], [DMF] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ และวตัถุ
ยงัคงอยูน่ิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
AF มากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัโฟกสั กลอ้งจะไมล่ั�นชตัเตอรจ์นกวา่วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั
ถา่ยภาพมากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัการลั�นชตัเตอร ์กลอ้งจะลั�นชตัเตอรแ์มว้า่วตัถจุะอยูน่อกโฟกสั
เนน้ความสมดลุ:
ถา่ยภาพโดยเนน้ทั�งโฟกสัและการลั�นชตัเตอรอ์ยา่งเทา่ๆ กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดโฟกสั
ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-S] → คา่ที�ตอ้งการ1

104



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-C

ตั�งวา่จะลั�นชตัเตอรห์รอืไมแ่มว้า่วตัถจุะไมอ่ยูใ่นโฟกสัเมื�อมกีารสั�งงาน AF แบบตอ่เนื�อง และวตัถกํุาลงัเคลื�อนท ี�

รายละเอยีดรายการเมนู
AF มากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัโฟกสั กลอ้งจะไมล่ั�นชตัเตอรจ์นกวา่วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั
ถา่ยภาพมากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัการลั�นชตัเตอร ์กลอ้งจะลั�นชตัเตอรแ์มว้า่วตัถจุะอยูน่อกโฟกสั
เนน้ความสมดลุ:
ถา่ยภาพโดยเนน้ทั�งโฟกสัและการลั�นชตัเตอรอ์ยา่งเทา่ๆ กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดโฟกสั
ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-C] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ไฟชว่ย AF (ภาพนิ�ง)

แสงไฟชว่ย AF จะชว่ยสอ่งไฟ เพื�อใหโ้ฟกสัไดง้า่ยขึ�นบนวตัถใุนที�มดื ในระหวา่งการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งและการล็อคโฟกสั แสง
ไฟชว่ย AF สแีดงจะสวา่งขึ�นเพ ื�อใหก้ลอ้งสามารถโฟกสัไดโ้ดยงา่ย

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
แสงไฟชว่ย AF จะสวา่งขึ�นโดยอตัโนมตัใินสถานที�มดื
ปิด:
ไมใ่ชแ้สงไฟชว่ย AF

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใชง้าน [ ไฟชว่ย AF] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
เมื�อต ั�ง [ โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ตอ่เนื�อง] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ และวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว (เมื�อตวัแสดงโฟกสั  หรอื สวา่งขึ�น)
เมื�อ [ขยายโฟกสั] เปิดอยู่
เมื�อต ั�ง [เลอืกบรรยากาศ] ไปที�โหมดตอ่ไปนี�

[ววิ]
[กฬีา]
[ทวิทศันก์ลางคนื]

เมื�อตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

หากแทน่เสยีบ Multi Interface มแีฟลชพรอ้มฟังกช์ั�นแสงไฟชว่ย AF เมื�อเปิดแฟลช แสงไฟชว่ย AF ก็จะเปิดเชน่เดยีวกนั

แสงไฟชว่ย AF จะสอ่งฉายไฟที�สวา่งมาก ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ อยา่มองตรงไปที�แสงไฟชว่ย AF ในระยะใกล ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ไฟชว่ย AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF

ตั�งคา่วา่ควรแสดงพื�นท ี�โฟกสัตลอดเวลาหรอืไม ่หรอืใหห้ายไปโดยอตัโนมตัหิลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
พื�นท ี�โฟกสัหายไปโดยอตัโนมตัหิลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้
ปิด:
แสดงพื�นท ี�โฟกสัตลอดเวลา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง

ทา่นสามารถตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงพื�นท ี�ท ี�อย ูใ่นโฟกสัเมื�อต ั�ง [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [โซน] ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงพื�นท ี�โฟกสัที�อย ูใ่นโฟกสั
ปิด:
ไมแ่สดงพื�นท ี�โฟกสัที�อย ูใ่นโฟกสั

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นคา่ใดคา่หนึ�งตอ่ไปนี� กรอบในพื�นท ี�ซ ึ�งอย ูใ่นโฟกสัจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว:

[กลางภาพ]
[จดุที�ปรับได]้
[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]

เมื�อตดิเลนส ์A-mount และอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA1/LA-EA3) (แยกจําหน่าย) เขา้กบักลอ้ง และตั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF แบบ
ตรวจจับเฟส], [แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง] จะเปิดทํางานเสมอ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปรบั AF ละเอยีด

ใหท้า่นปรับตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตัแิละบนัทกึคา่ที�ปรับสําหรับเลนสแ์ตล่ะตวัเมื�อใช ้เลนส ์A-mount กบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-
EA2 หรอื LA-EA4 (แยกจําหน่าย)
ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เฉพาะในกรณีที�ตอ้งทําการปรับ โปรดสงัเกตวา่ฟังกช์ั�นโฟกสัอตัโนมตัอิาจไมส่ามารถทํางานไดใ้นตําแหน่งที�เหมาะสมเม ื�อ
ใชก้ารปรับนี�

คาํแนะนํา
ขอแนะนําใหท้า่นปรับตําแหน่งภาพใตเ้งื�อนไขการถา่ยภาพจรงิ เมื�อจะทําการปรับ ใหต้ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ แลว้ใชว้ตัถทุี�
สวา่งและมคีอนทราสตส์งู

หมายเหตุ
เมื�อทา่นตดิเลนสท์ี�ไดบ้นัทกึคา่ไวแ้ลว้ คา่ที�บนัทกึไวจ้ะปรากฏบนหนา้จอ [±0] จะปรากฏสําหรับเลนสท์ี�ยงัไมไ่ดม้กีารบนัทกึคา่

ถา้คา่ที�แสดงบนหนา้จอปรากฏเป็น [-] แสดงวา่ทา่นไดทํ้าการบนัทกึคา่เลนสไ์วร้วมทั�งหมด 30 เลนสแ์ลว้ และไมส่ามารถบนัทกึเลนสต์วัใหมเ่พิ�ม
ไดอ้กี หากตอ้งการบนัทกึเลนสใ์หม ่ใหต้ดิเลนสซ์ึ�งสามารถลบการบนัทกึได ้และตั�งคา่ไปที� [±0] หรอืรเีซต็คา่ของเลนสท์ั�งหมดโดยใช ้[ยกเลกิ]

[ปรับ AF ละเอยีด] รองรับเลนส ์Sony, Minolta หรอื Konica-Minolta ถา้ทา่นทําการ [ปรับ AF ละเอยีด] ดว้ยเลนสอ์ื�นท ี�ไมใ่ชเ่ลนสท์ี�รองรับ การ
ตั�งคา่ที�บนัทกึไวสํ้าหรับเลนสท์ี�รองรับอาจไดรั้บผลกระทบ อยา่ใชง้าน [ปรับ AF ละเอยีด] กบัเลนสท์ี�ไมส่นับสนุน

ทา่นไมส่ามารถตั�งคา่ [ปรับ AF ละเอยีด] แยกกนัไดสํ้าหรับเลนส ์Sony, Minolta และ Konica-Minolta ที�มขีอ้มลูจําเพาะเหมอืนกนั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ปรบั AF ละเอยีด]1

เลอืก [การต ั�งคา่การปรบั AF] → [เปิด]2

[จาํนวน] → คา่ที�ตอ้งการ

ยิ�งเลอืกคา่สงู ตําแหน่งที�โฟกสัอตัโนมตัจิะยิ�งอย ูห่า่งจากผลติภณัฑ ์ยิ�งเลอืกคา่ตํ �า ตําแหน่งที�โฟกสัอตัโนมตัจิะยิ�งอย ูใ่กลก้บั
ผลติภณัฑ์

3

109



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ระบบ AF (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่ระบบตรวจจับโฟกสั (AF แบบตรวจจับเฟส/AF คอนทราสต)์ เมื�อประกอบเลนส ์A-mount โดยใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-
EA1/LA-EA3 (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
AF แบบตรวจจบัเฟส:
โฟกสัดว้ย AF แบบตรวจจับเฟสความเร็วในการโฟกสัเร็วมาก
AF คอนทราสต:์
โฟกสัดว้ย AF คอนทราสตเ์สมอความเร็วในการโฟกสัชา้กวา่ ใชเ้มื�อไมส่ามารถโฟกสัดว้ย [AF แบบตรวจจับเฟส]

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF คอนทราสต]์, [AF ตอ่เนื�อง] ภายใต ้[โหมดโฟกสั] จะใชง้านไมไ่ด ้

ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะใชง้านไมไ่ด ้เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไวท้ี� [AF แบบตรวจจับเฟส]:
[โซน], [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] และ [AF ล็อคเป้าหมาย] ใน [บรเิวณปรับโฟกสั] (พื�นท ี�โฟกสัทกุประเภทจะสามารถใชไ้ดเ้มื�อร ุน่ซอฟตแ์วรร์ะบบ
(เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื 2.00 หรอืใหมก่วา่)
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]

เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF แบบตรวจจับเฟส], [ลําดบัค.สําคญัใน AF-S] จะเปลี�ยนเป็น [AF มากอ่น] ชั�วคราว แมว้า่ไดต้ั�งคา่ไปที� [เนน้
ความสมดลุ] ก็ตาม

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ระบบ AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขบัเคลื�อนรรูบัแสง AF (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถลดเสยีงจากระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงไดเ้มื�อถา่ยภาพดว้ยเลนสท์ี�เขา้กนัได ้
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 2.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
ใชร้ะบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงแบบมาตรฐาน
ใหค้วามสาํคญัไรเ้สยีง:
เปลี�ยนระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเพื�อเนน้ความเงยีบเพื�อใหเ้สยีงจากระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเงยีบกวา่ใน [ปกต]ิ

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ใหค้วามสําคญัไรเ้สยีง] ความเร็วในการโฟกสัอาจชา้ลง และอาจจะทําใหโ้ฟกสัไปที�วตัถยุากขึ�น

[ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF] ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อใชเ้ลนสท์ี�เขา้กนัไมไ่ดก้บัฟังกช์ั�นน ี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ขบัเคลื�อนรรูบัแสง AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โฟกสัดว้ยตวัเอง

เมื�อปรับโฟกสัใหเ้หมาะสมไดย้ากในโหมดโฟกสัอตัโนมตั ิทา่นสามารถทําการปรับโฟกสัดว้ยตวัเองได ้

หมายเหตุ
เมื�อใชช้อ่งมองภาพ ใหป้รับระดบัไดออปเตอรเ์พื�อใหไ้ดโ้ฟกสัที�ถกูตอ้งบนชอ่งมองภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั
ตั�งคา่จดุสงูสดุ
MF Assist (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดโฟกสั] → [โฟกสัดว้ยตวัเอง]1

หมนุวงแหวนปรบัโฟกสัเพื�อใหไ้ดโ้ฟกสัคมชดั

เมื�อหมนุวงแหวนปรับโฟกสั ระยะโฟกสัจะปรากฏบนหนา้จอ 
ระยะโฟกสัไมแ่สดงขึ�นเม ื�อเสยีบอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย)

2

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ3
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โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

ทา่นสามารถปรับละเอยีดดว้ยตวัเองได ้หลงัจากปรับโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ เพื�อชว่ยใหส้ามารถโฟกสัวตัถไุดร้วดเร็วขึ�นกวา่เมื�อใชโ้หมด
โฟกสัดว้ยตวัเองตั�งแตเ่ร ิ�มตน้ ฟังกช์ั�นน ี�ชว่ยอํานวยความสะดวกในสถานการณต์า่งๆ เชน่ การถา่ยภาพมาโคร

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่จดุสงูสดุ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดโฟกสั] → [DMF]1

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเพ ื�อปรบัโฟกสัอตัโนมตั ิ2

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งคา้งไว ้แลว้หมนุวงแหวนปรบัโฟกสัเพื�อใหไ้ดโ้ฟกสัที�คมชดัย ิ�งข ึ�น

เมื�อหมนุวงแหวนปรับโฟกสั ระยะโฟกสัจะปรากฏบนหนา้จอ 
ระยะโฟกสัไมแ่สดงขึ�นเม ื�อเสยีบอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย)

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ4
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ขยายโฟกสั

ทา่นสามารถตรวจสอบโฟกสัโดยการขยายภาพกอ่นถา่ยภาพ
ทา่นสามารถขยายภาพไดโ้ดยไมต่อ้งใชว้งแหวนปรับโฟกสั ซึ�งแตกตา่งจาก [ MF Assist]

หากตอ้งการใชฟ้งักช์ ั�นตวัขยายโฟกสัโดยการสมัผสั
ทา่นสามารถขยายภาพและปรับโฟกสัโดยการแตะที�จอภาพต ั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้ จากนั �น เลอืกการตั�งคา่ที�เหมาะ
สมที�อย ูใ่น [จอภาพ/แผน่สมัผัส] เมื�อโหมดโฟกสัคอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ทา่นสามารถทํา [ขยายโฟกสั] ไดโ้ดยการแตะบรเิวณที�จะโฟกสั
สองครั �งขณะท ี�ทําการถา่ยภาพดว้ยจอภาพ  
ขณะทําการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ ใหทํ้าการแตะสองครั �งเพ ื�อใหก้รอบแสดงขึ�นท ี�ตรงกลางจอภาพ ทา่นสามารถเลื�อนกรอบไดโ้ดย
ลากกรอบไปมา ขยายภาพโดยกดที�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ

คาํแนะนํา
ขณะที�ใชฟั้งกช์ั�นตวัขยายโฟกสัอยู ่ทา่นสามารถเลื�อนบรเิวณที�ขยายไดโ้ดยการลากไปมาบนแผงสมัผัส

หากตอ้งการออกจากฟังกช์ั�นขยายโฟกสั ใหแ้ตะที�หนา้จออกีสองครั �ง เมื�อต ั�งคา่ [ AF ในขยายโฟกสั] ไปที� [ปิด] สามารถปิดการทํางานของ
ฟังกช์ั�นขยายโฟกสัไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
MF Assist (ภาพนิ�ง)
เวลาในการขยายโฟกสั
ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)
AF ในขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง)
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ระบบสมัผัส

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ขยายโฟกสั]1

กดที�ตรงกลางป ุ่ มเลอืกเพื�อขยายภาพ และเลอืกพื�นท ี�ท ี�ทา่นตอ้งการขยาย โดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มเลอืก

แตล่ะครั �งท ี�กดตรงกลางป ุ่ ม กําลงัขยายจะเปลี�ยน
ทา่นสามารถตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขยายโฟกสัเริ�มตน้]

2

ตรวจสอบยนืยนัโฟกสั

กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อเล ื�อนตําแหน่งที�ขยายมายงัก ึ�งกลางภาพ
เมื�อโหมดโฟกสัคอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ทา่นสามารถปรับโฟกสัในขณะที�ภาพถกูขยายใหญข่ึ�น ถา้ตั�งคา่ [ AF ในขยาย
โฟกสั] ไปที� [ปิด] ฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จะถกูยกเลกิเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
เมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งขณะท ี�ขยายภาพระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตั ิกลอ้งจะดําเนนิการฟังกช์ั�นตา่งๆ ขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่
[ AF ในขยายโฟกสั]

เมื�อต ั�งคา่ [ AF ในขยายโฟกสั] ไปที� [เปิด]: จะทําการโฟกสัอตัโนมตัอิกีครั �ง
เมื�อต ั�งคา่ [ AF ในขยายโฟกสั] ไปที� [ปิด]: ฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จะถกูยกเลกิ

ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาท ี�จะใหแ้สดงภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [เวลาในการขยายโฟกสั]

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ4
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MF Assist (ภาพนิ�ง)

ขยายภาพบนหนา้จออตัโนมตัเิพื�อชว่ยใหป้รับโฟกสัเองไดง้า่ยขึ�น ระบบนี�ทํางานในการถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเอง หรอืโฟกสัดว้ยตวั
เองโดยตรง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาท ี�จะใหแ้สดงภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [เวลาในการขยายโฟกสั]

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใช ้[ MF Assist] ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว ใชฟั้งกช์ั�น [ขยายโฟกสั] แทน

[ MF Assist] ไมส่ามารถใชง้านได ้เมื�อตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์ใชฟั้งกช์ั�น [ขยายโฟกสั] แทน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
เวลาในการขยายโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ MF Assist] → [เปิด]1

หมนุแหวนปรบัโฟกสัเพื�อปรบัโฟกสั

ภาพถกูขยาย ทา่นสามารถขยายภาพออกไปไดอ้กี โดยการกดตรงกลางปุ่ มควบคมุ

2
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เวลาในการขยายโฟกสั

ตั�งคา่ระยะเวลาที�ภาพถกูขยายดว้ยฟังกช์ั�น [ MF Assist] หรอื [ขยายโฟกสั]

รายละเอยีดรายการเมนู
2 วนิาท:ี
ขยายภาพเป็นเวลา 2 วนิาที
5 วนิาท:ี
ขยายภาพเป็นเวลา 5 วนิาที
ไมจ่าํกดั:
ขยายภาพจนกระทั�งทา่นกดปุ่ มชตัเตอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั
MF Assist (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [เวลาในการขยายโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้ (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ เมื�อใช ้[ขยายโฟกสั] เลอืกการตั�งคา่ที�จะชว่ยใหท้า่นจัดภาพที�ถา่ยใหอ้ยูภ่ายในกรอบ

รายละเอยีดรายการเมนู
การถา่ยภาพแบบ Full-frame

x1.0:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายเดยีวกบัหนา้จอถา่ยภาพ
x5.9:
แสดงภาพขยาย 5.9 เทา่

การถา่ยภาพขนาด APS-C/Super 35 มม.

x1.0:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายเดยีวกบัหนา้จอถา่ยภาพ
x3.8:
แสดงภาพขยาย 3.8 เทา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่จดุสงูสดุ

ตั�งคา่ฟังกช์ั�นจดุสงูสดุ ซึ�งจะเนน้กรอบของบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสัขณะถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเองหรอืโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงจดุสงูสดุ:
ตั�งคา่วา่จะแสดงจดุสงูสดุหรอืไม่
ระดบัจดุสงูสดุ:
ตั�งคา่ระดบัการเนน้ของบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั
สสีงูสดุ:
ตั�งคา่สทีี�ใชเ้พื�อชว่ยเนน้บรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั

หมายเหตุ
เนื�องจากผลติภณัฑจ์ดจําวา่บรเิวณที�ชดัเจนเป็นบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั ผลสงูสดุจงึอาจจะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอย ูก่บัวตัถแุละเลนส์

ขอบของบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสัจะไมถ่กูปรับเนน้บนอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่จดุสงูสดุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดขบัเคลื�อน

เลอืกโหมดที�เหมาะสําหรับวตัถ ุเชน่ การถา่ยเดี�ยว การถา่ยตอ่เนื�อง หรอืการถา่ยครอ่ม

รายละเอยีดรายการเมนู
 ถา่ยภาพเดี�ยว:

โหมดถา่ยภาพปกติ
 ถา่ยภาพตอ่เนื�อง:

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะท ี�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้
 ต ั�งเวลา:

ถา่ยภาพโดยใชร้ะบบตั�งเวลาหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�กําหนดไวนั้บตั�งแตท่ี�กดป ุ่ มชตัเตอร์
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง):

ถา่ยภาพตามจํานวนที�กําหนดไวโ้ดยใชร้ะบบตั�งเวลาหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�กําหนดไวนั้บตั�งแตท่ี�กดป ุ่ มชตัเตอร์
 ครอ่มตอ่เนื�อง:

ถา่ยภาพหลายภาพขณะกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้โดยแตล่ะภาพมรีะดบัแสงตา่งกนั
 ครอ่มทลีะภาพ:

ถา่ยภาพเทา่จํานวนที�ระบ ุทลีะภาพ โดยแตล่ะภาพมรีะดบัแสงตา่งกนั
 ครอ่มสมดลุยส์ขีาว:

ถา่ยภาพทั�งหมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมโีทนสตีา่งกนัตามการตั�งคา่ที�เลอืกไวสํ้าหรับสมดลุแสงสขีาว อณุหภมูสิ ีและฟิลเตอรส์ี
 ครอ่ม DRO:

ถา่ยภาพทั�งหมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมรีะดบัตวัปรับชว่งไดนามกิตา่งกนั

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [เลอืกบรรยากาศ] และเลอืก [กฬีา] จะไมส่ามารถทําการ[ถา่ยภาพเดี�ยว] ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ตั�งเวลา
ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
ครอ่ม DRO

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → คา่ที�ตอ้งการ

ทา่นยงัสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนั โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2
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ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะท ี�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
 ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+ :

กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องดว้ยความเร็วสงูสดุ ขณะที�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งเอาไว ้
 ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi /  ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Mid/  ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Lo:

กลอ้งจะตดิตามวตัถไุดง้า่ยขึ�น เนื�องจากจะแสดงวตัถแุบบเรยีลไทมใ์นจอภาพหรอืชอ่งมองภาพระหวา่งการถา่ยภาพ

จาํนวนภาพนิ�งท ี�บนัทกึไดด้ว้ยการถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ตารางตอ่ไปนี�แสดงจํานวนโดยประมาณของภาพนิ�งท ี�สามารถบนัทกึไดเ้มื�อต ั�งคา่ [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+] จํานวน
อาจจะเปลี�ยนแปลงไดต้ามเงื�อนไขการถา่ยภาพ และการด์หน่วยความจํา

[ ขนาดภาพ JPEG]: [L:24M]

คาํแนะนํา
เมื�อตอ้งการปรับโฟกสัและระดบัแสงอยา่งตอ่เนื�องระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง ใหต้ั�งคา่ตอ่ไปนี�  

[โหมดโฟกสั]: [AF ตอ่เนื�อง]
[ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์: [ปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ

หมายเหตุ
ความเร็วการถา่ยภาพระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�องจะชา้ลง เมื�อต ั�งคา่ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไวท้ี� [ไมบ่บีอดัขอ้มลู]

ความเร็วในการถา่ยภาพระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�องจะชา้ลง เมื�อต ั�งคา่ [มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ] ไวท้ี� [ปิด] ในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi],
[ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Mid] หรอื [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Lo]

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]

ทา่นยงัสามารถปรับเป็นการถา่ยภาพตอ่เนื�องไดเ้ชน่กนัโดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

JPEG ปกติ ประมาณ 177 ภาพ

JPEG ละเอยีด ประมาณ 172 ภาพ

JPEG ละเอยีดมาก ประมาณ 163 ภาพ

RAW (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู) ประมาณ 89 ภาพ

RAW & JPEG (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู)* ประมาณ 79 ภาพ

RAW (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู) ประมาณ 40 ภาพ

RAW & JPEG (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู)* ประมาณ 36 ภาพ

[ คณุภาพ JPEG] เมื�อเลอืก [RAW & JPEG] ไว:้ [ละเอยีด]*
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เมื�อคา่ F มากกวา่ F11 ในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+], [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi] หรอื [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Mid] กลอ้งจะล็อคโฟกสัไวต้ามการตั�ง
คา่ในการถา่ยภาพแรก

วตัถจุะไมแ่สดงแบบเรยีลไทมบ์นจอภาพหรอืชอ่งมองภาพ เมื�อถา่ยภาพในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+]

การถา่ยภาพตอ่เนื�องใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
ตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [เลอืกบรรยากาศ] และเลอืกบรรยากาศอื�นท ี�ไมใ่ช ่[กฬีา]
[เอฟเฟ็คของภาพ] ถกูตั�งไวท้ี� [สเีดยีวโทนเขม้]
[DRO/ออโต ้HDR] ถกูตั�งไวท้ี� [ออโต ้HDR]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืในการถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง)
โหมดโฟกสั
AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืในการถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง)

กําหนดวา่จะแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืที�สามารถถา่ยภาพตอ่เนื�องดว้ยความเร็วการถา่ยภาพเทา่เดมิหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงตลอดเวลา:
แสดงตวัแสดงทกุครั �ง เมื�อต ั�งคา่โหมดขบัเคลื�อนไปท ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
แสดงเมื�อถา่ยเทา่น ั�น:
แสดงตวัแสดงเฉพาะในระหวา่งถา่ยภาพตอ่เนื�องเทา่นั�น
ไมแ่สดง:
ไมแ่สดงตวัแสดง

คาํแนะนํา
เมื�อหน่วยความจําบฟัเฟอรภ์ายในกลอ้งเต็ม จะม ี“SLOW” ปรากฏขึ�น และความเร็วการถา่ยภาพตอ่เนื�องจะลดลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งเวลา

ถา่ยภาพโดยใชร้ะบบตั�งเวลาหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�กําหนดไวนั้บตั�งแตท่ี�กดป ุ่ มชตัเตอร ์ใชร้ะบบตั�งเวลา 5
วนิาท/ี10 วนิาท ีเมื�อทา่นกําลงัจะถา่ยรปูตวัทา่นเอง และใชร้ะบบตั�งเวลา 2 วนิาท ีเพื�อลดการส ั�นของกลอ้งที�เกดิจากการกดปุ่ มชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
โหมดจะกําหนดจํานวนวนิาททีี�ตอ้งการใหก้ลอ้งเริ�มทําการถา่ยภาพหลงัจากที�กดป ุ่ มชตัเตอรแ์ลว้

 ต ั�งเวลา: 10 วนิาที
 ต ั�งเวลา: 5 วนิาที
 ต ั�งเวลา: 2 วนิาที

คาํแนะนํา
กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครั �ง หรอืกดปุ่ ม /  บนปุ่ มควบคมุเพื�อหยดุการนับของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

กดปุ่ ม /  บนปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก  (ถา่ยภาพเดี�ยว) เพื�อยกเลกิระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

ตั�ง [สญัญาณเสยีง] ไปที� [ปิด] เพื�อปิดเสยีงบปีในระหวา่งที�ระบบต ั�งเวลาถา่ยภาพกําลงันับเวลา

หากตอ้งการใชร้ะบบตั�งเวลาถา่ยภาพในโหมดถา่ยครอ่ม ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยครอ่มภายใตโ้หมดขบัเคลื�อน จากนั�นเลอืก MENU →  (ตั�งคา่
กลอ้ง1) → [ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม] → [ตั�งเวลาเม ื�อถา่ยครอ่ม]

หมายเหตุ
ระบบตั�งเวลาถา่ยภาพใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�

[กฬีา] ภายใต ้[เลอืกบรรยากาศ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สญัญาณเสยีง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กด /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ต ั�งเวลา]

ทา่นสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนัโดยเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ

ไฟของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพจะกะพรบิ เสยีงบปีจะดงัขึ�น และกลอ้งจะทําการถา่ยภาพหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�
กําหนดไว ้

3
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ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)

ถา่ยภาพตามจํานวนที�กําหนดไวโ้ดยใชร้ะบบตั�งเวลาหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�กําหนดไวนั้บตั�งแตท่ี�กดป ุ่ มชตัเตอร์
ทา่นสามารถเลอืกรปูที�ดทีี�สดุจากหลายภาพที�ถา่ยไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ตวัอยา่งเชน่ จะถา่ยภาพสามภาพเมื�อเวลาผา่นไป 10 วนิาท ีหลงัจากที�กดป ุ่ มชตัเตอรโ์ดยเลอืก [ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 10 วนิาท ี3 ภาพ]

 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 10 วนิาท ี3 ภาพ
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 10 วนิาท ี5 ภาพ
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 5 วนิาท ี3 ภาพ
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 5 วนิาท ี5 ภาพ
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 2 วนิาท ี3 ภาพ
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง): 2 วนิาท ี5 ภาพ

คาํแนะนํา
กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครั �ง หรอืกดปุ่ ม /  บนปุ่ มควบคมุเพื�อหยดุการนับของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

กดปุ่ ม /  บนปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก  (ถา่ยภาพเดี�ยว) เพื�อยกเลกิระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กด /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)]

ทา่นสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนัโดยเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ

ไฟของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพจะกะพรบิ เสยีงบปีจะดงัขึ�น และกลอ้งจะทําการถา่ยภาพหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�
กําหนดไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องตามจํานวนที�กําหนดไว ้

3
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ครอ่มตอ่เนื�อง

กลอ้งจะถา่ยภาพหลายภาพในขณะที�เปล ี�ยนระดบัแสงโดยอตัโนมตัจิากระดบัแสงพื�นฐาน เป็นระดบัที�มดืลง และสวา่งขึ�น ทา่นสามารถ
เลอืกภาพที�ตรงตามความตอ้งการไดห้ลงัจากบนัทกึเสร็จแลว้

รายละเอยีดรายการเมนู
ตวัอยา่งเชน่ กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องเป็นจํานวนทั�งหมดสามภาพโดยระดบัแสงจะถกูปรับเลื�อนในชว่งบวกหรอืลบ 0.3 EV เมื�อ
เลอืก [ครอ่มตอ่เนื�อง: 0.3EV 3 ภาพ]

หมายเหตุ
ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

เมื�อเลอืก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดบัแสงเอง] คา่ระดบัแสงจะถกูเปลี�ยนโดยการปรับคา่ ISO ถา้หากเลอืกคา่อื�นนอกเหนอืจาก [ISO
AUTO] ระดบัแสงจะถกูเปลี�ยนโดยการปรับคา่ความเร็วชตัเตอร์

เมื�อทา่นชดเชยระดบัแสง ระดบัแสงจะถกูปรับเลื�อนตามคา่ที�ชดเชย

การถา่ยครอ่มใชง้านไมไ่ดใ้นโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อใชแ้ฟลช ผลติภณัฑจ์ะทําการถา่ยภาพครอ่มโดยใชแ้ฟลช ซึ�งจะเปล ี�ยนปรมิาณแสงแฟลชแมเ้มื�อเลอืก [ครอ่มตอ่เนื�อง] ไว ้กดปุ่ มชตัเตอร์
สําหรับแตล่ะภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม
ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กด /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ครอ่มตอ่เนื�อง]

ทา่นสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนัโดยเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ

ระดบัแสงพื�นฐานจะถกูกําหนดไวสํ้าหรับภาพแรก
กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวจ้นกวา่จะทําการถา่ยคร่อิมเสร็จ

3
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ครอ่มทลีะภาพ

กลอ้งจะถา่ยภาพหลายภาพในขณะที�เปล ี�ยนระดบัแสงโดยอตัโนมตัจิากระดบัแสงพื�นฐาน เป็นระดบัที�มดืลง และสวา่งขึ�น ทา่นสามารถ
เลอืกภาพที�ตรงตามความตอ้งการไดห้ลงัจากบนัทกึเสร็จแลว้  
เนื�องจากกลอ้งจะถา่ยภาพภาพเดยีวแตล่ะครั �งท ี�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอร ์ทา่นสามารถปรับโฟกสัหรอืองคป์ระกอบสําหรับแตล่ะภาพได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ยกตวัอยา่งเชน่ เมื�อเลอืก [ครอ่มทลีะภาพ: 0.3EV ทกุๆ 3 ภาพ] กลอ้งจะถา่ยภาพสามภาพทลีะครั �งโดยคา่ระดบัแสงจะถกูปรับเลื�อนข ึ�น
และลงครั �งละ 0.3 EV

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดบัแสงเอง] คา่ระดบัแสงจะถกูเปลี�ยนโดยการปรับคา่ ISO ถา้หากเลอืกคา่อื�นนอกเหนอืจาก [ISO
AUTO] ระดบัแสงจะถกูเปลี�ยนโดยการปรับคา่ความเร็วชตัเตอร์

เมื�อระดบัแสงไดรั้บการชดเชย ระดบัแสงจะถกูปรับเลื�อนตามคา่ที�ชดเชย

การถา่ยครอ่มใชง้านไมไ่ดใ้นโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม
ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ครอ่มทลีะภาพ]

ทา่นยงัสามารถปรับเป็นโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนั โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ

กดปุ่ มชตัเตอรสํ์าหรับแตล่ะภาพ

3
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ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

ชอ่งมองภาพ
การถา่ยครอ่มแสงโดยรอบ* 
3 ภาพที�มกีารปรบัเลื�อนทลีะ 0.3 EV ระดบั 
การชดเชยระดบัแสง ±0.0 EV

จอภาพ (แสดงขอ้มลูท ั�งหมด หรอื ฮสิโตแกรม)
การถา่ยครอ่มแสงโดยรอบ* 
3 ภาพที�มกีารปรบัเลื�อนทลีะ 0.3 EV ระดบั 
การชดเชยระดบัแสง ±0.0 EV

การถา่ยครอ่มแฟลช 
3 ภาพที�มกีารปรบัเลื�อนทลีะ 0.7 EV ระดบั 
การชดเชยแสงแฟลช -1.0 EV

จอภาพ (สาํหรบัชอ่งมองภาพ)
การถา่ยครอ่มแสงโดยรอบ* (ตวัแสดงผลดา้นสงู) 
3 ภาพที�มกีารปรบัเลื�อนทลีะ 0.3 EV ระดบั 
การชดเชยระดบัแสง ±0.0 EV

การถา่ยครอ่มแฟลช (ตวัแสดงผลดา้นตํ�า) 
3 ภาพที�มกีารปรบัเลื�อนทลีะ 0.7 EV ระดบั 
การชดเชยแสงแฟลช -1.0 EV

หมายเหตุ
ในขณะถา่ยครอ่ม คําแนะนําเทา่จํานวนภาพที�จะถา่ยจะแสดงขึ�นเหนอื/ใตต้วัแสดงการถา่ยครอ่ม

เมื�อทา่นเริ�มการถา่ยครอ่ม คําแนะนําจะหายไปทลีะหนึ�งรายการขณะท ี�กลอ้งบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสงโดยรอบ: คําทั�วไปท ี�ใชเ้รยีกแสงซึ�งไมใ่ชแ่สงแฟลช ซึ�งไดแ้ก ่แสงธรรมชาต ิแสงจากหลอดไฟฟ้า และแสงฟลอูอเรสเซนต ์แสงแฟลชจะกะพรบิชั�วขณะหน ึ�ง
แตแ่สงโดยรอบจะสวา่งคงที� ดงันั�นจงึเรยีกแสงชนดินี�วา่ “แสงโดยรอบ”

*
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ครอ่มสมดลุยส์ขีาว

ถา่ยภาพทั�งหมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมโีทนสตีา่งกนัตามการตั�งคา่ที�เลอืกไวสํ้าหรับสมดลุแสงสขีาว อณุหภมูสิ ีและฟิลเตอรส์ี

รายละเอยีดรายการเมนู
 ครอ่มสมดลุยแ์สงสขีาว: Lo:

บนัทกึภาพตดิตอ่กนัสามภาพที�มสีมดลุแสงสขีาวแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย (อยูภ่ายในชว่ง 10MK-1*)
 ครอ่มสมดลุยแ์สงสขีาว: Hi:

บนัทกึภาพตดิตอ่กนัสามภาพที�มสีมดลุแสงสขีาวแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย (อยูภ่ายในชว่ง 20MK-1*)
* MK-1 คอืหน่วยที�แสดงถงึความสามารถของฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิ ีและจะแสดงคา่เดยีวกนันี�ในหน่วย "ไมเรด"

หมายเหตุ
ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ครอ่มสมดลุยส์ขีาว]

ทา่นสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนัโดยเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ3
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ครอ่ม DRO

ทา่นสามารถบนัทกึไดร้วมสามภาพ โดยแตล่ะภาพมคีา่ระดบัการปรับชว่งไดนามกิที�แตกตา่งกนั

รายละเอยีดรายการเมนู
 ครอ่ม DRO: Lo:

บนัทกึภาพสามภาพตดิตอ่กนัโดยเปลี�ยนคา่ระดบัการปรับชว่งไดนามกิเล็กนอ้ย (Lv 1, Lv 2 และ Lv 3)
 ครอ่ม DRO: Hi:

บนัทกึภาพสามภาพตดิตอ่กนัโดยเปลี�ยนคา่ระดบัการปรับชว่งไดนามกิมาก (Lv 1, Lv 3 และ Lv 5)

หมายเหตุ
ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → [ครอ่ม DRO]

ทา่นสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนัโดยเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ3
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ต ั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ทา่นสามารถตั�งเวลาในโหมดถา่ยครอ่ม และลําดบัของการถา่ยครอ่มระดบัแสง และการถา่ยครอ่มสมดลุแสงสขีาว

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งเวลาเม ื�อถา่ยครอ่ม:
ตั�งวา่จะใชร้ะบบตั�งเวลาหรอืไมข่ณะถา่ยครอ่ม นอกจากนี�ยงักําหนดจํานวนวนิาทกีวา่ที�จะล ั�นชตัเตอรถ์า้ใชร้ะบบตั�งเวลา  
(OFF/2 วนิาท/ี5 วนิาท/ี10 วนิาท)ี
ลาํดบัถา่ยครอ่ม:
ตั�งคา่ลําดบัของการถา่ยครอ่มระดบัแสง และการถา่ยครอ่มสมดลุแสงสขีาว  
(0→-→+/-→0→+)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
ครอ่ม DRO

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) ของปุ่ มควบคมุ → เลอืกโหมดถา่ยครอ่ม

ทา่นยงัสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนั โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่ถา่ยครอ่ม] → คา่ที�ตอ้งการ2
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ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง

ทา่นสามารถถา่ยภาพนิ�งตดิตอ่กนัไดอ้ตัโนมตัดิว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลา และจํานวนภาพถา่ยที�ทา่นตั�งไวล้ว่งหนา้ (ถา่ยภาพชว่งเวลา)
จากนั �นทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งท ี�ไดจ้ากการถา่ยภาพชว่งเวลาโดยใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์Imaging Edge ทา่น
ไมส่ามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งในกลอ้ง
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
ถา่ยภาพชว่งเวลา:
ตั�งคา่วา่จะทําการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
เวลาเร ิ�มการถา่ยภาพ:
ตั�งเวลาต ั�งแตเ่มื�อกดป ุ่ มชตัเตอรจ์นถงึเวลาที�การถา่ยภาพชว่งเวลาเริ�มข ึ�น (1 วนิาท ีถงึ 99 นาท ี59 วนิาท)ี
ชว่งเวลาถา่ยภาพ:
ตั�งชว่งเวลาการถา่ยภาพ (เวลาจากตอนที�การเปิดรับแสงหนึ�งเร ิ�มข ึ�นจนถงึการเปิดรับแสงสําหรับภาพถา่ยถดัไปเริ�มข ึ�น) (1 วนิาท ีถงึ 60
วนิาท)ี
จาํนวนการถา่ยภาพ:
ตั�งจํานวนภาพถา่ยสําหรับการถา่ยภาพชว่งเวลา (1 ภาพ ถงึ 9999 ภาพ)
ความไวตดิตาม AE:
ตั�งความไวในการตดิตามของระดบัแสงอตัโนมตัติามการเปลี�ยนแปลงความสวา่งระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา หากทา่นเลอืก [ตํ �า] ระดบั
แสงที�เปล ี�ยนในขณะถา่ยภาพชว่งเวลาจะนุ่มนวลขึ�น ([สงู]/[ปานกลาง]/[ตํ �า])
ถา่ยไรเ้สยีงในชว่งเวลา:
ตั�งคา่วา่จะทําการถา่ยภาพแบบไรเ้สยีงระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
สาํคญักบัชว่งถา่ย:
ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหค้วามสําคญักบัการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่เมื�อโหมดระดบัแสงเป็น [โปรแกรมอตัโนมตั] หรอื [กําหนดคา่รรัูบแสง]
และความเร็วชตัเตอรจ์ะยาวกวา่เวลาที�ต ั�งไวสํ้าหรับ [ชว่งเวลาถา่ยภาพ] ([เปิด]/[ปิด])

คาํแนะนํา
หากทา่นกดปุ่ มชตัเตอรร์ะหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา การถา่ยภาพชว่งเวลาจะสิ�นสดุ และกลอ้งจะกลบัเขา้สูห่นา้จอพรอ้มใชง้านสําหรับการถา่ย
ภาพชว่งเวลา

ในการกลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพปกต ิใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง] → [ถา่ยภาพชว่งเวลา] → [ปิด]

หากทา่นกดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ในขณะท ี�การถา่ยภาพเริ�มข ึ�น ฟังกช์ั�นจะยงัทํางานระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา แมเ้มื�อทา่นไมไ่ดก้ด
ปุ่ มคา้งไว ้

[กดคา้งล็อคAEL]
[ กดคา้งล็อคAEL]
[กดควบคมุ AF/MF คา้ง]
[บนัทกึ AF กดคา้งไว]้

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง] → [ถา่ยภาพชว่งเวลา] → [เปิด]1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง] → เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการต ั�งและการต ั�งคา่ที�
ตอ้งการ

2

กดปุ่ มชตัเตอร์

เมื�อเวลาท ี�ต ั�งไวสํ้าหรับ [เวลาเริ�มการถา่ยภาพ] ไดผ้า่นไป การถา่ยภาพจะเริ�มข ึ�น

เมื�อจํานวนภาพถา่ยที�ต ั�งไวสํ้าหรับ [จํานวนการถา่ยภาพ] เสร็จสมบรูณ ์กลอ้งจะกลบัไปยงัหนา้จอพรอ้มใชง้านสําหรับการถา่ย
ภาพชว่งเวลา

3
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ภาพนิ�งท ี�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลาแสดงเป็นกลุม่บนหนา้จอเปิดดภูาพ

ภาพนิ�งท ี�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลาสามารถเปิดดภูาพในกลอ้งไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง หากทา่นตอ้งการสรา้งภาพเคลื�อนไหวโดยใชภ้าพนิ�ง ทา่น
สามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ด ้

หมายเหตุ
ทา่นอาจจะไมส่ามารถบนัทกึจํานวนรปูภาพที�ต ั�งไวซ้ ึ�งข ึ�นอย ูก่บัระดบัแบตเตอรี�ท ี�เหลอื และจํานวนพื�นท ี�วา่งในสื�อบนัทกึ จา่ยไฟผา่น USB ขณะ
ถา่ยภาพ และใชก้ารด์หน่วยความจําที�มพีื�นท ี�เพยีงพอ

ระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา (รวมเวลาระหวา่งกดปุ่ มชตัเตอรแ์ละเริ�มถา่ยภาพ) ทา่นไมส่ามารถใชง้าน MENU แตท่า่นสามารถใชง้านปุ่ มหมนุได ้
ทา่นสามารถใช ้MENU จนกวา่ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอร์

ระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา การแสดงภาพอตัโนมตัจิะไมป่รากฏขึ�น

ตั�งคา่ [ถา่ยไรเ้สยีงในชว่งเวลา] ไวท้ี� [เปิด] ในการตั�งคา่เริ�มตน้ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
Imaging Edge
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ระบบสมัผสั

ตั�งคา่วา่จะเปิดใชง้านการใชง้านแบบสมัผัสในจอภาพหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านการทํางานแบบสมัผัส
ปิด:
ปิดใชง้านการทํางานแบบสมัผัส

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัโดยแตะจอ
ตั�งคา่แผน่สมัผัส
จอภาพ/แผน่สมัผัส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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จอภาพ/แผน่สมัผสั

การใชง้านแบบสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพจะเรยีกวา่ "การใชง้านหนา้จอสมัผัส" และการใชง้านแบบสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพจะเรยีกวา่ "การใชง้านแผงสมัผัส" คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะเปิดใชง้านการใชง้านหนา้จอสมัผัสหรอืการใชง้านแผงสมัผัส

รายละเอยีดรายการเมนู
จอภาพ+แผน่สมัผสั:
เปิดใชง้านการใชง้านหนา้จอสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพ และการใชง้านแผงสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ
จอภาพสมัผสัเทา่น ั�น:
เปิดใชง้านเฉพาะการใชง้านหนา้จอสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพ
แผน่สมัผสัเทา่น ั�น:
เปิดใชง้านเฉพาะการใชง้านแผงสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [จอภาพ/แผน่สมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โฟกสัโดยแตะจอ

ทา่นสามารถเลอืกวตัถทุี�จะโฟกสัไดโ้ดยใชก้ารทํางานแบบสมัผัสในโหมดภาพนิ�งและโหมดบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

การระบตุาํแหนง่ที�ตอ้งการโฟกสัในโหมดภาพนิ�ง
ทา่นสามารถโฟกสัไปที�ตําแหน่งตามที�ตอ้งการไดโ้ดยการแตะที�จอภาพ

การระบตุาํแหนง่ที�ตอ้งการโฟกสัในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (โฟกสัแบบจดุ)
กลอ้งจะโฟกสัไปที�วตัถทุี�แตะการโฟกสัเฉพาะจดุจะใชง้านไมไ่ดข้ณะถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

คาํแนะนํา
นอกจากฟังกช์ั�นการโฟกสัแบบสมัผัสแลว้ ยงัสามารถใชง้านการทํางานแบบสมัผัสในลกัษณะตอ่ไปนี�ไดอ้กีดว้ย
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] ก็สามารถยา้ยกรอบคน้หาระยะโฟกสัโดยใชก้ารใชง้านแบบ
สมัผัสได ้
เมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ก็สามารถใชต้วัขยายโฟกสัไดโ้ดยการแตะสองครั �งท ี�จอภาพ

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นการโฟกสัแบบสมัผัสจะใชง้านไมไ่ดใ้นกรณีตอ่ไปนี�
เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไปที� [โฟกสัดว้ยตวัเอง]

MENU → (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → [เปิด]1

เลอืก [บรเิวณปรับโฟกสั] นอกเหนอืจาก [จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]1.
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [ปิด]2.
แตะที�จอภาพ

เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพ ใหแ้ตะวตัถทุี�ตอ้งการโฟกสั
เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ ทา่นสามารถเลื�อนตําแหน่งของโฟกสัไดโ้ดยแตะแลว้ลากในจอภาพขณะมองผา่นชอ่งมองภาพ

เมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง กลอ้งจะจับโฟกสัไปที�กรอบการโฟกสั กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ เพื�อถา่ยภาพ
หากตอ้งการยกเลกิการโฟกสัดว้ยการทํางานแบบสมัผัส ใหแ้ตะ  หรอืกดตรงกลางของปุ่ มควบคมุหากถา่ยภาพดว้ย
จอภาพ และกดตรงกลางของปุ่ มควบคมุหากถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

3.

เลอืก [บรเิวณปรับโฟกสั] นอกเหนอืจาก [จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]1.
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [ปิด]2.
แตะวตัถทุี�ตอ้งการโฟกสักอ่นหรอืในขณะบนัทกึภาพ

เมื�อแตะวตัถ ุโหมดโฟกสัจะเปลี�ยนไปเป็นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองชั�วคราว และสามารถปรับเปลี�ยนโฟกสัโดยใชว้งแหวนปรับ
โฟกสัได ้
หากตอ้งการยกเลกิการโฟกสัเฉพาะจดุ ใหแ้ตะ  หรอืกดตรงกลางของปุ่ มควบคมุ

3.
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เมื�อใชง้านซมูดจิติอล
เมื�อใช ้LA-EA2 หรอื LA-EA4
เมื�อใช ้LA-EA1 หรอื LA-EA3 และตั�งโหมดถา่ยภาพไวเ้ป็นภาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส
จอภาพ/แผน่สมัผัส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ต ั�งคา่แผน่สมัผสั

ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ที�เก ี�ยวกบัการใชง้านแผงสมัผัสขณะถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ใชง้านในแนวต ั�ง:
ตั�งคา่วา่จะเปิดใชง้านแผงสมัผัสขณะถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพในแนวตั�งหรอืไม ่ทา่นสามารถป้องกนัการทํางานที�ผดิพลาดขณะถา่ย
ภาพในแนวตั�ง เนื�องจากจมกู ฯลฯ ไปสมัผัสกบัจอภาพได ้
โหมดตาํแหนง่สมัผสั:
ตั�งคา่วา่จะยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�สมัผัสบนหนา้จอ ([ตําแหน่งสมับรูณ]์) หรอืยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ
ตามทศิทางการลากและปรมิาณการเคลื�อนไหว([ตําแหน่งสมัพัทธ]์) หรอืไม่
บรเิวณใชง้าน:
กําหนดพื�นท ี�ซ ึ�งจะใชง้านสําหรับการใชง้านแผงสมัผัส การจํากดัพื�นท ี�การใชง้านสามารถป้องกนัการใชง้านที�ผดิพลาดขณะถา่ยภาพ 
เนื�องจากจมกู ฯลฯ ไปสมัผัสกบัจอภาพได ้
เกี�ยวกบัโหมดตาํแหนง่สมัผสั
การเลอืก [ตําแหน่งสมับรูณ]์ ชว่ยใหย้า้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�อย ูไ่กลไดร้วดเร็วยิ�งข ึ�น เนื�องจากสามารถระบตํุาแหน่งกรอบการ
โฟกสัดว้ยการใชง้านแบบสมัผัสไดโ้ดยตรง

การเลอืก [ตําแหน่งสมัพัทธ]์ ชว่ยใหใ้ชง้านแผงสมัผัสจากที�ใดก ็ไดท้ี�งา่ยที�สดุ โดยไมต่อ้งเลื�อนน ิ�วไปท ั�วพ ื�นท ี�กวา้ง

คาํแนะนํา
ในการใชง้านแผงสมัผัสเมื�อต ั�งคา่ [โหมดตําแหน่งสมัผัส] ไวท้ี� [ตําแหน่งสมับรูณ]์ พื�นท ี�ท ี�กําหนดไวใ้น [บรเิวณใชง้าน] จะถอืเป็นหนา้จอทั�งหมด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส

MENU→  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่แผน่สมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

ยิ�งภาพมขีนาดใหญข่ึ�น ภาพจะมรีายละเอยีดมากขึ�น เมื�อพมิพบ์นแผน่กระดาษขนาดใหญ ่ยิ�งภาพมขีนาดเล็ก ก็จะสามารถถา่ยภาพได ้
จํานวนมากขึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู

เมื�อบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [RAW] หรอื [RAW & JPEG] ขนาดภาพสําหรับ RAW จะตรงกบั “L”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขนาดภาพ JPEG] → คา่ที�ตอ้งการ1

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 3:2

L: 24M 6000×4000 พกิเซล

M: 10M 3936×2624 พกิเซล

S: 6.0M 3008×2000 พกิเซล

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 16:9

L: 20M 6000×3376 พกิเซล

M: 8.7M 3936×2216 พกิเซล

S: 5.1M 3008×1688 พกิเซล

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 3:2

L: 10M 3936×2624 พกิเซล

M: 6.0M 3008×2000 พกิเซล

S: 2.6M 1968×1312 พกิเซล

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 16:9

L: 8.7M 3936×2216 พกิเซล

M: 5.1M 3008×1688 พกิเซล

S: 2.2M 1968×1112 พกิเซล
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อตัราสว่นภาพ (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คณุภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

เลอืกคณุภาพของภาพ JPEG เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW & JPEG] หรอื [JPEG]

รายละเอยีดรายการเมนู
ละเอยีดมาก/ละเอยีด/ปกต:ิ
เนื�องจากอตัราการบบีอดัขอ้มลูจะเพิ�มข ึ�นจาก [ละเอยีดมาก] เป็น [ละเอยีด] เป็น [ปกต]ิ ขนาดของไฟลจ์ะลดลงตามลําดบัเดยีวกนั ทําให ้
สามารถบนัทกึไฟลไ์ดจํ้านวนมากกวา่ในการด์หน่วยความจําหนึ�งอนั แตค่ณุภาพของภาพจะดอ้ยกวา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ คณุภาพ JPEG] → คา่ที�ตอ้งการ1
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อตัราสว่นภาพ (ภาพนิ�ง)

รายละเอยีดรายการเมนู
3:2:
อตัราสว่นเทา่กบัฟิลม์แผน่ 35 มม.
16:9:
อตัราสว่นที�เหมาะสมสําหรับการดบูนโทรทศันท์ี�รองรับความละเอยีดสงู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ อตัราสว่นภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่รปูแบบไฟลสํ์าหรับภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
RAW:
ภาพกอ่นการประมวลผลจะถกูบนัทกึในรปูแบบไฟลน์ี� เลอืกรปูแบบนี�เพ ื�อประมวลผลภาพบนเคร ื�องคอมพวิเตอรสํ์าหรับการใชง้านอยา่ง
มอือาชพี
RAW & JPEG:
ภาพ RAW และภาพ JPEG จะถกูสรา้งขึ�นพรอ้มกนั เหมาะสําหรับในกรณีที�ตอ้งการไฟลภ์าพสองไฟล ์คอื JPEG สําหรับเปิดด ูและ
RAW สําหรับนําไปปรับแตง่
JPEG:
ภาพจะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG

เกี�ยวกบัภาพ RAW
ในการเปิดไฟลภ์าพ RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี� จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์Imaging Edge ทา่นสามารถใช ้Imaging Edge เพื�อเปิดไฟล์
ภาพ RAW แลว้แปลงเป็นรปูแบบภาพที�ไดรั้บความนยิม เชน่ JPEG หรอื TIFF หรอืปรับสมดลุแสงสขีาว ความอิ�มส ีหรอืคอนทรา
สตข์องภาพอกีครั �ง
ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�น [ออโต ้HDR] หรอื [เอฟเฟ็คของภาพ] กบัภาพ RAW
ภาพ RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�มคีวามละเอยีด 14 บติตอ่พกิเซล อยา่งไรก็ตาม ความละเอยีดจะถกูจํากดัไวท้ี� 12 บติในโหมดถา่ย
ภาพตอ่ไปนี�:

[ NR ที�ชตัเตอรช์า้]
[BULB]
[ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] เมื�อต ั�งคา่ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไปที� [บบีอดัขอ้มลู]

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะบบีอดัหรอืไมบ่บีอดัภาพ RAW โดยใช ้[ ชนดิไฟล ์RAW]

หมายเหตุ
หากทา่นไมต่อ้งการปรับแตง่ภาพบนคอมพวิเตอร ์ขอแนะนําใหท้า่นบนัทกึในรปูแบบ JPEG

ทา่นไมส่ามารถใสเ่ครื�องหมายลงทะเบยีน DPOF (สั�งพมิพ)์ ลงบนภาพ RAW ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)
ชนดิไฟล ์RAW (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชนดิไฟล ์RAW (ภาพนิ�ง)

เลอืกชนดิไฟลสํ์าหรับภาพ RAW

รายละเอยีดรายการเมนู
บบีอดัขอ้มลู:
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ที�บบีอดัขอ้มลู
ไมบ่บีอดัขอ้มลู:
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ที�ไมบ่บีอดัขอ้มลู เมื�อเลอืก [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] สําหรับ [ ชนดิไฟล ์RAW] ขนาดไฟลข์องภาพจะใหญก่วา่
เมื�อบนัทกึในรปูแบบ RAW ที�บบีอดัขอ้มลู

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] ไวสํ้าหรับ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไอคอนบนหนา้จอจะเปลี�ยนเป็น   จะแสดงขึ�นเชน่กนัขณะเปิดดภูาพที�
ถา่ยในรปูแบบ RAW ที�ไมบ่บีอดัขอ้มลู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ชนดิไฟล ์RAW] → คา่ที�ตอ้งการ1

146



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

APS-C/Super 35mm

ตั�งคา่วา่จะบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C สําหรับภาพนิ�งและขนาดเทยีบเทา่ Super 35mm สําหรับภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่ทา่น
สามารถใชเ้ลนสสํ์าหรับขนาด APS-C โดยเฉพาะกบัผลติภณัฑน์ี�โดยบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C หรอืขนาดเทยีบเทา่ Super 35
mm

รายละเอยีดรายการเมนู
ถา่ยภาพ:

ตั�งคา่วา่กลอ้งจะกําหนดขอบเขตการถา่ยภาพตามเลนสโ์ดยอตัโนมตัหิรอืไม ่(อตัโนมตั/ิแมนนวล)
ถา่ย: แมนนวล:

ตั�งคา่วา่จะบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C หรอืขนาดเทยีบเทา่ Super 35mm เมื�อต ั�งคา่ [ ถา่ยภาพ] ไปที� [แมนนวล] (ปิด/
เปิด)

หมายเหตุ
หากทา่นพยายามถา่ยภาพแบบ full-frame ดว้ยเลนสท์ี�สนับสนุน APS-C ทา่นอาจไมไ่ดภ้าพถา่ยตามที�ตอ้งการ

เมื�อเปิดใชง้านการถา่ยภาพขนาด APS-C/Super 35 มม. กลอ้งจะใชส้ว่นตรงกลางของเซน็เซอรภ์าพ และมมุภาพจะมขีนาดเทยีบเทา่กบัมมุภาพ
ของเซน็เซอรภ์าพขนาด APS-C

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [APS-C/Super 35mm] → คา่ที�ตอ้งการ1
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มมุภาพ

มมุภาพจะเปลี�ยนเป็นเทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรมหรอื APS-C/Super 35mm ขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่สําหรับ [APS-C/Super 35mm] และ
เลนสท์ี�ตดิตั�ง มมุภาพยงัแตกตา่งกนัสําหรับการถา่ยภาพนิ�งและภาพเคล ื�อนไหวอกีดว้ย

มมุภาพที�เทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรม

(A) เมื�อถา่ยภาพนิ�ง (ที�มกีารตั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ี� [3:2])
(B) เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

กลอ้งจะถา่ยดว้ยมมุภาพที�เทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรมในสถานการณต์อ่ไปนี�

[ ถา่ยภาพ] ที�อย ูใ่น [APS-C/Super 35mm] ถกูตั�งคา่ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ และตดิเลนสท์ี�รองรับการถา่ยภาพแบบฟลูเฟรม
ตั�งคา่ [ ถา่ยภาพ] ที�อย ูใ่น [APS-C/Super 35mm] ไปที� [แมนนวล] และตั�งคา่ [ ถา่ย: แมนนวล] ไปที� [ปิด]

มมุภาพจะเทยีบเทา่กบัขนาด APS-C/Super 35mm

(A) เมื�อถา่ยภาพนิ�ง (ที�มกีารตั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ี� [3:2])
(B) เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

กลอ้งจะถา่ยดว้ยมมุภาพที�เทยีบเทา่กบัขนาด APS-C หรอื Super 35mm ในสถานการณต์อ่ไปนี� มมุภาพจะประมาณ 1.5 เทา่ของชว่ง
ความยาวโฟกสัที�ระบอุยูบ่นเลนส์

ตั�งคา่ [ ถา่ยภาพ] ที�อย ูใ่น [APS-C/Super 35mm] ไปที� [อตัโนมตั]ิและตดิเลนสสํ์าหรับขนาดAPS-C โดยเฉพาะ
ตั�งคา่ [ ถา่ยภาพ] ที�อย ูใ่น [APS-C/Super 35mm] ไปที� [แมนนวล] และตั�งคา่ [ ถา่ย: แมนนวล] ไปที� [เปิด]

หมายเหตุ
เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวฟลูเฟรมดว้ยการตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [XAVC S 4K] และตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [30p 60M] หรอื
[30p 100M] มมุภาพ (B) จะเทยีบเทา่กบัประมาณ 1.2 เทา่ของชว่งความยาวโฟกสัที�ระบอุยูท่ี�เลนส ์
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(A) มมุภาพที�เทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรม
(B) มมุภาพในขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K เป็น [30p 60M]/[30p 100M]
(C) มมุภาพเทยีบเทา่กบั Super 35mm

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)
APS-C/Super 35mm

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รายการฟงักช์ ั�นของป ุ่ มหมนุปรบัโหมด

ทา่นสามารถเปลี�ยนโหมดถา่ยภาพตามวตัถหุรอืวตัถปุระสงคข์องการถา่ยภาพ

ฟงักช์ ั�นท ี�ใชง้านได้
 (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ):  

ใหท้า่นถา่ยภาพดว้ยการจําแนกบรรยากาศอตัโนมตัิ
P (โปรแกรมอตัโนมตั):  
ใหท้า่นถา่ยภาพโดยจะมกีารปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (คา่ F)) โดยอตัโนมตั ิและทา่นยงัสามารถเลอืกตั�งคา่
ตา่งๆไดจ้ากเมนู
A (กาํหนดคา่รรูบัแสง):  
ใหท้า่นปรับคา่รรัูบแสงและถา่ยภาพ เมื�อตอ้งการปรับเบลอฉากหลงั ฯลฯ
S (กาํหนดชตัเตอรส์ปีด):  
ใหท้า่นถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหวเร็ว ฯลฯ โดยกําหนดความเร็วชตัเตอรเ์อง
M (ปรบัระดบัแสงเอง):  
ใหท้า่นถา่ยภาพนิ�งดว้ยระดบัแสงที�ตอ้งการโดยปรับระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (คา่ F))
1/2(ใชค้า่บนัทกึ):  
ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากเรยีกโหมดที�ใชง้านบอ่ยหรอืคา่ตวัเลขตา่ง ๆ ซึ�งถกูบนัทกึไวล้ว่งหนา้ออกมา

 (ภาพเคลื�อนไหว):  
ใหท้า่นสามารถเปลี�ยนโหมดระดบัแสงสําหรับบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

 (สโลและควกิโมช ั�น):  
ใหท้า่นถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�นและควกิโมชั�น
SCN (เลอืกบรรยากาศ):  
ใหท้า่นถา่ยภาพดว้ยคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ตามบรรยากาศ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อตัโนมตัอิจัฉรยิะ
โปรแกรมอตัโนมตั
กําหนดคา่รรัูบแสง
กําหนดชตัเตอรส์ปีด
ปรับระดบัแสงเอง
ใชค้า่บนัทกึ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)
ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง
สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง

หมนุปุ่ มหมนุปรบัโหมดเพื�อเลอืกโหมดถา่ยภาพที�ตอ้งการ1
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เลอืกบรรยากาศ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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อตัโนมตัอิจัฉรยิะ

กลอ้งจะถา่ยภาพดว้ยการจําแนกบรรยากาศอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
ผลติภณัฑจ์ะไมทํ่าการจําแนกบรรยากาศ ถา้หากทา่นถา่ยภาพดว้ยฟังกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์

ผลติภณัฑอ์าจจะจําแนกบรรยากาศไมถ่กูตอ้ง ภายใตเ้งื�อนไขถา่ยภาพบางเงื�อนไข

สําหรับโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] ฟังกช์ั�นสว่นใหญจ่ะถกูกําหนดโดยอตัโนมตั ิและทา่นไมส่ามารถปรับการตั�งคา่ไดด้ว้ยตวัเอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัระบบจําแนกบรรยากาศ
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา
ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� (โหมดอตัโนมตั)ิ

กลอ้งจะตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี�  (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

1

เล็งกลอ้งไปที�วตัถุ

เมื�อกลอ้งจําแนกบรรยากาศได ้ไอคอนของบรรยากาศที�จําแนกไดจ้ะปรากฏบนหนา้จอ

2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ3
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เกี�ยวกบัระบบจาํแนกบรรยากาศ

ระบบจําแนกบรรยากาศจะทํางานในโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

ฟังกช์ั�นน ี�ชว่ยใหก้ลอ้งทําการจําแนกเงื�อนไขถา่ยภาพและถา่ยภาพโดยอตัโนมตัิ

ระบบจาํแนกบรรยากาศ

เมื�อผลติภณัฑจํ์าแนกบรรยากาศที�แน่นอนไดแ้ลว้ ไอคอนและคําแนะนําตอ่ไปนี�จะแสดงข ึ�นบนบรรทดัแรก:

 (บคุคล)
 (ทารก)
 (บคุคลกลางคนื)

 (ทวิทศันก์ลางคนื)
 (บคุคลยอ้นแสง)
 (ยอ้นแสง)
 (ววิ)

 (มาโคร)
 (สปอตไลต)์

 (แสงนอ้ย)
 (ทวิทศันก์ลางคนืดว้ยขาตั�งกลอ้ง)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อตัโนมตัอิจัฉรยิะ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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โปรแกรมอตัโนมตั

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)

ทา่นสามารถตั�งคา่ฟังกช์ั�นถา่ยภาพ เชน่ [ISO]

ปรบัเลื�อนโปรแกรม
เมื�อไมใ่ชแ้ฟลชแลว้ ทา่นสามารถเปลี�ยนคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง (คา่ F) พรอ้มกนัไดโ้ดยไมต่อ้งเปลี�ยนคา่ระดบัแสงที�กลอ้งตั�ง
ไว ้
หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัเพื�อเลอืกคา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรพ์รอ้มกนั

“P” บนหนา้จอ จะเปลี�ยนเป็น “P*” เมื�อทา่นหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั
หากตอ้งการยกเลกิการปรับเลื�อนโปรแกรม ใหต้ั�งคา่โหมดถา่ยภาพเป็นโหมดอื�นท ี�ไมใ่ช ่[โปรแกรมอตัโนมตั] หรอืปิดกลอ้ง

หมายเหตุ
การปรับเลื�อนโปรแกรมอาจจะไมถ่กูใชง้าน ทั�งน ี�ข ึ�นกบัความสวา่งของสภาพแวดลอ้ม

ตั�งโหมดถา่ยภาพไปที�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก “P” หรอืปิดสวติชเ์พื�อยกเลกิการตั�งคา่ที�ทา่นตั�ง

เมื�อความสวา่งเปลี�ยนไป คา่รรัูบแสง (คา่ F) และความเร็วชตัเตอรจ์ะเปลี�ยนตามโดยรักษาปรมิาณการปรับเลื�อนเดมิเอาไว ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� P (โปรแกรมอตัโนมตั)1

ต ั�งฟงักช์ ั�นถา่ยภาพตา่งๆ ตามที�ตอ้งการ2

ปรบัโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ3
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กาํหนดคา่รรูบัแสง

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยปรับรรัูบแสงทําใหร้ะยะในโฟกสัเปลี�ยนไป หรอืปรับฉากหลงัใหเ้บลอ

หมายเหตุ
ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิที�ถา่ยได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตรวจสอบรรัูบแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� A (กาํหนดคา่รรูบัแสง)1

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั

คา่ F นอ้ยลง: วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั แตส่ิ�งอ ื�นท ี�อย ูห่นา้หรอืหลงัวตัถจุะเบลอ  
คา่ F สงูขึ�น: วตัถรุวมถงึสิ�งท ี�อย ูเ่บื�องหนา้และเบื�องหลงัจะชดัทั�งหมด
หากคา่รรัูบแสงที�ทา่นตั�งไวไ้มส่ามารถใหร้ะดบัแสงที�เหมาะสมได ้ความเร็วชตัเตอรบ์นหนา้จอถา่ยภาพจะกะพรบิ ในกรณีนี� ให ้
เปลี�ยนคา่รรัูบแสง

2

ปรบัโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ

ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับอตัโนมตัเิพื�อใหไ้ดร้ะดบัแสงที�เหมาะสม

3
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กาํหนดชตัเตอรส์ปีด

ทา่นสามารถแสดงออกถงึการเคลื�อนไหวของวตัถทุี�กําลงัเคลื�อนท ี�ไดห้ลากหลายรปูแบบ โดยปรับความเร็วชตัเตอร ์เชน่ หยดุการ
เคลื�อนไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรส์งู หรอืแสดงรอยการเคลื�อนไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์ �า

คาํแนะนํา
ใชข้าตั�งกลอ้งเพื�อป้องกนักลอ้งสั�นเม ื�อทา่นเลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์ �า

เมื�อถา่ยภาพการเลน่กฬีาภายในรม่ ใหต้ั�งคา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึ�น

หมายเหตุ
ตวัแสดงเตอืน SteadyShot ไมป่รากฏในโหมดกําหนดความเร็วชตัเตอร์

เมื�อต ั�งคา่ [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไวท้ี� [เปิด] และความเร็วชตัเตอร ์1 วนิาทขีึ�นไป การลดสญัญาณรบกวนจะทํางานหลงัจากถา่ยภาพเป็นเวลา
นานเทา่กบัระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีขณะที�ระบบลดจดุรบกวนกําลงัทํางาน

ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิที�ถา่ยได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
NR ที�ชตัเตอรช์า้ (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� S (กาํหนดชตัเตอรส์ปีด)1

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั

ถา้หากไมส่ามารถปรับใหไ้ดร้ะดบัแสงที�เหมาะสมหลงัตั�งคา่ คา่รรัูบแสงบนหนา้จอถา่ยภาพจะกะพรบิ หากเกดิกรณีดงักลา่วขึ�น
ใหเ้ปลี�ยนความเร็วชตัเตอร์

2

ปรบัโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ

คา่รรัูบแสงจะถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพื�อใหไ้ดร้ะดบัแสงที�เหมาะสม

3
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ปรบัระดบัแสงเอง

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยใชก้ารตั�งคา่ระดบัแสงที�ตอ้งการโดยปรับทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถปรับความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (คา่ F) พรอ้มกนั โดยไมต่อ้งเปลี�ยนคา่ระดบัแสงที�ต ั�งไวไ้ดด้ว้ยการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้น
หลงัขณะกดปุ่ ม AEL (ปรับเลื�อนเอง)

หมายเหตุ
ตวัแสดงการวดัแสงแบบแมนนวลจะไมป่รากฏขึ�นเม ื�อต ั�งคา่ [ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO]

เมื�อปรมิาณแสงแวดลอ้มสงูเกนิชว่งการวดัแสงของวดัแสงแบบแมนนวล ตวัแสดงการวดัแสงแบบแมนนวลจะกะพรบิ

ตวัเตอืน SteadyShot จะไมป่รากฏในโหมดปรับระดบัแสงเอง

ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิที�ถา่ยได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� M (ปรบัระดบัแสงเอง)1

เลอืกคา่รรูบัแสงที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้  
เลอืกคา่ความเร็วชตัเตอรท์ ี�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั

ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่ของปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัไดโ้ดยใช ้MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ]
รวมทั�งยงัสามารถตั�งคา่ [ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO] ในโหมดตั�งระดบัแสงเองไดด้ว้ย คา่ ISO จะเปลี�ยนโดยอตัโนมตัเิพื�อใหไ้ด ้
ระดบัแสงที�เหมาะสมโดยใชค้า่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรท์ี�ทา่นไดต้ั�งไว ้
เมื�อต ั�งคา่ [ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO] ตวัแสดงคา่ ISO จะกะพรบิถา้คา่ที�ทา่นตั�งไวไ้มเ่หมาะสมกบัระดบัแสง ในกรณีนี� ใหเ้ปลี�ยน
ความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสง
เมื�อต ั�งคา่ [ISO] ไวท้ี�คา่อื�นซ ึ�งไมใ่ช ่[ISO AUTO] ใหใ้ช ้MM (วดัแสงแบบแมนนวล)* เพื�อตรวจสอบคา่ระดบัแสง 
ไปทางดา้น +: ภาพสวา่งขึ�น  
ไปทาง -: ภาพจะมดืลง  
0: ระดบัแสงที�ผลติภณัฑค์ดิวา่เหมาะสม

2

แสดงคา่ตํ �ากวา่/สงูกวา่คา่รรัูบแสงที�เหมาะสม คา่จะแสดงขึ�นเป็นตวัเลขบนจอภาพและเป็นตวัแสดงการวดัที�ชอ่งมองภาพ*

ปรบัโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ3
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ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน

ทา่นสามารถถา่ยภาพการเคลื�อนไหวของวตัถทุี�เคล ื�อนไหวดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งนานๆ
การถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนานเหมาะสําหรับถา่ยภาพเสน้แสงดาว ดอกไมไ้ฟ ฯลฯ

คาํแนะนํา
เมื�อถา่ยภาพดอกไมไ้ฟ ฯลฯ ใหโ้ฟกสัที�ระยะอนันตใ์นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง หากทา่นใชเ้ลนสท์ี�จดุอนันตไ์มช่ดัเจน ใหป้รับโฟกสัไปที�ดอกไมไ้ฟ
ในบรเิวณที�ทา่นตอ้งการโฟกสัลว่งหนา้

ในการถา่ยภาพ Bulb โดยไมทํ่าใหค้ณุภาพของภาพถา่ยลดลง เราขอแนะนําใหท้า่นเริ�มถา่ยภาพขณะที�กลอ้งยงัเย็นอยู่

ภาพที�ถา่ยในโหมด [BULB] มแีนวโนม้ที�จะเบลอ เราขอแนะนําใหท้า่นใชข้าตั�งและรโีมทคอนโทรล (แยกจําหน่าย) ที�มฟัีงกช์ั�นล็อคปุ่ มชตัเตอร ์ใช ้
รโีมทคอนโทรลที�รองรับการเชื�อมตอ่ผา่นชอ่งตอ่ multi/micro USB

หมายเหตุ
ยิ�งเปิดรับแสงนาน จดุรบกวนบนภาพก็จะยิ�งมมีากขึ�น

หลงัถา่ยภาพ จะมกีารลดสญัญาณรบกวนในเวลานานเทา่กบัระยะเวลาที�ชตัเตอรเ์ปิดอยู ่อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีขณะที�ระบบ
ลดจดุรบกวนกําลงัทํางาน

ทา่นไมส่ามารถตั�งความเร็วชตัเตอรเ์ป็น [BULB] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
[ออโต ้HDR]
[เอฟเฟ็คของภาพ] ถกูตั�งไวท้ี� [สเีดยีวโทนเขม้]
เมื�อต ั�ง [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี�รายการตอ่ไปนี�:

[ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
[ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)]
[ครอ่มตอ่เนื�อง]

[ ถา่ยภาพไรเ้สยีง]

หากทา่นใชฟั้งกช์ั�นท ี�กลา่วมาดา้นบน เมื�อต ั�งความเร็วชตัเตอรไ์วท้ี� [BULB] ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตั�งคา่ไวช้ั�วคราวท ี� 30 วนิาที

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปรับระดบัแสงเอง

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� M (ปรบัระดบัแสงเอง)1

หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัตามเข็มนาฬกิาจนกระท ั�ง [BULB] ปรากฏขึ�น2

เลอืกคา่รรูบัแสง (คา่ F) โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเพ ื�อปรบัโฟกสั4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวน้านเทา่ระยะเวลาที�ตอ้งการถา่ยภาพ

ชตัเตอรจ์ะเปิดตลอดเวลาที�ชตัเตอรถ์กูกด

5
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เลอืกบรรยากาศ

ใหท้า่นถา่ยภาพดว้ยคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ตามบรรยากาศ

รายละเอยีดรายการเมนู
 บคุคล:

เบลอฉากหลกัและปรับวตัถใุหค้มชดั ปรับเนน้โทนสผีวิอยา่งนุ่มนวล 

 กฬีา:
ถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหวดว้ยชตัเตอรค์วามเร็วสงู เพื�อใหว้ตัถปุรากฏเหมอืนหยดุอยูน่ิ�ง ผลติภณัฑจ์ะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�อง เมื�อกดป ุ่ ม
ชตัเตอร ์

 มาโคร:
ถา่ยภาพระยะใกลข้องวตัถ ุเชน่ ดอกไม ้แมลง อาหาร หรอืสิ�งของช ิ�นเล็กๆ 

 ววิ:
ถา่ยภาพที�ครอบคลมุทกุระยะของฉากในภาพ เพื�อใหไ้ดภ้าพที�มโีฟกสัคมชดัและสสีนัสดใส 

 ตะวนัตกดนิ:
ถา่ยภาพสแีดงของดวงอาทติยต์กไดอ้ยา่งสวยงาม 

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� SCN (เลอืกบรรยากาศ)1

หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพื�อเลอืกคา่ที�ตอ้งการ2
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 ทวิทศันก์ลางคนื:
ถา่ยภาพกลางคนืโดยไมส่ญูเสยีสภาพบรรยากาศความมดื 

 บคุคลกลางคนื:
ถา่ยภาพบคุคลกลางคนืโดยใชแ้ฟลช (แยกจําหน่าย)

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเปลี�ยนฉาก หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้บนหนา้จอถา่ยภาพแลว้เลอืกฉากใหม่

หมายเหตุ
ภายใตก้ารตั�งคา่ตอ่ไปนี� ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้กวา่ ดงันั�นจงึแนะนําใหใ้ชข้าตั�งกลอ้ง ฯลฯ เพื�อป้องกนัไมใ่หภ้าพเบลอ

[ทวิทศันก์ลางคนื]
[บคุคลกลางคนื]

ระยะทางสั�นท ี�สดุที�ทา่นสามารถเขา้ใกลว้ตัถ ุไมเ่ปลี�ยนแปลงแมท้า่นจะเลอืก [มาโคร] ดรูะยะปรับโฟกสัไดส้ั�นท ี�สดุ จากระยะทางสั�นท ี�สดุของเลนส์
ที�ตดิอยูก่บักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ใชค้า่บนัทกึ (ต ั�งคา่กลอ้ง1/ต ั�งคา่กลอ้ง2)

ทา่นสามารถถา่ยภาพไดห้ลงัจากเรยีกใชโ้หมดหรอืการตั�งคา่กลอ้งที�ใชบ้อ่ยที�บนัทกึ [  / บนัทกึตั�งคา่] ไวล้ว่งหนา้

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนใหก้บัการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที� 1, 2 (ใชค้า่บนัทกึ) จากนั�นเลอืกหมายเลขที�
ตอ้งการโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ

หากทา่นเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนใหก้บัการด์หน่วยความจํา อาจเป็นการเรยีกใชก้ารตั�งคา่จากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�กําหนดไวใ้น
[ เลอืกสื�อ] ทา่นสามารถยนืยนัชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ เลอืกสื�อ]

กลอ้งตวันี�สามารถเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนไวก้บัการด์หน่วยความจําโดยใชก้ลอ้งตวัอื�นท ี�มชี ื�อร ุน่เดยีวกนัได ้

หมายเหตุ
ถา้หากทา่นตั�ง [  / ใชค้า่บนัทกึ] หลงัจากทําการตั�งคา่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะใหค้วามสําคญักบัการตั�งคา่ที�บนัทกึ และการตั�งคา่
เดมิอาจจะใชง้านไมไ่ด ้ตรวจสอบตวัแสดงตา่งๆบนหนา้จอกอ่นถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บนัทกึการตั�งคา่ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลื�อนป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� 1, 2 (ใชค้า่บนัทกึ)1

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อยนืยนั

นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถเรยีกใชโ้หมดหรอืการตั�งคา่ที�บนัทกึไวไ้ดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [  
/ ใชค้า่บนัทกึ]

2
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ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรบัแสง

ทา่นสามารถตั�งคา่โหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
 โปรแกรมอตัโนมตั:

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
 กาํหนดคา่รรูบัแสง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง
 กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
 ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว)1

MENU→  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ โหมดรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ2

กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

  
กดปุ่ ม MOVIE อกีครั �งเพ ื�อหยดุการบนัทกึภาพ

3
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สโลและควกิโมช ั�น: โหมดรบัแสง

ทา่นสามารถเลอืกโหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่และความเร็วในการ
แสดงภาพสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นดว้ย [ ตั�งคา่สโลและควกิ]

รายละเอยีดรายการเมนู
 โปรแกรมอตัโนมตั:

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
 กาํหนดคา่รรูบัแสง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง
 กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
 ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่สโลและควกิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที�  (สโลและควกิโมช ั�น)1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ โหมดรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ2

กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม MOVIE อกีครั �งเพ ื�อยตุกิารบนัทกึภาพ

3
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ชดเชยแสง

โดยปกตแิลว้ ระดบัแสงจะถกูปรับอตัโนมตั ิ(ระบบปรับระดบัแสงอตัโนมตั)ิ ทา่นสามารถปรับใหภ้าพทั�งภาพ สวา่งขึ�นหรอืมดืลง เมื�อเทยีบ
กบัระดบัแสงที�ต ั�งโดยระบบปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิไดโ้ดยทําการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางดา้นบวกหรอืดา้นลบ ตามลําดบั (ชดเชยแสง)

หมนุปุ่ มชดเชยแสง (A)

ดา้น + (Over):  
ภาพจะสวา่งขึ�น
ดา้น - (Under):  
ภาพจะมดืลง

ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -3.0 EV ถงึ +3.0 EV
ทา่นสามารถตรวจสอบคา่ชดเชยแสงที�ต ั�งบนหนา้จอถา่ยภาพได ้
จอภาพ

ชอ่งมองภาพ

1
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หากตอ้งการต ั�งคา่การชดเชยแสงโดยใช ้MENU
ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -5.0 EV ถงึ +5.0 EV เมื�อป ุ่ มชดเชยแสงอยูท่ี�ตําแหน่ง “0”
MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ชดเชยแสง] → คา่ที�ตอ้งการ

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถทําการชดเชยระดบัแสงในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�ได:้

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อใช ้[ปรับระดบัแสงเอง] ทา่นจะสามารถชดเชยระดบัแสงไดเ้ฉพาะเมื�อต ั�ง [ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO]

การตั�งคา่ปุ่ มชดเชยแสงจะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่ [ชดเชยแสง] หรอื [ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ] ใน MENU

ภาพที�ปรากฏบนหนา้จอขณะถา่ยภาพจะมคีา่ความสวา่งเทยีบเทา่คา่ระหวา่ง -3.0 EV ถงึ +3.0 EV เทา่นั�น ถา้หากทา่นตั�งคา่ชดเชยแสงนอกชว่งนี�
ความสวา่งของภาพบนหนา้จอจะไมแ่สดง แตค่า่จะไปปรากฏในภาพที�บนัทกึ

สําหรับภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -2.0 EV ถงึ +2.0 EV

ถา้หากทา่นถา่ยภาพในสถานที�ซ ึ�งสวา่งหรอืมดืมาก หรอืเมื�อทา่นใชง้านแฟลช ทา่นอาจจะไมส่ามารถถา่ยไดผ้ลที�น่าพงึพอใจ

เมื�อทา่นตั�งป ุ่ มชดเชยแสงไปที� “0” จากการตั�งคา่อื�นท ี�ไมใ่ช ่“0” คา่ระดบัแสงจะเปลี�ยนเป็น “0” แมว้า่จะเป็นการตั�งคา่ [ชดเชยแสง] ก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขั�นระดบัแสง
ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ
ตั�งคา่ชดเชยแสง
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ตั�งคา่ลายทาง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รเีซ็ตการชดเชย EV

เลอืกวา่จะคงระดบัแสงที�ต ั�งไวโ้ดยใช ้[ชดเชยแสง] เมื�อทา่นปิดสวติช ์ขณะที�ตําแหน่งปุ่ มชดเชยแสง ถกูตั�งไวท้ี� “0” หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึไว:้
คงการตั�งคา่
รเีซ็ต:
รเีซต็การตั�งคา่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [รเีซ็ตการชดเชย EV] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

ทา่นสามารถปรับระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุหนา้ หรอืปุ่ มหมนุหลงั เมื�อป ุ่ มชดเชยแสงถกูตั�งไวท้ี� “0” ทา่นสามารถปรับระดบัแสงในชว่ง -5.0
EV ถงึ +5.0 EV

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมใ่ชก้ารชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

ปุ่ มหมนุหนา้/ ปุ่ มหมนุหลงั:
เปิดใชก้ารชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

หมายเหตุ
เมื�อฟังกช์ั�นชดเชยระดบัแสงถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั ฟังกช์ั�นอ ื�นๆท ี�ถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุนั�นกอ่นหนา้ จะถกูกําหนดให ้
กบัอกีปุ่ มหมนุหนึ�ง

การตั�งคา่ของปุ่ มชดเชยแสงจะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่ [ชดเชยแสง] ใน MENU หรอืการตั�งคา่ระดบัแสงโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดเชยแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ปรบัต ั�งป ุ่ มชดเชยแสงไปที� "0"1

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ] → คา่ที�ตอ้งการ2
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แนะนําต ั�งคา่ระดบัแสง

ทา่นสามารถตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงคําแนะนําเมื�อเปล ี�ยนระดบัแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมแ่สดงคําแนะนํา
เปิด:
แสดงคําแนะนํา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แนะนําต ั�งคา่ระดบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1

169



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ข ั�นระดบัแสง

ทา่นสามารถปรับเพิ�มการต ั�งคา่ของความเร็วชตัเตอร ์รรัูบแสง และคา่ชดเชยแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
0.3EV / 0.5EV

หมายเหตุ
แมท้า่นจะตั�ง [ขั�นระดบัแสง] ไวท้ี� [0.5EV] คา่ระดบัแสงที�ปรับโดยใชปุ้่ มชดเชยแสงจะเปลี�ยนข ั�นละ 0.3EV

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ข ั�นระดบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดวดัแสง

เลอืกโหมดวดัแสงซึ�งกําหนดสว่นของหนา้จอที�ใชว้ดัเพื�อนํามาคํานวณระดบัแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
 หลายจดุ:

วดัแสงในแตล่ะบรเิวณหลงัจากแบง่ภาพทั�งหมดออกเป็นบรเิวณยอ่ยๆ แลว้กําหนดระดบัแสงที�เหมาะสมของท ั�งภาพ (วดัแสงแบบแบง่
หลายสว่น)

 กลางภาพ:
วดัความสวา่งเฉลี�ยของท ั�งภาพ โดยใหนํ้�าหนักบรเิวณกลางภาพ (วดัแสงแบบเฉลี�ยกลางภาพ)

 จดุเดยีว:
วดัแสงเฉพาะตรงกลางภาพ (วดัแสงแบบจดุเดยีว) โหมดนี�เหมาะสําหรับวดัแสงสว่นที�ระบขุองทั�งภาพ สามารถเลอืกขนาดวงกลมวดัแสง
ไดจ้าก [จดุเดยีว: ปกต]ิ และ [จดุเดยีว: ใหญ]่ ตําแหน่งของวงกลมวดัแสงขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่ [จดุปรับจดุวดัแสง].

 เฉลี�ยท ั�งหนา้จอ:
วดัความสวา่งเฉลี�ยของท ั�งภาพ ระดบัแสงจะคงที�แมเ้มื�อองคป์ระกอบภาพหรอืตําแหน่งของวตัถเุปลี�ยนไป

 ไฮไลท:์
วดัความสวา่งพรอ้มทั�งเนน้สว่นที�สวา่งของภาพ โหมดนี�เหมาะสําหรับถา่ยภาพวตัถไุปพรอ้มกบัการเลี�ยงระดบัแสงจา้

คาํแนะนํา
เมื�อเลอืก [จดุเดยีว] และตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] ขณะที�ต ั�งคา่ [จดุปรับจดุวดัแสง] ไปที� [เชื�อม
โยงจดุโฟกสั] สามารถประสานการทํางานของจดุวดัแสงแบบจดุกบัพื�นท ี�โฟกสัได ้

เมื�อเลอืก [หลายจดุ] และตั�งคา่ [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] ไปที� [เปิด] กลอ้งจะวดัความสวา่งตามใบหนา้ที�ตรวจจับ

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดวดัแสง] ไปที� [ไฮไลท]์ และเปิดใชง้านฟังกช์ั�น [ตวัปรับไดนามกิ] หรอื [ออโต ้HDR] ความสวา่งและคอนทราสตจ์ะถกูแกไ้ข
อตัโนมตัโิดยแบง่ภาพออกเป็นสว่นยอ่ยๆ และวเิคราะหค์อนทราสตข์องแสงและเงา ทําการตั�งคา่ตามสถานการณก์ารถา่ยภาพ

หมายเหตุ
[โหมดวดัแสง] ถกูล็อคไวท้ี� [หลายจดุ] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]
ฟังกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์

ในโหมด [ไฮไลท]์ วตัถอุาจดมูดืถา้มสีว่นที�สวา่งกวา่บนหนา้จอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ล็อค AE
จดุปรับจดุวดัแสง
ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ
ตวัปรับไดนามกิ (DRO)
ออโต ้HDR

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดวดัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ

ตั�งคา่วา่กลอ้งจะวดัความสวา่งตามใบหนา้ที�ตรวจจับหรอืไม ่เมื�อต ั�งคา่ [โหมดวดัแสง] ไวท้ี� [หลายจดุ]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
กลอ้งจะวดัความสวา่งตามใบหนา้ที�ตรวจจับ
ปิด:
กลอ้งจะวดัความสวา่งโดยใชก้ารตั�งคา่ [หลายจดุ] โดยไมค่น้หาใบหนา้

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] จะถกูล็อคไวท้ี� [เปิด]

เมื�อต ั�งคา่ [ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] เป็น [เปิด] และตั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] จะไม่
ทํางาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดวดัแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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จดุปรบัจดุวดัแสง

ตั�งคา่วา่จะใหตํ้าแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุทํางานไปพรอ้มกบัพื�นท ี�โฟกสัหรอืไม ่เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ หรอื
[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]

รายละเอยีดรายการเมนู
กลางภาพ:
ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุไมไ่ดทํ้างานไปพรอ้ม ๆ กบัพื�นท ี�โฟกสั แตว่ดัความสวา่งที�ตรงกลางตลอดเวลา
เชื�อมโยงจดุโฟกสั:
ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุทํางานไปพรอ้ม ๆ กบัพื�นท ี�โฟกสั

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ที�ไมใ่ช ่[จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุจะถกูล็อคไวท้ี�จดุกึ�งกลาง

เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [AF ล็อคเป้าหมาย: จดุที�ปรับได]้ หรอื [AF ล็อคเป้าหมาย: จดุที�ปรับได/้ขยาย] ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุจะ
ทํางานไปพรอ้ม ๆ กบัตําแหน่ง AF เริ�มล็อคเป้าหมาย แตไ่มทํ่างานรว่มกบัการตดิตามวตัถุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั
โหมดวดัแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [จดุปรบัจดุวดัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ล็อค AE

ในกรณีที�คอนทราสตร์ะหวา่งวตัถกุบัฉากหลงัสงู เชน่ เมื�อถา่ยภาพวตัถยุอ้นแสง หรอืวตัถทุี�อย ูใ่กลห้นา้ตา่ง ใหว้ดัแสง ณ จดุที�วตัถมุี
ความสวา่งที�เหมาะสม แลว้ล็อคระดบัแสงกอ่นถา่ยภาพ ลดความสวา่งของวตัถ ุไดโ้ดยวดัแสงที�จดุซึ�งสวา่งกวา่ตวัวตัถ ุแลว้ล็อคระดบั
แสงของทั�งภาพ ทําใหว้ตัถสุวา่งขึ�น ไดโ้ดยวดัแสงที�จดุซึ�งมดืกวา่ตวัวตัถ ุแลว้ล็อคระดบัแสงของทั�งภาพ

คาํแนะนํา
หากทา่นเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] → [ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL] → [ปิดเปิด
ล็อคAEL] ทา่นสามารถล็อคระดบัแสงไดโ้ดยไมต่อ้งกดปุ่ มคา้งไว ้

หมายเหตุ
[ กดคา้งล็อคAEL] และ [ ปิดเปิดล็อคAEL] จะไมส่ามารถใชไ้ดเ้มื�อมกีารใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ปรบัโฟกสั ณ จดุที�ปรบัระดบัแสง1

กดปุ่ ม AEL

ระดบัแสงจะถกูล็อค และ  (ล็อค AE) จะแสดงขึ�น

2

กดปุ่ ม AEL คา้งไว ้และปรบัโฟกสับนวตัถอุกีคร ั�ง จากน ั�นจงึถา่ยภาพ

กดปุ่ ม AEL คา้งไวข้ณะถา่ยภาพหากทา่นตอ้งการถา่ยภาพตอ่ดว้ยระดบัแสงที�กําหนด ปลอ่ยปุ่ มเพื�อรเีซต็คา่ระดบัแสง

3
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AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการล็อคระดบัแสงเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งหรอืไม ่ 
เลอืก [ปิด] เพื�อปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกกนั

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
กําหนดระดบัแสงหลงัปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ครั �งเดยีว] เมื�อต ั�งคา่ [โหมด
โฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และผลติภณัฑกํ์าหนดแลว้วา่วตัถกํุาลงัเคลื�อนไหวหรอืทา่นถา่ยภาพตอ่เนื�อง ระดบัแสงที�กําหนดไวจ้ะถกู
ยกเลกิ
เปิด:
ล็อคระดบัแสงเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ปิด:
ไมล็่อคระดบัแสงเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง ใชโ้หมดนี�หากทา่นตอ้งการปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกจากกนั  
ผลติภณัฑจ์ะปรับระดบัแสงไปเรื�อยๆ ขณะถา่ยภาพในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]

หมายเหตุ
การทํางานโดยใชปุ้่ ม AEL จะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่การตั�งคา่ [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปรบัมาตรฐานแสง

ปรับมาตรฐานของกลอ้งเพื�อใหไ้ดค้า่ระดบัแสงที�ถกูตอ้งสําหรับโหมดวดัแสงแตล่ะโหมด

โหมดวดัแสง
คา่มาตรฐานที�ต ั�งไวจ้ะถกูนํามาใช ้เมื�อทา่นเลอืกโหมดวดัแสงตอ่ไปนี�ใน MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดวดัแสง]

หลายจดุ/ กลางภาพ/ จดุเดยีว/ เฉลี�ยท ั�งหนา้จอ/ ไฮไลท์

หมายเหตุ
การชดเชยแสงจะไมม่ผีล ถา้เปลี�ยน [ปรับมาตรฐานแสง]

คา่ชดเชยแสงจะถกูล็อคไวต้ามคา่ที�ต ั�งไวสํ้าหรับ [ จดุเดยีว] ระหวา่งที�ใช ้AEL เฉพาะจดุ

คา่มาตรฐานของ M.M (วดัแสงแบบแมนนวล) จะเปลี�ยนไปตามคา่ที�ต ั�งไวใ้น [ปรับมาตรฐานแสง]

คา่ที�ต ั�งไวใ้น [ปรับมาตรฐานแสง] จะถกูบนัทกึไวใ้นขอ้มลู Exif แยกตา่งหากจากคา่ชดเชยแสง ปรมิาณคา่ระดบัแสงมาตรฐานจะไมไ่ดนํ้าไปเพิ�มให ้
กบัคา่ชดเชยแสง

ถา้ทา่นตั�งคา่ [ปรับมาตรฐานแสง] ในระหวา่งการถา่ยครอ่ม จํานวนภาพถา่ยสําหรับการถา่ยครอ่มจะถกูรเีซต็

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดวดัแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ปรบัมาตรฐานแสง] → โหมดวดัแสงที�ตอ้งการ1

เลอืกคา่ที�ตอ้งการเพื�อใชเ้ป็นคา่วดัแสงมาตรฐาน

ทา่นสามารถตั�งคา่ไดต้ั�งแต ่-1 EV ถงึ +1 EV โดยเปลี�ยนแปลงไดค้รั �งละ 1/6 EV

2
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ต ั�งคา่ชดเชยแสง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใชค้า่ชดเชยแสง เพื�อควบคมุทั�งแสงแฟลชและแสงรอบขา้ง หรอืเฉพาะแสงรอบขา้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสงปกต&ิแฟลช:
ใชค้า่ชดเชยแสง เพื�อควบคมุทั�งแสงแฟลชและแสงรอบขา้ง
เฉพาะแสงปกต:ิ
ใชค้า่ชดเชยแสง เพื�อควบคมุแสงรอบขา้งเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดเชยแสงแฟลช

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่ชดเชยแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ลายทาง

ตั�งคา่ลายทางมา้ลาย ซึ�งปรากฏเหนอืบางสว่นของภาพถา้ระดบัความสวา่งของสว่นนั�นตรงกบัระดบั IRE ที�ทา่นไดต้ั�งคา่ไว ้ใชล้าย
ทางมา้ลายนี� ชว่ยในการปรับความสวา่ง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงลายทาง:
ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงลายทางมา้ลายหรอืไม่
ระดบัลายทาง:
ปรับระดบัความสวา่งของลายทางมา้ลาย

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถบนัทกึคา่เพื�อตรวจสอบระดบัแสงที�ถกูตอ้งหรอืระดบัแสงจา้ รวมไปถงึระดบัความสวา่งของ [ระดบัลายทาง] การตั�งคา่สําหรับการ
ยนืยนัระดบัแสงที�ถกูตอ้งและการยนืยนัระดบัแสงจา้ถกูบนัทกึไวท้ี� [กําหนดเอง1] และ [กําหนดเอง2] ตามลําดบัตามคา่เริ�มตน้

หากตอ้งการตรวจสอบระดบัแสงที�ถกูตอ้ง ใหต้ั�งคา่มาตรฐานและชว่งสําหรับระดบัความสวา่ง ลายทางมา้ลายจะปรากฏบนพื�นท ี�ซ ึ�งอย ูภ่ายในชว่งที�
ทา่นไดต้ั�งคา่ไว ้

หากตอ้งการตรวจสอบระดบัแสงจา้ ใหต้ั�งคา่ระดบัความสวา่งเป็นคา่ตํ �าสดุ ลายทางมา้ลายจะปรากฏเหนอืพื�นท ี�ซ ึ�งมรีะดบัความสวา่งเทา่กบัหรอืสงู
กวา่คา่ที�ทา่นตั�งไว ้

หมายเหตุ
ลายทางมา้ลายจะไมป่รากฏขึ�นบนอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ลายทาง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตวัปรบัไดนามกิ (DRO)

เมื�อแบง่ภาพเป็นสว่นเล็กๆ ผลติภณัฑจ์ะวเิคราะหค์อนทราสตข์องแสงและเงาระหวา่งวตัถกุบัพื�นหลงั ทําใหไ้ดภ้าพที�สวา่งและไลแ่สงเงา
ที�ดทีี�สดุ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั:ิ

แกไ้ขความสวา่งอตัโนมตัิ
 ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: ระดบั 1 ― ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: ระดบั 5:

ปรับแสงเงาในแตล่ะบรเิวณของภาพที�บนัทกึ เลอืกระดบัการปรับใหเ้หมาะสมที�สดุจากระดบั Lv1 (ออ่น) ถงึ Lv5 (เขม้)

หมายเหตุ
ในสถานการณต์อ่ไปนี� [ตวัปรับไดนามกิ] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]:
เมื�อต ั�งคา่ [เอฟเฟ็คของภาพ] ที�ไมใ่ช ่[ปิด]
เมื�อต ั�งคา่ [โปรไฟลภ์าพ] ที�ไมใ่ช ่[ปิด]

[DRO/ออโต ้HDR] ถกูกําหนดไวท้ี� [ปิด] เมื�อเลอืกโหมดตอ่ไปนี�ใน [เลอืกบรรยากาศ]
[ตะวนัตกดนิ]
[ทวิทศันก์ลางคนื]
[บคุคลกลางคนื]

การตั�งคา่จะถกูกําหนดไวท้ี� [ตวัปรับชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั]ิ เมื�อเลอืกโหมด [เลอืกบรรยากาศ] อื�นท ี�ไมใ่ชโ่หมดขา้งตน้

เมื�อถา่ยภาพดว้ย [ตวัปรับไดนามกิ] ภาพอาจจะมจีดุรบกวนมาก เลอืกระดบัที�เหมาะสมโดยตรวจสอบภาพท ี�ถา่ยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเม ื�อทา่นตั�ง
คา่เนน้ลกูเลน่มากขึ�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [DRO/ออโต ้HDR] → [ตวัปรบัไดนามกิ]1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2
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ออโต ้HDR

ถา่ยภาพสามภาพโดยใชร้ะดบัแสงตา่ง ๆ และนําภาพที�มรีะดบัแสงเหมาะสม สว่นสวา่งของภาพที�เปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป และสว่นมดืของ
ภาพที�เปิดรับแสงมากเกนิไป มารวมกนัเพื�อสรา้งภาพที�มชีว่งการไลแ่สงเงาอยา่งยอดเยี�ยม (ชว่งไดนามกิสงู) บนัทกึภาพที�มกีารรับแสง
พอดหีนึ�งภาพและภาพซอ้นแสงอกีหนึ�งภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ออโต ้HDR: ปรบัแสงที�ตา่งอตัโนมตั:ิ

แกไ้ขความสวา่งอตัโนมตัิ
 ออโต ้HDR: ปรบัแสงที�ตา่ง 1.0 EV ― ออโต ้HDR: ปรบัแสงที�ตา่ง 6.0 EV:

ตั�งคา่ความตา่งระดบัแสง ตามคอนทราสตข์องวตัถ ุเลอืกระดบัการปรับใหเ้หมาะสมที�สดุจากระดบั 1.0EV (ออ่น) ถงึ 6.0EV (เขม้)  
ตวัอยา่งเชน่ ถา้ทา่นตั�งคา่ระดบัแสงไวท้ี� 2.0 EV ภาพสามภาพจะถกูประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยมรีะดบัแสงดงัตอ่ไปนี�: −1.0 EV ระดบัแสง
ที�ถกูตอ้งและ +1.0 EV

คาํแนะนํา
ลั�นชตัเตอรส์ามครั �งตอ่หนึ�งภาพ ระมดัระวงัเกี�ยวกบัประเด็นตอ่ไปนี�:
ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหวหรอืไมก่ะพรบิไฟ
อยา่เปลี�ยนองคป์ระกอบกอ่นถา่ยภาพ

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นน ี�ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อ [ รปูแบบไฟล]์ คอื [RAW] หรอื [RAW & JPEG]

[ออโต ้HDR] ไมทํ่างานในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

[ออโต ้HDR] ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อต ั�ง [เอฟเฟ็คของภาพ] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก [ปิด]
เมื�อต ั�ง [โปรไฟลภ์าพ] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก [ปิด]

ทา่นไมส่ามารถเริ�มถา่ยภาพถดัไป จนกวา่กระบวนการบนัทกึหลงัทา่นถา่ยภาพจะเสร็จสิ�น

ทา่นอาจจะไมส่ามารถไดเ้อฟเฟ็คที�ตอ้งการ ทั�งน ี�ข ึ�นกบัความแตกตา่งของความสวา่งของวตัถ ุและเงื�อนไขการถา่ยภาพ

เมื�อใชง้านแฟลช ฟังกช์ั�นน ี�จะไดผ้ลนอ้ย

เมื�อภาพมคีอนทราสตตํ์ �า หรอืเมื�อกลอ้งสั�นหรอืเกดิอาการวตัถเุบลอ ทา่นอาจจะไมไ่ดภ้าพ HDR ที�ด ี  จะแสดงขึ�นเหนอืภาพที�บนัทกึ
เพื�อแจง้ใหท้ราบวา่กลอ้งตรวจพบภาพเบลอ เปลี�ยนองคป์ระกอบหรอืถา่ยภาพใหมอ่ยา่งระมดัระวงัเพื�อหลกีเลี�ยงภาพเบลอ หากจําเป็น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [DRO/ออโต ้HDR] → [ออโต ้HDR]1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2
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ISO

ความไวตอ่แสงถกูกําหนดดว้ยคา่ ISO (ดชันรีะดบัแสงที�แนะนํา) ยิ�งคา่สงูขึ�น ความไวแสงยิ�งมากข ึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู
ISO AUTO:
ตั�งคา่ความไวแสง ISO โดยอตัโนมตัิ
ISO 50 – ISO 204800:
ตั�งคา่ความไวแสง ISO ดว้ยตวัเอง หากเลอืกตวัเลขที�มากข ึ�น ความไวแสง ISO จะเพิ�มข ึ�น

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนชว่งความไวแสง ISO ที�ถกูตั�งคา่ในโหมด [ISO AUTO] โดยอตัโนมตั ิเลอืก [ISO AUTO] แลว้กดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ
แลว้เลอืกคา่ที�ตอ้งการสําหรับ [ISO AUTO สงูสดุ] และ [ISO AUTO ตํ �าสดุ]

หมายเหตุ
[ISO AUTO] จะถกูเลอืกเมื�อใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�งคา่ความไวแสง ISO ไวตํ้ �ากวา่ ISO 100 ชว่งความสวา่งของวตัถทุี�สามารถบนัทกึได ้(ชว่งไดนามกิ) อาจลดลง

ยิ�งคา่ ISO สงูขึ�น ภาพก็จะมจีดุรบกวนมากยิ�งข ึ�น

คา่ ISO ที�สามารถต ั�งไดจ้ะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอย ูก่บัวา่ทา่นกําลงัถา่ยภาพนิ�ง ถา่ยภาพเคลื�อนไหว หรอืถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโม
ชั�น

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 100 ถงึ 102400 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวม้ากกวา่ 102400 การตั�งคา่จะเปลี�ยนเป็น 102400
โดยอตัโนมตั ิเมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 100 ถงึ 102400 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวน้อ้ยกวา่ 100 การตั�งคา่จะเปลี�ยนเป็น 100 โดย
อตัโนมตั ิเมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

เมื�อเลอืก [ISO AUTO] โดยตั�งคา่โหมดการถา่ยภาพไวท้ี� [P], [A], [S] หรอื [M] จะมกีารปรับความไวแสง ISO ใหอ้ยูใ่นชว่งที�กําหนดไวโ้ดย
อตัโนมตัิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ISO (ISO) บนปุ่ มควบคมุ → เลอืกคา่ที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ISO] ไดเ้ชน่กนั

ทา่นสามารถเปลี�ยนคา่ไดใ้นขั�น 1/3 EV โดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ ทา่นสามารถเปลี�ยนคา่ไดท้ลีะ 1 EV
ระดบั โดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั

1
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ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

ถา้เลอืก [ISO AUTO] เมื�อโหมดถา่ยภาพเป็น P (โปรแกรมอตัโนมตั) หรอื A (กําหนดคา่รรัูบแสง) ทา่นสามารถตั�งความเร็วชตัเตอรท์ี�จะ
ทําใหค้วามไวแสง ISO เริ�มเปล ี�ยนแปลง  
ฟังกช์ั�นน ี�ใชไ้ดผ้ลสําหรับการถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหว ทา่นสามารถลดการเบลอของวตัถไุปพรอ้มๆ กบัป้องกนัอาการกลอ้งสั�น

รายละเอยีดรายการเมนู
FASTER (เร็วมาก)/FAST (เร็ว):
ความไวแสง ISO จะเริ�มเปล ี�ยนเม ื�อความเร็วชตัเตอรเ์ร็วกวา่ [ปกต]ิ ทา่นจงึสามารถป้องกนัอาการกลอ้งสั�นและวตัถเุบลอได ้
STD (ปกต)ิ:
กลอ้งจะตั�งความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัติามความยาวโฟกสัของเลนส์
SLOW (ชา้)/SLOWER (ชา้มาก):
ความไวแสง ISO จะเริ�มเปล ี�ยนเม ื�อความเร็วชตัเตอรช์า้กวา่ [ปกต]ิ ทา่นจงึสามารถถา่ยภาพที�มจีดุรบกวนนอ้ยลงได ้
1/8000 ― 30":
ความไวแสง ISO เริ�มเปล ี�ยนท ี�ความเร็วชตัเตอรท์ี�ทา่นตั�งไว ้

คาํแนะนํา
ความแตกตา่งของความเร็วชตัเตอรท์ี�จะทําใหค้วามไวแสง ISO เริ�มเปล ี�ยนไปมาระหวา่ง [เร็วมาก], [เร็ว], [ปกต]ิ, [ชา้] และ [ชา้มาก] คอื 1 EV

หมายเหตุ
ถา้ระดบัแสงไมเ่พยีงพอ แมว้า่จะตั�งคา่ความไวแสง ISO ไวท้ี� [ISO AUTO สงูสดุ] ใน [ISO AUTO] และเพื�อใหส้ามารถถา่ยภาพไดโ้ดยมรีะดบั
แสงที�เหมาะสม ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้กวา่ความเร็วที�ต ั�งคา่ไวใ้น [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO]

ในสถานการณต์อ่ไปนี� ความเร็วชตัเตอรอ์าจไมทํ่างานดงัที�ต ั�งคา่ไว ้
เมื�อใชแ้ฟลชถา่ยฉากที�สวา่ง (ความเร็วชตัเตอรส์งูสดุถกูจํากดัไวท้ี�ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชที� 1/250 วนิาท)ี
เมื�อใชแ้ฟลชถา่ยฉากที�มดืโดยตั�งคา่ [โหมดแฟลช] ไปที� [ใชแ้ฟลชเสมอ] (ความเร็วชตัเตอรตํ์ �าสดุถกูจํากดัไวท้ี�ความเร็วซึ�งกําหนดโดยกลอ้ง
โดยอตัโนมตั)ิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โปรแกรมอตัโนมตั
กําหนดคา่รรัูบแสง
ISO

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ระบบซูมตา่งๆของกลอ้งน�ี

ระบบซมูของกลอ้งชว่ยใหซ้มูดว้ยกําลงัขยายสงูขึ�นโดยรวมผลของการซมูหลายๆระบบ ไอคอนที�แสดงบนหนา้จอจะเปลี�ยนแปลงไปตาม
ระบบซมูที�เลอืก

เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซ์มู:

เมื�อตดิเลนสอ์ื�นท ี�ไมใ่ชเ่ลนสเ์พาเวอรซ์มู:

หมายเหตุ
คา่ปกตขิอง [ตั�งคา่ซมู] คอื [ออพตคิลัซมูเทา่นั�น]

คา่ปกตขิอง [ ขนาดภาพ JPEG] คอื [L] ในการใชส้มารท์ซมู จะตอ้งเปลี�ยน [ ขนาดภาพ JPEG] เป็น [M] หรอื [S]

ฟังกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส ์จะใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�:
[ รปูแบบไฟล]์ ถกูตั�งไวท้ี� [RAW] หรอื [RAW & JPEG]
[ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [120p]/[100p]
ระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นโดยต ั�ง [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [120fps]/[100fps]

ทา่นไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นสมารท์ซมูกบัภาพเคลื�อนไหว

เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซ์มู ทา่นไมส่ามารถใช ้[ซมู] ภายใต ้MENU ได ้ถา้ทา่นขยายภาพเกนิขอบเขตของการซมูดว้ยเลนส ์ผลติภณัฑจ์ะเปลี�ยนเป็น
ฟังกช์ั�น [ซมู] ที�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนสโ์ดยอตัโนมตัิ

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์[โหมดวดัแสง] จะถกูกําหนดไวท้ี� [หลายจดุ]

เมื�อใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�
ใบหนา้/ตากอ่นใน AF
ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ
AF ล็อคเป้าหมาย

หากตอ้งการใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนสสํ์าหรับภาพเคลื�อนไหว ใหกํ้าหนด [ซมู] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง]

ขอบเขตของซูมดว้ยเลนส ์
ซมูภาพในระยะซมูของเลนส ์
เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซ์มู แถบซมูของขอบเขตการซมูดว้ยเลนสจ์ะปรากฏขึ�น  
เมื�อตดิเลนสอ์ื�นท ี�ไมใ่ชเ่ลนสเ์พาเวอรซ์มู แถบเลื�อนซมูจะกําหนดไวท้ี�ดา้นซา้ยสดุของแถบซมู ในขณะที�ตําแหน่งซมูอยูใ่นขอบเขต
ของการซมูดว้ยเลนส ์(แสดงเป็น ×1.0)

1.

ขอบเขตของสมารท์ซูม ( ) 
ซมูภาพโดยไมทํ่าใหค้ณุภาพดั�งเดมิดอ้ยลงโดยการครอบตดัภาพบางสว่น (เฉพาะเมื�อต ั�งคา่ [ ขนาดภาพ JPEG] ไวท้ี� [M] หรอื
[S])

2.

ขอบเขตของซูมภาพคมชดั ( ) 
ซมูภาพโดยใชก้ารประมวลผลภาพที�ไมทํ่าใหค้ณุภาพดอ้ยลงมาก เมื�อทา่นตั�ง [ตั�งคา่ซมู] ไปที� [เปิด:ซมูภาพคมชดั] หรอื [เปิด:ซมู
ดจิติอล] ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นซมูนี�ได ้

3.

ขอบเขตของซูมดจิติอล ( ) 
ทา่นสามารถขยายภาพดว้ยการประมวลผลภาพ เมื�อทา่นตั�ง [ตั�งคา่ซมู] ไปที� [เปิด:ซมูดจิติอล] ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นซมูนี�ได ้

4.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล (ซมู)
ตั�งคา่ซมู
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

184



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ซูมภาพคมชดั/ซูมดจิติอล (ซูม)

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์ทา่นสามารถซมูไดม้ากกวา่ชว่งการซมูของการซมูดว้ยเลนส์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ซมู
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ซูม] → [เปิด:ซูมภาพคมชดั] หรอื [เปิด:ซูมดจิติอล]1

เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซู์ม เลื�อนกา้นปรบัซูมหรอืแหวนซูมของเลนสซู์มเพื�อขยายวตัถุ

เมื�อทา่นทําการซมูจนเกนิกวา่ชว่งการซมูของการซมูดว้ยเลนส ์กลอ้งจะเปลี�ยนไปเป็นการซมูแบบอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส์
โดยอตัโนมตัิ

2

เมื�อตดิเลนสช์นดิอื�นท ี�ไมใ่ชเ่ลนสเ์พาเวอรซู์ม ใหเ้ลอืก MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ซูม] → คา่ที�ตอ้งการ

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อออกจากการใชง้าน
ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�น [ซมู] ใหก้บัปุ่ มที�ตอ้งการไดโ้ดยเลอืก MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนด
เอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง]

3
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ต ั�งคา่ซูม

ทา่นสามารถเลอืกตั�งคา่การซมูของกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
ออพตคิลัซูมเทา่น ั�น:
จํากดัชว่งการซมูไวท้ี�การซมูดว้ยเลนส ์ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นซมูอจัฉรยิะไดเ้มื�อต ั�งคา่ [ ขนาดภาพ JPEG] ไวท้ี� [M] หรอื [S]
เปิด:ซูมภาพคมชดั:
เลอืกการตั�งคา่นี�เพ ื�อใชซ้มูภาพคมชดั ถงึแมว้า่จะเกนิระยะซมูของการซมูดว้ยเลนสแ์ลว้ ผลติภณัฑก์็จะขยายภาพภายในระยะที�ไมทํ่าให ้
คณุภาพของภาพดอ้ยลงมาก
เปิด:ซูมดจิติอล:
เมื�อทําการซมูเกนิกวา่ระยะซมูของฟังกช์ั�นซมูภาพคมชดั ผลติภณัฑจ์ะขยายภาพใหเ้ป็นขนาดใหญท่ี�สดุ อยา่งไรก็ตาม คณุภาพของภาพ
จะดอ้ยลง

หมายเหตุ
ตั�ง [ออพตคิลัซมูเทา่นั�น] ถา้หากทา่นตอ้งการขยายภาพภายในชว่งที�คณุภาพของภาพไมด่อ้ยลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ซูม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เกี�ยวกบัสเกลปรบัซูม

อตัราซมูที�ใชร้ว่มกบัการซมูของเลนสจ์ะเปลี�ยนแปลงไปตามขนาดภาพท ี�เลอืก

เมื�อ [ อตัราสว่นภาพ] คอื [3:2]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล (ซมู)
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
ตั�งคา่ซมู
ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งคา่ซูม ขนาดภาพ JPEG Full-frame/APS-C อตัราซูม

ออพตคิลัซมูเทา่นั�น (รวมสมารท์ซมู)

L - -

M
เต็มเฟรม ประมาณ 1.5×

APS-C ประมาณ 1.3×

S
เต็มเฟรม ประมาณ 2×

APS-C ประมาณ 2×

เปิด:ซมูภาพคมชดั

L
เต็มเฟรม ประมาณ 2×

APS-C ประมาณ 2×

M
เต็มเฟรม ประมาณ 3×

APS-C ประมาณ 2.6×

S
เต็มเฟรม ประมาณ 4×

APS-C ประมาณ 4×

เปิด:ซมูดจิติอล

L
เต็มเฟรม ประมาณ 4×

APS-C ประมาณ 4×

M
เต็มเฟรม ประมาณ 6.1×

APS-C ประมาณ 5.2×

S
เต็มเฟรม ประมาณ 8×

APS-C ประมาณ 8×
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หมนุวงแหวนซูม

กําหนดฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) หรอืซมูออก (W) ใหก้บัทศิทางการหมนุของแหวนซมู ใชง้านไดก้บัเลนสเ์พาเวอรซ์มูที�รองรับฟังกช์ั�นน ี�เทา่นั�น

รายละเอยีดรายการเมนู
ซา้ย(W)/ขวา(T):
กําหนดฟังกช์ั�นซมูออก (W) ใหก้บัการหมนุทางซา้ยมอื และฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) ใหก้บัการหมนุทางขวามอื
ขวา(W)/ซา้ย(T):
กําหนดฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) ใหก้บัการหมนุทางซา้ยมอื และฟังกช์ั�นซมูออก (W) ใหก้บัการหมนุทางขวามอื

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [หมนุวงแหวนซูม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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สมดลุยแ์สงสขีาว

แกไ้ขโทนเอฟเฟกตข์องสภาพแสงโดยรอบ เพื�อบนัทกึสขีาวของวตัถทุี�มสีขีาวตามธรรมชาต ิใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อโทนสขีองภาพไมอ่อกมา
ตามที�ทา่นตอ้งการ หรอืทา่นตอ้งการเปลี�ยนโทนสเีพื�อถา่ยทอดอารมณข์องภาพถา่ย

รายละเอยีดรายการเมนู
   อตัโนมตั/ิ  แสงแดดกลางวนั /  แสงแดดในรม่ /  แสงแดดมเีมฆ /  แสงหลอดไฟฟ้า /

ฟลอูอ.: ขาวนวล /  ฟลอูอ.: คลูไวท ์/  ฟลอูอ.: ขาวสวา่ง /  ฟลอูอ.: แสงแดดกว. /  แฟลช /  อตัโนมตั ิ
ใตนํ้ �า: เมื�อทา่นเลอืกแหลง่กําเนดิแสงที�ทําใหว้ตัถสุวา่ง ผลติภณัฑจ์ะปรับโทนสใีหเ้หมาะสมกบัแหลง่กําเนดิแสงที�เลอืก (ปรับสมดลุ
แสงสขีาวลว่งหนา้) เมื�อทา่นเลอืก [อตัโนมตั]ิ ผลติภณัฑจ์ะตรวจหาแหลง่กําเนดิแสงและปรับโทนสโีดยอตัโนมตัิ

 อณุ./ฟิลเตอรส์:ี  
ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสง ใชล้กูเลน่ของฟิลเตอร ์CC (ชดเชยส)ี สําหรับการถา่ยภาพ

 กาํหนดเอง 1/กาํหนดเอง 2/กาํหนดเอง 3:  
ใชก้ารตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวที�บนัทกึไวใ้น [ตั�งคา่กําหนดเอง]

 ต ั�งคา่กาํหนดเอง:  
จดจําสขีาวพื�นฐานภายใตส้ภาพแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพ 
เลอืกหมายเลขสมดลุแสงสขีาวกําหนดเองที�จดจําไว ้

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงหนา้จอการปรับละเอยีดและทําการปรับโทนสแีบบละเอยีดตามที�ทา่นตอ้งการไดโ้ดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ

ถา้โทนสใีนการตั�งคา่ที�เลอืกไวไ้มเ่ป็นไปตามที�ทา่นตอ้งการ ใหทํ้าการถา่ยภาพ [ครอ่มสมดลุยส์ขีาว]

 หรอื  จะแสดงขึ�นเฉพาะเม ื�อ [ลําดบัค.สําคญัใน AWB] ถกูตั�งคา่ไวท้ี� [บรรยากาศ] หรอื [สขีาว]

หมายเหตุ
[สมดลุยแ์สงสขีาว] ถกูล็อคไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

หากทา่นใชห้ลอดแสงจันทรห์รอืหลอดโซเดยีมเป็นแหลง่กําเนดิแสง คา่สมดลุแสงสขีาวจะไมแ่มน่ยําเนื�องจากลกัษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนํา
ใหถ้า่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หรอืเลอืก [ตั�งคา่กําหนดเอง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เก็บภาพสขีาวพื�นฐานในโหมด [ตั�งคา่กําหนดเอง]
ลําดบัค.สําคญัใน AWB
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AWB

เลอืกโทนสทีี�จะเนน้ เมื�อถา่ยภาพในสภาพที�มแีสงสวา่ง เชน่ แสงหลอดไส ้เมื�อต ั�งคา่ [สมดลุยแ์สงสขีาว] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปกต:ิ

ถา่ยภาพโดยใชส้มดลุแสงสขีาวอตัโนมตัมิาตรฐาน กลอ้งจะปรับโทนสโีดยอตัโนมตัิ
 บรรยากาศ:

ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสงกอ่น วธินีี�เหมาะสําหรับการถา่ยภาพใหม้บีรรยากาศอบอุน่
 สขีาว:

ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งสขีาวกอ่น เมื�อแหลง่กําเนดิแสงมอีณุหภมูสิตํี �า

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สมดลุยแ์สงสขีาว
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เก็บภาพสขีาวพื�นฐานในโหมด [ต ั�งคา่กาํหนดเอง]

ในฉากที�แสงโดยรอบประกอบไปดว้ยแหลง่กําเนดิแสงหลายชนดิ แนะนําใหใ้ชส้มดลุแสงสขีาวกําหนดเองเพื�อใหส้รา้งสขีาวไดอ้ยา่ง
แมน่ยําทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ได ้3 ชดุ

หมายเหตุ
ขอ้ความ [อณุหภมูสิกํีาหนดเองผดิพลาด] จะแสดงใหเ้ห็นวา่คา่อยูใ่นชว่งที�ไมไ่ดค้าดไว ้เชน่ วตัถสุสีดเกนิไป ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ไดแ้ลว้
ในตอนนี� แตข่อแนะนําใหท้า่นตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวอกีครั �ง เมื�อมกีารตั�งคา่ที�ผดิพลาด ตวัแสดง  จะเปลี�ยนเป็นสสีม้บนจอแสดงขอ้มลูการ
บนัทกึ ตวัแสดงจะแสดงขึ�นเป็นสขีาว เมื�อคา่ตั�งอย ูใ่นชว่งที�คาดหวงัไว ้

ถา้ทา่นใชแ้ฟลชขณะถา่ยภาพ สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเองจะถกูบนัทกึไวร้ว่มกบัแสงแฟลช ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชเมื�อมกีารเรยีกคนืการตั�ง
คา่ที�บนัทกึไวพ้รอ้มแฟลช

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [ต ั�งคา่กาํหนดเอง]1

ถอืผลติภณัฑโ์ดยใหบ้รเิวณสขีาวครอบคลมุวงกลมที�อย ูต่รงกลางหนา้จอไวท้ ั�งหมด แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ

หลงัจากที�เสยีงชตัเตอรด์งั คา่ที�วดั (อณุหภมูสิแีละฟิลเตอรส์)ี จะแสดงขึ�นมา

2

เลอืกรายการบนัทกึโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ ม

หนา้จอจะกลบัไปแสดงขอ้มลูถา่ยภาพ ขณะที�คงการต ั�งคา่สมดลุแสงขาวกําหนดเองที�บนัทกึไว ้
กลอ้งจะยงัคงจําการตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเองที�บนัทกึไวจ้นกวา่จะถกูเขยีนทบัโดยการตั�งคา่อื�น

3
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สรา้งสรรคภ์าพถา่ย

ทา่นจะสามารถตั�งคา่การประมวลผลใหก้บัภาพที�ตอ้งการ ปรับคอนทราสต ์ความอิ�มส ีและความคมชดัของภาพแตล่ะสไตลอ์ยา่งละเอยีด
เมื�อใชฟั้งกช์ั�นน ี� ทา่นสามารถปรับระดบัแสง (ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ไดต้ามที�ตอ้งการ ซึ�งจะแตกตา่งจาก [เลอืกบรรยากาศ] ที�
ผลติภณัฑจ์ะทําการปรับระดบัแสงเอง

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปกต:ิ

สําหรับถา่ยภาพฉากตา่งๆใหอ้ดุมดว้ยการไลร่ะดบัแสงและสสีวยงาม
 สดใส:

ความอิ�มสแีละคอนทราสตถ์กูปรับใหส้งูขึ�นสําหรับถา่ยใหไ้ดภ้าพที�น่าตื�นตา ของฉากที�เต็มไปดว้ยสสีนั และวตัถ ุเชน่ ดอกไม ้ทุง่สเีขยีว
ของฤดใูบไมผ้ล ิสฟ้ีาบนทอ้งฟ้า หรอืทวิทศันท์อ้งทะเล

 เป็นกลาง:

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย]1

เลอืกสไตลท์ี�ตอ้งการ หรอื [สไตลบ็์อกซ]์ โดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ2

หากตอ้งการปรบั  (คอนทราสต)์  (ความอิ�มส)ี และ  (ความคมชดั) ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการโดยใชด้า้น
ขวา/ซา้ย จากน ั�นเลอืกคา่โดยใชด้า้นบน/ลา่ง

3

เมื�อเลอืก [สไตลบ็์อกซ]์ ใหเ้ลื�อนไปทางขวาโดยกดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นเลอืกสไตลท์ี�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเรยีกใชส้ไตลเ์ดยีวกนั ที�มกีารตั�งคา่แตกตา่งกนัเล็กนอ้ย

(A): แสดงเฉพาะเมื�อมกีารเลอืกสไตลบ็์อกซเ์ทา่นั�น

4
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ความอิ�มสแีละความคมชดัจะถกูปรับลดลงเพื�อถา่ยภาพใหม้โีทนออ่นลง เหมาะสําหรับถา่ยภาพเพื�อนําไปตบแตง่บนเครื�องคอมพวิเตอร์
ภายหลงั

 โปรง่ใส:
สําหรับถา่ยภาพใหไ้ดโ้ทนชดัเจน สใีสในบรเิวณที�สวา่ง เหมาะสําหรับถา่ยภาพการแผรั่ศมขีองแสง

 ลุม่ลกึ:
สําหรับถา่ยภาพใหไ้ดส้ลีกึและแน่น เหมาะกบัการถา่ยเนน้การมอียูจ่รงิของวตัถุ

 ซดีจาง:
สําหรับถา่ยภาพดว้ยสสีวา่งเรยีบงา่ย เหมาะกบัการถา่ยสภาพแวดลอ้มที�สดช ื�นเบาสบาย

 บคุคล:
สําหรับจับภาพผวิหนังใหม้โีทนออ่น เหมาะอยา่งยิ�งกบัการถา่ยภาพบคุคล

 ววิ:
ความอิ�มส ีคอนทราสต ์และความคมชดั จะถกูปรับใหส้งูขึ�นเพ ื�อถา่ยใหไ้ดภ้าพที�คมชดัสดใส ววิระยะไกลก็จะแลดโูดดเดน่ยิ�งข ึ�น

 ตะวนัตกดนิ:
สําหรับถา่ยภาพสแีดงอนัสวยงามของอาทติยต์กดนิ

 ทวิทศันก์ลางคนื:
คอนทราสตจ์ะถกูปรับลดลงเพื�อสรา้งภาพฉากกลางคนื

 ใบไมแ้ดง:
สําหรับถา่ยภาพฤดใูบไมร้ว่ง เนน้สแีดงและเหลอืงของใบไมผ้ลดัใบใหด้โูดดเดน่และสดใส

 ขาวดาํ:
สําหรับถา่ยภาพสขีาวดํา

 เซเปีย:
สําหรับถา่ยภาพสเีซเปีย

การบนัทกึการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ (สไตลบ็์อกซ)์:
เลอืกสไตลบ็์อกซห์กชอ่ง (ชอ่งที�มตีวัเลขทางดา้นซา้ย ( )) เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ที�ตอ้งการ จากนั �นเลอืกการตั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกด
ปุ่ มขวา  
ทา่นสามารถเรยีกใชส้ไตลเ์ดยีวกนั ที�มกีารตั�งคา่แตกตา่งกนัเล็กนอ้ย

หากตอ้งการต ั�งคา่ [คอนทราสต]์, [ความอิ�มส]ี และ [ความคมชดั]
สามารถปรับ [คอนทราสต]์, [ความอิ�มส]ี และ [ความคมชดั] สําหรับตั�งคา่รปูแบบภาพแตล่ะรปูแบบลว่งหนา้ เชน่ [ปกต]ิ และ [ววิ] และ
สําหรับแตล่ะ [สไตลบ็์อกซ]์ ซึ�งทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ที�ตอ้งการ
เลอืกรายการที�ตอ้งการตั�งคา่โดยกดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ แลว้ตั�งคา่โดยกดดา้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ

 คอนทราสต:์
ยิ�งเลอืกคา่สงูขึ�นเทา่ใด ความแตกตา่งของแสงและเงาก็จะเดน่มากขึ�นเทา่นั�น และจะมผีลกบัภาพมากยิ�งข ึ�น

 ความอิ�มส:ี
ยิ�งเลอืกคา่สงู สกี็จะยิ�งสดใสมากข ึ�น เมื�อเลอืกคา่ตํ �าลง สขีองภาพจะถกูยบัยั�งใหอ้อ่นลง

 ความคมชดั:
ปรับความคมชดั ยิ�งเลอืกคา่สงูขึ�น ขอบของวตัถจุะถกูปรับเนน้มากขึ�น ยิ�งเลอืกคา่นอ้ยลง ขอบของวตัถจุะถกูปรับใหอ้อ่นนวลลง

หมายเหตุ
[สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ ในสถานการณต์อ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]
[เอฟเฟ็คของภาพ] ถกูตั�งคา่ไวเ้ป็นอยา่งอื�นท ี�ไมใ่ช ่[ปิด]
[โปรไฟลภ์าพ] ถกูตั�งคา่ไวเ้ป็นอยา่งอื�นท ี�ไมใ่ช ่[ปิด]

เมื�อต ั�งคา่ฟังกช์ั�นน ี�ไวท้ี� [ขาวดํา] หรอื [เซเปีย] [ความอิ�มส]ี จะไมส่ามารถปรับได ้
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เอฟเฟ็คของภาพ

เลอืกฟิลเตอรล์กูเลน่ที�ตอ้งการ เพื�อใหไ้ดภ้าพที�น่าประทบัใจและเป็นศลิปะยิ�งข ึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิด:

ปิดฟังกช์ั�น [เอฟเฟ็คของภาพ]
 กลอ้งทอย:

สรา้งภาพที�นุ่มนวลโดยมเีงาที�มมุภาพและความคมชดัลดลง
 สสีนัสดใส:

สรา้งภาพใหด้สูดใสโดยเนน้โทนสี
 โปสเตอรไ์รเซช ั�น:

สรา้งภาพคอนทราสตส์งู ดเูป็นนามธรรม โดยเนน้แมส่ใีหม้าก หรอืใชส้ขีาวดํา
 ภาพแนวเรโทร:

สรา้งภาพใหด้เูหมอืนภาพเกา่โดยใชโ้ทนสเีซเปีย และคอนทราสตซ์ดีจาง
 ภาพโทนสวา่งนุม่นวล:

สรา้งภาพตามบรรยากาศที�ระบ:ุ สวา่ง โปรง่แสง บอบบาง ละเอยีดออ่น นุ่มนวล
 สบีนพื�นขาวดาํ:

สรา้งภาพที�คงบางสไีว ้แตเ่ปลี�ยนสอีื�นเป็นขาวดํา
 สเีดยีวคอนทราสตส์งู:

สรา้งภาพขาวดําคอนทราสตส์งู
 สเีดยีวโทนเขม้:

สรา้งภาพขาวดําที�เต็มไปดว้ยการไลร่ะดบัและมรีายละเอยีด

คาํแนะนํา
บางรายการสามารถทําการตั�งคา่อยา่งละเอยีดไดโ้ดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ

หมายเหตุ
ถา้ทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส ์การตั�งคา่อตัราซมูใหใ้หญข่ึ�นจะทําให ้[กลอ้งทอย] มปีระสทิธภิาพลดลง

เมื�อเลอืก [สบีนพื�นขาวดํา] ภาพอาจไมค่งสทีี�เลอืกไว ้ขึ�นอย ูก่บัวตัถหุรอืเงื�อนไขในการถา่ยภาพ

ทา่นไมส่ามารถตรวจสอบเอฟเฟ็คตอ่ไปนี�บนหนา้จอถา่ยภาพ เนื�องจากกลอ้งประมวลผลภาพหลงัจากถา่ยภาพ นอกจากนี� ทา่นยงัไมส่ามารถถา่ย
ภาพอื�นจนกวา่การประมวลผลภาพจะเสร็จสิ�น ทา่นไมส่ามารถใชเ้อฟเฟ็คเหลา่นี�กบัภาพเคลื�อนไหว

[สเีดยีวโทนเขม้]

ในกรณีของ [สเีดยีวโทนเขม้] ชตัเตอรจ์ะลั�นสามครั�งตอ่การถา่ยหนึ�งภาพ ระมดัระวงัเกี�ยวกบัประเด็นตอ่ไปนี�:
ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหวหรอืไมก่ะพรบิไฟ
อยา่เปลี�ยนองคป์ระกอบขณะถา่ยภาพ

หากฉากในภาพมคีอนทราสตตํ์ �าหรอืกลอ้งสั�นมาก หรอืเมื�อวตัถไุมช่ดัเจน ทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บภาพ HDR ที�ด ีหากกลอ้งตรวจพบสถานการณด์งั
กลา่ว  จะปรากฏบนภาพที�ถา่ยเพื�อแจง้ใหท้า่นทราบ เปลี�ยนองคป์ระกอบหรอืถา่ยภาพใหมอ่ยา่งระมดัระวงัเพื�อหลกีเลี�ยงภาพเบลอ หาก
จําเป็น

ฟังกช์ั�นน ี�ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW] หรอื [RAW & JPEG] ฟังก์ชัั�นน ี�จะไมส่ามารถใชง้านได ้

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [เอฟเฟ็คของภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขอบเขตส ี(ภาพนิ�ง)

วธิกีารแทนสโีดยใชต้วัเลขตา่งๆ หรอืชว่งของการผลติสซีํ�า เรยีกวา่ “ขอบเขตส”ี ทา่นสามารถเปลี�ยนขอบเขตสใีหต้รงกบัวตัถปุระสงค์
ของภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
sRGB:
นี�เป็นพกิดัสมีาตรฐานของกลอ้งดจิติอล ใช ้[sRGB] ในการถา่ยภาพปกต ิเชน่ เมื�อทา่นตอ้งการพมิพภ์าพโดยไมทํ่าการปรับแตง่ใด ๆ
AdobeRGB:
พกิดัสนีี�มขีอบเขตการสรา้งสทีี�กวา้ง Adobe RGB ใหผ้ลดใีนกรณีที�วตัถมุสีเีขยีวหรอืแดงสดใส ชื�อไฟลข์องภาพที�บนัทกึเริ�มตน้ดว้ย “_.”

หมายเหตุ
[AdobeRGB] ใชสํ้าหรับโปรแกรมหรอืเครื�องพมิพท์ี�สนับสนุนการจัดการสแีละการเลอืกพกิดัสขีอง DCF2.0 อาจจะไมส่ามารถพมิพภ์าพหรอืดู
ภาพดว้ยสทีี�ถกูตอ้ง ถา้หากโปรแกรมหรอืเครื�องพมิพไ์มส่นับสนุน Adobe RGB

เมื�อเปิดแสดงภาพที�ถา่ยดว้ย [AdobeRGB] บนอปุกรณท์ี�ไมส่นับสนุนAdobe RGB ภาพจะมคีวามอิ�มสลีดนอ้ยลง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขอบเขตส]ี → คา่ที�ตอ้งการ1
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ถา่ยภาพกนักระพรบิ (ภาพนิ�ง)

ตรวจจับแสงไฟวบูวาบ/แสงกะพรบิจากแหลง่กําเนดิแสงประดษิฐ ์เชน่ แสงหลอดฟลอูอเรสเซนต ์และตั�งเวลาถา่ยภาพเป็นชว่งเวลาที�
แสงไฟวบูวาบจะสง่ผลกระทบลดลง
ฟังกช์ั�นน ี�จะชว่ยลดความแตกตา่งของระดบัแสงและโทนสซีึ�งเกดิจากแสงวบูวาบระหวา่งภาพสว่นบนและสว่นลา่งที�มคีวามเร็วชตัเตอรส์งู
และในระหวา่งที�ทําการถา่ยภาพตอ่เนื�อง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมล่ดผลกระทบที�เกดิจากแสงวบูวาบ
เปิด:
ลดผลกระทบที�เกดิจากแสงวบูวาบ เมื�อกลอ้งตรวจพบแสงวบูวาบขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง  (ไอคอนตวักําเนดิแสง) จะ
แสดงขึ�น

คาํแนะนํา
โทนสขีองภาพถา่ยอาจแตกตา่งกนัไป เมื�อถา่ยภาพในบรรยากาศเดยีวกนัแตใ่ชค้วามเร็วชตัเตอรไ์มเ่หมอืนกนั ในกรณีดงักลา่ว ขอแนะนําใหท้า่น
ถา่ยภาพในโหมด [กําหนดชตัเตอรส์ปีด] หรอื [ปรับระดบัแสงเอง] โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรค์งที�

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมเ่กดิแสงเป็นเสน้ ๆ ไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเม ื�อใชโ้หมดปรับโฟกสัดว้ยตนเอง

หมายเหตุ
ระยะเวลาหน่วงในการลั�นชตัเตอรอ์าจเพิ�มข ึ�นเล็กนอ้ย ในโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง ความเร็วชตัเตอรอ์าจชา้ลงหรอืรอบระยะเวลาในการถา่ยของ
แตล่ะภาพอาจไมเ่ทา่กนั

กลอ้งจะตรวจหาแสงวบูวาบเมื�อแหลง่กําเนดิแสงมคีา่ความถี� 100 Hz หรอื 120 Hz เทา่นั�น

กลอ้งไมส่ามารถตรวจหาแสงวบูวาบตามแหลง่กําเนดิแสงและสภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพ เชน่ บรเิวณที�มดื ได ้

แมว้า่กลอ้งจะทําการตรวจหาแสงวบูวาบแลว้ แตก่็อาจชว่ยลดผลกระทบจากแสงวบูวาบไดไ้มม่ากพอ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัแหลง่กําเนดิแสงหรอืสภาพ
แวดลอ้มการถา่ยภาพ เราขอแนะนําใหท้า่นทดสอบถา่ยภาพดกูอ่น

[ ถา่ยภาพกนักระพรบิ] ไมทํ่างาน เมื�อถา่ยภาพในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ขณะถา่ยภาพ Bulb
[ ถา่ยภาพไรเ้สยีง]
โหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว
เมื�อถา่ยภาพโดยไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเม ื�อใชโ้หมดปรับโฟกสัดว้ยตนเอง

โทนสขีองภาพอาจแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [ ถา่ยภาพกนักระพรบิ]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ถา่ยภาพกนักระพรบิ] → [เปิด]1

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งแลว้ถา่ยภาพ

ผลติภณัฑจ์ะตรวจจับแสงวบูวาบเมื�อมกีารกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
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ถา่ยโดยไมม่เีลนส์

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหส้ามารถลั�นชตัเตอรไ์ด ้ขณะไมม่เีลนสต์ดิอยูห่รอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
อนญุาต:
ลั�นชตัเตอรไ์ดข้ณะไมม่เีลนสต์ดิอยู ่เลอืก [อนุญาต] เมื�อตดิผลติภณัฑน์ี�เขา้กบักลอ้งดดูาว ฯลฯ
ไมอ่นญุาต:
ลั�นชตัเตอรไ์มไ่ดข้ณะไมม่เีลนสต์ดิอยู่

หมายเหตุ
ไมส่ามารถวตัแสงไดถ้กูตอ้งเมื�อทา่นใชเ้ลนสท์ี�ไมม่ขีั�วสมัผัส เชน่ เลนสข์องกลอ้งดดูาว ในกรณีนี� ใหป้รับระดบัแสงเอง โดยตรวจสอบจากภาพที�
ถา่ยได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ถา่ยโดยไมม่กีารด์

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหส้ามารถลั�นชตัเตอรไ์ดข้ณะไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
อนญุาต:
ลั�นชตัเตอรแ์มเ้มื�อไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา
ไมอ่นญุาต:
ไมล่ั�นชตัเตอรเ์มื�อไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

หมายเหตุ
เมื�อไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ภาพที�ถา่ยจะไมไ่ดรั้บการจัดเก็บไว ้

การตั�งคา่เริ�มตน้คอื [อนุญาต] ขอแนะนําใหท้า่นเลอืก [ไมอ่นุญาต] กอ่นที�จะถา่ยภาพจรงิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ถา่ยโดยไมม่กีารด์] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ถา่ยภาพไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมม่เีสยีงชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมม่เีสยีงชตัเตอร์
ปิด:
[ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ปิดอยู่

หมายเหตุ
ใชฟั้งกช์ั�น [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ดว้ยความรับผดิชอบของทา่นเอง พรอ้มทั�งคํานงึถงึสทิธคิวามเป็นสว่นตวัและการถา่ยภาพบคุคลของเป้าหมาย
อยา่งเพยีงพอ

แมว้า่จะตั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] เสยีงถา่ยภาพจะไมเ่งยีบสนทิ

แมจ้ะตั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] เสยีงการทํางานของรรัูบแสงและโฟกสัจะดงัขึ�น

เมื�อถา่ยภาพนิ�งดว้ยฟังกช์ั�น [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ซึ�งมคีวามไวแสง ISO ตํ �า ถา้ทา่นหนักลอ้งไปทางแหลง่แสงที�สวา่งมาก พื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้สงู
บนจอภาพอาจถกูบนัทกึดว้ยโทนสทีี�มดืกวา่

เมื�อปิดสวติชก์ลอ้ง ชตัเตอรอ์าจสง่เสยีงบปีนานๆ ครั �ง ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

ความผดิสว่นของภาพซึ�งเกดิจากการเคลื�อนไหวของวตัถหุรอืกลอ้งอาจเกดิขึ�นได ้ความผดิสว่นอาจสงัเกตเห็นไดม้ากขึ�นเม ื�อต ั�งคา่ [ ชนดิไฟล์
RAW] ไปที� [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] หากตอ้งการลดความผดิสว่น ใหต้ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [JPEG] หากทา่นตอ้งการถา่ยภาพในรปูแบบ RAW
ที�มคีวามผดิสว่นนอ้ยลง ใหต้ั�งคา่ [โหมดขบัเคลื�อน] ไปที� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] และ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไปที� [บบีอดัขอ้มลู]

ถา้ทา่นถา่ยภาพใตแ้สงไฟแลบหรอืแสงไฟที�กะพรบิ เชน่ แสงแฟลชจากกลอ้งตวัอื�น หรอืแสงฟลอูอเรสเซนต ์อาจเกดิแสงเป็นริ�วบนภาพได ้

ถา้ตอ้งการปิดเสยีงบปีที�ดงัขึ�นในขณะท ี�วตัถอุยูใ่นโฟกสัหรอืระบบตั�งเวลาทํางาน ใหต้ั�งคา่ [สญัญาณเสยีง] ไปที� [ปิด]

แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไวท้ี� [เปิด] ก็ตาม แตช่ตัเตอรอ์าจสง่เสยีงบปีในสถานการณต์อ่ไปนี�: 
เมื�อทา่นเก็บภาพสขีาวพื�นฐานขณะกลอ้งตั�งคา่ไวท้ี�โหมด [ตั�งคา่กําหนดเอง] ที�อย ูใ่น [สมดลุยแ์สงสขีาว]
เมื�อทา่นบนัทกึใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

ทา่นไมส่ามารถเลอืก [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก P/A/S/M

เมื�อต ั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�: 
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
ออโต ้HDR
เอฟเฟ็คของภาพ
โปรไฟลภ์าพ

NR ที�ชตัเตอรช์า้
มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ
การถา่ยภาพ BULB

หลงัจากเปิดกลอ้งแลว้ เวลาที�จะสามารถเร ิ�มการบนัทกึไดจ้ะยดืออกไปประมาณ 0.5 วนิาที
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มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ

ฟังกช์ั�นชตัเตอรม์า่นดา้นหนา้อเิล็กทรอนกิสช์ว่ยลดระยะเวลาหน่วงระหวา่งการกดปุ่ มชตัเตอรก์บัการลั�นชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใชฟั้งกช์ั�นชตัเตอรม์า่นดา้นหนา้อเิล็กทรอนกิส์
ปิด:
ไมใ่ชฟั้งกช์ั�นชตัเตอรม์า่นดา้นหนา้อเิล็กทรอนกิส์

หมายเหตุ
เมื�อถา่ยภาพที�ความเร็วชตัเตอรส์งูดว้ยเลนสท์ี�มรีรัูบแสงกวา้ง วงกลมนอกโฟกสัที�เกดิจากเอฟเฟกตโ์บเกอ้าจถกูตดัออกเนื�องจากกลไกชตัเตอร์
ในกรณีนี� ใหต้ั�งคา่ [มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ] ไปที� [ปิด]

เมื�อใชเ้ลนสท์ี�ผลติโดยผูผ้ลติอื�น ๆ (รวมถงึเลนสข์อง Minolta/Konica-Minolta) ใหต้ั�งฟังกช์ั�นน ี�เป็น [ปิด] หากทา่นตั�งฟังกช์ั�นน ี�เป็น [เปิด] คา่ระดบั
แสงจะไมถ่กูตอ้ง หรอืความสวา่งของภาพจะไมส่มํ �าเสมอ

เมื�อถา่ยภาพที�ความเร็วชตัเตอรส์งู ภาพอาจสวา่งไมส่มํ �าเสมอกนั ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง [มา่นชตัเตอร์
หนา้อเิล็กฯ] ไปที� [ปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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SteadyShot

ตั�งคา่วา่จะใชฟั้งกช์ั�น SteadyShot หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใช ้[SteadyShot]
ปิด:
ไมใ่ช ้[SteadyShot]  
ขอแนะนําใหท้า่นตั�ง [ปิด] เมื�อใชข้าตั�ง ฯลฯ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ SteadyShot

ทา่นสามารถถา่ยภาพดว้ยการตั�งคา่ SteadyShot ที�เหมาะกบัเลนสท์ี�ใสไ่ด ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ใชง้านฟังกช์ั�น SteadyShot โดยอตัโนมตัติามขอ้มลูที�ไดรั้บจากเลนสท์ี�ใส ่
แมนนวล:
ทําฟังกช์ั�น SteadyShot ตามความยาวโฟกสัที�ต ั�งไวโ้ดยใช ้[ค.ยาวโฟกสั SteadyS.] (8mm-1000mm)

ตรวจสอบดชันคีวามยาวโฟกสั (A) และตั�งคา่ความยาวโฟกสั

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น SteadyShot อาจทํางานไดไ้มเ่ต็มที�ในกรณีที�เพ ิ�งเปิดสวติชก์ลอ้ง หลงัจากที�เพ ิ�งหนักลอ้งไปทางวตัถ ุหรอืเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
โดยไมก่ดลงครึ�งหน ึ�งกอ่น

เมื�อใชข้าตั�งกลอ้ง ฯลฯ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฟังกช์ั�น SteadyShot แลว้เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิปกตใินขณะถา่ยภาพได ้

[ตั�งคา่ SteadyShot] จะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มื�อ MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง2)→[SteadyShot] ถกูตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด]

เมื�อกลอ้งไมส่ามารถรับขอ้มลูความยาวโฟกสัจากเลนสไ์ด ้ฟังกช์ั�น SteadyShot จะทํางานไมถ่กูตอ้ง ตั�ง [ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมนนวล]
และตั�ง [ค.ยาวโฟกสั SteadyS.] ใหต้รงกบัเลนสท์ี�ใช ้คา่ที�ต ั�งไวใ้นปัจจบุนัของความยาวโฟกสั SteadyShot จะแสดงขึ�นท ี�ดา้นขา้ง 

เมื�อใชเ้ลนส ์SEL16F28 (แยกจําหน่าย) ที�มเีทเลคอนเวอเตอร ์ฯลฯ ใหต้ั�ง [ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมนนวล] และตั�งความยาวโฟกสั

เมื�อต ั�งคา่ [SteadyShot] ไวท้ี� [เปิด]/[ปิด] การตั�งคา่ SteadyShot ของกลอ้งและเลนสจ์ะเปลี�ยนพรอ้มกนั

ถา้ตดิเลนสท์ี�มสีวติช ์SteadyShot จะสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่ดงักลา่วไดโ้ดยตอ้งใชส้วติชท์ี�เลนสเ์ทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถสลบัการตั�งคา่ดว้ย
กลอ้งได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
SteadyShot

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [SteadyShot] → [เปิด]1

[ต ั�งคา่ SteadyShot] → [ปรบัคา่ SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ2
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ชดเชยเลนส์

ชดเชยการแรเงาที�มมุหนา้จอหรอืความผดิสว่นของหนา้จอ หรอืลดความคลาดสทีี�มมุหนา้จอ ที�เกดิจากลกัษณะเฉพาะบางอยา่งของ
เลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
ชดเชยแสงเงา:
ตั�งคา่วา่จะชดเชยเงามดืที�มมุหนา้จอโดยอตัโนมตัหิรอืไม ่([อตัโนมตั]ิ/[ปิด])
ชดเชยความคลาดส:ี
ตั�งคา่วา่จะลดความคลาดสทีี�มมุหนา้จอโดยอตัโนมตัหิรอืไม ่([อตัโนมตั]ิ/[ปิด])
ชดเชยความผดิสว่น:
ตั�งคา่วา่จะชดเชยความผดิสว่นของหนา้จอโดยอตัโนมตัหิรอืไม ่([อตัโนมตั]ิ/[ปิด])

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นน ี�ใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อใชเ้ลนสช์ดเชยแสงอตัโนมตัเิทา่นั�น

เงามดืที�มมุหนา้จออาจจะไมไ่ดรั้บการแกไ้ขดว้ยการ [ชดเชยแสงเงา] ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัชนดิของเลนส์

[ชดเชยความผดิสว่น] อาจถกูล็อคไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ และทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [ปิด] ได ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัชนดิของเลนส์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ชดเชยเลนส]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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NR ที�ชตัเตอรช์า้ (ภาพนิ�ง)

เมื�อต ั�งความเร็วชตัเตอรไ์วท้ี� 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ (ถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรช์า้) ระบบลดสญัญาณรบกวนจะเปิดทํางานเป็นระยะเวลาเทา่กบั
ระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์เมื�อเปิดฟังกช์ั�นน ี� จดุรบกวนที�มกัปรากฏที�ความเร็วชตัเตอรช์า้ จะลดลง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทําการลดจดุรบกวนเป็นระยะเวลาเทา่กบัระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์ขณะกําลงัลดจดุรบกวน ขอ้ความจะปรากฏและทา่นจะไมส่ามารถ
ทําการถา่ยภาพ เลอืกตวัเลอืกนี�เพ ื�อเนน้คณุภาพของภาพ
ปิด:
ไมเ่ปิดระบบลดจดุรบกวน เลอืกตวัเลอืกนี�เพ ื�อใหค้วามสําคญักบัจังหวะเวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ
การลดสญัญาณรบกวนอาจไมทํ่างานแมเ้มื�อต ั�งคา่ [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไปที� [เปิด] ในสถานการณต์อ่ไปนี�

[โหมดขบัเคลื�อน] ถกูตั�งไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] หรอื [ครอ่มตอ่เนื�อง]

ตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [เลอืกบรรยากาศ] และเลอืก [กฬีา] ไว ้

ไมส่ามารถตั�งคา่ [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไปที� [ปิด] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

กลอ้งอาจไมทํ่าการลดสญัญาณรบกวน แมเ้มื�อความเร็วชตัเตอรต์ั�งอย ูท่ ี� 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัเงื�อนไขการถา่ยภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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NR ที� ISO สงู (ภาพนิ�ง)

เมื�อถา่ยภาพดว้ยความไว ISO สงู ผลติภณัฑจ์ะลดจดุรบกวนที�ปรากฏเดน่ชดัขึ�นเม ื�อผลติภณัฑม์คีวามไวแสงสงู

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู ระดบัปกติ
ตํ�า:
เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู เพยีงเล็กนอ้ย
ปิด:
ไมเ่ปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู เลอืกตวัเลอืกนี�เพ ื�อใหค้วามสําคญักบัจังหวะเวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ
[ NR ที� ISO สงู] ไมทํ่างานในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW] ฟังกช์ั�นน ี�จะถกูปิดการใชง้าน

[ NR ที� ISO สงู] ใชง้านไมไ่ดก้บัภาพ RAW เมื�อ [ รปูแบบไฟล]์ คอื [RAW & JPEG]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ NR ที� ISO สงู] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น

ตั�งคา่วา่จะโฟกสัโดยเนน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญัหรอืไม ่โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
โฟกสัโดยเนน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญัโดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]
ปิด:
โฟกสัโดยไมเ่นน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญั

คาํแนะนํา
ในการใชฟั้งกช์ั�น [ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น] ใหต้ั�งคา่ดงัตอ่ไปนี�

[ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา]: [เปิด]
[เป้าหมายที�คน้หา] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา]: [มนุษย]์ (เมื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา
การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่
การบนัทกึใบหนา้ (การเปลี�ยนลําดบั)
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น] → คา่ที�ตอ้งการ1

207



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่

หากทา่นบนัทกึใบหนา้ไวล้ว่งหนา้ ผลติภณัฑส์ามารถเนน้ตรวจจับใบหนา้ที�บนัทกึเป็นจดุสําคญั

หมายเหตุ
สามารถบนัทกึภาพใบหนา้ไดส้งูสดุแปดภาพ

ถา่ยภาพดา้นหนา้ของใบหนา้ในที�มแีสงสอ่งสวา่ง อาจจะลงทะเบยีนใบหนา้ไดไ้มถ่กูตอ้งถา้หากมหีมวก หนา้กาก แวน่กนัแดด ฯลฯ ปิดบงัอยู่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [การบนัทกึใบหนา้] → [การบนัทกึใหม]่1

จดักรอบชี�นําใหต้รงกบัใบหนา้ที�ตอ้งการลงทะเบยีนแลว้กดปุ่ มชตัเตอร์2

เมื�อมขีอ้ความยนืยนัปรากฏขึ�น ใหเ้ลอืก [ตกลง]3
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การบนัทกึใบหนา้ (การเปลี�ยนลาํดบั)

หากมกีารลงทะเบยีนใบหนา้ที�ตอ้งการใหค้วามสําคญัหลายใบหนา้ ใบหนา้ที�ลงทะเบยีนกอ่นจะมคีวามสําคญัสงูกวา่ ทา่นสามารถแกไ้ข
ลําดบัความสําคญั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [การบนัทกึใบหนา้] → [การเปลี�ยนลาํดบั]1

เลอืกใบหนา้ที�ตอ้งการเปลี�ยนลาํดบัของความสาํคญั2

เลอืกปลายทาง3
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การบนัทกึใบหนา้ (ลบ)

ลบใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไว ้

หมายเหตุ
ถงึแมท้า่นจะสั�ง [ลบ] ขอ้มลูของใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไวจ้ะยงัคงคา้งอยูใ่นผลติภณัฑ ์การลบขอ้มลูของใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไวอ้อกจากผลติภณัฑ์
ใหเ้ลอืก [ลบ ทั�งหมด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [การบนัทกึใบหนา้] → [ลบ]

ถา้เลอืก [ลบ ทั�งหมด] ทา่นสามารถลบใบหนา้ที�บนัทกึไวท้ั�งหมด

1
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การใชง้านแฟลช (แยกจาํหนา่ย)

ใชแ้ฟลชในบรเิวณที�มดืเพื�อทําใหว้ตัถสุวา่งขึ�นขณะถา่ยภาพ และใชแ้ฟลชดว้ยเพื�อป้องกนัอาการกลอ้งสั�น

ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัแฟลชไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านของแฟลช

หมายเหตุ
แสงแฟลชอาจถกูบงัถา้เสยีบเลนสฮ์ดู และสว่นลา่งของภาพที�บนัทกึอาจมแีสงเงา ถอดเลนสฮ์ดู

เมื�อใชแ้ฟลช ใหย้นืหา่งจากวตัถ ุ1 ม. ขึ�นไป

ทา่นไมส่ามารถใชแ้ฟลชขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว (ทา่นสามารถใชไ้ฟ LED เมื�อใชแ้ฟลช (แยกจําหน่าย) ดว้ยไฟ LED)

กอ่นที�จะตดิ/ถอดอปุกรณเ์สรมิ เชน่ แฟลช เขา้กบั/ออกจากแทน่เสยีบ Multi Interface ใหปิ้ดผลติภณัฑก์อ่น เมื�อตดิอปุกรณเ์สรมิ ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่อปุกรณเ์สรมิยดึตดิกบัผลติภณัฑแ์น่นหนาดแีลว้

อยา่ใชแ้ทน่เสยีบ Multi Interface กบัแฟลชที�มจํีาหน่ายโดยทั�วไปท ี�ใชแ้รงดนัไฟ 250 V หรอืมากกวา่ หรอืที�มขีั�วสลบักบักลอ้ง การกระทําดงั
กลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

เมื�อถา่ยภาพดว้ยแฟลชและตั�งซมูไวท้ี�ตําแหน่ง W เงาของเลนสอ์าจจะปรากฏบนภาพ ทั�งน ี�ข ึ�นกบัเงื�อนไขการถา่ยภาพ ในกรณีนี� ใหถ้า่ยภาพโดย
ถอ่ยหา่งออกจากวตัถ ุหรอืตั�งซมูไปที�ตําแหน่ง T แลว้ถา่ยภาพดว้ยแฟลชอกีครั �ง

มมุของภาพที�บนัทกึอาจจะเป็นเงามดื ทั�งน ี�ข ึ�นกบัเลนส์

เมื�อถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชภายนอก อาจมเีสน้ริ�วมดืและสวา่งปรากฏอยูใ่นภาพ หากตั�งคา่ความเร็วชตัเตอรไ์วเ้ร็วกวา่ 1/4000 วนิาท ีในกรณีนี�
Sony ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพในโหมดตั�งคา่แฟลชดว้ยตวัเองและตั�งคา่ระดบัแสงแฟลชเป็น 1/2 หรอืสงูกวา่

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัอปุกรณเ์สรมิที�ใชร้ว่มกนักบัแทน่เสยีบ Multi Interface ได ้โปรดเขา้ไปที�เว็บไซต ์Sony หรอืสอบถามจากตวัแทน
จําหน่าย Sony หรอืศนูยบ์รกิาร Sony ที�ไดรั้บอนุญาตในพื�นท ี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดแฟลช

ตดิแฟลช (แยกจาํหนา่ย) ที�ผลติภณัฑ์1

ถา่ยภาพหลงัจากที�ไดเ้ปิดแฟลชและแฟลชชารจ์เต็มแลว้

 กะพรบิ: กําลงัชารจ์ 
 ตดิสวา่ง: สิ�นสดุการชารจ์
โหมดแฟลชที�ใชไ้ดข้ ึ�นอย ูก่บัโหมดและฟังกช์ั�นถา่ยภาพ

2
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แฟลชไรส้าย

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ลดตาแดง

เมื�อใชแ้ฟลช แฟลชจะยงิสองครั �งหรอืมากกวา่กอ่นถา่ยภาพเพื�อลดตาแดง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แฟลชจะตดิเสมอเพื�อลดอาการตาแดง
ปิด:
ไมใ่ชร้ะบบลดตาแดง

หมายเหตุ
ระบบลดตาแดงอาจจะไมใ่หผ้ลที�ตอ้งการ ทั�งน ี�ข ึ�นกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และเงื�อนไขตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งจากบคุคล หรอืบคุคลนั�นได ้
มองแสงแฟลชกอ่นถา่ยภาพหรอืไม่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ลดตาแดง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดแฟลช

ทา่นสามารถตั�งโหมดการทํางานของแฟลช

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิดแฟลช:

แฟลชไมทํ่างาน
 แฟลชอตัโนมตั:ิ

แฟลชทํางานในบรเิวณที�มดืหรอืเมื�อถา่ยยอ้นแสง
 ใชแ้ฟลชเสมอ:

แฟลชทํางานทกุครั �งท ี�กดชตัเตอร์
 ชตัเตอรช์า้:

แฟลชทํางานทกุครั �งท ี�กดชตัเตอร ์ระบบชตัเตอรช์า้ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพวตัถแุละฉากหลงัไดช้ดัเจน โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรช์า้ลง
 จงัหวะหลงั:

แฟลชทํางานกอ่นจะเปิดรับแสงเสร็จเรยีบรอ้ยทกุครั �งท ี�กดชตัเตอร ์การถา่ยภาพจังหวะหลงั ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพรอยการเคลื�อนท ี�ของ
วตัถไุดเ้ป็นธรรมชาต ิเชน่ รถที�กําลงัวิ�ง หรอืคนกําลงัเดนิ

หมายเหตุ
คา่เริ�มตน้ขึ�นกบัโหมดถา่ยภาพ

การตั�งคา่ [โหมดแฟลช] บางรายการจะไมส่ามารถใชไ้ด ้ขึ�นอย ูก่บัโหมดถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)
แฟลชไรส้าย

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดแฟลช] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชยแสงแฟลช

ปรับปรมิาณแสงแฟลชในชว่งระหวา่ง –3.0 EV ถงึ +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมผีลตอ่ปรมิาณแสงแฟลชเทา่นั�น การชดเชยระดบั
แสง จะปรับปรมิาณแสงแฟลชควบคูไ่ปกบัการปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง

หมายเหตุ
[ชดเชยแสงแฟลช] ไมทํ่างานเมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี�โหมดตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

หากวตัถอุยูน่อกระยะสงูสดุของแฟลช อาจจะไมเ่ห็นผลของระดบัแสงแฟลชที�สงูขึ�น (ดา้น +) เนื�องจากปรมิาณแสงแฟลชมจํีากดั หากวตัถอุยูใ่กล ้
มาก อาจจะไมเ่ห็นผลของระดบัแสงแฟลชที�ลดลง (ดา้น -)

ถา้ทา่นใสฟิ่ลเตอร ์ND ไวท้ี�หนา้เลนส ์หรอืตดิตวักระจายแสงแฟลชหรอืฟิลเตอรส์ทีี�แฟลช อาจจะไมไ่ดร้ะดบัแสงที�เหมาะสมและภาพอาจมดืลง
ได ้ในกรณีนี� ใหป้รับคา่ [ชดเชยแสงแฟลช] เป็นคา่ที�ตอ้งการ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ชดเชยแสงแฟลช] → คา่ที�ตอ้งการ

หากเลอืกคา่สงู (ดา้น +) ระดบัแสงแฟลชจะสงูขึ�น หากเลอืกคา่ตํ �า (ดา้น -) ระดบัแสงแฟลชจะตํ �าลง

1
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ล็อค FEL

ระดบัแฟลชจะไดรั้บการปรับอตัโนมตัเิพื�อใหว้ตัถมุรีะดบัแสงที�เหมาะสมท ี�สดุในระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยแฟลชปกต ิทา่นสามารถกําหนด
ระดบัแสงแฟลชลว่งหนา้ไดเ้ชน่กนั  
FEL: ระดบัแสงแฟลช

คาํแนะนํา
เมื�อต ั�งคา่ [กด FEL ล็อคคา้งไว]้ ไว ้ทา่นจะสามารถคา้งการตั�งคา่ไวเ้มื�อกดป ุ่ มลง นอกจากนี� เมื�อต ั�งคา่ [FEL ล็อค/AEL คา้งไว]้ และ [FEL
ล็อค/AEL สลบั] ทา่นจะสามารถถา่ยภาพโดยล็อค AE ไวใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อต ั�ง [โหมดแฟลช] ไวท้ี� [ปิดแฟลช] หรอื [แฟลชอตัโนมตั]ิ
เมื�อแฟลชไมต่ดิ
เมื�อใชแ้ฟลชภายนอกที�ต ั�งคา่เป็นโหมดตั�งคา่แฟลชดว้ยตวัเอง

หมายเหตุ

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] → ปุ่ มที�ตอ้งการ จากน ั�นกาํหนดฟงักช์ ั�น [กดสลบั FEL ล็อค]
ใหก้บัปุ่ ม

1

จดัใหว้ตัถทุ ี�จะล็อค FEL อยูต่าํแหนง่กึ�งกลาง แลว้ปรบัโฟกสั2

กดปุ่ มซึ�งบนัทกึ [กดสลบั FEL ล็อค] ไว ้และต ั�งคา่ปรมิาณแสงแฟลช

แสงพรแีฟลชทํางาน
ไอคอน  (ล็อค FEL) ตดิสวา่ง

3

ปรบัองคป์ระกอบภาพแลว้ทาํการถา่ยภาพ

เมื�อตอ้งการปลดล็อค FEL ใหก้ดปุ่ มซึ�งบนัทกึ [กดสลบั FEL ล็อค] อกีครั �ง

4
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ไมส่ามารถตั�งคา่ล็อค FEL เมื�อไมไ่ดเ้สยีบแฟลช

ถา้เสยีบแฟลชที�ไมร่องรับล็อค FEL ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึ�น

เมื�อกําหนดทั�งล็อค AE และ FEL ไว ้  จะตดิสวา่ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ต ั�งคา่แฟลชภายนอก

ทา่นสามารถกําหนดการตั�งคา่ของแฟลช (แยกจําหน่าย) ที�ตดิเขา้กบักลอ้งโดยใชจ้อภาพและปุ่ มควบคมุของกลอ้ง
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.10 หรอืใหมก่วา่ รวมทั�งอพัเดตซอฟตแ์วรข์องแฟลชเป็นรุน่
ลา่สดุกอ่นที�จะใชฟั้งกช์ั�นน ี�
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นแฟลชไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านแฟลช

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่เปิดแฟลชนอก:
ชว่ยใหส้ามารถกําหนดการตั�งคา่ที�เก ี�ยวกบัการยงิแฟลช เชน่ โหมดแฟลช ระดบัแสงแฟลช ฯลฯ
ต ั�งคา่แฟลชภายนอกเอง:
ชว่ยใหส้ามารถกําหนดการตั�งคา่อื�น ๆ ของแฟลช การตั�งคา่ไรส้าย รวมทั�งการต ั�งคา่ตวัแฟลช

คาํแนะนํา
หากกําหนดฟังกช์ั�น [ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก] ใหก้บัคยีล์ว่งหนา้โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถ
เรยีกใชห้นา้จอ [ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก] ไดง้า่ย ๆ เพยีงแคก่ดคยีด์งักลา่ว

ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ดว้ยการใชง้านแฟลชแมใ้นขณะที�ทา่นกําลงัใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก]

นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถกําหนดการตั�งคา่สําหรับตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย (แยกจําหน่าย) ที�ตดิเขา้กบักลอ้งไดด้ว้ย

หมายเหตุ
ทา่นสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ [ตั�งคา่แฟลชภายนอก] เพื�อกําหนดการตั�งคา่ของแฟลช (แยกจําหน่าย) หรอืตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย (แยกจําหน่าย) ที�
ผลติโดย Sony และตดิเขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้งเทา่นั�น

ทา่นสามารถใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] ไดเ้ฉพาะเมื�อตดิแฟลชเขา้กบักลอ้งโดยตรงเทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�ไดเ้มื�อถา่ยภาพดว้ยแฟลช
แยกที�เช ื�อมตอ่โดยใชส้ายเคเบลิ

สามารถใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] เพื�อกําหนดคา่ไดเ้ฉพาะฟังกช์ั�นบางอยา่งของแฟลชที�ตดิตั�งอย ูเ่ทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถดําเนนิการจับคูก่บัแฟลช
อื�น ๆ รเีซต็แฟลช ตั�งคา่เริ�มตน้ของแฟลช เป็นตน้ ผา่น [ตั�งคา่แฟลชภายนอก]

[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] ไมทํ่างานภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�
เมื�อไมไ่ดต้ดิแฟลชเขา้กบักลอ้ง
เมื�อตดิตั�งแฟลชท ี�ไมร่องรับ [ตั�งคา่แฟลชภายนอก]
เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

นอกจากนี� [ตั�งคา่แฟลชภายนอก] อาจใชง้านไมไ่ด ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสถานะของแฟลช

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแฟลชและตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้ายที�ใชก้บัฟังกช์ั�นน ี�ได ้โปรดดหูนา้สนับสนุนตอ่ไปนี�  
https://www.sony.net/dics/7m3/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เวอรช์ั�น

ตดิแฟลช (แยกจาํหนา่ย) เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้ง จากน ั�นเปิดกลอ้งและแฟลช1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่แฟลชภายนอก] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ2

กาํหนดการต ั�งคา่โดยใชปุ้่ มควบคมุของกลอ้ง3
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แฟลชไรส้าย

มสีองวธิใีนการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้าย นั�นคอื การถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณไฟที�ใชแ้สงของแฟลชที�ตดิตั�งกบักลอ้งเป็นไฟ
สญัญาณ และการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณวทิยทุี�ใชก้ารสื�อสารแบบไรส้าย ในการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณวทิย ุใชแ้ฟลชหรอืตวั
สั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้ายที�รองรับ (แยกจําหน่าย) สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการปรับตั�งสําหรับการใชง้านแตล่ะวธิ ีโปรดดทูี�ค ูม่อืการใช ้
งานแฟลชหรอืตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมใ่ชฟั้งกช์ั�นแฟลชไรส้าย
เปิด:
ใชฟั้งกช์ั�นแฟลชไรส้ายเพื�อใหแ้ฟลชภายนอกปลอ่ยแสงในระยะไกลจากตวักลอ้ง

การต ั�งคา่ปุ่ ม AEL
ขอแนะนําใหท้า่นตั�งคา่ MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → [ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL] ไวท้ี� [กดคา้งล็อคAEL]
เมื�อทําการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้าย

หมายเหตุ
แฟลชแยกอาจปลอ่ยแสงหลงัจากไดรั้บสญัญาณแสงจากแฟลชที�เป็นตวัควบคมุของกลอ้งอื�น ในกรณีดงักลา่ว ใหเ้ปลี�ยนชอ่งสญัญาณแฟลชของ
ทา่น สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารเปลี�ยนชอ่งสญัญาณ โปรดดทูี�ค ูม่อืการใชง้านแฟลช

สําหรับแฟลชที�ใชร้ว่มกนักบัการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้ายได ้โปรดเขา้ไปที�เว็บไซต ์Sony หรอืสอบถามจากตวัแทนจําหน่ายของ Sony หรอืศนูย์
บรกิาร Sony ที�ไดรั้บอนุญาตในพื�นท ี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ถอดฝาปิดฐานเสยีบแฟลชออกจากกลอ้ง จากน ั�นใสแ่ฟลชหรอืตวัส ั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย

เมื�อทําการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้ายโดยมแีฟลชตดิตั�งอย ู ่ใหใ้ชแ้ฟลชที�ตดิตั�งเป็นตวัควบคมุ

1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [แฟลชไรส้าย] → [เปิด]2

ต ั�งคา่แฟลชแยกที�ต ั�งไวเ้ป็นโหมดไรส้ายหรอืที�ตอ่กบัตวัรบัสญัญาณคลื�นวทิยไุรส้าย (แยกจาํหนา่ย)

กดปุ่ ม AEL บนกลอ้งเพื�อทดสอบแฟลช

3
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การถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดโ้ดยกดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว)

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นเร ิ�ม/หยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] →
ตั�งคา่ [MOVIE] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ

เมื�อตอ้งการระบพุื�นท ี�ท ี�จะโฟกสั ใหกํ้าหนดพื�นท ี�โดยใช ้[บรเิวณปรับโฟกสั]

หากตอ้งการคงโฟกสัไวท้ี�ใบหนา้ ใหจั้ดเรยีงองคป์ระกอบเพื�อใหก้รอบการโฟกสัและกรอบคน้หาใบหนา้ซอ้นทบักนั หรอืตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั]
ไปที� [กวา้ง]

ทา่นสามารถปรับโฟกสัไดอ้ยา่งรวดเร็วขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง (เสยีงการทํางานของโฟกสัอตัโนมตัอิาจถกู
บนัทกึดว้ยในบางกรณี)

หากตอ้งการปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงเป็นคา่ที�ตอ้งการ ตั�งโหมดถา่ยภาพไปที� (ภาพเคลื�อนไหว) และเลอืกโหมดระดบัแสงที�
ตอ้งการ

ไอคอนที�แสดงวา่กําลงัเขยีนขอ้มลูจะปรากฏขึ�นหลงัถา่ยภาพ หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไอคอนปรากฏข ึ�น

การตั�งคา่ตอ่ไปนี�สําหรับการถา่ยภาพนิ�งจะนําไปใชก้บัการถา่ยภาพเคลื�อนไหว
สมดลุยแ์สงสขีาว
สรา้งสรรคภ์าพถา่ย
โหมดวดัแสง
ใบหนา้/ตากอ่นใน AF
ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ
ตวัปรับไดนามกิ
ชดเชยเลนส์

ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สําหรับความไวแสง ISO การชดเชยแสง และพื�นท ี�โฟกสัไดใ้นขณะที�ถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว สามารถสง่ออกภาพที�บนัทกึโดยไมแ่สดงขอ้มลูการถา่ยภาพโดยตั�งคา่ [แสดงขอ้มลู HDMI] ไปที� [ปิด]

หมายเหตุ

กดปุ่ ม MOVIE เพื�อเร ิ�มการบนัทกึ

เนื�องจากไดต้ั�งคา่ [ปุ่ ม MOVIE] ไวท้ี� [ตลอดเวลา] ในการตั�งคา่เริ�มตน้ จงึสามารถเริ�มการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจากโหมดถา่ย
ภาพใดก็ได ้

1

กดปุ่ ม MOVIE อกีคร ั�งเพ ื�อหยดุการบนัทกึภาพ2
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เสยีงเลนสแ์ละเสยีงการทํางานของผลติภณัฑอ์าจถกูบนัทกึดว้ยในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว 
ทา่นสามารถปิดเสยีงไดโ้ดยเลอืก MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [การอดัเสยีง] → [ปิด]

ขณะถา่ยภาพ เสยีงของตะขอสําหรับสายสะพาย (ตะขอรปูสามเหลี�ยม) อาจถกูบนัทกึไปดว้ย ขึ�นอย ูก่บัสถานการณท์ี�ใชง้าน

เพื�อป้องกนัไมใ่หเ้สยีงการทํางานของแหวนซมูถกูบนัทกึระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเม ื�อใชเ้ลนสเ์พาเวอรซ์มู เราขอแนะนําใหบ้นัทกึภาพ
เคลื�อนไหวโดยใชก้า้นปรับซมู เมื�อทา่นเลื�อนกา้นปรับซมู ใหว้างนิ�วมอืบนกา้นเบาๆ และใชง้านโดยไมต่อ้งปัดกา้น

อณุหภมูขิองกลอ้งมแีนวโนม้สงูขึ�นเม ื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวตดิตอ่กนั และทา่นอาจรูส้กึวา่กลอ้งรอ้นขึ�น ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางาน
ผดิปกต ินอกจากนี� [กลอ้งรอ้นเกนิไป ปลอ่ยใหเ้ย็นลง] ยงัอาจปรากฏขึ�นดว้ย ในกรณีดงักลา่ว ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งและปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลง รอจน
กระทั�งกลอ้งพรอ้มจะถา่ยภาพอกีครั �ง

เมื�อไอคอน  ปรากฏขึ�น นั �นหมายความวา่อณุหภมูขิองกลอ้งสงูเกนิไป ปิดสวติชก์ลอ้งและปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลง รอจนกระทั�งกลอ้งพรอ้มจะ
ถา่ยภาพอกีครั �ง

สําหรับระยะเวลาถา่ยภาพตอ่เนื�องในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว โปรดด ู“ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว” เมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหว ทา่นสามารถเริ�มบนัทกึใหมไ่ดโ้ดยกดปุ่ ม MOVIE อกีครั �ง การบนัทกึอาจจะหยดุเพื�อรักษาผลติภณัฑ ์ทั�งน ี�ข ึ�นกบัอณุหภมูขิอง
ผลติภณัฑห์รอืแบตเตอรี�

เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที� (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว ทา่นไมส่ามารถเลอืก [AF ล็อคเป้าหมาย]
สําหรับ [บรเิวณปรับโฟกสั]

ในโหมด [โปรแกรมอตัโนมตั] ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตั�งคา่ไวโ้ดยอตัโนมตัแิละไมส่ามารถเปลี�ยนได ้ดว้ย
เหตนุี� ความเร็วชตัเตอรอ์าจเร็วขึ�นในบรเิวณที�สวา่งและอาจไมส่ามารถบนัทกึการเคลื�อนไหวของวตัถไุดอ้ยา่งราบรื�น การเปลี�ยนโหมดระดบัแสง
และปรับคา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร ์จะทําใหบ้นัทกึการเคลื�อนไหวของวตัถไุดอ้ยา่งราบรื�น

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO ที�ใชไ้ดค้อืระหวา่ง ISO 100 ถงึ ISO 102400 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวม้ากกวา่ ISO 102400 การตั�งคา่จะเปลี�ยนเป็น
ISO 102400 โดยอตัโนมตั ิเมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

ในโหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว สามารถเลอืกความไวแสง ISO ไดต้ั�งแต ่ISO 100 ถงึ ISO 102400 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวน้อ้ยกวา่ ISO 100 การตั�งคา่
จะเปลี�ยนเป็น ISO 100 โดยอตัโนมตั ิเมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

ในโหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว ไมส่ามารถตั�งคา่ตอ่ไปนี�ใน [เอฟเฟ็คของภาพ] ได ้เมื�อเร ิ�มบนัทกึภาพเคลื�อนไหว กลอ้งจะตั�งคา่ [ปิด] ไวช้ั�วคราว
สเีดยีวโทนเขม้

หากทา่นหนักลอ้งไปทางแหลง่กําเนดิแสงที�จา้มากขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวท ี�ความไวแสง ISO ตํ �า พื�นท ี�สวา่งในภาพอาจถกูบนัทกึเป็นพื�นท ี�มดื

ถา้ตั�งคา่โหมดแสดงผลของจอภาพไปที� [สําหรับชอ่งมองภาพ] โหมดแสดงผลจะสลบัเป็น [แสดงขอ้มลูทั�งหมด] เมื�อการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
เริ�มข ึ�น

ใช ้PlayMemories Home เมื�อนําเขา้ภาพเคลื�อนไหว XAVC S และภาพเคลื�อนไหว AVCHD ไปยงัคอมพวิเตอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปุ่ ม MOVIE
บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร์
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
บรเิวณปรับโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

ทา่นสามารถเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยกดป ุ่ มชตัเตอร ์ซึ�งมขีนาดใหญก่วา่และกดงา่ยกวา่ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว)

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ มชตัเตอรเ์มื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไปที� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
ปิด:
ปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ มชตัเตอร์

คาํแนะนํา
เมื�อต ั�งคา่ [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไปที� [เปิด] ทา่นยงัคงสามารถเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยกดป ุ่ ม MOVIE

เมื�อต ั�งคา่ [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไวท้ี� [เปิด] ทา่นสามารถใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อเร ิ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณบ์นัทกึ/อปุกรณ์
แสดงภาพภายนอกโดยใช ้[ ควบคมุ REC]

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไปที� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถโฟกสัโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งระหวา่งบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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รปูแบบการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

รปูแบบการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่ไปนี�สามารถใชก้บักลอ้งนี�ได ้

XAVC S คอือะไร
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยความละเอยีดสงู เชน่ 4K ดว้ยการแปลงเป็นภาพเคลื�อนไหว MP4 โดยใชต้วัแปลงสญัญาณ MPEG-4
AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบบีอดัขอ้มลูภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิ�งข ึ�น ทา่นสามารถบนัทกึภาพถา่ยคณุภาพสงู
พรอ้มกบัลดปรมิาณขอ้มลูได ้

รปูแบบการบนัทกึ XAVC S/AVCHD
XAVC S 4K:
อตัราบติ: ประมาณ 100 Mbps หรอืประมาณ 60 Mbps 
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยความละเอยีด 4K (3840×2160)
XAVC S HD:
อตัราบติ: ประมาณ 100 Mbps ประมาณ 60 Mbps ประมาณ 50 Mbps ประมาณ 25 Mbps หรอืประมาณ 16 Mbps 
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยคณุภาพที�คมชดักวา่ AVCHD ดว้ยจํานวนขอ้มลูที�มากกวา่
AVCHD:
อตัราบติ: ประมาณ 24 Mbps (สงูสดุ) หรอืประมาณ 17 Mbps (โดยเฉลี�ย) 
รปูแบบ AVCHD สามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณจั์ดเก็บอื�น ๆ นอกเหนอืจากคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นจํานวนมาก

อตัราบติ คอื จํานวนขอ้มลูที�ประมวลผลภายในระยะเวลาท ี�กําหนด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)
รปูแบบ AVCHD

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกรปูแบบไฟลภ์าพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [AVCHD] ขนาดไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวจะถกูจํากดัไวท้ี�ประมาณ 2 GB ถา้ขนาดไฟลภ์าพเคลื�อนไหวใกลถ้งึ
2 GB ในระหวา่งการบนัทกึ ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวไฟลใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัิ

หากทา่นตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [XAVC S 4K] และถา่ยภาพเคลื�อนไหวในขณะท ี�กลอ้งเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI ภาพจะไมแ่สดงบน
จอภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

 
รปูแบบ

ไฟล์
คณุลกัษณะ

XAVC
S 4K

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยความละเอยีด 4K
(3840×2160)

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้
ซอฟตแ์วร ์PlayMemories Home

XAVC
S HD

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยคณุภาพที�คมชดักวา่
AVCHD ดว้ยจํานวนขอ้มลูที�มากกวา่

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้
ซอฟตแ์วร ์PlayMemories Home

AVCHD
รปูแบบ AVCHD สามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณจั์ด
เก็บอื�น ๆ นอกเหนอืจากคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นจํานวน
มาก

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในคอมพวิเตอรห์รอืสรา้งแผน่
ดสิกท์ี�รองรับรปูแบบนี�โดยใชซ้อฟตแ์วร ์PlayMemories Home
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ต ั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกอตัราเฟรมและอตัราบติสําหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S 4K]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S HD]

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ต ั�งคา่การบนัทกึ] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�ออตัราบติสงูขึ�น คณุภาพของภาพก็จะสงูขึ�นดว้ย

1

ต ั�งคา่การบนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

30p 100M/25p 100M ประมาณ 100 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

30p 60M/25p 60M ประมาณ 60 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

24p 100M* ประมาณ 100 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

24p 60M* ประมาณ 60 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น*

ต ั�งคา่การ
บนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

60p 50M/50p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

60p 25M/50p
25M

ประมาณ 25
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

30p 50M/25p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

30p 16M/25p
16M

ประมาณ 16
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

24p 50M* ประมาณ 50
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (24p)

120p
100M/100p
100M

ประมาณ 100
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวความเร็วสงูขนาด 1920×1080 (120p/100p) ทา่นสามารถบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวขนาด 120 fps หรอื 100 fps

ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวแบบแบบสโลวโ์มชั�นไดอ้ยา่งราบรื�นโดยใชโ้ปรแกรมตดั
ตอ่ที�รองรับ
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เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [AVCHD]

หมายเหตุ
จะใชเ้วลานานในการสรา้งแผน่ดสิกบ์นัทกึ AVCHD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ย [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] เป็น [ ตั�งคา่การบนัทกึ]
เนื�องจากมกีารแปลงคณุภาพของภาพในภาพเคลื�อนไหว หากทา่นตอ้งการจัดเก็บภาพเคลื�อนไหวโดยไมต่อ้งแปลงไฟล ์ใหใ้ชแ้ผน่ Blu-ray

[120p]/[100p] ไมส่ามารถเลอืกไดสํ้าหรับการตั�งคา่ตอ่ไปนี�

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

ในการถา่ยภาพแบบ full-frame มมุของภาพจะแคบลงภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [XAVC S 4K] และตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [30p]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
APS-C/Super 35mm
มมุภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งคา่การ
บนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

120p 60M/100p
60M

ประมาณ 60
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวความเร็วสงูขนาด 1920×1080 (120p/100p) ทา่นสามารถบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวขนาด 120 fps หรอื 100 fps

ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวแบบแบบสโลวโ์มชั�นไดอ้ยา่งราบรื�นโดยใชโ้ปรแกรมตดั
ตอ่ที�รองรับ

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น*

ต ั�งคา่การบนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) สงูสดุ 24 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) โดยเฉลี�ยประมาณ 17 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)
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ต ั�งคา่สโลและควกิ

ทา่นสามารถบนัทกึชว่งเวลาที�ไมส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ (การถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น) หรอืบนัทกึปรากฏการณ์
ระยะยาวไวเ้ป็นภาพเคลื�อนไหวแบบบบีอดั (การถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น) ตวัอยา่งเชน่ ทา่นสามารถบนัทกึภาพการแขง่ขนั
กฬีาที�ดเุดอืด ชว่งเวลาที�นกกําลงัเริ�มกางปีกบนิ ดอกไมท้ี�กําลงับาน และภาพกอ้นเมฆหรอืกลุม่ดาวบนทอ้งฟ้าที�เปล ี�ยนไปเร ื�อย ๆ เสยีง
จะไมถ่กูบนัทกึ

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่การบนัทกึ:

เลอืกอตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหว
อตัราเฟรม:

เลอืกอตัราเฟรมของการถา่ยภาพ 

ความเร็วในการแสดงภาพ
ความเร็วในการแสดงภาพจะแตกตา่งกนัไปตามรายการดา้นลา่งนี� ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บั [ ตั�งคา่การบนัทกึ] และ [ อตัราเฟรม] ที�
กําหนด
เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ ี� NTSC

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� (สโลและควกิโมช ั�น)1

เลอืก MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ โหมดรบัแสง] → และเลอืกการต ั�งคา่ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มช ั�น/ค
วกิโมช ั�น ที�ตอ้งการ (  โปรแกรมอตัโนมตั,ิ  กาํหนดคา่รรูบัแสง,  กาํหนดชตัเตอรส์ปีด หรอื  ปรบั
ระดบัแสงเอง)

2

เลอืก MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ต ั�งคา่สโลและควกิ] และเลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการสาํหรบั [ ต ั�งคา่การ
บนัทกึ] และ [ อตัราเฟรม]

3

กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม MOVIE อกีครั �งเพ ื�อหยดุการบนัทกึภาพ

4

อตัราเฟรม
ต ั�งคา่การบนัทกึ

24p 30p 60p

120fps ชา้ 5 เทา่ ชา้ 4 เทา่ -

60fps ชา้ 2.5 เทา่ ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ

30fps ชา้ 1.25 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ เร็ว 2 เทา่

15fps เร็ว 1.6 เทา่ เร็ว 2 เทา่ เร็ว 4 เทา่

8fps เร็ว 3 เทา่ เร็ว 3.75 เทา่ เร็ว 7.5 เทา่

4fps เร็ว 6 เทา่ เร็ว 7.5 เทา่ เร็ว 15 เทา่

2fps เร็ว 12 เทา่ เร็ว 15 เทา่ เร็ว 30 เทา่

1fps เร็ว 24 เทา่ เร็ว 30 เทา่ เร็ว 60 เทา่
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เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ ี� PAL

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [120fps]/[100fps] ทา่นจะไมส่ามารถตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [60p]/[50p] ได ้

หมายเหตุ
ในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น ความเร็วชตัเตอรจ์ะเร็วขึ�นและคา่ระดบัแสงที�ไดอ้าจไมถ่กูตอ้ง ในกรณีนี�ใหล้ดคา่รรัูบแสง หรอืปรับ
คา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึ�น

ในการประมาณเวลาที�สามารถบนัทกึภาพได ้โปรดดทูี� “ระยะเวลาทบีั�นทกึไดข ้องภาพเคลอื� นไหว”

อตัราบติของภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึไวอ้าจแตกตา่งกนัไป ขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] และ [ ตั�งคา่การบนัทกึ]

ภาพเคลื�อนไหวจะถกูบนัทกึในรปูแบบ XAVC S HD

ระหวา่งที�ทําการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น จะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[TC Run] ภายใต ้[ตั�งคา่ TC/UB]
[ สญัญาณออก TC] ภายใต ้[ตั�งคา่ HDMI]
[ เลอืกส.ออก 4K]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

อตัราเฟรม
ต ั�งคา่การบนัทกึ

25p 50p

100fps ชา้ 4 เทา่ -

50fps ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ

25fps ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ เร็ว 2 เทา่

12fps เร็ว 2.08 เทา่ เร็ว 4.16 เทา่

6fps เร็ว 4.16 เทา่ เร็ว 8.3 เทา่

3fps เร็ว 8.3 เทา่ เร็ว 16.6 เทา่

2fps เร็ว 12.5 เทา่ เร็ว 25 เทา่

1fps เร็ว 25 เทา่ เร็ว 50 เทา่
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บนัทกึภาพพร็อกซี�

ตั�งคา่วา่จะใหบ้นัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ท ี�อตัราบติตํ �าไปพรอ้มกบัที�บนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S หรอืไม ่เนื�องจากภาพเคล ื�อน
ไหวพร็อกซี�เป็นไฟลข์นาดเล็ก จงึเหมาะกบัการถา่ยโอนไปยงัสมารท์โฟนหรอือพัโหลดไปยงัเว็บไซต์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด :
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะถกูบนัทกึไปพรอ้มกนั
ปิด :
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมถ่กูบนัทกึ

คาํแนะนํา
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะถกูบนัทกึในรปูแบบ XAVC S HD (1280×720) ขนาด 9 Mbps อตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะเหมอืนกบั
ของภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบั

ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมแ่สดงในหนา้จอแสดงภาพ (หนา้จอแสดงภาพเดยีวหรอืหนา้จอดชันภีาพ)  จะปรากฏบนภาพเคลื�อนไหวท ี�มกีาร
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ไปพรอ้มกนั

หมายเหตุ
ไมส่ามารถดภูาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�บนกลอ้งนี�ได ้

ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมส่ามารถบนัทกึไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [AVCHD]
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [XAVC S HD] และตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [120p]/[100p]

การลบ/การป้องกนัภาพเคลื�อนไหวท ี�มภีาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะลบ/ป้องกนัทั�งภาพเคล ื�อนไหวตน้ฉบบัและพร็อกซี� ทา่นไมส่ามารถลบ/ป้องกนั
เฉพาะภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัหรอืภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ได ้

ไมส่ามารถตดัตอ่ภาพเคลื�อนไหวบนกลอ้งนี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
รปูแบบการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ บนัทกึภาพพร็อกซี�] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การอดัเสยีง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการบนัทกึเสยีงขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่เลอืก [ปิด] เพื�อป้องกนัการบนัทกึเสยีงการทํางานของกลอ้งและเลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
บนัทกึเสยีง (สเตอรโิอ)
ปิด:
ไมบ่นัทกึเสยีง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [การอดัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงระดบัเสยีง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงระดบัเสยีงบนหนา้จอหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงระดบัเสยีง
ปิด:
ไมแ่สดงระดบัเสยีง

หมายเหตุ
กลอ้งจะไมแ่สดงระดบัเสยีงในกรณีตอ่ไปนี�:
เมื�อต ั�ง [การอดัเสยีง] ไปที� [ปิด]
เมื�อต ั�งคา่ DISP (การตั�งคา่แสดงผล) ไปที� [ไมแ่สดงขอ้มลู]
ระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

ระดบัเสยีงจะแสดงขึ�นเชน่กนัขณะที�อย ูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพ ในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แสดงระดบัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ระดบัเสยีงบนัทกึ

ทา่นสามารถปรับระดบัการบนัทกึเสยีงขณะตรวจสอบมเิตอรร์ะดบัเสยีง

รายละเอยีดรายการเมนู
+:
ปรับเพิ�มระดบัการบนัทกึเสยีง
-:
ปรับลดระดบัการบนัทกึเสยีง
รเีซ็ต:
รเีซต็ระดบัการบนัทกึเสยีงกลบัสูค่า่เริ�มตน้

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มเีสยีงดงั ตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไปที�ระดบัเสยีงที�เบากวา่ การทําเชน่นี�จะชว่ยใหท้า่นบนัทกึเสยีงไดส้มจรงิ
มากกวา่ เมื�อทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มเีสยีงเบา ตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไปที�ระดบัเสยีงที�ดงักวา่เพื�อใหไ้ดย้นิชดัขึ�น

หมายเหตุ
แมว้า่จะมกีารตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไว ้ลมิติเตอรจ์ะทํางานตลอดเวลา

[ระดบัเสยีงบนัทกึ] ใชง้านไดเ้มื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพเป็นภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น

[ระดบัเสยีงบนัทกึ] ใชง้านไมไ่ดใ้นระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

การตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] จะถกูนํามาใชก้บัทั�งไมโครโฟนภายในและชอ่งสญัญาณเขา้  (ไมโครโฟน)  

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ระดบัเสยีงบนัทกึ]1

เลอืกระดบัที�ตอ้งการโดยใชด้า้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ2
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จงัหวะส.เสยีงออก

ทา่นสามารถตั�งคา่ระบบลดเสยีงสะทอ้นระหวา่งการตรวจสอบเสยีงและป้องกนัความคลาดเคลื�อนท ี�ไมต่อ้งการระหวา่งภาพวดิโีอและ
เสยีงขณะสง่สญัญาณออก HDMI

รายละเอยีดรายการเมนู
ไลฟ์:
สง่สญัญาณเสยีงออกโดยไมม่กีารหน่วงเวลา เลอืกคา่นี�หากความคลาดเคล ื�อนของเสยีงเป็นปัญหาขณะเฝ้าฟังเสยีง
ลปิซงิค:์
สง่สญัญาณออกภาพและเสยีงใหต้รงกนั เลอืกคา่นี�เพ ื�อป้องกนัความเบี�ยงเบนอนัไมพ่งึประสงคร์ะหวา่งสญัญาณภาพและเสยีง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [จงัหวะส.เสยีงออก] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ลดเสยีงลมรบกวน

ตั�งคา่วา่จะลดเสยีงลมรบกวนหรอืไม ่โดยการตดัเสยีงชว่งความถี�ตํ�าของเสยีงเขา้จากไมโครโฟนในตวักลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ลดเสยีงลมรบกวน
ปิด:
ไมล่ดเสยีงลมรบกวน

หมายเหตุ
การตั�งคา่นี�ไวท้ี� [เปิด] ในสถานที�ซ ึ�งลมพัดไมแ่รงพอ อาจจะทําใหบ้นัทกึเสยีงปกตไิดเ้บาเกนิไป

เมื�อใชไ้มโครโฟนตดิตั�งภายนอก (แยกจําหน่าย) ฟังกช์ั�น [ลดเสยีงลมรบกวน] จะไมทํ่างาน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ลดเสยีงลมรบกวน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โปรไฟลภ์าพ

ชว่ยใหส้ามารถเปลี�ยนแปลงการต ั�งคา่สําหรับส ีการไลแ่สงเงา ฯลฯ ได ้

การกาํหนดโปรไฟลภ์าพ
ทา่นสามารถกําหนดคณุภาพของภาพโดยปรับรายการโปรไฟลภ์าพ เชน่ [Gamma] และ [รายละเอยีด] เมื�อต ั�งคา่พารามเิตอรเ์หลา่นี� ให ้
เชื�อมตอ่กลอ้งกบัทวีหีรอืจอภาพ และปรับพารามเิตอรใ์นขณะที�สงัเกตภาพบนหนา้จอ

การใชค้า่ที�กาํหนดไวล้ว่งหนา้ของโปรไฟลภ์าพ

การตั�งคา่เริ�มตน้ [PP1] ถงึ [PP10] สําหรับภาพเคลื�อนไหวไดถ้กูตั�งไวล้ว่งหนา้ในกลอ้งตามเงื�อนไขการถา่ยภาพแบบตา่งๆ
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → คา่ที�ตอ้งการ

PP1:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Movie]
PP2:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Still]
PP3:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โทนสธีรรมชาตโิดยใชแ้กมมา่ [ITU709]
PP4:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โทนสทีี�ตรงตามมาตรฐาน ITU709
PP5:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Cine1]
PP6:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Cine2]
PP7:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Log2]
PP8:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Log3] และ [S-Gamut3.Cine] ภายใต ้[โหมดส]ี
PP9:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Log3] และ [S-Gamut3] ภายใต ้[โหมดส]ี
PP10:
ตวัอยา่งการตั�งคา่สําหรับบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR โดยใชแ้กมมา่ [HLG2]

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR
กลอ้งสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR เมื�อเลอืกแกมมา่ตั�งแต ่[HLG], [HLG1] ถงึ [HLG3] ในโปรไฟลภ์าพ การตั�งคา่โปรไฟลภ์าพ
ลว่งหนา้ [PP10] ใหต้วัอยา่งการตั�งคา่สําหรับการบนัทกึ HDR สามารถดภูาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึโดยใช ้[PP10] ดว้ยขอบเขตความ
สวา่งที�กวา้งกวา่ปกต ิเมื�อเปิดในทวีทีี�สนับสนุน Hybrid Log-Gamma (HLG) วธินีี�ชว่ยใหส้ามารถบนัทกึและแสดงฉากที�มคีวามสวา่ง
แบบตา่งๆ ไดต้ามจรงิ โดยที�ไมด่มูดืหรอืสวา่งจา้เกนิไป HLG ใชใ้นการผลติรายการโทรทศัน ์HDR ตามที�กําหนดในการรับรองมาตรฐาน
สากล ITU-R BT.2100

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → โปรไฟลท์ี�ตอ้งการเปลี�ยน1

ยา้ยไปหนา้จอดชันขีองรายการโดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกรายการที�จะเปล ี�ยนแปลงโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ3

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ แลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ ม4
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รายการของโปรไฟลภ์าพ

ระดบัสดีาํ
ตั�งคา่ระดบัสดํีา (–15 ถงึ +15)

Gamma
เลอืกเสน้กราฟแกมมา่
Movie: เสน้กราฟแกมมา่มาตรฐานสําหรับภาพเคลื�อนไหว
Still: เสน้กราฟแกมมา่มาตรฐานสําหรับภาพนิ�ง
Cine1: ทําใหค้อนทราสตนุ่์มนวลขึ�นในสว่นที�มดื และเนน้การไลแ่สงเงาในสว่นที�สวา่ง เพื�อสรา้งภาพเคลื�อนไหวสทีี�ดสูบายตา (เทยีบ
เทา่กบั HG4609G33)
Cine2: คลา้ยกบั [Cine1] แตแ่กไ้ขใหด้ขี ึ�นดว้ยสญัญาณวดิโีอสงูสดุ 100% (เทยีบเทา่กบั HG4600G30)
Cine3: ทําใหค้อนทราสตใ์นแสงสวา่งและในรม่ชดัขึ�นมากกวา่ [Cine1] และทําใหก้ารไลแ่สงเงาสดํีาเขม้ขึ�น
Cine4: ทําใหค้อนทราสตใ์นสว่นที�มดืเขม้ขึ�นมากกวา่ [Cine3]
ITU709: เสน้กราฟแกมมา่ที�สอดคลอ้งกบั ITU709
ITU709(800%): เสน้กราฟแกมมา่สําหรับยนืยนับรรยากาศบนสมมตฐิานที�วา่ถา่ยภาพโดยใช ้[S-Log2] หรอื [S-Log3]
S-Log2: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับ [S-Log2] การตั�งคา่นี�เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ
S-Log3: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับ [S-Log3] ซึ�งมคีณุสมบตัคิลา้ยกบัฟิลม์มากกวา่ การตั�งคา่นี�เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการ
ประมวลผลหลงัถา่ยภาพ
HLG: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR เทยีบเทา่มาตรฐาน HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100
HLG1: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR เนน้การลดสญัญาณรบกวน อยา่งไรก็ตาม การถา่ยภาพจะถกูจํากดัใหอ้ยูใ่นชว่ง
ไดนามกิที�แคบกวา่ [HLG2] หรอื [HLG3]
HLG2: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR ใหส้มดลุของชว่งไดนามกิและการลดสญัญาณรบกวน
HLG3: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR ชว่งไดนามกิกวา้งกวา่ [HLG2] อยา่งไรก็ตาม สญัญาณรบกวนอาจเพิ�มข ึ�น

[HLG1], [HLG2], และ [HLG3] ทั�งหมดใชเ้สน้กราฟแกมมา่ที�มคีณุลกัษณะเหมอืนกนั แตเ่สน้กราฟแตล่ะเสน้ใหส้มดลุระหวา่งชว่ง
ไดนามกิกบัการลดสญัญาณรบกวนตา่งกนั เสน้กราฟแตล่ะเสน้มรีะดบัการสง่สญัญาณวดิโีอออกสงูสดุตา่งกนั ดงันี�: [HLG1]:
ประมาณ 87%, [HLG2]: ประมาณ 95%, [HLG3]: ประมาณ 100%

Gamma สดีาํ
แกไ้ขแกมมา่ในพื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้ตํ �า
[Gamma สดํีา] จะถกูกําหนดไวท้ี� “0” และไมส่ามารถปรับได ้เมื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
ชว่ง: เลอืกชว่งการแกไ้ข (กวา้ง / ระดบักลาง / แคบ)
ระดบั: ตั�งคา่ระดบัการแกไ้ข (-7 (การบบีอดัสดํีาสงูสดุ) ถงึ +7 (การขยายสดํีาออกสงูสดุ))

จาํกดัแสง
ตั�งคา่จดุหกัมมุและความลาดเอยีงสําหรับการบบีอดัสญัญาณวดิโีอเพื�อป้องกนัระดบัแสงเกนิโดยจํากดัสญัญาณในพื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้สงู
ของวตัถใุหอ้ยูใ่นชว่งไดนามกิของกลอ้ง 
[จํากดัแสง] จะปิดใชง้าน หากตั�งคา่ [โหมด] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ โดยที�ต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4],
[ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] เพื�อเปิดใชง้าน [จํากดัแสง] ใหต้ั�งคา่ [โหมด] ไปที�
[แมนนวล]
โหมด: เลอืกการตั�งคา่อตัโนมตั/ิดว้ยตนเอง

อตัโนมตั:ิ จดุหกัมมุและความลาดเอยีงถกูตั�งคา่โดยอตัโนมตัิ
แมนนวล: จดุหกัมมุและความลาดเอยีงถกูตั�งคา่ดว้ยตนเอง

ตั�งคา่อตัโนมตั:ิ การตั�งคา่เมื�อเลอืก [อตัโนมตั]ิ สําหรับ [โหมด ]
จดุสงูสดุ: ตั�งคา่จดุสงูสดุของจดุหกัมมุ (90% ถงึ 100%)
ความไว: ตั�งคา่ความไว (สงู / ปานกลาง / ตํ �า)

ตั�งคา่ปรับเอง: การตั�งคา่เมื�อเลอืก [แมนนวล] สําหรับ [โหมด]
จดุ: ตั�งคา่จดุหกัมมุ (75% ถงึ 105%)
ความชนั: ตั�งคา่ความลาดเอยีงจดุหกัมมุ (-5 (ไมช่นั) ถงึ +5 (ชนั))

โหมดสี
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ตั�งคา่ประเภทและระดบัส ี
ใน [โหมดส]ี ทา่นจะใชง้านไดเ้ฉพาะ [BT.2020] และ [709] โดยที�ต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
Movie: สทีี�เหมาะสมเม ื�อต ั�ง [Gamma] ไวท้ี� [Movie]
Still: สทีี�เหมาะสมเม ื�อต ั�ง [Gamma] ไวท้ี� [Still]
Cinema: สทีี�เหมาะสมเม ื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [Cine1] หรอื [Cine2]
Pro: โทนสทีี�คลา้ยกนักบัคณุภาพของภาพมาตรฐานของกลอ้ง Sony ระดบัมอือาชพี (เมื�อใชร้ว่มกบัแกมมา่ ITU709)
ITU709 Matrix: สทีี�สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ITU709 (เมื�อใชร้ว่มกบัแกมมา่ ITU709)
ขาวดํา: ตั�งคา่ความอิ�มสเีป็นศนูย ์สําหรับการถา่ยภาพขาวดํา
S-Gamut: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อต ั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log2]
S-Gamut3.Cine: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อต ั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log3]
การตั�งคา่นี�ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยภาพในขอบเขตสทีี�สามารถแปลงไดง้า่ยสําหรับดจิติอลซนิมีา่
S-Gamut3: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อต ั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log3] การตั�ง
คา่นี�ใหท้า่นถา่ยภาพในขอบเขตสกีวา้ง
BT.2020: โทนสมีาตรฐาน เมื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
709: โทนส ีเมื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และบนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยส ีHDTV (BT.709)

ความอิ�มส ี
ตั�งคา่ความอิ�มส ี(-32 ถงึ +32)

เฟสสี
ตั�งคา่เฟสส ี(-7 ถงึ +7)

ความลกึของสี
ตั�งคา่ความเขม้ของสสํีาหรับแตล่ะเฟสส ีฟังกช์ั�นน ี�ใชไ้ดผ้ลมากกวา่สําหรับสรีงคแ์ละไดผ้ลนอ้ยกวา่สําหรับสอีรงค ์สจีะดเูขม้ขึ�นเม ื�อเพ ิ�ม
คา่ที�ต ั�งไปทางดา้นบวก และออ่นลงเมื�อลดคา่ไปทางดา้นลบ ฟังกช์ั�นน ี�ใชง้านไดแ้มเ้มื�อต ั�ง [โหมดส]ี ไวท้ี� [ขาวดํา]
[R] -7 (แดงออ่น) ถงึ +7 (แดงเขม้)
[G] -7 (เขยีวออ่น) ถงึ +7 (เขยีวเขม้)
[B] -7 (ฟ้าออ่น) ถงึ +7 (ฟ้าเขม้)
[C] -7 (ฟ้าอมเขยีวออ่น) ถงึ +7 (ฟ้าอมเขยีวเขม้)
[M] -7 (มว่งแดงออ่น) ถงึ +7 (มว่งแดงเขม้)
[Y] -7 (เหลอืงออ่น) ถงึ +7 (เหลอืงเขม้)

รายละเอยีด
ตั�งคา่รายการสําหรับ [รายละเอยีด]
ระดบั: ตั�งคา่ระดบั [รายละเอยีด] (-7 ถงึ +7)
ปรับ: สามารถเลอืกพารามเิตอรต์อ่ไปนี�ไดด้ว้ยตวัเอง

โหมด: เลอืกการตั�งคา่อตัโนมตั/ิดว้ยตวัเอง (อตัโนมตั ิ(ปรับใหเ้หมาะสมโดยอตัโนมตั)ิ / แมนนวล (กําหนดรายละเอยีดดว้ยตวัเอง))
สมดลุ V/H: ตั�งคา่สมดลุแนวตั�ง (V) และแนวนอน (H) ของ DETAIL (-2 (ไปทางดา้นแนวตั�ง (V)) ถงึ +2 (ไปทางดา้นแนวนอน
(H)))
สมดลุ B/W: เลอืกสมดลุของ DETAIL ตํ �า (B) และ DETAIL สงู (W) (ชนดิที� 1 (ไปทางดา้น DETAIL ตํ �า (B)) จนถงึ ชนดิที� 5 (ไป
ทางดา้น DETAIL สงู (W)))
ขดีจํากดั: ตั�งคา่ระดบัขดีจํากดัของ [รายละเอยีด] (0 (ระดบัขดีจํากดัตํ �า: มแีนวโนม้ถกูจํากดั) ถงึ 7 (ระดบัขดีจํากดัสงู: ไมม่แีนวโนม้
ถกูจํากดั))
Crispning: ตั�งคา่ระดบัการเนน้ขอบ (0 (ระดบัการเนน้ขอบนอ้ย) ถงึ 7 (ระดบัการเนน้ขอบมาก))
รายละเอยีดไฮไลท:์ ตั�งคา่ระดบั [รายละเอยีด] ในพื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้สงู (0 ถงึ 4)

การคดัลอกการต ั�งคา่ใหก้บัหมายเลขโปรไฟลข์องภาพอื�น
ทา่นสามารถคดัลอกการตั�งคา่ของโปรไฟลภ์าพไปยงัหมายเลขโปรไฟลภ์าพอื�นได ้
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → [คดัลอก]

การรเีซ็ตโปรไฟลภ์าพกลบัสูค่า่เร ิ�มตน้
ทา่นสามารถรเีซต็โปรไฟลภ์าพกลบัสูค่า่เริ�มตน้ได ้ทา่นไมส่ามารถรเีซต็การตั�งคา่โปรไฟลภ์าพทั�งหมดในทนัที
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → [เริ�มใหม]่

หมายเหตุ
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เนื�องจากภาพเคล ื�อนไหวและภาพน ิ�งจะใชพ้ารามเิตอรร์ว่มกนั ใหป้รับคา่เมื�อทา่นเปลี�ยนโหมดถา่ยภาพ

หากทา่นสรา้งภาพ RAW ดว้ยการตั�งคา่ถา่ยภาพ การตั�งคา่ตอ่ไปนี�จะไมม่ผีล:
ระดบัสดํีา
Gamma สดํีา
จํากดัแสง
ความลกึของสี

ถา้ทา่นเปลี�ยน [Gamma] ชว่งคา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะเปลี�ยนไป

อาจมจีดุรบกวนมากขึ�นในสว่นที�มดื ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่แกมมา่ ซึ�งอาจแกไ้ขใหด้ขี ึ�นไดโ้ดยตั�งคา่การชดเชยเลนสไ์ปที� [ปิด]

เมื�อใชแ้กมมา่ S-Log2 หรอื S-Log3 จะสงัเกตเห็นจดุรบกวนไดม้ากขึ�น เมื�อเทยีบกบัการใชแ้กมมา่อื�น ถา้จดุรบกวนยงัคงปรากฏชดัแมเ้มื�อ
ประมวลผลภาพแลว้ อาจแกไ้ขใหด้ขี ึ�นไดโ้ดยการถา่ยภาพดว้ยการตั�งคา่ที�สวา่งขึ�น อยา่งไรก็ตาม ชว่งไดนามกิจะแคบลงไปดว้ยเมื�อถา่ยภาพดว้ย
การตั�งคา่ที�สวา่งขึ�น ขอแนะนําใหต้รวจสอบภาพลว่งหนา้โดยถา่ยภาพทดสอบในกรณีที�ใช ้S-Log2 หรอื S-Log3

การตั�งคา่ [ITU709(800%)], [S-Log2] หรอื [S-Log3] อาจทําใหม้ขีอ้ผดิพลาดในการตั�งคา่สมดลุแสงขาวแบบกําหนดเอง ในกรณีนี� ใหทํ้าการตั�ง
คา่แบบกําหนดเองสําหรับแกมมา่ที�ไมใ่ช ่[ITU709(800%)], [S-Log2] หรอื [S-Log3] กอ่น จากนั�นเลอืกแกมมา่ [ITU709(800%)], [S-Log2]
หรอื [S-Log3] อกีครั �ง

การตั�งคา่ [ITU709(800%)], [S-Log2] หรอื [S-Log3] จะปิดใชง้านการตั�งคา่ [ระดบัสดํีา]

ถา้ตั�งคา่ [ความชนั] ไวท้ี� +5 ใน [ตั�งคา่ปรับเอง] ในสว่น [จํากดัแสง], [จํากดัแสง] จะถกูตั�งไวท้ี� [ปิด]

S-Gamut, S-Gamut3.Cine และ S-Gamut3 คอืขอบเขตสทีี�มเีฉพาะใน Sony อยา่งไรก็ตาม การตั�งคา่ S-Gamut ของกลอ้งนี�ไมร่องรับขอบเขต
สทีั�งหมดของ S-Gamut แตเ่ป็นการตั�งคา่เพื�อใหไ้ดก้ารจําลองสทีี�เทยีบเทา่กบั S-Gamut

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชว่ยแสดง Gamma

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ชว่ยแสดง Gamma

กลอ้งจะคาดคะเนวา่มกีารประมวลผลภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ S-Log หลงัจากถา่ยภาพ เพื�อใชป้ระโยชนจ์ากชว่งไดนามกิกวา้ง กลอ้ง
จะแสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ HLG บนจอภาพที�รองรับ HDR ดงันั�นภาพจงึจะแสดงดว้ยคอนทราสตตํ์ �าในระหวา่งที�ถา่ยอยู ่และ
อาจทําใหย้ากตอ่การตรวจสอบ เมื�อใช ้[ชว่ยแสดง Gamma] จะมกีารสรา้งคอนทราสตท์ี�เทยีบเทา่กบัของแกมมา่ปกตอิกีครั �ง นอกจากนี�
ยงัสามารถใช ้[ชว่ยแสดง Gamma] เมื�อเปิดดภูาพเคลื�อนไหวบนจอภาพ/ชอ่งมองภาพของกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิด:

ไมใ่ช ้[ชว่ยแสดง Gamma]
 อตัโนมตั:ิ

แสดงภาพเคลื�อนไหวดว้ยลกูเลน่ [S-Log2→709(800%)] เมื�อแกมมา่ที�ต ั�งคา่ไวใ้น [โปรไฟลภ์าพ] คอื [S-Log2] และดว้ยลกูเลน่ [S-
Log3→709(800%)] เมื�อต ั�งคา่แกมมา่ไวท้ี� [S-Log3] แสดงภาพเคลื�อนไหวดว้ยเอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] เมื�อแกมมา่ที�ต ั�งไวใ้น
[โปรไฟลภ์าพ] คอื [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และตั�งคา่ [โหมดส]ี ไวท้ี� [BT.2020]  
แสดงภาพเคลื�อนไหวดว้ยเอฟเฟ็ค [HLG(709)] เมื�อแกมมา่ที�ต ั�งไวใ้น [โปรไฟลภ์าพ] คอื [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และ
ตั�งคา่ [โหมดส]ี ไวท้ี� [709]

 S-Log2→709(800%):
แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ S-Log2 สรา้งคอนทราสตข์ึ�นมาใหมใ่หเ้ทยีบเทา่กบั ITU709 (800%)

 S-Log3→709(800%):
แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ S-Log3 สรา้งคอนทราสตข์ึ�นมาใหมใ่หเ้ทยีบเทา่กบั ITU709 (800%)

 HLG(BT.2020):
แสดงภาพเคลื�อนไหวหลงัจากปรับคณุภาพของภาพของจอภาพหรอืชอ่งมองภาพไปที�คณุภาพที�ใกลเ้คยีงกบัเมื�อแสดงภาพเคล ื�อนไหว
บนหนา้จอที�รองรับ [HLG(BT.2020)]

 HLG(709):
แสดงภาพเคลื�อนไหวหลงัจากปรับคณุภาพของภาพของจอภาพหรอืชอ่งมองภาพไปที�คณุภาพที�ใกลเ้คยีงกบัเมื�อแสดงภาพเคล ื�อนไหว
บนหนา้จอที�รองรับ [HLG(709)]

หมายเหตุ
ภาพเคลื�อนไหวในรปูแบบ XAVC S 4K หรอื XAVC S HD ที�มแีกมมา่ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] จะแสดงดว้ยเอฟเฟ็ค
[HLG(BT.2020)] หรอืเอฟเฟ็ค [HLG(709)] ขึ�นอย ูก่บัคา่แกมมา่และโหมดสขีองภาพเคลื�อนไหว ในสถานการณอ์ื�นๆ จะแสดงภาพเคลื�อนไหวตาม
การตั�งคา่แกมมา่และโหมดสทีี�ต ั�งคา่ไวใ้น [โปรไฟลภ์าพ]

[ชว่ยแสดง Gamma] จะไมถ่กูนํามาใชก้บัภาพเคลื�อนไหวเม ื�อแสดงบนจอทวีหีรอืจอภาพที�เช ื�อมตอ่กบักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โปรไฟลภ์าพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ชว่ยแสดง Gamma]1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ โดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ2
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ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิ(ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัขิณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่ในกรณีที�วตัถมุดื

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใชช้ตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลงโดยอตัโนมตัเิมื�อบนัทกึในที�มดื ทา่นสามารถลดจดุรบกวนในภาพเคลื�อนไหวโดยใช ้
ความเร็วชตัเตอรช์า้เมื�อถา่ยภาพในที�มดื
ปิด:
ไมใ่ชช้ตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึจะมดืกวา่เมื�อเลอืก [เปิด] แตท่า่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยท ี�การเคล ื�อนไหว
จะราบรื�นกวา่และวตัถเุบลอนอ้ยกวา่

หมายเหตุ
[ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

(กําหนดชตัเตอรส์ปีด)
(ปรับระดบัแสงเอง)

เมื�อต ั�งคา่ [ISO] ที�ไมใ่ช ่[ISO AUTO]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความเร็วขบั AF (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถสลบัความเร็วในการโฟกสัขณะที�ใชโ้ฟกสัอตัโนมตัใินโหมดภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
เร็ว:
ตั�งคา่ความเร็วขบั AF ไปที�เร็ว โหมดนี�เหมาะกบัการถา่ยฉากที�มกีารเคลื�อนไหวฉับไว เชน่ กฬีา
ปกต:ิ
ตั�งคา่ความเร็วขบั AF ไปที�ปกต ิ
ชา้:
ตั�งคา่ความเร็วขบั AF ไปที�ชา้ ในโหมดนี� จดุโฟกสัจะเปลี�ยนอยา่งราบรื�นเม ื�อวตัถทุี�จะโฟกสัเปลี�ยนไป

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ความเร็วขบั AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความไว AF ตดิตาม (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถตั�งความไวของ AF ในโหมดภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
เร็ว:
ตั�งความไว AF ไวท้ี�ระดบัสงู โหมดนี�มปีระโยชนเ์มื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวขณะท ี�วตัถกํุาลงัเคลื�อนไหวอยา่งรวดเร็ว
ปกต:ิ
ตั�งความไว AF ไวท้ี�ระดบัปกต ิโหมดนี�มปีระโยชนเ์มื�อมสี ิ�งกดีขวางอยูห่นา้วตัถหุรอืในสถานที�ท ี�มคีนพลกุพลา่น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ความไว AF ตดิตาม]→คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ TC/UB

กลอ้งสามารถบนัทกึขอ้มลูไทมโ์คด้(TC) และยสูเซอรบ์ติ (UB) เป็นขอ้มลูแนบไปกบัภาพเคลื�อนไหวได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่การแสดง TC/UB:
ตั�งคา่การแสดงผลสําหรับ ตวันับ รหสัเวลา และยสูเซอรบ์ติ
TC Preset:
ตั�งคา่ไทมโ์คด้
UB Preset:
ตั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ
TC Format:
ตั�งคา่วธิกีารบนัทกึสําหรับไทมโ์คด้ (เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น)
TC Run:
ตั�งคา่รปูแบบการนับเวลาสําหรับไทมโ์คด้
TC Make:
ตั�งคา่รปูแบบการบนัทกึสําหรับไทมโ์คด้บนสื�อบนัทกึ
UB Time Rec:
ตั�งวา่จะบนัทกึหรอืไมบ่นัทกึเวลาเป็นยสูเซอรบ์ติ
วธิกีารต ั�งคา่ไทมโ์คด้ (TC Preset)

วธิกีารรเีซ็ตไทมโ์คด้

ทา่นยงัสามารถรเีซต็ไทมโ์คด้ (00:00:00:00) โดยใชร้โีมทคอนโทรล RMT-VP1K (แยกจําหน่าย)

วธิกีารต ั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ (UB Preset)

วธิกีารรเีซ็ตยสูเซอรบ์ติ

วธิเีลอืกวธิกีารบนัทกึสาํหรบัไทมโ์คด้ (TC Format *1)

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ TC/UB] → การต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลง1

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Preset]1.
หมนุปุ่ มควบคมุแลว้เลอืกตวัเลขสองตําแหน่งแรก

สามารถตั�งคา่ไทมโ์คด้ไดใ้นชว่งตอ่ไปนี�  
เมื�อเลอืก [60i]: 00:00:00:00 ถงึ 23:59:59:29

2.

เมื�อเลอืก [24p] ทา่นสามารถเลอืกตวัเลขสองหลกัสดุทา้ยของไทมโ์คด้ โดยคณูทลีะสี� จาก 0 ถงึ 23 เฟรม 
เมื�อเลอืก [50i]: 00:00:00:00 ถงึ 23:59:59:24

*

ตั�งคา่ตวัเลขตําแหน่งอื�น ๆ โดยทําตามขั�นตอนเดยีวกบัขั�นตอนท ี� 2 จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ3.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Preset]1.
กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อรเีซต็ไทมโ์คด้ (00:00:00:00)2.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [UB Preset]1.
หมนุปุ่ มควบคมุแลว้เลอืกตวัเลขสองตําแหน่งแรก2.
ตั�งคา่ตวัเลขตําแหน่งอื�น ๆ โดยทําตามขั�นตอนเดยีวกบัขั�นตอนท ี� 2 จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ3.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [UB Preset]1.
กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อรเีซต็ยสูเซอรบ์ติ (00 00 00 00)2.
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DF:
บนัทกึไทมโ์คด้ในรปูแบบดร็อปเฟรม*2

NDF:
บนัทกึไทมโ์คด้ในรปูแบบนอนดร็อปเฟรม

การตั�งคา่นี�ถกูกําหนดไวท้ี� [NDF] เมื�อบนัทกึที� 4K/24p หรอื 1080/24p

วธิเีลอืกรปูแบบการนบัเวลาสาํหรบัไทมโ์คด้ (TC Run)

Rec Run:
ตั�งคา่โหมดการเลื�อนข ึ�นของไทมโ์คด้ใหไ้ปขา้งหนา้ขณะบนัทกึเทา่นั�น ไทมโ์คด้จะถกูบนัทกึตามลําดบัตดิตอ่กนัจากไทมโ์คด้ลา่สดุของ
การบนัทกึกอ่นหนา้
Free Run:
ตั�งคา่โหมดการเลื�อนข ึ�นของไทมโ์คด้ใหไ้ปขา้งหนา้เวลาใดก็ได ้โดยไมคํ่านงึถงึการทํางานของกลอ้ง

กลอ้งอาจไมบ่นัทกึไทมโ์คด้ตามลําดบัตดิตอ่กนัในสถานการณต์อ่ไปนี� แมว้า่ไทมโ์คด้จะเดนิไปขา้งหนา้ไปในโหมด [Rec Run] แลว้
ก็ตาม

เมื�อรปูแบบการบนัทกึเปลี�ยนไป
เมื�อถอดส ื�อบนัทกึออก

วธิเีลอืกวธิกีารบนัทกึไทมโ์คด้ (TC Make)

Preset:
บนัทกึไทมโ์คด้ที�เพ ิ�งต ั�งคา่ใหมบ่นสื�อบนัทกึ
Regenerate:
อา่นไทมโ์คด้ลา่สดุของการบนัทกึกอ่นหนา้จากสื�อบนัทกึและบนัทกึไทมโ์คด้ใหมต่ามลําดบัตดิตอ่กนัจากไทมโ์คด้ลา่สดุ อา่นไทมโ์คด้
จากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบ 1 เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] ไวท้ี� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )] หรอื
[บ.พรอ้ม ( / )] อา่นไทมโ์คด้จากการด์หน่วยความจําที�จะใชบ้นัทกึภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [ปกต]ิ,
[บนัทกึพรอ้มกนั ( )], [จัดเรยีง(RAW/JPEG)], [จัดเรยีง(JPEG/RAW)] หรอื [จัดเรยีง( / )] ไทมโ์คด้จะเดนิไปขา้งหนา้ใน
โหมด [Rec Run] โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่ [TC Run]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Format]1.

เฉพาะเมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น*1
ไทมโ์คด้จะยดึที� 30 เฟรมตอ่วนิาท ีอยา่งไรก็ตาม ระยะหา่งระหวา่งเวลาจรงิและไทมโ์คด้จะเกดิขึ�นเม ื�อบนัทกึเป็นเวลานานๆ เนื�องจากความถ ี�ของเฟรมของ
สญัญาณภาพ NTSC อยูท่ี�ประมาณ 29.97 เฟรมตอ่วนิาท ีDrop Frame จะแกไ้ขระยะหา่งนี�เพ ื�อทําใหไ้ทมโ์คด้และเวลาจรงิเทา่กนั ใน Drop Frame ตวัเลข 2
เฟรมแรกจะถกูลบออกทกุๆ นาท ียกเวน้ทกุๆ นาททีี�สบิ ไทมโ์คด้ที�ไมม่กีารแกไ้ขแบบนี�เรยีกวา่ Non-Drop Frame

*2

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Run]1.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Make]1.
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สลบัการแสดง TC/UB

ใหท้า่นแสดงไทมโ์คด้ (TC) และยสูเซอรบ์ติ (UB) ของภาพเคลื�อนไหวโดยกดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [สลบัการแสดง TC/UB] ไว ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง], [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง] → กาํหนดฟงั
กช์ ั�น [สลบัการแสดง TC/UB] ใหก้บัคยีท์ ี�ตอ้งการ

1

กดคยีท์ ี�กาํหนดใหก้บัฟงักช์ ั�น [สลบัการแสดง TC/UB]

ทกุครั �งท ี�กดคยี ์การแสดงผลบนจอภาพจะสลบัจากตวันับเวลาการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว → ไทมโ์คด้ (TC) → ยสูเซอรบ์ติ
(UB) ตามลําดบันี�

2
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ปุ่ ม MOVIE

ตั�งคา่วา่ตอ้งการเปิดใชปุ้่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
ตลอดเวลา:
เริ�มบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเม ื�อทา่นกดปุ่ ม MOVIE ในโหมดใด ๆ
โหมดภาพเคลื�อนไหว:
เริ�มบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเม ื�อทา่นกดปุ่ ม MOVIE เฉพาะเมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี�โหมด [ภาพเคลื�อนไหว] หรอืโหมด [สโลและควกิ
โมชั�น] เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม MOVIE] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงตวักาํหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่จะใหแ้สดงเครื�องหมายโดยใช ้[ ตั�งคา่ตวักําหนด] บนจอภาพหรอืชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงเครื�องหมาย เครื�องหมายจะไมถ่กูบนัทกึลงในภาพ
ปิด:
ไมแ่สดงเครื�องหมาย

หมายเหตุ
เครื�องหมายจะปรากฏข ึ�นเม ื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ทา่นไมส่ามารถแสดงเครื�องหมายเม ื�อใช ้[ขยายโฟกสั]

เครื�องหมายจะปรากฏข ึ�นบนจอภาพหรอืชอ่งมองภาพ (ทา่นไมส่ามารถสง่ออกเครื�องหมายได)้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ตวักําหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ แสดงตวักาํหนด] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ตวักาํหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดเครื�องหมายท ี�จะแสดงระหวา่งถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
ศนูยก์ลาง:
ตั�งคา่วา่จะใหม้กีารแสดงเครื�องหมายก ึ�งกลางท ี�ตรงกลางหนา้จอถา่ยภาพหรอืไม ่
[ปิด]/[เปิด]
ลกัษณะ:
กําหนดการแสดงผลเครื�องหมายสดัสว่น 
[ปิด]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
โซนปลอดภยั:
กําหนดการแสดงผลเขตปลอดภยั ซึ�งจะกลายเป็นชว่งมาตรฐานที�ทวีใีนบา้นทั�วไปสามารถรับได ้
[ปิด]/[80%]/[90%]
กรอบนําสายตา:
กําหนดใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงกรอบนําสายตา ทา่นสามารถตรวจสอบไดว้า่วตัถอุยูใ่นแนวเดยีวหรอืตั�งฉากกบัพื�น 
[ปิด]/[เปิด]

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงเครื�องหมายท ั�งหมดพรอ้มกนัได ้

วางวตัถบุนจดุตดัของ [กรอบนําสายตา] เพื�อทําใหอ้งคป์ระกอบภาพสมดลุกนั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ต ั�งคา่ตวักาํหนด] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เลอืกส.ออก 4K (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถตั�งคา่วธิกีารบนัทกึภาพเคลื�อนไหวและสง่สญัญาณออกเป็น HDMI เมื�อกลอ้งของทา่นเชื�อมตอ่กบัอปุกรณบ์นัทกึ/อปุกรณ์
แสดงภาพภายนอก ฯลฯ ที�รองรับ 4K

รายละเอยีดรายการเมนู
การด์+HDMI:
สง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก พรอ้มทั�งบนัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของกลอ้งในเวลาเดยีวกนั
HDMI เทา่น ั�น(30p):
สง่สญัญาณออกเป็นภาพเคลื�อนไหว 4K ที� 30p ไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก โดยไมบ่นัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของ
กลอ้ง
HDMI เทา่น ั�น(24p):
สง่สญัญาณออกเป็นภาพเคลื�อนไหว 4K ที� 24p ไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก โดยไมบ่นัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของ
กลอ้ง

HDMI เทา่น ั�น(25p) *:
สง่สญัญาณออกเป็นภาพเคลื�อนไหว 4K ที� 25p ไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก โดยไมบ่นัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของ
กลอ้ง

หมายเหตุ
สามารถตั�งคา่รายการนี�ไดเ้มื�อกลอ้งอยูใ่นโหมดภาพเคลื�อนไหวและเช ื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับ 4K เทา่นั�น

เมื�อต ั�งคา่ [HDMI เทา่นั�น(30p)], [HDMI เทา่นั�น(24p)] หรอื [HDMI เทา่นั�น(25p)] ไว ้[แสดงขอ้มลู HDMI] จะถกูตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด] ชั�วคราว

ไมไ่ดส้ง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหว 4K ออกไปยงัอปุกรณท์ี�รองรับ 4K ที�เช ื�อมตอ่อยูร่ะหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

เมื�อต ั�งคา่ [HDMI เทา่นั�น(30p)], [HDMI เทา่นั�น(24p)] หรอื [HDMI เทา่นั�น(25p)] ตวันับจะไมเ่ลื�อนไปดา้นหนา้ (ไมม่กีารนับเวลาบนัทกึจรงิ)
ขณะกําลงับนัทกึภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [XAVC S 4K] และเชื�อมตอ่กลอ้งผา่น HDMI จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[ใบหนา้/ตากอ่นใน AF]
[ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ]
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ HDMI: ควบคมุ REC (ภาพเคลื�อนไหว)
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่ HDMI: แสดงขอ้มลู HDMI

หมนุปุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว)1

เชื�อมตอ่กลอ้งกบัอปุกรณท์ี�ตอ้งการผา่นสาย HDMI2

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ เลอืกส.ออก 4K] → คา่ที�ตอ้งการ3

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไปที� PALเทา่นั�น*
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โหมดไฟวดิโีอ

กําหนดการตั�งคา่แสงไฟสําหรับแสง LED HVL-LBPC (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
เชื�อมโยงไฟกลอ้ง:
แสงวดิโีอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดยีวกนักบัการใชง้าน ON/OFF ของกลอ้งนี�
เชื�อมโยงการบนัทกึ:
แสงวดิโีอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดยีวกนักบัการเริ�ม/หยดุบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
เชื�อมโยงบนัทกึ&STBY:
แสงวดิโีอจะเปิดเมื�อการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเร ิ�มข ึ�น และจะหรี�ลงเม ื�อไมไ่ดบ้นัทกึ (STBY)
อตัโนมตั:ิ
แสงวดิโีอจะเปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อมดื

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [โหมดไฟวดิโีอ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การเปิดดภูาพนิ�ง

เปิดดภูาพที�บนัทกึไว ้

คาํแนะนํา
ผลติภณัฑจ์ะสรา้งไฟลฐ์านขอ้มลูภาพบนการด์หน่วยความจําเพื�อบนัทกึและแสดงภาพ ภาพที�ไมไ่ดบ้นัทกึในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ อาจแสดงไมถ่กู
ตอ้ง หากตอ้งการเปิดดภูาพที�ถา่ยดว้ยอปุกรณอ์ื�น ใหบ้นัทกึภาพเหลา่นั�นในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพโดยใช ้MENU →  (ตั�งคา่) → [กูฐ้านขอ้มลู
ภาพ]

หากทา่นเปิดดภูาพทนัทหีลงัการถา่ยภาพตอ่เนื�อง จอภาพอาจแสดงไอคอนที�แสดงวา่กําลงัเขยีนขอ้มลู หรอืจํานวนภาพที�เหลอืสําหรับการเขยีน
ขอ้มลู ระหวา่งการเขยีนขอ้มลู บางฟังกช์ั�นจะไมส่ามารถใชง้านได ้

ทา่นยงัสามารถขยายภาพไดโ้ดยการแตะที�จอภาพสองครั�ง นอกจากนี� ยงัสามารถลากแลว้เลื�อนตําแหน่งที�ขยายแลว้ในจอภาพได ้ตั�งคา่ [ระบบ
สมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กูฐ้านขอ้มลูภาพ
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพื�อเปล ี�ยนไปยงัโหมดดภูาพ1

เลอืกภาพที�ตอ้งการโดยใชปุ้่ มควบคมุ

ภาพที�ถา่ยโดยการถา่ยภาพตอ่เนื�องหรอืถา่ยภาพชว่งเวลาจะแสดงเป็นหนึ�งกล ุม่ เมื�อตอ้งการดภูาพในกลุม่ ใหก้ดที�ตรงกลาง
ของปุ่ มควบคมุ

2
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การขยายภาพที�กาํลงัแสดง(ขยาย)

ขยายภาพที�กําลงัแสดง ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เพ ื�อตรวจสอบโฟกสัของภาพ ฯลฯ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถขยายภาพที�กําลงัเปิดดไูดโ้ดยใช ้MENU

ทา่นสามารถเปลี�ยนกําลงัขยายเริ�มตน้และตําแหน่งเริ�มตน้ของภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [ ขยายขนาดเริ�มตน้] หรอื [
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้]

ทา่นยงัสามารถขยายภาพไดโ้ดยการแตะที�จอภาพสองครั�ง นอกจากนี� ยงัสามารถลากแลว้เลื�อนตําแหน่งที�ขยายแลว้ในจอภาพได ้ตั�งคา่ [ระบบ
สมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถขยายภาพเคลื�อนไหวได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส
ขยายขนาดเริ�มตน้
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสดงภาพที�ตอ้งการขยาย แลว้กดปุ่ ม 

หมนุปุ่ มควบคมุเพื�อปรับอตัราซมูเมื�อหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั ทา่นสามารถสลบัไปยงัภาพกอ่นหนา้หรอืภาพถดั
ไปในขณะที�ยงัคงอตัราซมูเดมิเอาไว ้
มมุมองของภาพจะซมูเขา้ไปยงัสว่นที�กลอ้งโฟกสัไวร้ะหวา่งการถา่ยภาพ หากกลอ้งหาขอ้มลูตําแหน่งโฟกสัไมไ่ด ้กลอ้งจะซมู
ไปที�ตรงกลางภาพ

1

เลอืกสว่นที�ตอ้งการขยาย โดยกดดา้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ2

กดปุ่ ม MENU หรอืตรงกลางปุ่ มควบคมุ เพื�อออกจากการซูมดภูาพ3

254



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)

เลอืกทศิทางเมื�อเปิดดภูาพนิ�งท ี�บนัทกึไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ขณะที�ทา่นหมนุกลอ้ง ภาพที�แสดงจะหมนุโดยอตัโนมตัติามทศิทางการหมนุของกลอ้งที�ตรวจจับได ้
แมนนวล:
ภาพที�ถา่ยแนวตั�งจะแสดงในแนวต ั�ง ถา้ทา่นตั�งคา่แนวภาพโดยใชฟั้งกช์ั�น [หมนุ] ภาพจะปรากฏตามนั �น
ปิด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การหมนุภาพ (หมนุ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [หมนุการแสดงภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การหมนุภาพ (หมนุ)

หมนุภาพนิ�งท ี�บนัทกึไวใ้นทศิทางทวนเข็มนาฬกิา

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถหมนุภาพเคลื�อนไหวได ้

ทา่นอาจไมส่ามารถหมนุภาพที�ถา่ยโดยผลติภณัฑอ์ื�น

ขณะดภูาพที�หมนุบนเครื�องคอมพวิเตอร ์ภาพอาจแสดงในทศิทางเดมิ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ู่�กบัซอฟตแ์วร์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสดงภาพที�จะหมนุ จากน ั�นเลอืก MENU → (เลน่) → [หมนุ]1

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ

ภาพจะหมนุทวนเข็มนาฬกิา ภาพจะหมนุเมื�อทา่นกดที�ตรงกลางป ุ่ ม 
เมื�อทา่นหมนุภาพหนึ�งครั�ง ภาพจะยงัคงหมนุอยูแ่มเ้มื�อปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้

2
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ขยายขนาดเร ิ�มตน้

ตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ เมื�อแสดงภาพท ี�ขยายตา่งๆ

รายละเอยีดรายการเมนู
ขนาดปกต:ิ
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายมาตรฐาน
ขนาดลา่สดุ:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายกอ่นหนา้ กําลงัขยายกอ่นหนา้จะถกูเก็บไวแ้มห้ลงัจากที�ออกจากโหมดซมูดภูาพไปแลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ ขยายขนาดเร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขยายตาํแหนง่เร ิ�มตน้

ตั�งคา่ตําแหน่งเริ�มตน้เมื�อขยายภาพในโหมดดภูาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ตาํแหนง่โฟกสั:  
ขยายภาพจากจดุโฟกสัระหวา่งการถา่ยภาพ
กึ�งกลาง:  
ขยายภาพจากกึ�งกลางหนา้จอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)
ขยายขนาดเริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ ขยายตาํแหนง่เร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

เปิดดภูาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึไว ้

ฟงักช์ ั�นท ี�ใชง้านไดข้ณะเลน่ภาพเคลื�อนไหว
ทา่นสามารถเลน่ภาพชา้ ปรับระดบัเสยีง ฯลฯ โดยกดดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ

: เลน่ภาพ
: หยดุเลน่ชั�วคราว

: กรอภาพไปขา้งหนา้แบบเร็ว
: กรอภาพยอ้นกลบัหลงั

: กรอภาพไปขา้งหนา้ชา้ๆ
: กรอภาพยอ้นกลบัหลงัชา้ๆ

: ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวถดัไป
: ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวกอ่นหนา้

: แสดงเฟรมถดัไป
: แสดงเฟรมกอ่นหนา้

: บนัทกึภาพนิ�ง
: ปรับระดบัเสยีง
: ปิดแผงการทํางาน

คาํแนะนํา
สามารถ “กรอภาพไปขา้งหนา้ชา้ๆ” “กรอภาพยอ้นกลบัหลงัชา้ๆ” “แสดงเฟรมถดัไป” และ “แสดงเฟรมกอ่นหนา้” ขณะหยดุชั�วคราวได ้

ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ื�นอาจไมส่ามารถเปิดดดูว้ยกลอ้งนี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพื�อเปล ี�ยนไปยงัโหมดดภูาพ1

เลอืกภาพเคลื�อนไหวท ี�ตอ้งการดโูดยใชปุ้่ มควบคมุ แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุเพื�อเร ิ�มดภูาพ2
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ต ั�งคา่ระดบัเสยีง

ตั�งระดบัเสยีงสําหรับการแสดงภาพเคลื�อนไหว

ปรบัระดบัเสยีงในระหวา่งแสดงภาพเคลื�อนไหว
กดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะกําลงัเปิดดภูาพเคลื�อนไหว เพื�อแสดงแผงการทํางาน จากนั �นจงึปรับระดบัเสยีง ทา่นสามารถปรับระดบั
เสยีงในขณะที�กําลงัฟังเสยีงจรงิได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ระดบัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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บนัทกึภาพนิ�ง

เก็บภาพบรรยากาศที�เลอืกในภาพเคลื�อนไหวเพ ื�อจัดเก็บเป็นภาพนิ�ง อนัดบัแรกใหถ้า่ยภาพเคลื�อนไหว จากนั �นหยดุภาพเคลื�อนไหวไว ้
ชั�วคราวในระหวา่งการแสดงภาพเพื�อเก ็บภาพชว่งเวลาที�ม ั�นใจแลว้ที�อาจจะพลาดไปขณะถา่ยภาพนิ�ง แลว้จัดเก็บเป็นภาพนิ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพเคลื�อนไหว
การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�ทา่นตอ้งการจบัเป็นภาพนิ�ง1

MENU →  (เลน่) → [บนัทกึภาพนิ�ง]2

แสดงภาพเคลื�อนไหวและหยดุไวช้ ั�วคราว3

คน้หาบรรยากาศที�ตอ้งการโดยใชก้รอภาพไปขา้งหนา้ชา้ๆ กรอภาพยอ้นกลบัหลงัชา้ๆ แสดงเฟรมถดัไป และแสดง
เฟรมกอ่นหนา้ จากน ั�นหยดุภาพเคลื�อนไหว

4

กด (บนัทกึภาพนิ�ง) เพื�อเก็บภาพบรรยากาศที�เลอืก

บรรยากาศจะถกูจัดเก็บเป็นภาพนิ�ง

5
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การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)

ทา่นสามารถเปิดดภูาพหลายภาพไดพ้รอ้มกนัในโหมดดภูาพ

หากตอ้งการเปลี�ยนจาํนวนของภาพที�แสดง
MENU → (เลน่) → [ดชันภีาพ] → คา่ที�ตอ้งการ

รายละเอยีดรายการเมนู
9 ภาพ/25 ภาพ

หากตอ้งการกลบัไปยงัการแสดงภาพเดยีว
เลอืกภาพที�ตอ้งการแลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ

การแสดงภาพที�ตอ้งการอยา่งรวดเร็ว
เลอืกแถบทางดา้นซา้ยของหนา้จอดชันภีาพ โดยใชปุ้่ มควบคมุ จากนั �นกดท ี�ดา้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะที�กําลงัเลอืกแถบ ทา่น
สามารถเปิดหนา้จอแสดงปฏทินิหรอืหนา้จอเลอืกโฟลเดอรไ์ดโ้ดยกดที�ตรงกลาง นอกจากนี�ยงัสามารถสลบัโหมดดภูาพไดโ้ดยเลอืก
ไอคอน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม (ดชันภีาพ) ขณะที�กาํลงัแสดงภาพอยู่1

เลอืกภาพโดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ2
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การต ั�งคา่วธิสีาํหรบัขา้มภาพตา่งๆ (ต ั�งคา่การขา้มภาพ)

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุและวธิทีี�จะใชสํ้าหรับขา้มภาพตา่งๆ ในระหวา่งเปิดดภูาพ ทา่นสามารถคน้หาภาพที�ป้องกนัไวห้รอืภาพที�มกีารใหค้ะแนนได ้
อยา่งรวดเร็ว

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืกปุ่ มหมนุ:
เลอืกปุ่ มหมนุที�จะใชสํ้าหรับขา้มภาพตา่งๆ
วธิกีารขา้มภาพ:
ตั�งคา่ประเภทของภาพที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพดว้ยฟังกช์ั�นขา้มภาพ

หมายเหตุ
[ตั�งคา่การขา้มภาพ] จะใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อต ั�งคา่ [โหมดดภูาพ] เป็น [ดภูาพตามวนัที�] หากไมไ่ดต้ั�ง [โหมดดภูาพ] เป็น [ดภูาพตามวนัที�] กลอ้งจะ
แสดงภาพทกุภาพโดยไมม่กีารขา้มภาพเสมอเมื�อทา่นใชปุ้่ มหมนุที�เลอืกดว้ย [เลอืกปุ่ มหมนุ]

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�น ขา้มภาพ ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวจะถกูขา้มไปเสมอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เรตติ�ง
การป้องกนัภาพ (ป้องกนั)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ต ั�งคา่การขา้มภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

ตั�งคา่โหมดดภูาพ (วธิแีสดงภาพ)

รายละเอยีดรายการเมนู
 ดภูาพตามวนัที�:

แสดงภาพตามวนัที�
 ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง):

แสดงภาพนิ�งเทา่นั�น
 ด ูAVCHD:

แสดงภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ AVCHD เทา่นั�น
 ด ูXAVC S HD:

แสดงภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ XAVC S HD เทา่นั�น
 ด ูXAVC S 4K:

แสดงภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ XAVC S 4K เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [โหมดดภูาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงเป็นกลุม่

ตั�งคา่วา่จะใหแ้สดงภาพที�ถา่ยตอ่เนื�องหรอืเป็นกลุม่ หรอืภาพที�ถา่ยโดยใชก้ารถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงภาพเป็นกลุม่
ปิด:
ไมแ่สดงภาพเป็นกลุม่

คาํแนะนํา
มกีารจัดกลุม่ภาพตอ่ไปนี�
ภาพที�ถา่ยโดยตั�งคา่ [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] (กลุม่ภาพที�ถา่ยตอ่เนื�องในหน ึ�งลําดบัโดยการกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวร้ะหวา่งการ
ถา่ยภาพตอ่เนื�องจะกลายเป็นหนึ�งกล ุม่)
ภาพที�ถา่ยดว้ย [ ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง] (ภาพที�ถา่ยระหวา่งหนึ�งเซสช ั�นของการถา่ยภาพชว่งเวลาจะกลายเป็นหนึ�งกล ุม่)

บนหนา้จอดชันภีาพ  จะปรากฏขึ�นเหนอืกลุม่

หมายเหตุ
สามารถจัดกลุม่ภาพหรอืแสดงภาพเมื�อต ั�งคา่[โหมดดภูาพ] ไปที� [ดภูาพตามวนัที�]เทา่นั�น เมื�อไมต่ั�งคา่ไวท้ี� [ดภูาพตามวนัที�] ภาพจะไมส่ามารถจัด
กลุม่และแสดงได ้แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [แสดงเป็นกลุม่] ไปที� [เปิด] ก็ตาม

หากทา่นลบกลุม่ ภาพทกุภาพในกลุม่จะถกูลบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [แสดงเป็นกลุม่] → การต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง

เปิดดภูาพที�ถา่ยไวอ้ยา่งตอ่เนื�องโดยใชก้ารถา่ยภาพชว่งเวลา
ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งท ี�ไดจ้ากการถา่ยภาพชว่งเวลาโดยใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์Imaging Edge ทา่นไม่
สามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งในกลอ้ง
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

คาํแนะนํา
ในหนา้จอเปิดดภูาพ ทา่นสามารถเริ�มเปิดดภูาพแบบตอ่เนื�องโดยกดป ุ่ มลงขณะแสดงรปูภาพหนึ�งในกล ุม่

ทา่นสามารถกลบัเขา้สูก่ารดภูาพ หรอืหยดุโดยกดปุ่ มลงระหวา่งเปิดดภูาพ

ทา่นสามารถเปลี�ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุระหวา่งเปิดดภูาพ ทา่นยงัสามารถเปลี�ยน
ความเร็วการแสดงภาพโดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [ความเร็วเลน่ ชว่ง]

ทา่นสามารถแสดงภาพที�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพตอ่เนื�องในแบบตอ่เนื�องไดด้ว้ยเชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง
ความเร็วเลน่ ชว่ง
Imaging Edge
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง].1

เลอืกกลุม่รปูภาพที�ทา่นตอ้งการเปิดดภูาพ แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ2
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ความเร็วเลน่ ชว่ง

ตั�งคา่ความเร็วการดภูาพสําหรับภาพนิ�งระหวา่ง [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถเปลี�ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุระหวา่ง [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ความเร็วเลน่ ชว่ง] → การต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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การเลอืกการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่)

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกชอ่งเสยีบ 2

หมายเหตุ
ไมม่กีารแสดงภาพเมื�อไมม่กีารด์หน่วยความจําอยูใ่นชอ่งเสยีบที�เลอืก เลอืกชอ่งเสยีบที�มกีารด์หน่วยความจําเสยีบอยู่

เมื�อทา่นเลอืก [ดภูาพตามวนัที�] ใน [โหมดดภูาพ] กลอ้งจะแสดงภาพจากการด์หน่วยความจําที�เลอืกไวเ้ทา่นั�นโดยใช ้[เลอืกสื�อสําหรับเลน่]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การคดัลอกภาพจากการด์หนว่ยความจาํหนึ�งไปยงัอกีชุดหนึ�ง (คดัลอก)

ทา่นสามารถคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�เลอืกไวโ้ดยใช ้[เลอืกสื�อสําหรับเลน่] ไปยงัการด์หน่วยความจําในชอ่ง
เสยีบอกีชอ่งหนึ�ง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเลอืกประเภทของภาพที�จะแสดงไดโ้ดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [โหมดดภูาพ]

หมายเหตุ
หากคดัลอกภาพในกลุม่ ภาพที�คดัลอกจะไมแ่สดงเป็นกลุม่ในการด์หน่วยความจําปลายทาง

หากคดัลอกภาพที�ป้องกนัไว ้การป้องกนันั�นจะถกูยกเลกิในการด์หน่วยความจําปลายทาง

การคดัลอกภาพจํานวนมาก อาจตอ้งใชเ้วลานาน ใชแ้บตเตอรี�ท ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอ

ภาพเคลื�อนไหว XAVC S สามารถคดัลอกไปยงัการด์หน่วยความจําที�รองรับภาพเคลื�อนไหว XAVC S เทา่นั�น หากไมส่ามารถคดัลอกภาพได ้จะมี
ขอ้ความแสดงขึ�นบนหนา้จอของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [คดัลอก]

เนื�อหาท ั�งหมดท ี�ระบวุนัที�วนัเดยีวกนัหรอือยูใ่นโฟลเดอรท์ี�กําลงัแสดงอยูใ่นขณะนั�นจะถกูคดัลอกไปยงัการด์หน่วยความจําในชอ่ง
เสยีบชอ่งอื�น

1
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การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์

เปิดภาพอยา่งตอ่เนื�องโดยอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
เลน่ซํ �า:
เลอืก [เปิด] ซึ�งจะแสดงภาพวนไปเร ื�อย ๆ หรอื [ปิด] ซึ�งผลติภณัฑจ์ะออกจากสไลดโ์ชวเ์มื�อแสดงภาพท ั�งหมดครั�งเดยีว.
เวลาแสดงภาพ:
เลอืกระยะเวลาแสดงภาพตั�งแต ่[1 วนิาท]ี, [3 วนิาท]ี, [5 วนิาท]ี, [10 วนิาท]ี หรอื [30 วนิาท]ี
หากตอ้งการออกจากสไลดโ์ชวใ์นระหวา่งการแสดงภาพ
กดปุ่ ม MENU เพื�อออกจากสไลดโ์ชว ์ทา่นไมส่ามารถหยดุสไลดโ์ชวไ์วช้ั�วคราวได ้

คาํแนะนํา
ระหวา่งการดภูาพ ทา่นสามารถแสดงภาพถดัไป/กอ่นหนา้ได ้โดยกดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ

ทา่นสามารถเปิดสไลดโ์ชว ์เมื�อต ั�ง [โหมดดภูาพ] ไวท้ี� [ดภูาพตามวนัที�] หรอื [ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง)] เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [สไลดโ์ชว]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

เลอืก [ตกลง]2
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การป้องกนัภาพ (ป้องกนั)

ป้องกนัภาพที�ถา่ยไว ้ไมใ่หถ้กูลบโดยบงัเอญิ เครื�องหมาย  จะแสดงบนภาพที�มกีารป้องกนัไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:
ป้องกนัหรอืยกเลกิการป้องกนัภาพหลายภาพที�เลอืกไว ้
(1) เลอืกภาพที�ตอ้งการป้องกนั จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกาเครื�องหมาย ยกเลกิการเลอืก
โดยกดตรงกลางปุ่ มอกีครั �ง เพื�อนําเครื�องหมาย  ออก
(2) หากตอ้งการป้องกนัภาพอื�น ใหทํ้าซํ�าข ั�นตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

ท ั�งหมดในโฟลเดอรน์�ี:
ป้องกนัทกุภาพในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ท ั�งหมดของวนัที�น�ี:
ป้องกนัทกุภาพในชว่งวนัที�ท ี�เลอืก
ยกเลกิท ั�งหมดในโฟลเดอรน์�ี:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ยกเลกิท ั�งหมดของวนัที�น�ี:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในชว่งวนัที�ท ี�เลอืก
ภาพท ั�งหมดในกล ุม่น�ี:
ป้องกนัทกุภาพในกลุม่ที�เลอืก
ยกเลกิภาพท ั�งหมดในกล ุม่น�ี:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในกล ุม่ที�เลอืก

คาํแนะนํา
ฟังกช์ั�น [ป้องกนั] ถกูกําหนดใหปุ้่ ม C3 ในการตั�งคา่เริ�มตน้

หากทา่นเลอืกกลุม่ใน [หลายภาพ] ภาพทั�งหมดในกล ุม่จะไดรั้บการป้องกนั เพื�อเลอืกและป้องกนัภาพที�เจาะจงภายในกล ุม่ ดําเนนิการ [หลาย
ภาพ] ขณะที�กําลงัแสดงภาพภายในกลุม่

หมายเหตุ
รายการเมนูที�สามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] และเนื�อหาท ี�เลอืก

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ป้องกนั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เรตติ�ง

ทา่นสามารถใหค้ะแนนภาพที�บนัทกึ จาก  ถงึ  เพื�อใหห้าภาพไดง้า่ยขึ�น การใชฟั้งกช์ั�นน ี�รว่มกบั [ตั�งคา่การขา้มภาพ] จะทําให ้
ทา่นหาภาพที�ตอ้งการไดเ้ร็ว

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถใหค้ะแนนเมื�อดภูาพโดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง กําหนด [เรตติ�ง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ โดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] ไวล้ว่งหนา้ จากนั�นกด
คยีกํ์าหนดเองขณะดภูาพที�ตอ้งการใหค้ะแนน ตวัเลข  (เรตติ�ง) จะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งท ี�กดคยีกํ์าหนดเอง

หมายเหตุ
ทา่นสามารถใหค้ะแนนภาพนิ�งไดเ้ทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)
การตั�งคา่วธิสํีาหรับขา้มภาพตา่งๆ (ตั�งคา่การขา้มภาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [เรตติ�ง]

หนา้จอเลอืกคะแนนภาพจะปรากฏขึ�น

1

กดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ เพื�อแสดงภาพท ี�ตอ้งการใหค้ะแนน จากน ั�นกดตรงกลาง2

เลอืกตวัเลข  (เรตติ�ง) โดยกดดา้นซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ ม3

กดปุ่ ม MENU เพื�อออกจากหนา้จอการต ั�งคา่คะแนน4
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ต ั�งเรต(คยีก์าํหนดเอง)

กําหนดตวัเลขที�ใชไ้ดสํ้าหรับ  เมื�อใหค้ะแนนภาพดว้ยคยีท์ี�กําหนด [เรตติ�ง] ไว ้โดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เรตติ�ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ต ั�งเรต(คยีก์าํหนดเอง)]1

ทาํเครื�องหมาย  ใหต้วัเลข  ที�ตอ้งการเปิดใชง้าน

ทา่นสามารถเลอืกตวัเลขที�ทําเครื�องหมายไว ้เมื�อต ั�งคา่ [เรตติ�ง] โดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง

2
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การระบภุาพที�จะพมิพ ์(เลอืกพมิพ)์

ทา่นสามารถระบลุว่งหนา้วา่ภาพนิ�งภาพใดในการด์หน่วยความจําที�ทา่นตอ้งการพมิพใ์นภายหลงั ไอคอน  (สั�งพมิพ)์ จะปรากฏ
ขึ�นบนภาพท ี�ระบ ุDPOF ยอ่มาจาก “Digital Print Order Format”  
การตั�งคา่ DPOF จะถกูเก็บไวห้ลงัจากที�พมิพภ์าพแลว้ ขอแนะนําใหท้า่นยกเลกิการตั�งคา่นี�หลงัจากที�พมิพภ์าพแลว้

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:
เลอืกภาพที�ตอ้งการสั�งพมิพ์
(1) เลอืกภาพและกดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกาเครื�องหมาย ยกเลกิการเลอืกโดยกดตรงกลางปุ่ มอกี
ครั �ง แลว้ลบเครื�องหมาย 
(2) หากตอ้งการพมิพภ์าพอื�น ใหทํ้าซํ�าข ั�นตอนท ี� (1) หากตอ้งการเลอืกทกุภาพจากวนัที�วนัใดวนัหนึ�งหรอืโฟลเดอรท์ี�เจาะจง ใหเ้ลอืก
ชอ่งกาเครื�องหมายของวนัที�หรอืโฟลเดอรด์งักลา่ว
(3) MENU → [ตกลง]

ยกเลกิทกุภาพ:
ลา้งเครื�องหมาย DPOF ทั�งหมด
ต ั�งคา่พมิพ:์
ตั�งวา่จะพมิพห์รอืไมพ่มิพว์นัที�บนภาพท ี�บนัทกึดว้ยเครื�องหมาย DPOF

ตําแหน่งหรอืขนาดของวนัที� (ดา้นในหรอืดา้นนอกภาพ) อาจแตกตา่งกนัไปตามเครื�องพมิพ์

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเพิ�มเคร ื�องหมาย DPOF ในไฟลต์อ่ไปนี�ได ้
ภาพ RAW

ไมส่ามารถระบจํุานวนที�จะพมิพไ์ด ้

เครื�องพมิพบ์างเครื�องจะไมร่องรับฟังกช์ั�นการพมิพว์นัที�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [เลอืกพมิพ]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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การลบภาพที�แสดง

ทา่นสามารถลบภาพที�แสดงอย ูไ่ด ้เมื�อลบภาพออกแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาได ้ยนืยนัภาพที�จะลบไวก้อ่นลว่งหนา้

หมายเหตุ
ภาพที�ป้องกนัไวจ้ะไมส่ามารถลบได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เปิดภาพที�ตอ้งการจะลบ1

กดปุ่ ม (ลบ)2

เลอืก [ลบ] โดยใชปุ้่ มควบคมุ3
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การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

ทา่นสามารถลบภาพที�เลอืกไดห้ลายภาพ เมื�อลบภาพออกแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาได ้ยนืยนัภาพที�จะลบไวก้อ่นลว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:  
ลบภาพที�เลอืก
(1) เลอืกภาพที�ตอ้งการลบ จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกาเครื�องหมาย ยกเลกิการเลอืกโดย
กดตรงกลางปุ่ มอกีครั �ง เพื�อนําเครื�องหมาย  ออก
(2) หากตอ้งการลบภาพอื�น ใหทํ้าซํ�าข ั�นตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

ท ั�งหมดในโฟลเดอรน์�ี:
ลบทกุภาพในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ท ั�งหมดของวนัที�น�ี:
ลบทกุภาพในชว่งวนัที�ท ี�เลอืก
ภาพท ั�งหมดยกเวน้ภาพน�ี:
ลบภาพทั�งหมดในกล ุม่ยกเวน้ภาพที�เลอืก
ภาพท ั�งหมดในกล ุม่น�ี:
ลบทกุภาพในกลุม่ที�เลอืก

คาํแนะนํา
ทําการ [ฟอรแ์มต] เพื�อลบภาพท ั�งหมด รวมถงึภาพที�ป้องกนัไว ้

หากตอ้งการใหแ้สดงโฟลเดอรห์รอืวนัที�ท ี�ตอ้งการ ใหเ้ลอืกโฟลเดอรห์รอืวนัที�ท ี�ตอ้งการระหวา่งที�กําลงัแสดงภาพโดยทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�: 
ปุ่ ม  (ดชันภีาพ) → เลอืกแถบดา้นซา้ยโดยใชปุ้่ มควบคมุ → เลอืกโฟลเดอรห์รอืวนัที�ท ี�ตอ้งการโดยใชด้า้นบน/ลา่ง ของปุ่ มควบคมุ

หากทา่นเลอืกกลุม่ใน [หลายภาพ] ภาพทั�งหมดในกล ุม่จะถกูลบ เพื�อเลอืกและลบภาพที�เจาะจงภายในกล ุม่ ดําเนนิการ [หลายภาพ] ขณะที�กําลงั
แสดงภาพภายในกลุม่

หมายเหตุ
ภาพที�ป้องกนัไวจ้ะไมส่ามารถลบได ้

รายการเมนูที�สามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] และเนื�อหาท ี�เลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การลบภาพที�แสดง
ฟอรแ์มต

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ลบ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หนา้ยนืยนัการลบ

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะให ้[ลบ] หรอื [ยกเลกิ] เป็นการตั�งคา่เริ�มตน้บนหนา้จอยนืยนัการลบ

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืก ลบ: 
[ลบ] ถกูเลอืกใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้
เลอืก ยกเลกิ:  
[ยกเลกิ] ถกูเลอืกใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [หนา้ยนืยนัการลบ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การดภูาพบนทวีโีดยใชส้าย HDMI

หากตอ้งการดภูาพที�เก ็บอยูใ่นผลติภณัฑน์ี�บนจอทวี ีทา่นตอ้งมสีาย HDMI (แยกจําหน่าย) และทวี ีHD ที�มขีั�วตอ่ HDMI

“BRAVIA” Sync
เมื�อเช ื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัทวีทีี�รองรับระบบ “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นจะสามารถใชง้านฟังกช์ั�นดภูาพ
ของผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี

หากทา่นตอ่กลอ้งนี�เขา้กบัทวีโีดยใชส้าย HDMI รายการเมนูที�สามารถใชไ้ดจ้ะมจํีากดั
เฉพาะทวีทีี�รองรับระบบ “BRAVIA” Sync เทา่นั�น สามารถใชง้าน SYNC MENU ได ้หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูา
แนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเครื�องทวี ี
หากผลติภณัฑทํ์างานไมต่รงตามที�ตอ้งการเพื�อตอบสนองตอ่รโีมทคอนโทรลของทวี ีเมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัทวีขีองผูผ้ลติรายอื�น
โดยใชก้ารเชื�อมตอ่ HDMI ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ HDMI] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → [ปิด]

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ี�และทวี ี1

เชื�อมตอ่ข ั�วตอ่ไมโคร HDMI ของผลติภณัฑก์บัชอ่งตอ่ HDMI ของทวีโีดยใชส้าย HDMI (แยกจาํหนา่ย)2

เปิดโทรทศันแ์ลว้เปลี�ยนสญัญาณเขา้3

เปิดผลติภณัฑน์�ี

ภาพที�ถา่ยดว้ยผลติภณัฑจ์ะปรากฏบนหนา้จอทวีี

4

เลอืกภาพโดยใชด้า้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ

จอภาพของกลอ้งนี�ไมต่ดิสวา่งขึ�นบนจอแสดงภาพ
ถา้ปรมิาณแบตเตอรี�ไมป่รากฏขึ�น ใหก้ดปุ่ ม  (ดภูาพ)

5

หลงัจากทําตามขั�นตอนดา้นบนเพื�อเช ื�อมตอ่กลอ้งตวันี�กบัทวีแีลว้ ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ HDMI] → [ควบคมุ
สําหรับ HDMI] → [เปิด]

1.

กดปุ่ ม SYNC MENU บนรโีมทคอนโทรลของทวี ีแลว้เลอืกโหมดที�ตอ้งการ2.
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ผลติภณัฑน์ี�เป็นไปตามมาตรฐาน PhotoTV HD หากทา่นเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�สามารถใชไ้ดก้บั Sony PhotoTV HD โดยใชส้าย HDMI (แยก
จําหน่าย) ทวีจีะถกูตั�งคา่ใหค้ณุภาพของภาพเหมาะสําหรับการดภูาพนิ�ง และนําทา่นไปพบกบัมมุมองใหมข่องภาพถา่ยที�สวยคมสะดดุตาดว้ย
คณุภาพระดบัสงูสดุ

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัอปุกรณท์ี�ใชง้านรว่มกบั Sony PhotoTV HD ดว้ยขั�วตอ่ USB โดยใชส้าย USB

PhotoTV HD ใหภ้าพที�มรีายละเอยีดสงู แสดงสสีนัและรายละเอยีดที�ใกลเ้คยีงกบัภาพถา่ย

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัทวีี

หมายเหตุ
อยา่เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชข้ั�วตอ่สญัญาณออกของทั�งค ู ่การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

อปุกรณบ์างชนดิอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเมื�อตอ่เขา้กบัผลติภณัฑน์ี� ตวัอยา่งเชน่ อาจไมส่ง่สญัญาณวดิโีอหรอืสญัญาณเสยีงออกมา

ใชส้าย HDMI ที�มโีลโก ้HDMI หรอืสาย Sony ของแท ้

ใชส้าย HDMI ที�เขา้กนัไดก้บัขั�วตอ่ไมโคร HDMI ของผลติภณัฑแ์ละชอ่งตอ่ HDMI ของทวีี

เมื�อต ั�งคา่ [ สญัญาณออก TC] ไวท้ี� [เปิด] กลอ้งอาจไมส่ง่ออกภาพไปยงัทวีหีรอือปุกรณบ์นัทกึอยา่งถกูตอ้ง ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง [
สญัญาณออก TC] ไปที� [ปิด]

หากภาพไมป่รากฏบนหนา้จอทวีอียา่งถกูตอ้ง ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ HDMI] → [ความละเอยีด HDMI] → [2160p/1080p],
[1080p] หรอื [1080i] ตามทวีทีี�จะเช ื�อมตอ่

ระหวา่งการสง่สญัญาณออกดว้ย HDMI เมื�อทา่นเปลี�ยนจากภาพเคล ื�อนไหว 4K เป็นภาพระดบั HD หรอืในทางกลบักนั หรอืเปลี�ยนภาพ
เคลื�อนไหวเป็นอตัราเฟรมอื�นหรอืโหมดสอีื�น หนา้จออาจจะมดืลง ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

หากทา่นตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [XAVC S 4K] และถา่ยภาพเคลื�อนไหวในขณะท ี�กลอ้งเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI ภาพจะไมแ่สดงบน
จอภาพ

เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไปที� PAL อาจมอีาการภาพหายในหนา้จอชั�วขณะหน ึ�งในสถานการณต์อ่ไปนี� ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่
กลอ้งทํางานผดิปกติ
เมื�อทา่นเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวขณะต ั�งคา่โหมดการถา่ยไปที�โหมดอ ื�นท ี�ไมใ่ช ่  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 
เมื�อทา่นเปลี�ยนโหมดจาก  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  ไปเป็นโหมดอื�น
เมื�อทา่นดภูาพเคลื�อนไหวเป็นครั �งแรกหลงัจากเปลี�ยนเป็นโหมดดภูาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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บนัทกึการต ั�งคา่ (ต ั�งคา่กลอ้ง1/ต ั�งคา่กลอ้ง2)

ใหท้า่นบนัทกึโหมดที�ใชง้านบอ่ยหรอืการตั�งคา่ผลติภณัฑไ์ดส้งูสดุถงึ 2 รายการใหก้บัผลติภณัฑน์ี� และสงูสดุถงึ 4 (M1 ถงึ M4) รายการ
ใหก้บัการด์หน่วยความจํา ทา่นสามารถเรยีกการตั�งคา่เหลา่นี�กลบัมาได ้เพยีงใชปุ้่ มหมนุปรับโหมด

รายการที�สามารถบนัทกึได้
ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพได ้รายการฟังกช์ั�นท ี�สามารถบนัทกึไดจ้รงิจะแสดงขึ�นในเมนูของกลอ้ง
รรัูบแสง (คา่ F)
ความเร็วชตัเตอร์

การแกไ้ขคา่ที�บนัทกึไว้
เปลี�ยนการต ั�งคา่ไปสูค่า่ที�ตอ้งการ แลว้ทําการบนัทกึใหมอ่กีครั �งลงบนหมายเลขโหมดเดมิ

หมายเหตุ
สามารถเลอืก M1 ถงึ M4 ไดเ้มื�อใสก่ารด์หน่วยความจําในผลติภณัฑเ์ทา่นั�น

เมื�อทําการบนัทกึคา่ใหก้บัการด์หน่วยความจํา จะใชไ้ดเ้ฉพาะการด์หน่วยความจําที�เลอืกไวโ้ดยใช ้[ เลอืกสื�อ] เทา่นั�น

ไมส่ามารถบนัทกึการปรับเลื�อนโปรแกรม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ใชค้า่บนัทกึ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งคา่กลอ้งใหม้กีารต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการบนัทกึ1

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [  / บนัทกึต ั�งคา่] → หมายเลขที�ตอ้งการ2

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อยนืยนั3
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เลอืกสื�อ (ใชค้า่บนัทกึ)

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําจากการตั�งคา่ที�เรยีกใชห้รอืการตั�งคา่ที�บนัทกึไวสํ้าหรับ M1 ถงึ M4

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกชอ่งเสยีบ 2

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ เลอืกสื�อ] →ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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การบนัทกึการต ั�งคา่ถา่ยภาพไปยงัคยีแ์บบกาํหนดเอง (บนัทกึถา่ยกาํหนดเอง)

ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ถา่ยภาพ (เชน่ ระดบัแสง การตั�งคา่โฟกสั โหมดขบัเคลื�อน ฯลฯ) ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเองไวล้ว่งหนา้และ
เรยีกใชค้า่เหลา่นี�ช ั�วคราวในขณะกดคยีค์า้งไว ้เพยีงกดคยีแ์บบกําหนดเองเพื�อเปล ี�ยนการต ั�งคา่อยา่งรวดเร็วและปลอ่ยคยีเ์พื�อกลบัคนืสู่
คา่ดั�งเดมิ ฟังกช์ั�นน ี�มปีระโยชนเ์มื�อบนัทกึฉากที�มกีารเคลื�อนไหวฉับไว เชน่ กฬีา

รายการที�สามารถบนัทกึได้
ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพได ้รายการฟังกช์ั�นท ี�สามารถบนัทกึไดจ้รงิจะแสดงขึ�นในเมนูของกลอ้ง
ระดบัแสง
การตั�งคา่โฟกสั
โหมดขบัเคลื�อน (นอกเหนอืจากระบบตั�งเวลา)

การเรยีกคา่ที�บนัทกึไวม้าใชง้าน

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สําหรับ [บนัทกึถา่ยกําหนดเอง] หลงัจากกําหนดหมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขไปยงัคยีแ์บบกําหนดเองโดยใช ้[

คยีกํ์าหนดเอง]

หมายเหตุ
หมายเลขที�บนัทกึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3] จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� P/A/S/M เทา่นั�น

เมื�อเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�บนัทกึไว ้การตั�งคา่ที�บนัทกึไวอ้าจไมม่ผีล ขึ�นอย ูก่บัเลนสท์ี�ตดิตั�งและสถานะของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [บนัทกึถา่ยกาํหนดเอง] → เลอืกหมายเลขบนัทกึต ั�งแต ่[ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ
[ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3]

หนา้จอตั�งคา่ของหมายเลขที�เลอืกไวจ้ะแสดงขึ�น

1

เลอืกชอ่งกาเครื�องหมายสาํหรบัฟงักช์ ั�นท ี�ทา่นตอ้งการเรยีกใชท้ี�มหีมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลข โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/
ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางเพ ื�อเลอืกชอ่งกาเครื�องหมายแตล่ะชอ่ง

เครื�องหมาย  จะแสดงขึ�นในชอ่งสําหรับฟังกช์ั�น
หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดที�ตรงกลางอกีครั �ง

2

เลอืกฟงักช์ ั�นท ี�ทา่นตอ้งการปรบัโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อปรบั
ฟงักช์ ั�นเป็นคา่ที�ตอ้งการ

เลอืก [นําเขา้การตั�งคา่ปัจจบุนั] เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ปัจจบุนัของกลอ้งไปยงัหมายเลขบนัทกึที�ทา่นเลอืกไว ้

3

เลอืก [บนัทกึ]4

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → เลอืกคยีท์ี�ตอ้งการ จากนั �นเลอืกหมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขต ั�งแต ่
[ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3]

1.

บนหนา้จอถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีท์ี�ทา่นกําหนดใหห้มายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขคา้งไว ้ 
การตั�งคา่ที�บนัทกึไวจ้ะเปิดใชง้านขณะที�ทา่นกดคยีแ์บบกําหนดเองคา้งไว ้

2.
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คยีก์าํหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�ตอ้งการใหก้บัปุ่ มที�ตอ้งการ
บางฟังกช์ั�นใชไ้ดเ้มื�อกําหนดใหปุ้่ มแบบกําหนดเองเทา่นั�น ตวัอยา่งเชน่ หากกําหนด [AF ตามตา] ไปที� [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มกลาง] สําหรับ [

คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถเรยีกใช ้[AF ตามตา] ไดง้า่ยๆ เพยีงแคก่ดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุขณะถา่ยภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
คยีก์าํหนดเอง:

ตั�งคา่ฟังกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อใชใ้นการถา่ยภาพนิ�ง
คยีก์าํหนดเอง:

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง], [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง]1

เลอืกปุ่ มที�ตอ้งการกาํหนดฟงักช์ ั�นบนหนา้จอเลอืก และกดที�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ

คยีท์ี�สามารถกําหนดฟังกช์ั�นไดแ้ตกตา่งกนัสําหรับ [ คยีกํ์าหนดเอง], [ คยีกํ์าหนดเอง] และ [ คยีกํ์าหนดเอง]

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�ตอ้งการใหก้บัปุ่ มตอ่ไปนี�

ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�นถา่ยภาพใหปุ้่ มคา้งโฟกสัที�ตวัเลนสไ์ดด้ว้ย อยา่งไรก็ด ีเลนสบ์างชนดิไมม่ปีุ่ มคา้งโฟกสั

2

ปุ่ ม AF-ON1.
ปุ่ มกําหนดเอง 32.
ปุ่ มกําหนดเอง 23.
ปุ่ มกําหนดเอง 14.
ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL5.
ฟังกช์ั�นของป ุ่ มกลาง6.
วงลอ้ควบคมุ/ปุ่ มลง/ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย/ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา7.
ปุ่ มกําหนดเอง 48.
ปุ่ มกลางตวัเลอืก9.
ปุ่ ม Fn/10.

เลอืกฟงักช์ ั�นท ี�จะกาํหนด

ฟังกช์ั�นท ี�สามารถกําหนดไดแ้ตกตา่งกนัไปตามแตล่ะปุ่ ม

3
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ตั�งคา่ฟังกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อใชใ้นการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�แตกตา่งจากฟังกช์ั�นท ี�ใชใ้นการถา่ยภาพ
นิ�ง

คยีก์าํหนดเอง:
ตั�งคา่ฟังกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อใชใ้นการดภูาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านปุ่ มควบคมุ
การใชปุ้่ มเลอืก
มาตรฐานโฟกสั
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ต ั�งคา่เมนฟูงักช์ ั�น

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�จะเรยีกใชเ้มื�อกดป ุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) ได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่เมนฟูงักช์ ั�น] → กาํหนดฟงักช์ ั�นใหก้บัตาํแหนง่ที�ตอ้งการ

ฟังกช์ั�นท ี�สามารถกําหนดได ้จะปรากฏบนหนา้จอเลอืกรายการตั�งคา่

1
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ต ั�งคา่ปุ่ มหมนุ

ทา่นสามารถสลบัฟังกช์ั�นของป ุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั

รายละเอยีดรายการเมนู
Tv Av:

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ใชเ้พื�อปรับความเร็วชตัเตอร ์และปุ่ มหมนุดา้นหลงัใชเ้พื�อปรับคา่รรัูบแสง
Av Tv:

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ใชเ้พื�อปรับคา่รรัูบแสง และปุ่ มหมนุดา้นหลงัใชเ้พื�อปรับความเร็วชตัเตอร์

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น [ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ] จะเปิดทํางานเมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไปที� “M”

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ปุ่ มหมนุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หมนุ Av/Tv

ตั�งคา่ทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ เมื�อเปล ี�ยนคา่รรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
ไมเ่ปลี�ยนทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ
หมนุกลบั:
สลบัทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [หมนุ Av/Tv] → คา่ที�ตอ้งการ1

288



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

วงแหวนฟงักช์ ั�น(เลนส)์

ทา่นสามารถเลอืกฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�เพ ื�อกําหนดใหก้บัวงแหวนปรับฟังกช์ั�นบนเลนส:์ การโฟกสัโดยใชกํ้าลงัชว่ย (เพาเวอรโ์ฟกสั) หรอืสลบั
มมุมองระหวา่งฟลูเฟรมและ APS-C/Super 35 mm (ใชไ้ดก้บัเลนสท์ี�เขา้กนัไดเ้ทา่นั�น) 
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 2.00 หรอืใหมก่วา่

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
พาวเวอรโ์ฟกสั:
ตําแหน่งโฟกสัจะเลื�อนไปท ี�ระยะอนันตเ์มื�อทา่นหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�นไปทางขวา ตําแหน่งโฟกสัจะเลื�อนไปยงัชว่งที�ใกลก้วา่เมื�อทา่น
หมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�นไปทางซา้ย
เลอืก /เต็มเฟรม:
มมุภาพจะสลบัระหวา่งฟลูเฟรมและ APS-C/Super 35 mm เมื�อหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�น

มมุภาพจะสลบัโดยไมคํ่านงึถงึทศิทางเมื�อทา่นหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
APS-C/Super 35mm
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [วงแหวนฟงักช์ ั�น(เลนส)์] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ล็อคสว่นที�ใชง้าน

ทา่นสามารถกําหนดวา่จะสามารถล็อคปุ่ มเลอืก ปุ่ มหมนุ และปุ่ มควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมล็่อคปุ่ มเลอืก ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ แมเ้มื�อทา่นกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้
ตวัเลอืกหลากหลาย:
ล็อคปุ่ มเลอืก
ปุ่ มหมนุ + วงลอ้:
ล็อคปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ
ท ั�งหมด:
ล็อคปุ่ มเลอืก ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถปลดปุ่ มที�ล็อคไวไ้ดโ้ดยการกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไวอ้กีครั �ง

หมายเหตุ
ถา้ทา่นตั�ง [ บนัทกึบรเิวณ AF] ไวท้ี� [เปิด] แลว้ [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] จะถกูกําหนดไวท้ี� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�อตอ้งการล็อคสว่นการสั�งงาน ใหก้ดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไวจ้นกวา่ขอ้ความ “ล็อคแลว้” จะปรากฏขึ�นบนจอภาพ

1
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เพิ�มรายการ

ทา่นสามารถบนัทกึรายการเมนูที�ตอ้งการไปยงั  (เมนูของฉัน) ใต ้MENU

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเพิ�มรายการไปยงั  (เมนูของฉัน) ไดส้งูสดุ 30 รายการ

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเพิ�มรายการดงัตอ่ไปนี�ไปยงั  (เมนูของฉัน)
รายการใด ๆ ใต ้MENU →  (เลน่)
[ดภูาพบนทวี]ี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
จัดเรยีงรายการ
ลบรายการ
การใชร้ายการ MENU

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [เพิ�มรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการเพิ�มไปยงั  (เมนขูองฉนั) โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกปลายทางโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ3
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จดัเรยีงรายการ

ทา่นสามารถจัดเรยีงรายการเมนูที�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใต ้MENU ไดใ้หม่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [จดัเรยีงรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการยา้ยโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกปลายทางโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ3
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ลบรายการ

ทา่นสามารถลบรายการเมนูที�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใน MENU

คาํแนะนํา
เมื�อตอ้งการลบรายการทั�งหมดบนหนา้ ใหเ้ลอืก MENU →  (เมนูของฉัน) → [ลบหนา้]

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดท ี�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) โดยเลอืก MENU →  (เมนูของฉัน) → [ลบทั�งหมด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ลบหนา้
ลบทั�งหมด
เพิ�มรายการ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ลบรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการลบโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อลบ
รายการที�เลอืก

2
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ลบหนา้

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดท ี�เพ ิ�มไปยงัหนา้ภายใต ้  (เมนูของฉัน) ใน MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
ลบทั�งหมด

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ลบหนา้]1

เลอืกหนา้ที�ทา่นตอ้งการจะลบโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ และกดที�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุเพื�อลบรายการ2
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ลบท ั�งหมด

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดท ี�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใน MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
ลบหนา้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ลบท ั�งหมด]1

เลอืก [ตกลง]2
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แสดงภาพอตัโนมตั ิ

ทา่นสามารถตรวจสอบภาพที�บนัทกึบนหนา้จอไดท้นัทหีลงัจากถา่ยภาพ ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาแสดงภาพของระบบดภูาพอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
10 วนิาท/ี5 วนิาท/ี2 วนิาท:ี
แสดงภาพที�บนัทกึบนหนา้จอทนัทหีลงัจากถา่ยภาพตามระยะเวลาที�เลอืกไว ้ถา้ทา่นทําการขยายภาพระหวา่งการแสดงภาพอตัโนมตัิ
ทา่นสามารถตรวจสอบภาพนั�นไดโ้ดยใชอ้ตัราที�ขยาย
ปิด:
ไมแ่สดงภาพอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
เมื�อคณุใชฟั้งกช์ั�นท ี�ทําการประมวลผลภาพ ภาพกอ่นการประมวลผลอาจจะแสดงขึ�นช ั�วคราว ตามดว้ยภาพหลงัการประมวลผล

การตั�งคา่ DISP (การตั�งคา่แสดงผล) จะนําไปใชก้บัการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แสดงภาพอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตรวจสอบรรูบัแสง

ขณะที�ทา่นกดปุ่ มที�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ตรวจสอบรรัูบแสง] คา้งไว ้รรัูบแสงจะหดเล็กลงใหเ้ทา่กบัคา่รรัูบแสงที�ต ั�งไว ้ทําใหท้า่น
สามารถตรวจสอบระดบัความเบลอของภาพกอ่นถา่ยภาพได ้

คาํแนะนํา
ถงึแมท้า่นจะสามารถเปลี�ยนคา่รรัูบแสงขณะตรวจสอบภาพ วตัถอุาจจะหลดุโฟกสัเมื�อทา่นเลอืกรรัูบแสงที�สวา่งขึ�น ขอแนะนําใหท้า่นปรับโฟกสัอกี
ครั �งหน ึ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ตรวจสอบผลถา่ยภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] → ต ั�งคา่ฟงักช์ ั�น [ตรวจสอบรรูบัแสง] ใหก้บัคยีท์ ี�ตอ้งการ1

ตรวจสอบภาพโดยกดปุ่ มที�กาํหนดใหก้บั [ตรวจสอบรรูบัแสง]2
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ตรวจสอบผลถา่ยภาพ

ขณะกดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดใหเ้ป็น [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ] คา้งไว ้ทา่นสามารถตรวจสอบภาพตวัอยา่งที�มกีารปรับการตั�งคา่ DRO ความเร็ว
ชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง ISO ตรวจสอบตวัอยา่งผลลพัธข์องการถา่ยภาพกอ่นถา่ยภาพ

คาํแนะนํา
การตั�งคา่ DRO ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง ISO ที�ทา่นไดต้ั�งคา่ไวจ้ะสะทอ้นใหใ้นภาพสําหรับ [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ] แต่
เอฟเฟ็คบางอยา่งไมส่ามารถตรวจสอบได ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่ถา่ยภาพ แตใ่นกรณีนั�น การตั�งคา่ที�ทา่นเลอืกไวจ้ะยงัคงมผีลกบัภาพที�ทา่นถา่ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ตรวจสอบรรัูบแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] → กาํหนดฟงักช์ ั�น [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ] ใหก้บัคยีท์ ี�
ตอ้งการ

1

ตรวจสอบภาพโดยกดปุ่ มที�กาํหนดใหก้บั [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ]2
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แสดง Live View

ตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงภาพที�ถกูเปลี�ยนแปลงอนัเป็นผลจากการปรับการชดเชยแสง สมดลุแสงสขีาว [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] หรอื
[เอฟเฟ็คของภาพ] บนหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
การต ั�งคา่เอฟเฟ็ค เปิด:
แสดงภาพ Live View ในลกัษณะที�ใกลเ้คยีงกบัภาพที�จะถา่ยไดท้ี�สดุ โดยใชก้ารตั�งคา่ที�ทา่นกําหนดไวท้ั�งหมด การตั�งคา่นี�มปีระโยชน์
เมื�อทา่นตอ้งการถา่ยภาพโดยตรวจสอบผลที�ไดบ้นหนา้จอ Live View
การต ั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด:
แสดงภาพ Live View โดยไมม่ผีลกระทบจากการปรับการชดเชยแสง สมดลุแสงสขีาว [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] หรอื [เอฟเฟ็คของภาพ]
เมื�อใชง้านการตั�งคา่นี� ทา่นจะสามารถตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย  
Live View จะแสดงดว้ยความสวา่งที�เหมาะสมเสมอ แมว้า่จะอยูใ่นโหมด [ปรับระดบัแสงเอง]  
เมื�อเลอืก [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ไอคอน  จะแสดงบนหนา้จอ Live View

คาํแนะนํา
เมื�อใชง้านแฟลชของผูผ้ลติอื�น เชน่ แฟลชสตดูโิอ การแสดงภาพ Live View อาจจะมดืสําหรับคา่ความเร็วชตัเตอรบ์างคา่ เมื�อต ั�งคา่ [แสดง Live
View] ไวท้ี� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] Live View จะแสดงภาพใหส้วา่งเพื�อท ี�ทา่นจะไดต้รวจสอบองคป์ระกอบภาพไดโ้ดยงา่ย

หมายเหตุ
ไมส่ามารถตั�งคา่ [แสดง Live View] ไปที� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[ภาพเคลื�อนไหว]
[สโลและควกิโมชั�น]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�ง [แสดง Live View] ไวท้ี� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ความสวา่งของภาพที�ถา่ยจะไมเ่ทา่กนักบัภาพที�แสดงดว้ย Live View

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แสดง Live View] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เสน้ตาราง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงเสน้ตารางหรอืไม ่เสน้ตารางจะชว่ยทา่นในการจัดองคป์ระกอบของภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
เสน้กฎสามสว่น:
วางวตัถไุวใ้กลก้บัหนึ�งในเสน้ตารางที�แบง่ภาพออกเป็นสามสว่น เพื�อใหภ้าพมอีงคป์ระกอบที�สมดลุ
ตารางสี�เหล ี�ยม:
ตารางสี�เหล ี�ยมจัตรัุสชว่ยใหต้รวจสอบแนวระดบัขององคป์ระกอบในภาพไดง้า่ยขึ�น เหมาะสําหรับการประเมนิองคป์ระกอบของภาพ เมื�อ
ถา่ยภาพววิ ภาพระยะใกล ้หรอืทําสําเนาภาพ
ต.สี�เหล ี�ยม+ ทแยงมมุ:
วางวตัถบุนเสน้แนวทะแยง เพื�อแสดงความร ูส้กึฮกึเหมิและมพีลงั
ปิด:
ไมแ่สดงเสน้ตาราง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [เสน้ตาราง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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FINDER/MONITOR

ตั�งคา่วธิกีารสลบัการแสดงผลระหวา่งชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสแ์ละหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
เมื�อทา่นมองไปในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์เซน็เซอรต์าจะตอบสนองและกลอ้งจะเปลี�ยนไปแสดงผลในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์
โดยอตัโนมตัิ
ชอ่งมองภาพ(แมนนวล):
หนา้จอจะปิดลงและจะแสดงภาพเฉพาะในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นั�น
หนา้จอ(แมนนวล):
ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสถ์กูปิด และแสดงภาพบนหนา้จอเสมอ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�น [FINDER/MONITOR] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ  
MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง], [ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] → ตั�งคา่ [เลอืก Finder/Monitor] ให ้
กบัคยีท์ี�ตอ้งการ

หากทา่นตอ้งการคงการแสดงผลบนชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสห์รอืการแสดงผลบนจอภาพไว ้ใหต้ั�งคา่ [FINDER/MONITOR] ไปที� [ชอ่งมอง
ภาพ(แมนนวล)] หรอื [หนา้จอ(แมนนวล)] ไวล้ว่งหนา้ 
ทา่นสามารถปิดจอภาพไวเ้มื�อละสายตาจากชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสใ์นขณะบนัทกึภาพ โดยตั�งคา่การแสดงผลบนจอภาพไปที� [ปิดหนา้จอ]
โดยใชปุ้่ ม DISP เลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม DISP] → [จอ] และกาเครื�องหมายถกูที� [ปิดหนา้จอ] ไวล้ว่งหนา้

หมายเหตุ
เมื�อดงึจอภาพออก เซน็เซอรต์าของกลอ้งจะไมต่รวจจับดวงตาของทา่นที�เขา้ไปใกล ้แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [FINDER/MONITOR] ไปที� [อตัโนมตั]ิ
ก็ตาม ภาพจะแสดงขึ�นท ี�จอภาพตอ่ไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [FINDER/MONITOR] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความสวา่งหนา้จอ

ปรับความสวา่งของหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
แมนนวล:
ปรับความสวา่งไดภ้ายในชว่ง –2 ถงึ +2
สภาพแสงแดดจา้:
ปรับความสวา่งใหเ้หมาะสําหรับการถา่ยภาพกลางแจง้

หมายเหตุ
การตั�งคา่ [สภาพแสงแดดจา้] สวา่งเกนิไปสําหรับการถา่ยภาพในรม่ ตั�งคา่ [ความสวา่งหนา้จอ] ไปที� [แมนนวล] สําหรับการถา่ยภาพในรม่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ความสวา่งหนา้จอ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความสวา่งชอ่งมองภาพ

เมื�อใชช้อ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์ผลติภณัฑจ์ะปรับความสวา่งของชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสต์ามสภาพแวดลอ้ม

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ปรับความสวา่งโดยอตัโนมตัิ
แมนนวล:
เลอืกความสวา่งของชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสภ์ายในชว่ง –2 ถงึ +2

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ความสวา่งชอ่งมองภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ

ปรับอณุหภมูสิขีองชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

รายละเอยีดรายการเมนู
-2 ถงึ +2:
เมื�อทา่นเลอืก “-” หนา้จอชอ่งมองภาพจะเปลี�ยนเป็นสทีี�อบอ ุน่ข ึ�น และเมื�อทา่นเลอืก “+” หนา้จอชอ่งมองภาพจะเปลี�ยนเป็นสทีี�เย็นขึ�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คณุภาพการแสดงผล

ทา่นสามารถเปลี�ยนคณุภาพการแสดงผล

รายละเอยีดรายการเมนู
สงู:  
แสดงผลดว้ยคณุภาพสงู
ปกต:ิ  
แสดงผลดว้ยคณุภาพมาตรฐาน

หมายเหตุ
เมื�อต ั�ง [สงู] ไว ้จะสิ�นเปลอืงพลงังานแบตเตอรี�มากกวา่เมื�อต ั�ง [ปกต]ิ ไว ้

เมื�ออณุหภมูขิองกลอ้งเพิ�มสงูขึ�น การตั�งคา่อาจจะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [คณุภาพการแสดงผล] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปรบัหนา้จอสวา่ง

ใหท้า่นปรับองคป์ระกอบเมื�อถา่ยภาพในสถานที�มดื การยดืระยะเวลาเปิดรับแสงชว่ยใหท้า่นสามารถตรวจสอบองคป์ระกอบบนชอ่งมอง
ภาพ/จอภาพแมใ้นสถานที�มดื เชน่ ภายใตท้อ้งฟ้าตอนกลางคนื

หมายเหตุ
ในระหวา่ง [ปรับหนา้จอสวา่ง], [แสดง Live View] จะสลบัเป็น [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] โดยอตัโนมตั ิและคา่ที�ต ั�งไว ้เชน่ การชดเชยระดบัแสง จะ
ไมป่รากฏบนการแสดงภาพ Live View ขอแนะนําใหใ้ช ้[ปรับหนา้จอสวา่ง] ในสถานที�มดืเทา่นั�น

[ปรับหนา้จอสวา่ง] จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัใินสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อปิดสวติชก์ลอ้ง
เมื�อเปล ี�ยนโหมดถา่ยภาพจาก P/A/S/M เป็นโหมดที�ไมใ่ช ่P/A/S/M
เมื�อต ั�งโหมดโฟกสัไวเ้ป็นอยา่งอื�นนอกเหนอืจากโฟกสัดว้ยตวัเอง
เมื�อส ั�งงาน [ MF Assist]
เมื�อเลอืก [ขยายโฟกสั] ไว ้
เมื�อเลอืก [ตั�งคา่โฟกสั] ไว ้

ในระหวา่ง [ปรับหนา้จอสวา่ง] ความเร็วชตัเตอรอ์าจชา้กวา่ปกตขิณะถา่ยภาพในสถานที�มดื เนื�องจากชว่งความสวา่งที�วดัไดข้ยายออกมาก คา่
ระดบัแสงจงึอาจมกีารเปลี�ยนแปลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แสดง Live View

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง] → กาํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัหนา้จอสวา่ง] ใหก้บัคยีท์ ี�ตอ้งการ1

กดคยีท์ ี�ทา่นไดก้าํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัหนา้จอสวา่ง] ไว ้แลว้ถา่ยภาพ

ความสวา่งเนื�องจาก [ปรับหนา้จอสวา่ง] จะคงอยูต่อ่ไปหลงัถา่ยภาพ
หากตอ้งการใหค้วามสวา่งของจอภาพกลบัสูป่กต ิกดคยีซ์ ึ�งทา่นไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [ปรับหนา้จอสวา่ง] ไวอ้กีครั �ง

2
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ฟอรแ์มต

เมื�อทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบักลอ้งนี�เป็นครั �งแรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง เพื�อประสทิธภิาพที�คงท ี�ของการด์หน่วย
ความจํา พงึระลกึวา่การฟอรแ์มตจะเป็นการลบขอ้มลูทั�งหมดในการด์หน่วยความจําอยา่งถาวร และไมส่ามารถกูก้ลบัคนืมาได ้บนัทกึ
ขอ้มลูที�มคีา่ลงในคอมพวิเตอร ์ฯลฯ

หมายเหตุ
การฟอรแ์มตจะลบขอ้มลูทั�งหมดออกอยา่งถาวร รวมทั�งภาพท ี�ป้องกนัไวแ้ละการตั�งคา่ที�บนัทกึไว ้(ตั�งแต ่M1 ถงึ M4)

ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึจะตดิสวา่งในระหวา่งที�ทําการฟอรแ์มต หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่ง

ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในกลอ้งนี� หากทา่นฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในคอมพวิเตอร ์การด์หน่วยความจําอาจไมส่ามารถใชไ้ด ้ขึ�นอย ูก่บั
รปูแบบของการฟอรแ์มต

การฟอรแ์มตอาจใชเ้วลาสองสามนาท ีขึ�นอย ูก่บัการด์หน่วยความจํา

ทา่นไมส่ามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําไดห้ากแบตเตอรี�เหลอืนอ้ยกวา่ 1%

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ฟอรแ์มต] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ1

307



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

หมายเลขไฟล์

เลอืกวธิกํีาหนดหมายเลขไฟลใ์หก้บัภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
ตอ่เนื�อง:
ผลติภณัฑจ์ะกําหนดหมายเลขใหไ้ฟลต์ามลําดบัไปจนถงึ "9999" โดยไมร่เีซต็หมายเลขใหม่
เร ิ�มใหม ่:
ผลติภณัฑร์เีซต็หมายเลขเมื�อบนัทกึไฟลใ์นโฟลเดอรใ์หมแ่ละกําหนดหมายเลขใหไ้ฟลโ์ดยเริ�มจาก "0001"  
(ในกรณีที�โฟลเดอรบ์นัทกึมไีฟลบ์รรจอุยู ่จะใชห้มายเลขถดัจากหมายเลขสงูสดุหนึ�งหมายเลข)

คาํแนะนํา
การตั�งคา่สําหรับ [หมายเลขไฟล]์ จะถกูนํามาใชท้ั�งกบัชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2

แมว้า่ทา่นจะเปลี�ยนการต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] แลว้ แตห่มายเลขไฟลจ์ะตอ่เนื�องกบัการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุในชอ่งเสยีบแตล่ะชอ่ง
โดยการตั�งคา่ [หมายเลขไฟล]์ ไวท้ี� [ตอ่เนื�อง]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [หมายเลขไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ชื�อไฟล ์

ทา่นสามารถระบอุกัขระสามตวัแรกของชื�อไฟลสํ์าหรับภาพที�ถา่ย

หมายเหตุ
สามารถป้อนไดเ้ฉพาะอกัขระที�เป็นตวัอกัษรพมิพใ์หญ ่ตวัเลข และเครื�องหมายขดีลา่งเทา่นั�น อยา่งไรก็ตาม ไมส่ามารถใชเ้ครื�องหมายขดีลา่งเป็น
อกัขระตวัแรกได ้

อกัขระสามตวัของชื�อไฟลท์ี�ทา่นระบโุดยใช ้[ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ จะถกูนํามาใชก้บัภาพที�ถา่ยหลงัเปลี�ยนการต ั�งคา่เทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ชื�อไฟล]์1

เลอืกชอ่งป้อนขอ้มลูสาํหรบัชื�อไฟลเ์พื�อแสดงแป้นพมิพบ์นหนา้จอ จากน ั�นป้อนอกัขระสามตวัที�ทา่นเลอืก

การตั�งคา่สําหรับ [ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ จะถกูนํามาใชท้ั�งกบัชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2

2
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แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ

แสดงเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดข้องการด์หน่วยความจํา รวมทั�งแสดงจํานวนภาพนิ�งท ี�สามารถบนัทกึไดข้องการด์หน่วย
ความจําที�เสยีบอยู่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ: ใหส้าํคญักบัสื�อบนัทกึ

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึ [ชอ่ง 1] คอืการตั�งคา่เริ�มตน้ หากไมต่อ้งการเปลี�ยนแปลงการต ั�งคา่ และจะใชก้ารด์หน่วย
ความจําเพยีงอนัเดยีว ใหใ้ชช้อ่งเสยีบ 1

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกสื�อในชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกสื�อในชอ่งเสยีบ 2

คาํแนะนํา
หากตอ้งการบนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หน่วยความจําสองชดุพรอ้มกนั หรอืคน้หาภาพที�บนัทกึไวใ้นชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําสองชดุตาม
ประเภทของภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว) ใหใ้ช ้[โหมดบนัทกึภาพ]

หมายเหตุ
ชอ่งเสยีบ 2 รองรับสื�อ Memory Stick PRO Duo และการด์ SD ชอ่งเสยีบ 1 รองรับเฉพาะการด์ SD เทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ] → [ใหส้าํคญักบัสื�อบนัทกึ] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

ทา่นสามารถเลอืกวธิกีารบนัทกึภาพได ้เชน่ บนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หน่วยความจําสองชดุ หรอืบนัทกึภาพประเภทตา่ง ๆ ลงใน
การด์หน่วยความจําสองชดุ

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
บนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
บนัทกึพรอ้มกนั ( ):
บนัทกึภาพนิ�งลงในการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุ และบนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�
ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
บนัทกึพรอ้มกนั ( ):
บนัทกึภาพนิ�งลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุ
บ.พรอ้ม ( / ):
บนัทกึภาพนิ�งและภาพเคล ื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุ
จดัเรยีง(RAW/JPEG):
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และ
บนัทกึภาพในรปูแบบ JPEG ลงในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง บนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์
หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
จดัเรยีง(JPEG/RAW):
บนัทกึภาพในรปูแบบ JPEG ลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และ
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ลงในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง บนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์
หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
จดัเรยีง( / ):
บนัทกึภาพนิ�งลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง

คาํแนะนํา
แมเ้มื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [จัดเรยีง(RAW/JPEG)] หรอื [จัดเรยีง(JPEG/RAW)] หากไมไ่ดเ้ลอืก [RAW & JPEG] ในสว่น [ รปู
แบบไฟล]์ กลอ้งจะบนัทกึไฟลใ์นรปูแบบที�เลอืกเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ] → [โหมดบนัทกึภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ: สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั ิ

หากการด์หน่วยความจําเต็มขณะใชง้าน หรอืลมืใสก่ารด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบ ทา่นสามารถบนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําอกี
อนัหนึ�งได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�งโดยอตัโนมตั ิเมื�อการด์หน่วยความจําเต็มขณะใชง้าน หรอืลมืใสก่ารด์หน่วยความ
จํา
ปิด:
กลอ้งไมทํ่าการ [สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ

วธิกีารที�กลอ้งเปลี�ยนชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ใชง้านอยู่
เมื�อต ั�ง [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [ปกต]ิ:
เมื�อไมส่ามารถบนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยู ่[ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] จะเปลี�ยนโดยอตัโนมตั ิและบนัทกึภาพลงใน
การด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�ง  
เมื�อการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�งเต็มหลงัจากที�เปล ี�ยน กลอ้งจะเริ�มบนัทกึในชอ่งเสยีบเดมิอกีครั �ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]

: การบนัทกึภาพ
(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): เปลี�ยนการด์หน่วยความจํานั�นเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้

เมื�อบนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หนว่ยความจาํสองอนัในเวลาเดยีวกนั:

บนัทกึภาพนิ�งโดยต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
บนัทกึภาพนิ�งหรอืภาพเคลื�อนไหวโดยต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บ.พรอ้ม ( / )]

กลอ้งจะหยดุการบนัทกึพรอ้มกนั เมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม เมื�อถอดการด์หน่วยความจําที�เต็มออก กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลง
ในการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�ง  
เมื�อเปล ี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มการบนัทกึพรอ้มกนัดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกไวอ้กีครั �ง

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ] → [สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [บ.พรอ้ม ( / )])

: การบนัทกึพรอ้มกนัใชง้านได ้
: การบนัทกึถกูปิดใชง้าน
: ไมส่ามารถบนัทกึภาพเดยีวกนัพรอ้มกนัได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

ภาพที�ไมไ่ดบ้นัทกึพรอ้มกนั (ตวัอยา่งเชน่: ภาพนิ�งขณะ [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]) จะถกูบนัทกึตอ่ไปในการด์หน่วยความจําอกีอนั
หากการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็ม
เมื�อการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็มขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหวจะถกูบนัทกึตอ่ไปในการด์หน่วยความจําอกีอนั
จนกวา่การบนัทกึที�ดําเนนิการอยูจ่ะเสร็จสิ�น

เมื�อบนัทกึภาพแยกกนัในการด์หนว่ยความจาํในรปูแบบ RAW และรปูแบบ JPEG:

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [จัดเรยีง(RAW/JPEG)] หรอื [จัดเรยีง(JPEG/RAW)] และตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [RAW
& JPEG]

กลอ้งจะหยดุบนัทกึเมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม เมื�อทา่นถอดการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้ออก กลอ้งจะเริ�มบนัทกึทั�งรปู
แบบ RAW และ JPEG ลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั  
เมื�อทา่นเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้เป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มทําการบนัทกึภาพทั�งสองประเภทแยกกนั
ดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกอกีครั �ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [จัดเรยีง(RAW/JPEG)])

: ภาพจะถกูจัดเรยีงตามรปูแบบไฟล์
: การบนัทกึภาพนิ�งถกูปิดใชง้าน (สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวได)้
: ไมส่ามารถจัดเรยีงภาพได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
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(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

เมื�อการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็มขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั

เมื�อบนัทกึภาพนิ�งและภาพเคล ื�อนไหวแยกกนัในการด์หนว่ยความจาํสองอนั:

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [จัดเรยีง( / )]

เมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม ทั�งภาพน ิ�งและภาพเคล ื�อนไหวจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั  
เมื�อทา่นเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้เป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มทําการบนัทกึภาพทั�งสองประเภทแยกกนั
ดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกอกีครั �ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [จัดเรยีง( / )])

: ภาพจะถกูจัดเรยีงตามประเภทของภาพ
: ไมส่ามารถจัดเรยีงภาพได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

คาํแนะนํา
ภาพจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�แสดงบนจอภาพดว้ยสญัลกัษณล์กูศร หลงัจากกลอ้งเปลี�ยนชอ่งเสยีบโดยใช ้[สลบัสื�อ
บนัทกึอตัโนมตั]ิ ใหเ้ปลี�ยนการด์หน่วยความจําในชอ่งเดมิเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้

หากตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [ปกต]ิ การตั�งคา่สําหรับ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] จะเปลี�ยนอตัโนมตัเิมื�อชอ่งเสยีบเปลี�ยน หากทา่นตอ้งการ
บนัทกึในชอ่งเสยีบที�ใชง้านอยูก่อ่นที�จะเปล ี�ยน ใหเ้ลอืกชอ่งเสยีบที�ตอ้งการอกีครั �งโดยใช ้[ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]

หากทา่นตอ้งการบนัทกึภาพตอ่เนื�องโดยใชก้ารตั�งคา่ที�เลอืกดว้ย [โหมดบนัทกึภาพ] และ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ใหต้ั�งคา่ [สลบัสื�อบนัทกึ
อตัโนมตั]ิ เป็น [ปิด]

แมว้า่กลอ้งจะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในการด์หน่วยความจําสองอนัโดยใช ้[สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องจะอย ูท่ ี�ประมาณ 29
นาทตีอ่การบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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เลอืกโฟลเดอร ์REC

ถา้ตั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ ไปที� [รปูแบบปกต]ิ และม ี2 โฟลเดอรข์ ึ�นไป ทา่นสามารถเลอืกโฟลเดอรใ์นการด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึภาพ
ได ้

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเลอืกโฟลเดอรเ์มื�อต ั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ ไวท้ี� [รปูแบบวนัที�]

ถา้ตั�ง [โหมดบนัทกึภาพ] เป็นคา่อื�นท ี�ไมใ่ช ่[ปกต]ิ ทา่นสามารถเลอืกโฟลเดอรร์ว่มในการด์หน่วยความจําทั�งสองอนัไดเ้ทา่นั�น ถา้ไมม่โีฟลเดอร์
รว่ม ทา่นสามารถสรา้งไดโ้ดยใช ้[แฟ้มภาพใหม]่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชื�อโฟลเดอร ์
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU→ (ต ั�งคา่)→[เลอืกโฟลเดอร ์REC]→โฟลเดอรท์ ี�ตอ้งการ1
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แฟ้มภาพใหม่

สรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นการด์หน่วยความจําสําหรับบนัทกึภาพนิ�ง โฟลเดอรใ์หมจ่ะถกูสรา้งดว้ยหมายเลขที�เพ ิ�มข ึ�นทลีะ 1 จากหมายเลข
สงูสดุที�ใชใ้นปัจจบุนั ภาพจะถกูบนัทกึในโฟลเดอรท์ี�สรา้งขึ�นใหม ่

หมายเหตุ
เมื�อทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�เคยใชก้บัอปุกรณอ์ื�นลงในผลติภณัฑน์ี�แลว้ทําการถา่ยภาพ โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึ�นมาเองโดยอตัโนมตัิ

โฟลเดอรห์นึ�งบรรจภุาพไดส้งูสดุ 4,000 ภาพ เมื�อมภีาพเกนิจํานวนที�โฟลเดอรบ์รรจไุด ้โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึ�นมาเองโดยอตัโนมตัิ

ถา้ตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี�คา่อื�นซ ึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ จะมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หมท่ี�มหีมายเลขโฟลเดอรม์ากกวา่โฟลเดอรท์ี�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�นของ
การด์หน่วยความจําที�เสยีบอยูใ่นชอ่งเสยีบไปหนึ�งตวัเลข

ถา้ตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี�คา่อื�นซ ึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ และมกีารถา่ยภาพแลว้ โฟลเดอรใ์หมอ่าจถกูสรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU→ (ต ั�งคา่)→[แฟ้มภาพใหม]่1
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ชื�อโฟลเดอร ์

ภาพนิ�งถกูบนัทกึไวใ้นโฟลเดอรท์ี�สรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัใินโฟลเดอร ์DCIM ในการด์หน่วยความจํา ทา่นสามารถเปลี�ยนวธิกีารกําหนดชื�อ
โฟลเดอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
รปูแบบปกต:ิ
รปูแบบชื�อโฟลเดอรเ์ป็นดงันี�: หมายเลขโฟลเดอร ์+ MSDCF  
ตวัอยา่งเชน่: 100MSDCF
รปูแบบวนัที�:
รปูแบบชื�อโฟลเดอรเ์ป็นดงันี�: หมายเลขโฟลเดอร ์+ ปี (ตวัเลขสดุทา้ย)/ดด/วว  
ตวัอยา่งเชน่: 10070405(หมายเลขโฟลเดอร:์ 100, วนัที�: 04/05/2017)

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ สําหรับภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ชื�อโฟลเดอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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กูฐ้านขอ้มลูภาพ

หากประมวลผลไฟลภ์าพบนเครื�องคอมพวิเตอร ์อาจเกดิปัญหากบัไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ ในกรณีดงักลา่ว ภาพในการด์หน่วยความจําจะไม่
แสดงในผลติภณัฑน์ี� หากเกดิปัญหานี�ข ึ�นใหซ้อ่มแซมไฟลโ์ดยใช ้[กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

หมายเหตุ
ใชแ้บตเตอรี�ท ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอ ขณะซอ่มแซมภาพ หากแบตเตอรี�มพีลงังานตํ �า อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายแกข่อ้มลูได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กูฐ้านขอ้มลูภาพ] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ → [ตกลง]1
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สญัญาณเสยีง

เลอืกวา่จะใหผ้ลติภณัฑส์ง่เสยีงหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เสยีงจะดงัขึ�น เชน่ เมื�อปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง เป็นตน้
ปิด:
ไมม่เีสยีง

หมายเหตุ
ถา้ตั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF ตอ่เนื�อง] กลอ้งจะไมส่ง่เสยีงบปีขณะโฟกสัไปยงัวตัถุ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [สญัญาณเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เวลาเร ิ�มประหยดัพง.

ตั�งรอบระยะเวลาใหเ้ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังานโดยอตัโนมตัเิมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน เพื�อป้องกนัแบตเตอรี�เส ื��อมประสทิธภิาพ หาก
ตอ้งการกลบัสูโ่หมดถา่ยภาพ ใหใ้ชง้านกลอ้ง เชน่ กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
30 นาท/ี5 นาท/ี2 นาท/ี1 นาท/ี10 วนิาที

หมายเหตุ
ปิดผลติภณัฑเ์มื�อไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน

ฟังกช์ั�นประหยดัพลงังานจะไมทํ่างานขณะจา่ยพลงังานผา่น USB แสดงภาพสไลดโ์ชว ์ขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว หรอืเมื�อเช ื�อมตอ่กบั
คอมพวิเตอรห์รอืทวีี

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [เวลาเร ิ�มประหยดัพง.] → คา่ที�ตอ้งการ1
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อณุหภมูปิิดอตัโนมตั ิ

ตั�งคา่อณุหภมูขิองกลอ้งที�จะส ั�งงานใหก้ลอ้งปิดสวติชเ์องโดยอตัโนมตัใินขณะถา่ยภาพ เมื�อต ั�งคา่ไปที� [สงู] ทา่นจะสามารถถา่ยภาพตอ่
เนื�องได ้แมก้ลอ้งจะมอีณุหภมูสิงูกกวา่ปกตกิ็ตาม

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
กําหนดอณุหภมูมิาตรฐานที�จะทําใหก้ลอ้งปิดสวติช์
สงู:
กําหนดอณุหภมูทิี�จะทําใหก้ลอ้งปิดสวติชใ์หส้งูกวา่ [ปกต]ิ
หมายเหต ุเมื�อต ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ ี� [สงู]

หา้มถา่ยภาพในขณะที�ถอืกลอ้งอยูใ่นมอื ใชข้าตั�งกลอ้ง
การใชง้านกลอ้งในขณะที�ถอืกลอ้งอยูใ่นมอืเป็นเวลานานๆ อาจทําใหไ้ดรั้บแผลไหมท้ี�เกดิจากความรอ้นที�มอีณุหภมูตํิ �า

ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสาํหรบัภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ ี� [สงู]
เมื�อกลอ้งเริ�มบนัทกึภาพตามคา่เริ�มตน้หลงัจากปิดสวติชก์ลอ้งไวส้กัครู ่ระยะเวลาที�ใชไ้ดสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�องจะเป็น
ดงันี� คา่ตอ่ไปนี�แสดงเวลาตอ่เนื�องจากในขณะท ี�กลอ้งเริ�มบนัทกึจนกระทั�งกลอ้งหยดุทําการบนัทกึ

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 20°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 30°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi)

หมายเหตุ
แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ี� [สงู] ก็ตาม แตร่ะยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดอ้าจไมเ่ปลี�ยนแปลง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพ
หรอือณุหภมูขิองกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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รโีมทควบคมุ IR

ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ี�และถา่ยภาพโดยใชปุ้่ ม SHUTTER, ปุ่ ม 2SEC (หน่วงชตัเตอร ์2 วนิาท)ี และปุ่ ม START/STOP (หรอื
ปุ่ มภาพเคลื�อนไหว (RMT-DSLR2 เทา่นั�น)) บนรโีมทคอนโทรลไรส้าย RMT-DSLR1 (แยกจําหน่าย) และ RMT-DSLR2 (แยก
จําหน่าย) โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านสําหรับรโีมทคอนโทรลอนิฟราเรดประกอบดว้ย

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ยอมใหร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดทํางาน
ปิด:
ไมย่อมใหร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดทํางาน

หมายเหตุ
เลนสห์รอืเลนสฮ์ดูอาจบงัเซน็เซอรอ์นิฟราเรดระยะไกล ที�เป็นตวัรับสญัญาณ ใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดในตําแหน่งที�สญัญาณสามารถไปถงึ
ผลติภณัฑไ์ด ้

เมื�อต ั�ง [รโีมทควบคมุ IR] ไวท้ี� [เปิด] ผลติภณัฑจ์ะไมเ่ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังาน ตั�งคา่ [ปิด] หลงัจากใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด

รโีมทคอนโทรลอนิฟราเรดจะไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [รโีมทควบคมุ IR] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตวัเลอืก NTSC/PAL

แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑบ์นทวีรีะบบ NTSC/PAL

หมายเหตุ
ถา้ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�ไดฟ้อรแ์มทดว้ยระบบวดิโีออื�นกอ่นหนา้นี� จะมขีอ้ความแจง้วา่ทา่นตอ้งฟอรแ์มทการด์ใหมอ่กีครั �งปรากฏข ึ�น  
หากตอ้งการบนัทกึดว้ยระบบอื�น ใหฟ้อรแ์มทการด์หน่วยความจําใหมอ่กีครั �งหรอืใชก้ารด์หน่วยความจําอนัอื�น

เมื�อทา่นดําเนนิการ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] และการตั�งคา่ถกูเปลี�ยนจากการต ั�งคา่เริ�มตน้ ขอ้ความ "เลอืกใชง้านในระบบ NTSC" หรอื "เลอืกใช ้
งานในระบบ PAL" จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอเริ�มตน้

เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไปที� PAL ชอ่งมองภาพหรอืจอภาพของกลอ้งหรอืหนา้จอของอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่ HDMI อาจมอีาการภาพหาย
ชั�วขณะหน ึ�งในสถานการณต์อ่ไปนี� ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

เมื�อทา่นเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวขณะต ั�งคา่โหมดการถา่ยไปที�โหมดอ ื�นท ี�ไมใ่ช ่  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 
เมื�อทา่นเปลี�ยนโหมดจาก  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  ไปเป็นโหมดอื�น
เมื�อทา่นดภูาพเคลื�อนไหวเป็นครั �งแรกหลงัจากเปลี�ยนเป็นโหมดดภูาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืก NTSC/PAL] → [ตกลง]1
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ต ั�งคา่ HDMI: ความละเอยีด HDMI

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครื�องทวี ีHigh Definition (HD) ที�ชอ่งตอ่ HDMI ดว้ยสาย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นจะสามารถ
เลอืกความละเอยีด HDMI ที�ใชใ้นการสง่ภาพไปยงัเครื�องทวีไีด ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ผลติภณัฑจ์ะระบทุวี ีHD และตั�งความละเอยีดของสญัญาณออกโดยอตัโนมตัิ
2160p/1080p:
สง่สญัญาณออกที�ระดบั 2160p/1080p
1080p:
สง่สญัญาณออกที�คณุภาพของภาพระดบั HD (1080p)
1080i:
สง่สญัญาณออกที�คณุภาพของภาพระดบั HD (1080i)

หมายเหตุ
หากภาพแสดงอยา่งไมถ่กูตอ้ง เมื�อใชก้ารตั�งคา่ [อตัโนมตั]ิ ใหเ้ลอืก [1080i], [1080p] หรอื [2160p/1080p] ขึ�นอย ูก่บัทวีทีี�จะเช ื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ความละเอยีด HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: สลบั 24p/60p (ภาพเคลื�อนไหว) (เฉพาะที�ใชง้านรว่มกบัรุน่ 1080 60i ได)้

ทา่นสามารถตั�งคา่ 1080/24p หรอื 1080/60p เป็นรปูแบบสญัญาณออก HDMI เมื�อต ั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [24p 50M], [24p
60M] หรอื [24p 100M]

รายละเอยีดรายการเมนู
60p:
สง่สญัญาณออกภาพเคลื�อนไหวเป็น 60p
24p:
สง่สญัญาณออกภาพเคลื�อนไหวเป็น 24p

หมายเหตุ
ขั�นตอนท ี� 1 และ 2 สามารถตั�งคา่สลบักนัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ความละเอยีด HDMI] → [1080p]1

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ สลบั 24p/60p] → คา่ที�ตอ้งการ2
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ต ั�งคา่ HDMI: แสดงขอ้มลู HDMI

เลอืกวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงขอ้มลูการถา่ยภาพ เมื�อเช ื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัทวีดีว้ยสาย HDMI (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงขอ้มลูถา่ยภาพบนหนา้จอทวีี
ภาพที�บนัทกึและขอ้มลูถา่ยภาพจะแสดงบนหนา้จอทวี ีโดยไมแ่สดงอะไรบนจอภาพของกลอ้ง

ปิด:
ไมแ่สดงขอ้มลูถา่ยภาพบนหนา้จอทวีี
เฉพาะภาพที�บนัทกึเทา่นั�นท ี�จะแสดงบนหนา้จอทวี ีขณะที�ภาพท ี�บนัทกึและขอ้มลูถา่ยภาพจะแสดงบนจอภาพของกลอ้ง

หมายเหตุ
เมื�อตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีทีี�รองรับ 4K จะมกีารเลอืก [ปิด] โดยอตัโนมตัิ

หากทา่นตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [XAVC S 4K] และถา่ยภาพเคลื�อนไหวในขณะท ี�กลอ้งเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI ภาพจะไมแ่สดงบน
จอภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [แสดงขอ้มลู HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: สญัญาณออก TC (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งวา่จะแบง่หรอืไมแ่บง่ชั�นขอ้มลู TC (ไทมโ์คด้) บนสญัญาณออกผา่นขั�วตอ่ HDMI เมื�อสง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณก์ารใชง้านระดบั
มอือาชพีอื�น ๆ  
ฟังกช์ั�นน ี�จะแบง่ชั�นขอ้มลูของไทมโ์คด้บนสญัญาณออก HDMI โดยผลติภณัฑจ์ะสง่ขอ้มลูไทมโ์คด้เป็นสญัญาณดจิติอล ไมใ่ชเ่ป็นภาพ
ที�แสดงบนหนา้จอ จากนั �นอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่สามารถถอดขอ้มลูเวลาออกมาจากสญัญาณดจิติอล

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
สง่สญัญาณไทมโ์คด้ออกไปยงัอปุกรณอ์ื�น
ปิด:
ไมส่ง่สญัญาณไทมโ์คด้ออกไปยงัอปุกรณอ์ื�น

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ สญัญาณออก TC] ไวท้ี� [เปิด] กลอ้งอาจไมส่ง่ออกภาพไปยงัทวีหีรอือปุกรณบ์นัทกึอยา่งถกูตอ้ง ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง [
สญัญาณออก TC] ไปที� [ปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ สญัญาณออก TC] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: ควบคมุ REC (ภาพเคลื�อนไหว)

หากทา่นเชื�อมตอ่กลอ้งกบัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก ทา่นสามารถใชก้ลอ้งสั�งงานเคร ื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่จากระยะไกลใหเ้ริ�ม/
หยดุการบนัทกึ

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:

กลอ้งสามารถสง่คําสั�งบนัทกึไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก  
กลอ้งกําลงัสง่คําสั�งบนัทกึไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก

ปิด:
กลอ้งไมส่ามารถสง่คําสั�งไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกใหเ้ริ�ม/หยดุการบนัทกึ

หมายเหตุ
ใชง้านไดสํ้าหรับเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกที�สนับสนุน [ ควบคมุ REC]

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�น [ ควบคมุ REC] ใหต้ั�งโหมดถา่ยภาพเป็น  (ภาพเคลื�อนไหว)

เมื�อต ั�ง [ สญัญาณออก TC] ไวท้ี� [ปิด] ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�น [ ควบคมุ REC]

แมเ้มื�อ  ปรากฏขึ�น เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกอาจทํางานไมถ่กูตอ้ง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่หรอืสถานะของเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่
ตรวจสอบวา่เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกทํางานถกูตอ้งหรอืไมก่อ่นใชง้าน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ ควบคมุ REC] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: ควบคมุสาํหรบั HDMI

เมื�อเช ื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีทีี�รองรับ “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ี�โดยการ
เล็งรโีมทคอนโทรลของทวีไีปที�ทวี ี

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี
ปิด:
ทา่นไมส่ามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี

หมายเหตุ
หากทา่นตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีโีดยใชส้าย HDMI รายการเมนูที�สามารถใชไ้ดจ้ะมจํีากดั

[ควบคมุสําหรับ HDMI] จะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัทวีทีี�รองรับ “BRAVIA” Sync เทา่นั�น นอกจากนี� การใชง้าน SYNC MENU ยงัแตกตา่งออกไป ขึ�นอย ู่
กบัทวีทีี�ทา่นใชอ้ยู ่หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเครื�องทวี ี

หากผลติภณัฑทํ์างานไมต่รงตามที�ตอ้งการเพื�อตอบสนองตอ่รโีมทคอนโทรลของทวี ีเมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัทวีขีองผูผ้ลติรายอื�นโดยใชก้าร
เชื�อมตอ่ HDMI ใหเ้ลอืก MENU → (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ HDMI] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → [ปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ควบคมุสาํหรบั HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1

เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีที ี�รองรบั “BRAVIA” Sync

สญัญาณเขา้ของทวีจีะถกูสลบัโดยอตัโนมตั ิและภาพในผลติภณัฑน์ี�จะแสดงข ึ�นท ี�จอทวี ี

2

กดปุ่ ม SYNC MENU บนรโีมทคอนโทรลของทวี ี3

ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีไีด้4
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เชื�อมตอ่ USB

เลอืกวธิกีารเชื�อมตอ่ USB เมื�อตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ปิด] ไวล้ว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage หรอื MTP โดยอตัโนมตั ิโดยขึ�นอย ูก่บัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์USB อื�น ๆ ที�จะเช ื�อมตอ่
Mass Storage:
ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage ระหวา่งผลติภณัฑน์ี� คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ ์USB อื�น ๆ
MTP:
ทําการเชื�อมตอ่แบบ MTP ระหวา่งผลติภณัฑน์ี� คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ ์USB อื�น ๆ

เป้าหมายในการเชื�อมตอ่คอืการด์หน่วยความจําที�อย ูใ่นชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1

PC รโีมท:
ใช ้Imaging Edge เพื�อส ั�งงานผลติภณัฑน์ี�จากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นตา่งๆ เชน่ การถา่ยภาพและการจัดเก็บภาพลงใน
คอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
อาจใชเ้วลาครูห่นึ�งในการเช ื�อมตอ่ระหวา่งผลติภณัฑน์ี�กบัเครื�องคอมพวิเตอรเ์มื�อต ั�งคา่ [เชื�อมตอ่ USB] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง
ตั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [เชื�อมตอ่ USB] → คา่ที�ตอ้งการ1

331



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�งคา่ USB LUN

เพิ�มระดบัความเขา้กนัไดโ้ดยจํากดัฟังกช์ั�นของการเช ื�อมตอ่ USB

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายตวั:  
โดยปกตจิะใช ้[หลายตวั]
ตวัเดยีว:  
ตั�งคา่ [ตั�งคา่ USB LUN] ไปที� [ตวัเดยีว] เฉพาะเมื�อทําการเชื�อมตอ่ไมไ่ดเ้ทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ USB LUN] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เครื�องชารจ์ USB

ตั�งวา่จะจา่ยพลงังานผา่นสาย USB หรอืไมเ่มื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์USB

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
จา่ยพลงังานใหผ้ลติภณัฑผ์า่นสาย USB เมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
ปิด:
ไมจ่า่ยพลงังานใหผ้ลติภณัฑผ์า่นสาย USB เมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ ถา้ทา่นใชอ้ะแดปเตอร ์AC ที�ใหม้าดว้ย จะมี
การจา่ยพลงังานแมเ้มื�อเลอืก [ปิด] ไว ้

หมายเหตุ
ใสแ่บตเตอรี�เขา้ไปในผลติภณัฑเ์พื�อจา่ยพลงังานผา่นสาย USB

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [เครื�องชารจ์ USB] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจดัเก็บภาพนิ�ง

ตั�งคา่วา่จะใหบ้นัทกึภาพนิ�งท ั�งในกลอ้งและในคอมพวิเตอรห์รอืไมใ่นระหวา่งที�ถา่ยภาพ PC Remote การตั�งคา่นี�จะเป็นประโยชนเ์มื�อ
ทา่นตอ้งการตรวจสอบภาพที�บนัทกึไวใ้นกลอ้งโดยไมต่อ้งปลอ่ยกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
PC เทา่น ั�น:
บนัทกึภาพนิ�งเฉพาะในคอมพวิเตอรเ์ทา่นั�น
PC+กลอ้ง:
บนัทกึภาพนิ�งในคอมพวิเตอรแ์ละกลอ้ง

หมายเหตุ
ระหวา่งที�ทําการถา่ยภาพ PC Remote ทา่นจะไมส่ามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สําหรับ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง] ได ้ปรับการตั�งคา่กอ่นที�จะเร ิ�มทําการ
ถา่ยภาพ

หากการด์หน่วยความจําที�ใสเ่ขา้ไปในกลอ้งไมส่ามารถบนัทกึได ้ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้แมว้า่จะเลอืก [PC+กลอ้ง] ก็ตาม

หากทา่นเลอืก [PC+กลอ้ง] และไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเขา้ในกลอ้ง ทา่นจะไมส่ามารถกดชตัเตอรไ์ด ้แมว้า่จะตั�งคา่ [ถา่ยโดยไมม่กีารด์] ไวท้ี�
[อนุญาต] ก็ตาม

ขณะถา่ยภาพดว้ย PC รโีมท [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] จะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ โดยไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

ขณะที�ทา่นกําลงัดภูาพนิ�งในกลอ้ง ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใช ้PC Remote ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่ USB
ถา่ยโดยไมม่กีารด์
ตั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

PC รโีมท: ใช ้Imaging Edge เพื�อส ั�งงานผลติภณัฑน์ี�จากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นอยา่งเชน่ การถา่ยภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพวิเตอร์*
MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ PC รโีมท] → [ปลายทางจดัเก็บภาพนิ�ง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

เลอืกประเภทไฟลสํ์าหรับภาพที�ตอ้งการถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรใ์นการถา่ยภาพ PC Remote  
เมื�อทําการถา่ยภาพนิ�งโดยใช ้PC Remote แอปพลเิคชนับนคอมพวิเตอรจ์ะไมแ่สดงภาพจนกวา่จะถา่ยโอนภาพเสร็จสมบรูณ ์เมื�อ
ทําการถา่ยภาพ RAW+JPEG ทา่นสามารถเรง่ความเร็วในการประมวลผลการแสดงภาพไดโ้ดยการถา่ยโอนเฉพาะภาพ JPEG แทนที�จะ
ถา่ยโอนทั�งภาพ RAW และภาพ JPEG

รายละเอยีดรายการเมนู
RAW & JPEG:
ถา่ยโอนทั�งไฟล ์RAW และ JPEG ไปยงัคอมพวิเตอร์
JPEG เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะไฟล ์JPEG ไปยงัคอมพวิเตอร์
RAW เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะไฟล ์RAW ไปยงัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
การตั�งคา่สําหรับ [ภาพใน PC (RAW+J)] ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดใ้นขณะที�ถา่ยภาพดว้ย PC รโีมท ปรับการตั�งคา่กอ่นถา่ยภาพ

[ภาพใน PC (RAW+J)] สามารถตั�งคา่ไดเ้ฉพาะเมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW & JPEG] เทา่นั�น

ขณะถา่ยภาพดว้ย PC รโีมท [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] จะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ โดยไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่ USB
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)
ตั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

PC รโีมท: ใช ้Imaging Edge เพื�อส ั�งงานผลติภณัฑน์ี�จากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นอยา่งเชน่ การถา่ยภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพวิเตอร์*
MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ PC รโีมท] → [ภาพใน PC (RAW+J)] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ภาษา 

เลอืกภาษาที�ตอ้งการใชใ้นรายการเมนู คําเตอืน และขอ้ความตา่งๆ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ ภาษา] → ภาษาที�ตอ้งการ1

336



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�ง วนัที�/เวลา

หนา้จอการตั�งนาฬกิาจะแสดงขึ�นโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นเปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ี�เป็นครั �งแรก หรอืเมื�อแบตเตอร ี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายใน
กลอ้งคายประจอุอกจนหมด เลอืกเมนูนี�เม ื�อทําการตั�งวนัที�และเวลาหลงัจากครั �งแรก

รายละเอยีดรายการเมนู
ปรบัเวลาฤดรูอ้น:  
เลอืกเวลาฤดรูอ้น [เปิด]/[ปิด]
วนัที�/เวลา:  
ตั�งวนัที�และเวลา
รปูแบบวนัที�:  
เลอืกรปูแบบการแสดงวนัที�และเวลา

คาํแนะนํา
หากตอ้งการชารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้ง ใหใ้สแ่บตเตอรี�แลว้ปิดสวติชผ์ลติภณัฑท์ิ�งไว ้24 ชั�วโมงข ึ�นไป

ถา้นาฬกิามกีารรเีซต็ทกุครั �งท ี�ชารจ์แบตเตอรี� อาจเป็นเพราะแบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้งเสื�อมประสทิธภิาพ โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิาร

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�ง วนัที�/เวลา] → คา่ที�ตอ้งการ1

337



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�งคา่ทอ้งที�

ตั�งคา่พื�นท ี�ท ี�ทา่นกําลงัใชผ้ลติภณัฑอ์ยู่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ทอ้งที�] → พื�นท ี�ท ี�ตอ้งการ1
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ขอ้มลูลขิสทิธิ�

เขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ�ลงบนภาพน ิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิ�:
ตั�งคา่วา่จะเขยีนหรอืไมเ่ขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ� ([เปิด]/[ปิด])

หากเลอืก [เปิด] ไอคอน  จะปรากฏบนหนา้จอถา่ยภาพ

ต ั�งคา่ชื�อชา่งภาพ:
ตั�งช ื�อผ ูถ้า่ยภาพ
ต ั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�:
ตั�งช ื�อผ ูถ้อืลขิสทิธิ�
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�:
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�ปัจจบุนั

หมายเหตุ
ทา่นสามารถป้อนไดเ้ฉพาะอกัขระที�เป็นตวัเลขและตวัอกัษร และสญัลกัษณสํ์าหรับ [ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] และ [ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�] ทา่น
สามารถป้อนตวัพยญัชนะไดส้งูสดุ 46 ตวั

ไอคอน  จะปรากฏขึ�นระหวา่งการเปิดดภูาพที�มขีอ้มลูลขิสทิธิ�

เพื�อป้องกนัการใช ้[ขอ้มลูลขิสทิธิ�] โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดล้า้งคอลมัน ์[ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] และ [ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�]
กอ่นที�จะมอบกลอ้งใหผู้อ้ ื�น หรอืใหผู้อ้ ื�นยมืกลอ้ง

Sony จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปัญหาหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการใชง้าน [ขอ้มลูลขิสทิธิ�]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ขอ้มลูลขิสทิธิ�] → คา่ที�ตอ้งการ1

เมื�อเลอืก [ต ั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] หรอื [ต ั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�] แป้นพมิพจ์ะปรากฏบนหนา้จอ ป้อนชื�อท ี�ตอ้งการ2
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เวอรช์ ั�น

แสดงรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี� ตรวจสอบรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี�เม ื�อมกีารอปัเดต เป็นตน้
รวมทั�งแสดงร ุน่ของเลนสด์ว้ยถา้ตดิเลนสท์ี�สามารถใชร้ว่มกบัการอปัเดตเฟิรม์แวร์
รุน่ของอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทจ์ะแสดงในพื�นท ี�เลนสถ์า้ตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทท์ี�สามารถใชร้ว่มกบัการอปัเดตเฟิรม์แวร์

หมายเหตุ
การอปัเดตสามารถทําไดเ้ฉพาะเมื�อแบตเตอร ี�อย ูท่ ี�ระดบั  (แถบแสดงสถานะแบตเตอรี�เหลอื 3 แถบ) ขึ�นไป ใชแ้บตเตอรี�ท ี�ชารจ์มาอยา่ง
เพยีงพอ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [เวอรช์ ั�น]1
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โหมดสาธติ

ฟังกช์ั�น [โหมดสาธติ] จะแสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจําโดยอตัโนมตั ิ(การสาธติ) เมื�อไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งเป็นระยะ
เวลาหนึ�ง โดยปกต ิการตั�งคา่จะอยูท่ี� [ปิด]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ภาพเคลื�อนไหวสาธติจะเริ�มเลน่เองอตัโนมตัถิา้ไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นเวลาประมาณหนึ�งนาท ีจะเลน่เฉพาะภาพเคลื�อนไหว AVCHD
ที�ป้องกนัไวเ้ทา่นั�น  
ตั�งคา่โหมดดภูาพไปที� [ด ูAVCHD] และป้องกนัไฟลภ์าพเคลื�อนไหวท ี�มวีนัที�และเวลาบนัทกึที�เกา่ที�สดุ
ปิด:
ไมแ่สดงการสาธติ

หมายเหตุ
ทา่นสามารถตั�งคา่รายการนี�ไดเ้มื�อกลอ้งรับไฟจากอะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย) เทา่นั�น

เมื�อไมม่ภีาพเคลื�อนไหว AVCHD ที�ป้องกนัไวใ้นการด์หน่วยความจํา ทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [เปิด] ได ้

[โหมดสาธติ] จะแสดงภาพเคลื�อนไหวของการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1 เสมอ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [โหมดสาธติ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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รเีซ็ตการต ั�งคา่

รเีซต็ผลติภณัฑใ์หก้ลบัคนืสูค่า่เริ�มตน้ ถงึแมว้า่ทา่นจะทําการ [รเีซต็การตั�งคา่] ภาพที�บนัทกึไวจ้ะยงัคงอยู่

รายละเอยีดรายการเมนู
รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง:
กําหนดการตั�งคา่ถา่ยภาพหลกัใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้
ต ั�งคา่เร ิ�มตน้:
กําหนดการตั�งคา่ทั�งหมดใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้

หมายเหตุ
ระวงัอยา่ถอดกอ้นแบตเตอรี�ออกขณะรเีซต็

คา่ที�ต ั�งไวด้ว้ย [ปรับ AF ละเอยีด] จะไมถ่กูรเีซต็แมเ้มื�อทําการ [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

การตั�งคา่ของ [โปรไฟลภ์าพ] จะไมถ่กูรเีซต็แมเ้มื�อทําการ [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปรับ AF ละเอยีด
รายการการตั�งคา่เริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [รเีซ็ตการต ั�งคา่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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PlayMemories Mobile

เมื�อใชแ้อปพลเิคชนั PlayMemories Mobile ของสมารท์โฟน ทา่นสามารถถา่ยภาพพรอ้มสั�งงานกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน หรอืถา่ยโอน
ภาพที�บนัทกึไวใ้นกลอ้งไปยงัสมารท์โฟนได ้ดาวนโ์หลดและตดิตั�งแอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์
โฟนของทา่น ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นม ีPlayMemories Mobile ตดิตั�งไวอ้ยูแ่ลว้ ใหอ้ปัเดตเป็นรุน่ลา่สดุ  
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั PlayMemories Mobile ไดท้ี�หนา้สนับสนุน (http://www.sony.net/pmm/)

แอปพลเิคชนัของสมารท์โฟนรุน่ลา่สดุไดร้แีบรนดเ์ป็น Imaging Edge Mobile

หมายเหตุ
ขั�นตอนการใชง้านหรอืการแสดงบนหนา้จออาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการอพัเกรดเวอรช์ั�นในอนาคต

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (NFC รโีมทคอนโทรลดว้ย One-touch)

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน Android ที�ใช ้NFC ได ้โดยสมัผัสอปุกรณท์ั�งสองเขา้ดว้ยกนั จากนั �นส ั�งงานผลติภณัฑ์
โดยใชส้มารท์โฟน  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] โดยการเลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์
โฟน]

เกี�ยวกบั “NFC”
NFC เป็นเทคโนโลยสีื�อสารไรส้ายระยะสั�นระหวา่งอปุกรณห์ลากชนดิ เชน่ โทรศพัทม์อืถอื หรอืบตัร IC ฯลฯ NFC ชว่ยใหก้ารสื�อสาร
ขอ้มลูทําไดง้า่ยขึ�นเพยีงแตะบนจดุแตะที�กําหนด

NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยสีื�อสารไรส้ายระยะสั�น

หมายเหตุ
ถา้ทา่นทําการเชื�อมตอ่ไมไ่ด ้ใหทํ้าดงันี�
เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟน จากนั�นคอ่ยๆ ขยบัสมารท์โฟนไปทาง  (เครื�องหมาย N) ของผลติภณัฑน์ี�
ถา้สมารท์โฟนอยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก
ถา้ผลติภณัฑอ์ยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก
ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ั�น NFC บนสมารท์โฟนของทา่น

อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หากการเชื�อมตอ่
Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั �น ฟังกช์ั�นการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไม่
สามารถใชง้านได ้

เปิดใชง้านฟงักช์ ั�น NFC ของสมารท์โฟน1

เปลี�ยนโหมดผลติภณัฑน์ี�เป็นโหมดถา่ยภาพ

ฟังกช์ั�น NFC ใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อ  (เครื�องหมาย N) แสดงขึ�นบนหนา้จอเทา่นั�น

2

แตะสมารท์โฟนเขา้กบัผลติภณัฑ์

 

สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กนั และ PlayMemories Mobile จะเริ�มทํางาน

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยใชร้โีมทคอนโทรลในขณะที�ตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพบนหนา้จอสมารท์โฟนได ้
นําสมารท์โฟนแตะกบัผลติภณัฑป์ระมาณ 1-2 วนิาท ีจนกระทั�ง PlayMemories Mobile เริ�มข ึ�น

3
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เมื�อต ั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน ตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไปที� [ปิด]

ถา้ผลติภณัฑน์ี�และสมารท์โฟนเชื�อมตอ่กนัขณะที�ผลติภณัฑอ์ยูใ่นโหมดดภูาพ ภาพที�แสดงจะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile
โหมดเครื�องบนิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (QR code)

ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�โดยใชส้มารท์โฟนของทา่นได ้ใหเ้ชื�อมตอ่สมารท์โฟนเขา้กบักลอ้งโดยใช ้QR code 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] โดยการเลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์
โฟน]

MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ การเชื�อมตอ่]

QR code (A) และ SSID (B) จะแสดงขึ�นท ี�จอภาพของผลติภณัฑน์ี�

1

เปิด PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของทา่นและเลอืก [สแกน QR Code ของกลอ้ง]2

เลอืก [OK] บนหนา้จอสมารท์โฟน

เมื�อขอ้ความแสดงขึ�น เลอืก [OK] อกีครั �ง

3

อา่น QR code ที�แสดงบนจอภาพของผลติภณัฑน์ี�ดว้ยสมารท์โฟน
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คาํแนะนํา
เมื�ออา่น QR code แลว้ SSID (DIRECT-xxxx) และรหสัผา่นของผลติภณัฑน์ี�จะถกูลงทะเบยีนไปยงัสมารท์โฟน ซึ�งจะชว่ยใหท้า่นเชื�อมตอ่สมา
รท์โฟนกบัผลติภณัฑไ์ดง้า่ยๆ ผา่น Wi-Fi ในวนัหลงัโดยเลอืก SSID(ตั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] กอ่นลว่งหนา้)

หมายเหตุ
อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หากการเชื�อมตอ่
Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั �น ฟังกช์ั�นการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไม่
สามารถใชง้านได ้

ถา้ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑน์ี�โดยใชฟั้งกช์ั�น [One-touch(NFC)] หรอื QR code ใหใ้ช ้SSID และรหสัผา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (SSID)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เมื�ออา่น QR code แลว้ ขอ้ความ [เชื�อมตอ่กบักลอ้ง?] จะแสดงขึ�นบนหนา้จอสมารท์โฟน4

เลอืก [OK] บนหนา้จอสมารท์โฟน

สมารท์โฟนเชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ์
ขณะนี�ทา่นสามารถถา่ยภาพไดจ้ากระยะไกลในขณะที�ตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพบนหนา้จอสมารท์โฟนได ้

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (SSID)

ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยสมารท์โฟนของทา่นได ้โดยเชื�อมตอ่สมารท์โฟนเขา้กบักลอ้งโดยใช ้SSID และรหสัผา่น  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] โดยการเลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์
โฟน]

MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ การเชื�อมตอ่]

QR code จะแสดงขึ�นบนจอภาพของผลติภณัฑน์ี�

1

กดปุ่ ม  (ลบ) ของผลติภณัฑน์�ี

SSID และรหสัผา่นของผลติภณัฑน์ี�จะแสดงข ึ�นท ี�บนจอภาพของผลติภณัฑ์

2

เปิดใชง้าน PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟนของทา่น3

เลอืกชื�อร ุน่ของผลติภณัฑน์�ี (DIRECT-xxxx: xxxx)4

ใสร่หสัผา่นที�แสดงบนผลติภณัฑน์�ี5
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หมายเหตุ
อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หากการเชื�อมตอ่
Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั �น ฟังกช์ั�นการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไม่
สามารถใชง้านได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

สมารท์โฟนเชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ์
ขณะนี�ทา่นสามารถถา่ยภาพไดจ้ากระยะไกลในขณะที�ตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพบนหนา้จอสมารท์โฟนได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (QR code)

ทา่นสามารถตอ่ iPhone หรอื iPad เขา้กบักลอ้งโดยใช ้QR code และสั�งงานกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] โดยการเลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์
โฟน]

MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ การเชื�อมตอ่]

QR code (A) และ SSID (B) จะแสดงขึ�นท ี�จอภาพของผลติภณัฑน์ี�

1

เปิด PlayMemories Mobile บน iPhone หรอื iPad ของทา่นแลว้เลอืก [สแกน QR Code ของกลอ้ง]2

เลอืก [OK] บนหนา้จอ iPhone หรอื iPad

เมื�อขอ้ความแสดงขึ�น เลอืก [OK] อกีครั �ง

3

อา่น QR code ที�แสดงบนจอภาพของผลติภณัฑน์ี�ดว้ย iPhone หรอื iPad4
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คาํแนะนํา
เมื�ออา่น QR code แลว้ SSID (DIRECT-xxxx) และรหสัผา่นของผลติภณัฑน์ี�จะถกูลงทะเบยีนไปยงั iPhone หรอื iPad ซึ�งจะชว่ยใหท้า่นเชื�อม
ตอ่ iPhone หรอื iPad กบัผลติภณัฑไ์ดง้า่ย ๆ ผา่น Wi-Fi ในวนัหลงัโดยเลอืก SSID(ตั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] กอ่นลว่งหนา้)

ตดิต ั�งโปรไฟล ์(ขอ้มลูการต ั�งคา่) โดยทาํตามคาํแนะนําที�แสดงบนหนา้จอ iPhone หรอื iPad แลว้เลอืก [OK]

โปรไฟลจ์ะถกูตดิตั�งไปยงั iPhone หรอื iPad
ถา้ทา่นเปิดใชง้านฟังกช์ั�นล็อครหสัผา่นสําหรับ iPhone หรอื iPad ทา่นจะตอ้งใสร่หสัผา่น ใสร่หสัผา่นที�ทา่นตั�งสําหรับ
iPhone หรอื iPad

5

เลอืก [Settings] บนหนา้จอ “Home” → [Wi-Fi] → SSID สาํหรบัผลติภณัฑน์ี�บน iPhone หรอื iPad

iPhone หรอื iPad จะเชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ์

6

กลบัสูห่นา้จอ “Home” ของ iPhone หรอื iPad แลว้เปิด PlayMemories Mobile

ขณะนี�ทา่นสามารถถา่ยภาพไดจ้ากระยะไกลในขณะที�ตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพบนหนา้จอ iPhone หรอื iPad ได ้

7
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หมายเหตุ
อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หากการเชื�อมตอ่
Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั �น ฟังกช์ั�นการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไม่
สามารถใชง้านได ้

ถา้ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ iPhone หรอื iPad กบัผลติภณัฑน์ี�โดยใช ้QR code ใหใ้ช ้SSID และรหสัผา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (SSID)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (SSID)

ทา่นสามารถควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad ไดด้ว้ยการตอ่ iPhone หรอื iPad เขา้กบักลอ้งโดยใช ้SSID และรหสัผา่น  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด] โดยการเลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์
โฟน]

MENU → (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ การเชื�อมตอ่]

QR code จะแสดงขึ�นบนจอภาพของผลติภณัฑน์ี�

1

กดปุ่ ม  (ลบ) ของผลติภณัฑน์�ี

SSID และรหสัผา่นของผลติภณัฑน์ี�จะแสดงข ึ�นท ี�บนจอภาพของผลติภณัฑ์

2

เลอืกชื�อร ุน่ของผลติภณัฑน์�ี (DIRECT-xxxx: xxxx) บนหนา้จอการต ั�งคา่ Wi-Fi ของ iPhone หรอื iPad ของทา่น3

ใสร่หสัผา่นที�แสดงบนผลติภณัฑน์�ี4
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หมายเหตุ
อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หากการเชื�อมตอ่
Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั �น ฟังกช์ั�นการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไม่
สามารถใชง้านได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 
iPhone หรอื iPad จะเชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ์

ยนืยนัวา่ iPhone หรอื iPad ของทา่นเชื�อมตอ่กบั “SSID” ที�แสดงในผลติภณัฑน์ี�แลว้5

กลบัสูห่นา้จอหลกัหรอื “Home” ของ iPhone หรอื iPad และเปิดใชง้าน PlayMemories Mobile

ขณะนี�ทา่นสามารถถา่ยภาพไดจ้ากระยะไกลในขณะที�ตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพบนหนา้จอ iPhone หรอื iPad ได ้

6
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ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพนิ�ง, ภาพเคลื�อนไหว XAVC S, ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น หรอืภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น ไปยงัสมา
รท์โฟนเพื�อเรยีกด ูตอ้งตดิตั�งแอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของทา่น

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืกบนอปุกรณน์�ี:  
เลอืกภาพบนผลติภณัฑท์ี�จะถา่ยโอนไปยงัสมารท์โฟน
(1) เลอืกจาก [ภาพนี�] [ทั�งหมดของวนัที�น ี�] หรอื [หลายภาพ]

ตวัเลอืกที�ปรากฏบนหนา้จออาจแตกตา่งไปตามโหมดดภูาพที�เลอืกในกลอ้ง

(2) ถา้เลอืก [หลายภาพ] ทา่นสามารถเลอืกภาพที�ตอ้งการไดโ้ดยกดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ จากนั �นกด MENU → [ตกลง]
เลอืกบนสมารท์โฟน:  
แสดงภาพทั�งหมดท ี�บนัทกึในการด์หน่วยความจําของผลติภณัฑบ์นสมารท์โฟน

หมายเหตุ
ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําของกลอ้งเทา่นั�น

ทา่นสามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�กําลงัแสดงอยูเ่ทา่นั�น หากตอ้งการเปลี�ยน
ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะแสดงภาพ ใหเ้ลอืก MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสําหรับเลน่] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเลอืกขนาดภาพที�จะสง่ไปยงัสมารท์โฟนจาก [ตน้ฉบบั], [2M] หรอื [VGA]  
หากตอ้งการเปลี�ยนขนาดภาพ โปรดทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�
สําหรับสมารท์โฟน Android 
เริ�ม PlayMemories Mobile และเปลี�ยนขนาดภาพโดย [ตั�งคา่] → [ขนาดภาพคดัลอก]
สําหรับ iPhone/iPad 
เลอืก PlayMemories Mobile ในเมนูตั�งคา่ และเปลี�ยนขนาดภาพโดยใช ้[ขนาดภาพคดัลอก]

ภาพ RAW จะถกูแปลงเป็นรปูแบบ JPEG เมื�อสง่ไปแลว้

ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ AVCHD ได ้

ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K หรอืขอ้มลูดั�งเดมิของภาพเคลื�อนไหว XAVC S HD ที�บนัทกึดว้ยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยงัสมารท์โฟนได ้ทา่นสามารถถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน]→ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] → คา่ที�ตอ้งการ

ถา้ทา่นกดปุ่ ม (สง่ไปยงัสมารท์โฟน) ในโหมดดภูาพ หนา้จอตั�งคา่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] จะปรากฏขึ�น

1

ถา้ผลติภณัฑพ์รอ้มสาํหรบัการถา่ยโอน หนา้จอขอ้มลูจะปรากฏบนผลติภณัฑ ์เชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑโ์ดย
ใชข้อ้มลูน ั�น

วธิกีารตั�งคา่สําหรับการเชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑแ์ตกตา่งกนัไปตามสมารท์โฟนแตล่ะรุน่

2
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ภาพเคลื�อนไหวท ี�ถา่ยโอนอาจแสดงไมถ่กูตอ้ง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสมารท์โฟน ตวัอยา่งเชน่ ภาพเคลื�อนไหวอาจไมแ่สดงอยา่งราบรื�น หรอือาจไมม่ี
เสยีง

ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น หรอืภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น อาจไมส่ามารถเปิดดบูนสมารท์โฟนได ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ู่
กบัรปูแบบของภาพ

ผลติภณัฑน์ี�แบง่ปันขอ้มลูการเชื�อมตอ่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] กบัอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ถา้ตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ ์ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่โดยปฏบิตัติามขั�นตอนตอ่ไปนี� MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่ Wi-Fi] →
[รเีซต็ SSID/รหสัลบั] หลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งลงทะเบยีนสมารท์โฟนอกีครั�ง

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน ตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไปที� [ปิด]

ขณะถา่ยโอนภาพจํานวนมากหรอืภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีวามยาว ขอแนะนําใหจ้า่ยไฟใหก้ลอ้งจากเตา้รับตดิผนังโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้า
ดว้ย)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (NFC รโีมทคอนโทรลดว้ย One-touch)
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (QR code)
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (SSID)
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (QR code)
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (SSID)
การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน Android (NFC การแชรด์ว้ย One-touch)
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
โหมดเครื�องบนิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)

เมื�อถา่ยโอนวดิโีอ XAVC S ไปยงัสมารท์โฟนดว้ย [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] ทา่นสามารถตั�งคา่ไดว้า่จะถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ท ี�
อตัราบติตํ �าหรอืภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัที�อตัราบติสงู

รายละเอยีดรายการเมนู
พร็อกซี�เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น
ตน้ฉบบัเทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัเทา่นั�น
พร็อกซี� & ตน้ฉบบั:
ถา่ยโอนทั�งภาพเคล ื�อนไหวพร็อกซี�และตน้ฉบบั

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K หรอืขอ้มลูดั�งเดมิของภาพเคลื�อนไหว XAVC S HD ที�บนัทกึดว้ยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยงัสมารท์โฟนได ้ทา่นสามารถถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น

ขณะถา่ยโอนภาพจํานวนมากหรอืภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีวามยาว ขอแนะนําใหจ้า่ยไฟใหก้ลอ้งจากเตา้รับตดิผนังโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้า
ดว้ย)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
บนัทกึภาพพร็อกซี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน] → [ เป้าหมายที�สง่] → คา่ที�ตอ้งการ1

357



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน Android (NFC การแชรด์ว้ย One-touch)

เพยีงแตะแคค่รั �งเดยีว ทา่นจะสามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน Android ที�ม ีNFC และสง่ภาพที�แสดงบนหนา้จอผลติภณัฑ์
ไปยงัสมารท์โฟนไดโ้ดยตรง ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพนิ�ง, ภาพเคลื�อนไหว XAVC S และภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�นและควกิโม
ชั�น

เกี�ยวกบั “NFC”
NFC เป็นเทคโนโลยสีื�อสารไรส้ายระยะสั�นระหวา่งอปุกรณห์ลากชนดิ เชน่ โทรศพัทม์อืถอื หรอืบตัร IC ฯลฯ NFC ชว่ยใหก้ารสื�อสาร
ขอ้มลูทําไดง้า่ยขึ�นเพยีงแตะบนจดุแตะที�กําหนด

NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยสีื�อสารไรส้ายระยะสั�น

หมายเหตุ
ทา่นสามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�กําลงัแสดงอยูเ่ทา่นั�น หากตอ้งการเปลี�ยน
ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะแสดงภาพ ใหเ้ลอืก MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสําหรับเลน่] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเลอืกขนาดภาพที�จะสง่ไปยงัสมารท์โฟนจาก [ตน้ฉบบั], [2M] หรอื [VGA]  
หากตอ้งการเปลี�ยนขนาดภาพ โปรดทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�
เริ�ม PlayMemories Mobile และเปลี�ยนขนาดภาพโดย [ตั�งคา่] → [ขนาดภาพคดัลอก]

ภาพ RAW จะถกูแปลงเป็นรปูแบบ JPEG เมื�อสง่ไปแลว้

เปิดใชง้านฟงักช์ ั�น NFC ของสมารท์โฟน1

แสดงภาพเดยีวบนผลติภณัฑ์2

แตะสมารท์โฟนเขา้กบัผลติภณัฑ์

ผลติภณัฑก์บัสมารท์โฟนจะเชื�อมตอ่กนั และ PlayMemories Mobile จะเริ�มข ึ�นโดยอตัโนมตับินสมารท์โฟน จากนั�นภาพท ี�แสดง
จะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

กอ่นจะแตะสมารท์โฟน ใหย้กเลกิฟังกช์ั�นสลปีและการล็อคหนา้จอของสมารท์โฟน
ฟังกช์ั�น NFC ใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อ  (เครื�องหมาย N) แสดงบนผลติภณัฑเ์ทา่นั�น
นําสมารท์โฟนแตะกบัผลติภณัฑป์ระมาณ 1-2 วนิาท ีจนกระทั�ง PlayMemories Mobile เริ�มข ึ�น
หากตอ้งการถา่ยโอนภาพตั�งแตส่องภาพขึ�นไป เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน] → [สง่ไปยงัสมา
รท์โฟน] เพื�อเลอืกภาพ หลงัจากหนา้จอเปิดการเชื�อมตอ่ปรากฏขึ�น ใช ้NFC เพื�อเช ื�อมตอ่ผลติภณัฑก์บัสมารท์โฟน

3
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ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ AVCHD ได ้

ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K หรอืขอ้มลูดั�งเดมิของภาพเคลื�อนไหว XAVC S HD ที�บนัทกึดว้ยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยงัสมารท์โฟนได ้ทา่นสามารถถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น

ภาพเคลื�อนไหวท ี�ถา่ยโอนอาจแสดงไมถ่กูตอ้ง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสมารท์โฟน ตวัอยา่งเชน่ ภาพเคลื�อนไหวอาจไมแ่สดงอยา่งราบรื�น หรอือาจไมม่ี
เสยีง

ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพดว้ยฟังกช์ั�น NFC ถา้ดชันภีาพแสดงอยูบ่นผลติภณัฑ์

ถา้ทา่นทําการเชื�อมตอ่ไมไ่ด ้ใหทํ้าดงันี�
เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟน จากนั�นคอ่ยๆ ขยบัสมารท์โฟนไปทาง  (เครื�องหมาย N) ของผลติภณัฑน์ี�
ถา้สมารท์โฟนอยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก
ถา้ผลติภณัฑอ์ยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก
ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ั�น NFC บนสมารท์โฟนของทา่น

เมื�อต ั�ง [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑก์บัสมารท์โฟน ตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไปที� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
โหมดเครื�องบนิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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สง่ไปยงัคอมพวิเตอร์

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพที�เก ็บไวใ้นผลติภณัฑไ์ปยงัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เช ื�อมตอ่กบัจดุเชื�อมตอ่ไรส้าย หรอืเราเตอรบ์รอดแบนดไ์รส้าย
และทําการสํารองภาพไดง้า่ยๆ โดยใชก้ารดําเนนิการนี� กอ่นเริ�มการดําเนนิการนี� ใหต้ดิตั�ง PlayMemories Home บนคอมพวิเตอรข์อง
ทา่นและบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ลงในผลติภณัฑ์

หมายเหตุ
ผลติภณัฑอ์าจจะปิดสวติชต์วัเองอตัโนมตัหิลงัจากจัดเก็บภาพลงเครื�องคอมพวิเตอรแ์ลว้ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่แอปพลเิคชนับนเครื�อง
คอมพวิเตอรข์องทา่น

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพจากผลติภณัฑไ์ปยงัเครื�องคอมพวิเตอรเ์พยีงครั �งละหน ึ�งเคร ื�องเทา่นั�น

ถา้ทา่นตอ้งการถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอรเ์ครื�องอ ื�น ใหเ้ชื�อมตอ่ผลติภณัฑก์บัคอมพวิเตอรผ์า่นทาง USB แลว้ทําตามคําแนะนําใน
PlayMemories Home

ไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตดิตั�ง PlayMemories Home
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เปิดเครื�องคอมพวิเตอร์1

MENU → (เครอืขา่ย) → [สง่ไปยงัคอมพวิเตอร]์ → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ2
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ฟงักช์ ั�นการโอน FTP

ทา่นสามารถตั�งคา่การถา่ยโอนภาพโดยใชเ้ซริฟ์เวอร ์FTP หรอืถา่ยโอนภาพไปยงัเซริฟ์เวอร ์FTP ทั�งน ี�จะตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานเก ี�ยวกบั
เซริฟ์เวอร ์FTP
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดด ู“FTP Help Guide” 
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การนําเขา้ใบรับรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรับรองหลกั)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ฟงักช์ ั�นการโอน FTP] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ดภูาพบนทวีี

ทา่นสามารถดภูาพบนจอทวีทีี�รองรับเครอืขา่ยดว้ยการถา่ยโอนภาพจากผลติภณัฑโ์ดยไมต่อ้งเชื�อมตอ่ผลติภณัฑก์บัทวีดีว้ยสายเคเบลิ
สําหรับทวีบีางรุน่ ทา่นอาจจะตอ้งดําเนนิการบางอยา่งกบัทวี ีหากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบั
เครื�องทวี ี

การต ั�งคา่สไลดโ์ชว์
ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สไลดโ์ชวไ์ดโ้ดยกดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ
เปิดดภูาพที�เลอืก:  
เลอืกกลุม่ของภาพที�ตอ้งการเปิดดู
ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง):  
เลอืกจาก [ทั�งหมด] และ [ทกุภาพในฟ.ด.]
ดภูาพตามวนัที�:  
เลอืกจาก [ทั�งหมด] และ [ทั�งหมดของวนัที�น ี�]
เวลาแสดงภาพ:  
เลอืกจาก [สั�น] และ [ยาว]
ลกูเลน่*:  
เลอืกจาก [เปิด] และ [ปิด]
ขนาดภาพที�แสดง:  
เลอืกจาก [HD] และ [4K]

หมายเหตุ
ทา่นสามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�กําลงัแสดงอยูเ่ทา่นั�น หากตอ้งการเปลี�ยน
ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะแสดงภาพ ใหเ้ลอืก MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสําหรับเลน่] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�บนทวีทีี�รองรับ DLNA Renderer

ทา่นสามารถดภูาพบนทวีทีี�รองรับ Wi-Fi Direct หรอืทวีทีี�รองรับเครอืขา่ย (รวมทั�งทวีทีี�รองรับเครอืขา่ยแบบใชส้าย)

หากทา่นเชื�อมตอ่ทวีแีละผลติภณัฑน์ี�โดยไมใ่ช ้Wi-Fi Direct ทา่นจะตอ้งบนัทกึจดุเชื�อมตอ่กอ่น

การแสดงภาพบนจอทวีอีาจใชเ้วลานาน

ไมส่ามารถแสดงภาพเคลื�อนไหวบนทวีผีา่นระบบ Wi-Fi ใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย)

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ดภูาพบนทวี]ี → อปุกรณท์ี�ตอ้งการจะเชื�อมตอ่1

เมื�อตอ้งการดภูาพแบบสไลดโ์ชว ์ใหก้ดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ

กดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ เพื�อเปิดภาพถดัไป/กอ่นหนา้ดว้ยตวัเอง
หากตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�จะเช ื�อมตอ่ กดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก [ชื�ออปุกรณ]์

2

การตั�งคา่ใชไ้ดผ้ลกบัทวี ีBRAVIA ซึ�งใชก้บัฟังกช์ั�นน ี�ไดเ้ทา่นั�น*
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่
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ต ั�งคา่เชื�อมตาํแหนง่

ทา่นสามารถใชแ้อปพลเิคชนั PlayMemories Mobile เพื�อรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจากสมารท์โฟนที�เช ื�อมตอ่กบักลอ้งของทา่นไดโ้ดย
ใชก้ารสื�อสาร Bluetooth ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูการระบตํุาแหน่งที�ไดม้าเมื�อถา่ยภาพ

การเตรยีมการลว่งหนา้

ในการใชฟั้งกช์ั�นเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งของกลอ้ง จะตอ้งมแีอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile
ถา้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” ไมป่รากฏที�หนา้บนสดุของ PlayMemories Mobile ทา่นตอ้งทําขั�นตอนตอ่ไปนี�ไวล้ว่งหนา้

ข ั�นตอนการใชง้าน

: การดําเนนิการที�ทําในสมารท์โฟน
: การดําเนนิการที�ทําในกลอ้ง

ตดิตั�ง PlayMemories Mobile ลงในสมารท์โฟนของทา่น

ทา่นสามารถตดิตั�ง PlayMemories Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์โฟน หากทา่นไดต้ดิตั�งแอปพลเิคชนัไวแ้ลว้ ใหอ้ปัเดต
เป็นรุน่ลา่สดุ

1.

ถา่ยโอนภาพที�บนัทกึไวล้ว่งหนา้ไปยงัสมารท์โฟนของทา่นโดยใชฟั้งกช์ั�น [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] ของกลอ้ง

หลงัจากถา่ยโอนภาพที�บนัทกึโดยใชก้ลอ้งไปยงัสมารท์โฟนของทา่นแลว้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” จะปรากฏที�หนา้บนสดุ
ของแอปพลเิคชนั

2.

: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟนเปิดใชง้านอยู่

อยา่ทําการจับคู ่Bluetooth ในหนา้จอตั�งคา่ของสมารท์โฟน ในขั�นตอนท ี� 2 ถงึ 7 ทําการจับคูโ่ดยใชก้ลอ้งและแอปพลเิคชนั
PlayMemories Mobile
หากทา่นทําการจับคูใ่นหนา้จอตั�งคา่ของสมารท์โฟนโดยไมไ่ดต้ั�งใจในข ั�นตอนท ี� 1 ใหย้กเลกิการจับคู ่จากนั �นทําการจับคูต่าม
ขั�นตอนท ี� 2 ถงึ 7 ตอ่ไปนี� โดยใชก้ลอ้งและแอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile

1.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่ Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด]2.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่ Bluetooth] → [การจับคู]่3.

: เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟนของทา่นและแตะ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง”

ถา้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” ไมป่รากฏขึ�น ใหทํ้าตามขั�นตอน “การเตรยีมการลว่งหนา้” ที�ดา้นบน

4.

: เปิดใชง้าน [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ในหนา้จอตั�งคา่ [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile5.

: ทําตามคําแนะนําในหนา้จอตั�งคา่ [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile จากนั �นเลอืกกลอ้งของทา่นจาก
รายการ

6.

: เลอืก [ตกลง] เมื�อขอ้ความปรากฏขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง

การจับคูก่ลอ้งและ PlayMemories Mobile เสร็จสมบรูณ์

7.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง] → [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] → [เปิด]

 (ไอคอนรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง) จะแสดงขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งที�สมารท์โฟนไดรั้บมาโดยใช ้
GPS ฯลฯ จะถกูบนัทกึไวเ้มื�อถา่ยภาพ

8.
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รายละเอยีดรายการเมนู
เชื�อมโยงขอ้มลูตาํแหนง่:
ตั�งคา่วา่ใหรั้บขอ้มลูการระบตํุาแหน่งโดยเชื�อมโยงกบัสมารท์โฟนหรอืไม่
แกเ้วลาอตัโนมตั:ิ
ตั�งคา่วา่ใหแ้กไ้ขการตั�งวนัที�ของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยใชข้อ้มลูจากสมารท์โฟนที�เช ื�อมโยงกนัหรอืไม่
ปรบัพื�นท ี�อตัโนมตั:ิ
ตั�งคา่วา่ใหแ้กไ้ขการตั�งพ ื�นท ี�ของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยใชข้อ้มลูจากสมารท์โฟนที�เช ื�อมโยงกนัหรอืไม่

ไอคอนที�จะแสดงข ึ�นขณะกาํลงัรบัขอ้มลูการระบตุาํแหนง่
 (กําลงัรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง): กลอ้งกําลงัรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง
 (ไมส่ามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งได)้: กลอ้งไมส่ามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง
 (การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านได)้: ทําการเชื�อมตอ่ Bluetooth กบัสมารท์โฟนแลว้
 (การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านไมไ่ด)้: ไมไ่ดทํ้าการเชื�อมตอ่ Bluetooth กบัสมารท์โฟน

คาํแนะนํา
สามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง เมื�อ PlayMemories Mobile กําลงัทํางานในสมารท์โฟนของทา่น แมว้า่จอภาพของสมารท์โฟนจะดบัลง
อยา่งไรก็ตาม หากปิดกลอ้งไปชั�วขณะ ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งอาจไมเ่ชื�อมโยงทนัทเีมื�อทา่นเปิดกลอ้งขึ�นมาอกีครั �ง ในกรณีนี� ขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งจะเชื�อมโยงทนัทหีากทา่นเปิดหนา้จอ PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน

เมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน PlayMemories Mobile เชน่ เมื�อรสีตารท์สมารท์โฟน ใหเ้ปิด PlayMemories Mobile เพื�อเร ิ�มการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งตอ่ไปใหม่

หากฟังกช์ั�นเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหด้หูมายเหตตุอ่ไปนี�และทําการจับคูอ่กีครั �ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟนเปิดใชง้านอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth
ยนืยนัวา่ [โหมดเครื�องบนิ] สําหรับกลอ้งถกูตั�งคา่ไปที� [ปิด]
ลบขอ้มลูการจับคูสํ่าหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้น PlayMemories Mobile
ดําเนนิการ [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] ของกลอ้ง

สําหรับคําแนะนําอยา่งละเอยีด โปรดไปที�หนา้สนับสนุนตอ่ไปนี�  
https://www.sony.net/iem/btg/

หมายเหตุ
เมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย หากตอ้งการทําการจับคูอ่กีครั �ง ใหล้บขอ้มลูการจับคูส่ําหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้น
PlayMemories Mobile กอ่นลองอกีครั �ง

ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไมไ่ดรั้บการบนัทกึ เมื�อกลอ้งรับขอ้มลูไมไ่ด ้เชน่ เมื�อยกเลกิการเชื�อมตอ่ Bluetooth

กลอ้งสามารถจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth ไดส้งูสดุ 15 เครื�อง แตส่ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัขอ้มลูของสมารท์โฟนเพยีงเครื�อง
เดยีวเทา่นั�น หากทา่นตอ้งการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัขอ้มลูของสมารท์โฟนเครื�องอ ื�น ใหปิ้ดฟังกช์ั�น [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง]
ของสมารท์โฟนที�เช ื�อมโยงอย ูแ่ลว้

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่งๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะ ที�อย ูร่ะหวา่งกลอ้งกบัสมารท์โฟนที�จับคูอ่อกจากบรเิวณนั�น

เมื�อจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟน โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชเ้มนู [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ใน PlayMemories Mobile

ในการใชฟั้งกช์ั�นเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งของกลอ้ง ใหต้ั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] ไปที� [ปิด]

สมารท์โฟนที�รองรบั

สมารท์โฟน Android: Android 5.0 หรอืใหมก่วา่และใชร้ว่มกนัไดก้บั Bluetooth 4.0 หรอืใหมก่วา่*

iPhone/iPad: iPhone 4S หรอืใหมก่วา่/iPad เจนเนอเรชั�น 3 หรอืใหมก่วา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Home

สําหรับขอ้มลูลา่สดุ โปรดดทูี�เว็บไซตส์นับสนุน*
สําหรับรุน่ของ Bluetooth โปรดดทูี�เว็บไซตสํ์าหรับสมารท์โฟนของทา่น*
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PlayMemories Mobile
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ตั�งคา่ Bluetooth
รโีมทควบคมุBluetooth

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รโีมทควบคมุBluetooth

ทา่นสามารถใชง้านกลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth RMT-P1BT (แยกจําหน่าย) เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่
Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด] ไวล้ว่งหนา้ โปรดดทูี�คําแนะนําการใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth
ปิด:
ปิดใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth

คาํแนะนํา
การเชื�อมตอ่ Bluetooth จะใชง้านไดข้ณะที�ทา่นใชก้ลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth เทา่นั�น

หากฟังกช์ั�นทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหด้หูมายเหตตุอ่ไปนี�และทําการจับคูอ่กีครั �ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth
ยนืยนัวา่ [โหมดเครื�องบนิ] สําหรับกลอ้งถกูตั�งคา่ไปที� [ปิด]
ดําเนนิการ [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] ของกลอ้ง

หมายเหตุ
เมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย ในการใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่ง ๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะ ที�อย ูร่ะหวา่งกลอ้งกบัรโีมทคอนโทรล Bluetooth ที�จับคู่
ออกจากบรเิวณนั�น

ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นสําหรับเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัสมารท์โฟนขณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

ทา่นไมส่ามารถใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดขณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

ขณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด] กลอ้งจะไมเ่ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังาน เปลี�ยนการต ั�งคา่เป็น [ปิด] เมื�อทา่นใช ้
รโีมทคอนโทรล Bluetooth เสร็จแลว้

ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [รโีมทควบคมุBluetooth] → [เปิด]

หากไมม่อีปุกรณ ์Bluetooth ที�จับคูก่บักลอ้งอยูใ่นขณะนั�น หนา้จอสําหรับการจับคูต่ามที�อธบิายไวใ้นขั�นตอนท ี� 2 จะปรากฏขึ�น

1

ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Bluetooth] → [การจบัคู]่ เพื�อแสดงหนา้จอสาํหรบัการจบัคู่2

ในรโีมทคอนโทรล Bluetooth ใหท้าํการจบัคู่

ดรูายละเอยีดไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านของรโีมทคอนโทรล Bluetooth

3

ในกลอ้ง เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอยนืยนัสาํหรบัการเชื�อมตอ่ Bluetooth

การจับคูเ่สร็จสมบรูณ ์ทา่นสามารถใชง้านกลอ้งจากรโีมทคอนโทรล Bluetooth ไดแ้ลว้ เมื�อจับคูอ่ปุกรณแ์ลว้ ทา่นสามารถ
เชื�อมตอ่กลอ้งกบัรโีมทคอนโทรล Bluetooth อกีครั �งในอนาคตโดยการต ั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

4
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Bluetooth
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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โหมดเครื�องบนิ

ขณะที�ทา่นอยูบ่นเครื�องบนิหรอืที�อ ื�น ๆ ทา่นสามารถปิดฟังกช์ั�นท ี�เก ี�ยวกบัการทํางานไรส้ายทั�งหมดไดช้ั�วคราว รวมถงึ Wi-Fi

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [โหมดเครื�องบนิ] → คา่ที�ตอ้งการ

หากตั�ง [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] รปูเครื�องบนิจะปรากฏบนหนา้จอ

1
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ต ั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS

หากจดุเชื�อมตอ่มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ลงในผลติภณัฑน์ี�ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

หมายเหตุ
[กด WPS] ทํางานเมื�อต ั�งคา่ความปลอดภยัของจดุเชื�อมตอ่ไปที� WPA หรอื WPA2 และจดุเชื�อมตอ่รองรับการใชง้านปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup
(WPS) เทา่นั�น ถา้ตั�งคา่ความปลอดภยัไวท้ี� WEP หรอืจดุเชื�อมตอ่ของทา่นไม ่รองรับวธิกีารกดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ใหทํ้าการ
[ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่]

ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นและการต ั�งคา่ที�ใชง้านไดข้องจดุเชื�อมตอ่จากคําแนะนําการใชง้านของจดุเชื�อมตอ่ หรอืตดิตอ่ผูด้แูลระบบจดุเชื�อมตอ่

อาจไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ไดห้รอืระยะการสื�อสารอาจจะส ั�นลง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาวะแวดลอ้ม เชน่ ชนดิวสัดขุองผนังและสิ�งกดีขวาง หรอื
คลื�นวทิยรุะหวา่งผลติภณัฑแ์ละจดุเชื�อมตอ่ ถา้เกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหเ้ปลี�ยนตําแหน่งผลติภณัฑไ์ปที�อ ื�น หรอืขยบัผลติภณัฑเ์ขา้ใกลจ้ดุเชื�อมตอ่
ใหม้ากขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) →[ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [กด WPS]1

กดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนจดุเชื�อมตอ่เพื�อท ี�จะเช ื�อมตอ่2
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ต ั�งคา่ Wi-Fi: ต ั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ไดด้ว้ยตนเอง กอ่นเริ�มกระบวนการ ใหต้รวจสอบชื�อ SSID ของจดุเชื�อมตอ่ ระบบความปลอดภยั และรหสั
ผา่น อปุกรณบ์างประเภทอาจถกูตั�งรหสัผา่นไวล้ว่งหนา้แลว้ ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านจดุเชื�อมตอ่ หรอืปรกึษาผู ้
ดแูลระบบของจดุเชื�อมตอ่

รายการต ั�งคา่อ ื�นๆ
ทา่นอาจตอ้งการตั�งคา่รายการอื�นๆ เพิ�มเตมิ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสถานะหรอืวธิตีั�งคา่จดุเชื�อมตอ่ของทา่น

WPS PIN:
แสดงรหสั PIN ที�ใสใ่นอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่
การเชื�อมตอ่ที�เลอืกกอ่น:
เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด]
ต ั�งคา่ IP Address:
เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [แมนนวล]

MENU → (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [ต ั�งคา่จดุเชื�อมตอ่]1

เลอืกจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการบนัทกึ

เมื�อจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการแสดงขึ�นบนหนา้จอ: เลอืกจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการ
เมื�อจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการไมแ่สดงบนหนา้จอ: เลอืก [ตั�งคา่แมนนวล] แลว้ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

หากทา่นเลอืก [ตั�งคา่แมนนวล] ใสช่ื�อ SSID ของจดุเชื�อมตอ่ แลว้เลอืกระบบความปลอดภยั

2

ใสร่หสัผา่น แลว้เลอืก [ตกลง]

จดุเชื�อมตอ่ที�ไมม่เีครื�องหมาย  ไมจํ่าเป็นตอ้งใสร่หสัผา่น

3

เลอืก [ตกลง]4
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IP Address:
หากทา่นใสท่ี�อย ู ่IP ดว้ยตวัเอง ใหใ้สท่ี�อย ูท่ ี�กําหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวยเ์ร ิ�มตน้/เซริฟ์เวอรP์rimary DNS/เซริฟ์เวอร ์Second DNS:
ถา้ทา่นตั�งคา่ [ตั�งคา่ IP Address] ไวท้ี� [แมนนวล] ใหใ้สท่ี�อย ูแ่ตล่ะแหง่ตามสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

หมายเหตุ
หากในอนาคตตอ้งการใหค้วามสําคญักบัจดุเชื�อมตอ่ที�บนัทกึไว ้ใหต้ั�ง [การเชื�อมตอ่ที�เลอืกกอ่น] ไวท้ี� [เปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ต ั�งคา่ Wi-Fi: แสดง MAC address

แสดงหมายเลข MAC ของผลติภณัฑน์ี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [แสดง MAC address]1
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ต ั�งคา่ Wi-Fi: รเีซ็ต SSID/รหสัลบั

ผลติภณัฑน์ี�แบง่ปันขอ้มลูการเชื�อมตอ่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] และ [ การเชื�อมตอ่] กบัอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ถา้
ตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่

หมายเหตุ
หากทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟนหลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งตั�งคา่ใหก้บัสมารท์โฟนอกีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [รเีซ็ต SSID/รหสัลบั] → [ตกลง]1
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แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

ทา่นสามารถเปลี�ยนช ื�อของอปุกรณสํ์าหรับการเชื�อมตอ่ Wi-Fi Direct หรอื Bluetooth ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [แกไ้ขชื�ออปุกรณ]์1

เลอืกชอ่งใสข่อ้ความ จากน ั�นใสช่ ื�ออปุกรณ→์[ตกลง]2
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การนําเขา้ใบรบัรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรบัรองหลกั)

นําเขา้ใบรับรองหลกัที�จําเป็นในการตรวจสอบเซริฟ์เวอรจ์ากการด์หน่วยความจํา ใชฟั้งกช์ั�นน ี�สําหรับการสื�อสารท ี�เขา้รหสัระหวา่งการโอน
FTP
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดด ู“FTP Help Guide.” 
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [นําเขา้ใบรบัรองหลกั]1
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รเีซ็ตต ั�งคา่เครอืขา่ย

รเีซต็การตั�งคา่เครอืขา่ยทั�งหมดใหก้ลบัสูก่ารตั�งคา่เริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [รเีซ็ตต ั�งคา่เครอืขา่ย] → [ตกลง]1
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สภาพแวดลอ้มเครื�องคอมพวิเตอรท์ ี�แนะนํา

ทา่นสามารถตรวจสอบสภาพแวดลอ้มคอมพวิเตอรท์ี�ใชง้านไดก้บัซอฟตแ์วรจ์าก URL ตอ่ไปนี�: 
http://www.sony.net/pcenv/

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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PlayMemories Home

ทา่นสามารถใช ้PlayMemories Home ทําสิ�งตอ่ไปนี�:

ทา่นสามารถนําเขา้ภาพที�ถา่ยดว้ยผลติภณัฑน์ี�ไปยงัคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถเปิดดภูาพที�นําเขา้ไปยงัคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถแชรภ์าพโดยใช ้PlayMemories Online
ทา่นสามารถแกไ้ขภาพเคลื�อนไหว เชน่ โดยการตดัหรอืการรวมภาพเขา้ดว้ยกนั
ทา่นสามารถเพิ�มเอฟเฟ็คตา่งๆ เชน่ BGM และคําบรรยายใตภ้าพ ใหก้บัภาพเคลื�อนไหว

และสําหรับ Windows ทา่นสามารถทําสิ�งตอ่ไปนี�ไดด้ว้ย:

ทา่นสามารถจัดระเบยีบภาพที�อย ูใ่นเครื�องคอมพวิเตอรบ์นปฏทินิตามวนัที�ถา่ยภาพเพื�อการเรยีกดู
ทา่นสามารถแกไ้ขและปรับแตง่ภาพ เชน่ ตดัขอบและเปลี�ยนขนาด
ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดสิกจ์ากภาพเคลื�อนไหวท ี�นําเขา้สูเ่ครื�องคอมพวิเตอร ์ 
สามารถสรา้งแผน่ Blu-ray หรอืแผน่ AVCHD จากภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ XAVC S
ดรูายละเอยีดอื�นๆ ไดท้ี� Help ของ PlayMemories Home

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตดิตั�ง PlayMemories Home

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การตดิต ั�ง PlayMemories Home

หมายเหตุ
เขา้สูร่ะบบในฐานะ Administrator (ผูด้แูลระบบ)

อาจจําเป็นตอ้งรสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่น เมื�อหนา้จอยนืยนัการรสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอรป์รากฏ ใหทํ้าการรสีตารท์เครื�องโดยปฏบิตั ิ
ตามคําแนะนําบนหนา้จอ

DirectX อาจจะถกูตดิตั�งดว้ย ทั�งน ี�ข ึ�นกบัสภาพแวดลอ้มของเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรบ์นเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่นเขา้ไปที� URL ขา้งลา่งน�ี จากน ั�นดาวนโ์หลด PlayMemories
Home โดยทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ

http://www.sony.net/pm/
ตอ้งเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต
สําหรับคําแนะนําโดยละเอยีด โปรดดทูี�หนา้สนับสนุนของ PlayMemories Home (เฉพาะภาษาองักฤษเทา่นั�น)  
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

1

เชื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่นดว้ยสาย USB จากน ั�นเปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์

อาจมฟัีงกช์ั�นใหม ่ๆ  เพิ�มเขา้มาใน PlayMemories Home เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัเครื�องคอมพวิเตอรอ์กีครั �ง แมว้า่จะมี
PlayMemories Home ตดิตั�งอย ูใ่นเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่นแลว้ก็ตาม
อยา่ถอดสาย USB ออกจากกลอ้งขณะที�กลอ้งกําลงัทํางานอยู ่หรอืเมื�อหนา้จอการเขา้ถงึยงัแสดงอยู ่เพราะอาจทําใหข้อ้มลู
เสยีหายได ้

A: ไปยงัขั�วตอ่ Multi/Micro USB 
B: ไปยงัชอ่งตอ่ USB ของคอมพวิเตอร์

2
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การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
อยา่เปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอร ์หรอืปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ื�นจากโหมดหลบัขณะที�มกีารเชื�อมตอ่ USB ระหวา่งกลอ้งกบัเครื�อง
คอมพวิเตอรแ์ลว้ การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้กอ่นเปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครื�องคอมพวิเตอร ์หรอืปลกุคอมพวิเตอรใ์หต้ื�น
จากโหมดหลบั ใหถ้อดกลอ้งออกจากเครื�องคอมพวิเตอรก์อ่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่ USB
ตั�งคา่ USB LUN

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ใสแ่บตเตอรี�ท ี�ชารจ์เต็มแลว้เขา้ไปในกลอ้ง1

เปิดกลอ้งและคอมพวิเตอร์2

ตรวจสอบ [เชื�อมตอ่ USB] ภายใต ้  (ต ั�งคา่) วา่ไดต้ ั�งคา่ไวท้ ี� [Mass Storage] แลว้3

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB (A)

เมื�อเช ื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรเ์ป็นครั �งแรก คอมพวิเตอรอ์าจเริ�มข ั�นตอนจดจํากลอ้งโดยอตัโนมตั ิรอจนกวา่ขั�นตอนดงั
กลา่วจะเสร็จสิ�น

หากเชื�อมตอ่กลอ้งกบัเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB โดยที�ต ั�งคา่ [เครื�องชารจ์ USB] ไวท้ี� [เปิด] กลอ้งจะไดรั้บไฟเลี�ยง
จากคอมพวิเตอรข์องทา่น (คา่เริ�มตน้: [เปิด])

ใชค้อมพวิเตอรท์ี�รองรับสาย USB 3.1 และ USB Type-C (แยกจําหน่าย) เพื�อการส ื�อสารดว้ยความเร็วที�สงูกวา่

4
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การนําเขา้ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ช ้PlayMemories Home

PlayMemories Home ชว่ยใหส้ามารถนําเขา้ภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�น PlayMemories Home ไดท้ี� Help
ของ PlayMemories Home

การนําเขา้ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ช ้PlayMemories Home (สาํหรบั Windows)
เมื�อ AutoPlay Wizard ปรากฏขึ�นหลงัทําการเชื�อมตอ่ USB ระหวา่งผลติภณัฑน์ี�กบัเครื�องคอมพวิเตอร ์คลกิ [Open folder to view
files] → [OK] → [DCIM] จากนั �นคดัลอกภาพที�ตอ้งการไปยงัคอมพวิเตอร์

การนําเขา้ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ช ้PlayMemories Home (สาํหรบั Mac)
เชื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร ์Mac ของทา่น ดบัเบิ�ลคลกิไอคอนที�เพ ิ�งปรากฏข ึ�นมาบนพ ื�นหนา้จอ → โฟลเดอรท์ี�บรรจภุาพที�
ทา่นตอ้งการนําเขา้ แลว้ลากไฟลภ์าพไปปลอ่ยที�ไอคอนฮารด์ดสิก์

หมายเหตุ
สําหรับฟังกช์ั�นการทํางานตา่งๆ เชน่ การนําเขา้ภาพเคลื�อนไหว XAVC S หรอืภาพเคลื�อนไหว AVCHD ลงในคอมพวิเตอร ์ใหใ้ช ้PlayMemories
Home

หา้มแกไ้ขหรอืปรับเปลี�ยนไฟล/์โฟลเดอรภ์าพเคลื�อนไหว AVCHD หรอื XAVC S จากคอมพวิเตอรท์ี�เช ื�อมตอ่อยู ่ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวอาจเสยี
หายหรอืเปิดเลน่ไมไ่ด ้หา้มลบหรอืคดัลอกภาพเคลื�อนไหว AVCHD หรอืภาพเคลื�อนไหว XAVC S ในการด์หน่วยความจําจากคอมพวิเตอร ์Sony
ไมรั่บผดิชอบตอ่ผลที�เกดิจากการดําเนนิการดงักลา่วผา่นทางคอมพวิเตอร์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การตดัการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร์

ทําตามขั�นตอนท ี� 1 และ 2 ดา้นลา่งกอ่นดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�

การถอดสาย USB
ถอดการด์หน่วยความจํา
ปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์

หมายเหตุ
สําหรับคอมพวิเตอร ์Mac ใหล้ากไอคอนการด์หน่วยความจําหรอืไอคอนไดรฟ์ไปวางที�ไอคอน “ถงัขยะ” กลอ้งจะถกูตดัการเชื�อมตอ่จาก
คอมพวิเตอร์

สําหรับคอมพวิเตอรท์ี�ใช ้Windows 7/Windows 8 อาจไมม่ไีอคอนตดัการเชื�อมตอ่ปรากฏขึ�น ในกรณีดงักลา่ว ทา่นสามารถขา้มขั�นตอนขา้งตน้ได ้

อยา่ถอดสาย USB ออกจากกลอ้งในขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่งอยู ่เนื�องจากอาจสง่ผลใหข้อ้มลูไดรั้บความเสยีหาย

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

คลกิ  (เอาฮารด์แวรอ์อกอยา่งปลอดภยัและเอาสื�อออก) บนแถบงาน1

คลกิขอ้ความที�ปรากฏข ึ�น2
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Imaging Edge

Imaging Edge เป็นชดุซอฟตแ์วรท์ี�มฟัีงกช์ั�นตา่งๆ เชน่ การถา่ยภาพระยะไกลจากเครื�องคอมพวิเตอร ์และการปรับและสรา้งภาพจาก
ไฟล ์RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้ง

Viewer:
ทา่นสามารถแสดงและคน้หาภาพได ้

Edit:
ทา่นสามารถแกไ้ขภาพดว้ยฟังกช์ั�นแกไ้ขตา่งๆ เชน่ Tone Curve และความคมชดั และสามารถสรา้งภาพที�บนัทกึในรปูแบบ RAW
Remote:
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่กลอ้งหรอืถา่ยภาพจากคอมพวิเตอรท์ี�เช ื�อมตอ่กบักลอ้งดว้ยสาย USB  
เมื�อตอ้งการควบคมุกลอ้งโดยใชค้อมพวิเตอร ์ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [เชื�อมตอ่ USB] → [PC รโีมท] กอ่นจะเชื�อมตอ่
กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิใีช ้Imaging Edge กรณุาดทูี�หนา้สนับสนุน  
http://www.sony.net/disoft/help/

การตดิต ั�ง Imaging Edge บนเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่น
ดาวนโ์หลดและตดิตั�งซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก URL ตอ่ไปนี�: 
http://www.sony.net/disoft/d/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่ USB

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การเลอืกแผน่ดสิกท์ ี�จะสรา้ง

ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดสิกท์ี�สามารถเปิดดไูดบ้นอปุกรณอ์ื�นจากภาพเคล ื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�  
ชนดิอปุกรณท์ี�สามารถเปิดดดูสิกไ์ดจ้ะขึ�นอย ูก่บัประเภทของแผน่ดสิก ์เลอืกประเภทแผน่ดสิกท์ี�เหมาะกบัอปุกรณท์ี�ทา่นจะใชใ้นการเปิดดู
ดสิก ์ 
รปูแบบภาพเคลื�อนไหวอาจถกูแปลงขณะที�สรา้งแผน่ดสิก ์ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัประเภทของภาพเคลื�อนไหว

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) (แผน่ Blu-ray)  
ภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) สามารถบนัทกึลงในแผน่ Blu-ray ได ้ทําใหไ้ดแ้ผน่ดสิกท์ี�มคีณุภาพ
ของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) 
แผน่ดสิก ์Blu-ray ชว่ยใหท้า่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) และมรีะยะเวลายาวนาน
กวา่แผน่ดวีดี ี 
รปูแบบของภาพเคลื�อนไหวท ี�สามารถบนัทกึได:้ XAVC S, AVCHD 
เครื�องเลน่: อปุกรณเ์ลน่แผน่ Blu-ray (เครื�องเลน่แผน่ดสิก ์Sony Blu-ray, PlayStation 3 เป็นตน้)

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) (แผน่บนัทกึ AVCHD)  
ภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) สามารถบนัทกึลงในสื�อดวีดี ีเชน่ แผน่ DVD-R ได ้ทําใหไ้ดแ้ผน่ดสิกท์ี�
มคีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดสงู (HD) 
รปูแบบของภาพเคลื�อนไหวท ี�สามารถบนัทกึได:้ XAVC S, AVCHD 
เครื�องเลน่: อปุกรณเ์ลน่แผน่รปูแบบ AVCHD (เครื�องเลน่แผน่ดสิก ์Sony Blu-ray, PlayStation 3 เป็นตน้) 
ทา่นไมส่ามารถเลน่แผน่ดสิกน์ี�ดว้ยเครื�องเลน่ดวีดีธีรรมดาทั�วไป

คณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดมาตรฐาน (STD)  
ภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพของภาพระดบัความละเอยีดมาตรฐาน (STD) ซึ�งแปลงมาจากภาพเคล ื�อนไหวความละเอยีดสงู (HD)
สามารถบนัทกึลงในสื�อดวีดี ีเชน่ แผน่ DVD-R ได ้ทําใหไ้ดแ้ผน่ดสิกท์ี�คณุภาพของภาพมคีวามละเอยีดมาตรฐาน (STD) 
รปูแบบของภาพเคลื�อนไหวท ี�สามารถบนัทกึได:้ AVCHD 
เครื�องเลน่: อปุกรณเ์ลน่ดวีดีทีั�วไป (เครื�องเลน่ดวีดี ีคอมพวิเตอรท์ี�สามารถเลน่แผน่ดวีดีไีด ้เป็นตน้)

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถใชแ้ผน่ดสิกข์นาด 12 ซม. ชนดิตอ่ไปนี�กบั PlayMemories Home  
BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: เขยีนทบัไมไ่ด ้
BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: เขยีนทบัได ้
ไมส่ามารถบนัทกึเพิ�มได ้

อปัเดตเครื�อง “PlayStation 3” ของทา่นใหม้ซีอฟตแ์วรร์ะบบ “PlayStation 3” รุน่ลา่สดุเสมอ

หมายเหตุ
ไมส่ามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหว 4K ลงในแผน่ดสิกท์ี�มคีณุภาพของภาพ 4K ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู
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การสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู
การสรา้งแผน่ DVD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพระดบัมาตรฐาน
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การสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู

ทา่นสามารถสรา้งแผน่ Blu-ray ที�สามารถเลน่บนอปุกรณเ์ลน่แผน่ Blu-ray (เชน่ เครื�องเลน่แผน่ดสิก ์Sony Blu-ray หรอื PlayStation
3 เป็นตน้)

A. วธิสีรา้งโดยใชค้อมพวิเตอร์
เมื�อใชค้อมพวิเตอร ์Windows ทา่นสามารถคดัลอกภาพเคลื�อนไหวท ี�นําเขา้มายงัคอมพวิเตอรแ์ละสรา้งแผน่ Blu-ray โดยใช ้
PlayMemories Home  
คอมพวิเตอรข์องทา่นจะตอ้งสามารถสรา้งแผน่ Blu-ray ได ้ 
เมื�อสรา้งแผน่ Blu-ray เป็นครั �งแรก ใหเ้ชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ซอฟตแ์วรท์ี�จําเป็นตอ้งใชจ้ะถกูเพิ�มลงใน
คอมพวิเตอรข์องทา่นโดยอตัโนมตั ิ(จําเป็นตอ้งเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต)
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิสีรา้งแผน่ดสิกโ์ดยใช ้PlayMemories Home โปรดดทูี�ค ูม่อืชว่ยเหลอืสําหรับ PlayMemories Home

B. วธิสีรา้งโดยใชอ้ปุกรณอ์ื�นท ี�ไมใ่ชค่อมพวิเตอร์
ทา่นยงัสามารถสรา้งแผน่ดสิก ์Blu-ray โดยใชเ้ครื�องบนัทกึ Blu-ray และอื�น ๆ ไดเ้ชน่กนั 
โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านอปุกรณ์

หมายเหตุ
เมื�อสรา้งแผน่ Blu-ray โดยใช ้PlayMemories Home จากภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยรปูแบบ XAVC S คณุภาพของภาพจะถกูแปลงเป็น
1920×1080 (60i/50i) ทั�งน ี�ไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกท์ี�ภาพมคีณุภาพดั�งเดมิได ้ 
หากตอ้งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพดั�งเดมิ ใหค้ดัลอกภาพเคลื�อนไหวไปยงัคอมพวิเตอรห์รอืสื�อภายนอก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกแผน่ดสิกท์ี�จะสรา้ง
การสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู
การสรา้งแผน่ DVD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพระดบัมาตรฐาน
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การสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู

ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) ที�สามารถเลน่บนอปุกรณท์ี�รองรับ AVCHD (เชน่ เครื�องเลน่แผน่ดสิก ์Sony Blu-ray
หรอื PlayStation 3 เป็นตน้)

A. วธิสีรา้งโดยใชค้อมพวิเตอร์
เมื�อใชค้อมพวิเตอร ์Windows ทา่นสามารถคดัลอกภาพเคลื�อนไหวท ี�นําเขา้มายงัคอมพวิเตอรแ์ละสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD)
โดยใช ้PlayMemories Home  
คอมพวิเตอรข์องทา่นตอ้งสามารถสรา้งแผน่ดวีดีไีด ้(แผน่บนัทกึ AVCHD) 
เมื�อสรา้งแผน่ดวีดีเีป็นครั �งแรก ใหเ้ชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ซอฟตแ์วรท์ี�จําเป็นตอ้งใชจ้ะถกูเพิ�มลงในคอมพวิเตอร์
ของทา่นโดยอตัโนมตั ิ(จําเป็นตอ้งเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต)
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิสีรา้งแผน่ดสิกโ์ดยใช ้PlayMemories Home โปรดดทูี�ค ูม่อืชว่ยเหลอืสําหรับ PlayMemories Home

B. วธิสีรา้งโดยใชอ้ปุกรณอ์ื�นท ี�ไมใ่ชค่อมพวิเตอร์
ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) โดยใชเ้ครื�องบนัทกึ Blu-ray และอื�น ๆ ไดเ้ชน่กนั 
โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านอปุกรณ์

หมายเหตุ
เมื�อสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) โดยใช ้PlayMemories Home จากภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยรปูแบบ XAVC S คณุภาพของภาพจะ
ถกูแปลงเป็น 1920×1080 (60i/50i) ทั�งน ี�ไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกท์ี�ภาพมคีณุภาพดั�งเดมิได ้ 
หากตอ้งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพดั�งเดมิ ใหค้ดัลอกภาพเคลื�อนไหวไปยงัคอมพวิเตอรห์รอืสื�อภายนอก

เมื�อสรา้งแผน่บนัทกึ AVCHD โดยใช ้PlayMemories Home จากภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยรปูแบบ AVCHD โดยตั�งคา่ [ ตั�งคา่การ
บนัทกึ] ไวท้ี� [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] คณุภาพของภาพจะถกูแปลง และไมส่ามารถสรา้งแผน่ดสิกท์ี�ภาพมคีณุภาพดั�งเดมิได ้
การแปลงขอ้มลูนี�อาจใชเ้วลานาน หากตอ้งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใหภ้าพมคีณุภาพเทา่เดมิ ใหใ้ชแ้ผน่ดสิก ์Blu-ray

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกแผน่ดสิกท์ี�จะสรา้ง
การสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู
การสรา้งแผน่ DVD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพระดบัมาตรฐาน
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การสรา้งแผน่ DVD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพระดบัมาตรฐาน

ทา่นสามารถสรา้งแผน่ DVD ที�สามารถเลน่บนอปุกรณเ์ลน่แผน่ DVD ทั�วไป (เครื�องเลน่ DVD คอมพวิเตอรท์ี�สามารถเลน่แผน่ DVD
เป็นตน้)

A. วธิสีรา้งโดยใชค้อมพวิเตอร์
เมื�อใชค้อมพวิเตอร ์Windows ทา่นสามารถคดัลอกภาพเคลื�อนไหวท ี�นําเขา้มายงัคอมพวิเตอร ์และสรา้งแผน่ดวีดีโีดยใช ้
PlayMemories Home  
คอมพวิเตอรข์องทา่นตอ้งสามารถสรา้งแผน่ดวีดีไีด ้ 
เมื�อสรา้งแผน่ดวีดีเีป็นครั �งแรก ใหเ้ชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ตดิตั�งซอฟตแ์วรเ์สรมิเฉพาะเพิ�มเตมิตามคําแนะนําบน
หนา้จอ (จําเป็นตอ้งเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต)
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิสีรา้งแผน่ดสิกโ์ดยใช ้PlayMemories Home โปรดดทูี� Help สําหรับ PlayMemories Home

B. วธิสีรา้งโดยใชอ้ปุกรณอ์ื�นท ี�ไมใ่ชค่อมพวิเตอร์
ทา่นสามารถสรา้งแผน่ดวีดีโีดยใชเ้ครื�องบนัทกึ Blu-ray เครื�องบนัทกึ HDD ฯลฯ ไดเ้ชน่กนั 
โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านอปุกรณ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกแผน่ดสิกท์ี�จะสรา้ง
การสรา้งแผน่ Blu-ray จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู
การสรา้งแผน่ดวีดี ี(แผน่บนัทกึ AVCHD) จากภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพความละเอยีดสงู
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การใชร้ายการ MENU

ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงการต ั�งคา่ที�เก ี�ยวกบัรปูแบบการทํางานของกลอ้งทั�งหมดรวมถงึการถา่ยภาพ การแสดงภาพและวธิกีารใชง้าน
ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นตา่ง ๆ ของกลอ้งจาก MENU ไดเ้ชน่กนั

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงหนา้จอเมนูไดโ้ดยกําหนดฟังกช์ั�น [MENU] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเองโดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] จาก
นั�นกดคยีด์งักลา่ว (สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่)

กดปุ่ ม MENU เพื�อแสดงหนา้จอเมนู1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการปรบัโดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรง
กลางปุ่ มควบคมุ

เลอืกไอคอนที�ดา้นบนของหนา้จอ (A) แลว้กดดา้นซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ เพื�อยา้ยไปยงัแท็บ MENU อื�น
ทา่นสามารถยา้ยไปยงัแท็บ MENU ถดัไปโดยกดปุ่ ม Fn (สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื
Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่)
ทา่นสามารถกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ไดโ้ดยการกดปุ่ ม MENU (B)

 

2

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ แลว้กดตรงกลาง เพื�อยนืยนัการเลอืก3

390



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
เวอรช์ั�น
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รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่รปูแบบไฟลสํ์าหรับภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
RAW:
ภาพกอ่นการประมวลผลจะถกูบนัทกึในรปูแบบไฟลน์ี� เลอืกรปูแบบนี�เพ ื�อประมวลผลภาพบนเคร ื�องคอมพวิเตอรสํ์าหรับการใชง้านอยา่ง
มอือาชพี
RAW & JPEG:
ภาพ RAW และภาพ JPEG จะถกูสรา้งขึ�นพรอ้มกนั เหมาะสําหรับในกรณีที�ตอ้งการไฟลภ์าพสองไฟล ์คอื JPEG สําหรับเปิดด ูและ
RAW สําหรับนําไปปรับแตง่
JPEG:
ภาพจะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG

เกี�ยวกบัภาพ RAW
ในการเปิดไฟลภ์าพ RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี� จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์Imaging Edge ทา่นสามารถใช ้Imaging Edge เพื�อเปิดไฟล์
ภาพ RAW แลว้แปลงเป็นรปูแบบภาพที�ไดรั้บความนยิม เชน่ JPEG หรอื TIFF หรอืปรับสมดลุแสงสขีาว ความอิ�มส ีหรอืคอนทรา
สตข์องภาพอกีครั �ง
ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�น [ออโต ้HDR] หรอื [เอฟเฟ็คของภาพ] กบัภาพ RAW
ภาพ RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�มคีวามละเอยีด 14 บติตอ่พกิเซล อยา่งไรก็ตาม ความละเอยีดจะถกูจํากดัไวท้ี� 12 บติในโหมดถา่ย
ภาพตอ่ไปนี�:

[ NR ที�ชตัเตอรช์า้]
[BULB]
[ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] เมื�อต ั�งคา่ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไปที� [บบีอดัขอ้มลู]

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะบบีอดัหรอืไมบ่บีอดัภาพ RAW โดยใช ้[ ชนดิไฟล ์RAW]

หมายเหตุ
หากทา่นไมต่อ้งการปรับแตง่ภาพบนคอมพวิเตอร ์ขอแนะนําใหท้า่นบนัทกึในรปูแบบ JPEG

ทา่นไมส่ามารถใสเ่ครื�องหมายลงทะเบยีน DPOF (สั�งพมิพ)์ ลงบนภาพ RAW ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)
ชนดิไฟล ์RAW (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชนดิไฟล ์RAW (ภาพนิ�ง)

เลอืกชนดิไฟลสํ์าหรับภาพ RAW

รายละเอยีดรายการเมนู
บบีอดัขอ้มลู:
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ที�บบีอดัขอ้มลู
ไมบ่บีอดัขอ้มลู:
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ที�ไมบ่บีอดัขอ้มลู เมื�อเลอืก [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] สําหรับ [ ชนดิไฟล ์RAW] ขนาดไฟลข์องภาพจะใหญก่วา่
เมื�อบนัทกึในรปูแบบ RAW ที�บบีอดัขอ้มลู

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] ไวสํ้าหรับ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไอคอนบนหนา้จอจะเปลี�ยนเป็น   จะแสดงขึ�นเชน่กนัขณะเปิดดภูาพที�
ถา่ยในรปูแบบ RAW ที�ไมบ่บีอดัขอ้มลู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ชนดิไฟล ์RAW] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คณุภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

เลอืกคณุภาพของภาพ JPEG เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW & JPEG] หรอื [JPEG]

รายละเอยีดรายการเมนู
ละเอยีดมาก/ละเอยีด/ปกต:ิ
เนื�องจากอตัราการบบีอดัขอ้มลูจะเพิ�มข ึ�นจาก [ละเอยีดมาก] เป็น [ละเอยีด] เป็น [ปกต]ิ ขนาดของไฟลจ์ะลดลงตามลําดบัเดยีวกนั ทําให ้
สามารถบนัทกึไฟลไ์ดจํ้านวนมากกวา่ในการด์หน่วยความจําหนึ�งอนั แตค่ณุภาพของภาพจะดอ้ยกวา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ คณุภาพ JPEG] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ�ง)

ยิ�งภาพมขีนาดใหญข่ึ�น ภาพจะมรีายละเอยีดมากขึ�น เมื�อพมิพบ์นแผน่กระดาษขนาดใหญ ่ยิ�งภาพมขีนาดเล็ก ก็จะสามารถถา่ยภาพได ้
จํานวนมากขึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู

เมื�อบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [RAW] หรอื [RAW & JPEG] ขนาดภาพสําหรับ RAW จะตรงกบั “L”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขนาดภาพ JPEG] → คา่ที�ตอ้งการ1

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 3:2

L: 24M 6000×4000 พกิเซล

M: 10M 3936×2624 พกิเซล

S: 6.0M 3008×2000 พกิเซล

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 16:9

L: 20M 6000×3376 พกิเซล

M: 8.7M 3936×2216 พกิเซล

S: 5.1M 3008×1688 พกิเซล

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 3:2

L: 10M 3936×2624 พกิเซล

M: 6.0M 3008×2000 พกิเซล

S: 2.6M 1968×1312 พกิเซล

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไวท้ ี� 16:9

L: 8.7M 3936×2216 พกิเซล

M: 5.1M 3008×1688 พกิเซล

S: 2.2M 1968×1112 พกิเซล
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4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

396



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

อตัราสว่นภาพ (ภาพนิ�ง)

รายละเอยีดรายการเมนู
3:2:
อตัราสว่นเทา่กบัฟิลม์แผน่ 35 มม.
16:9:
อตัราสว่นที�เหมาะสมสําหรับการดบูนโทรทศันท์ี�รองรับความละเอยีดสงู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ อตัราสว่นภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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APS-C/Super 35mm

ตั�งคา่วา่จะบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C สําหรับภาพนิ�งและขนาดเทยีบเทา่ Super 35mm สําหรับภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่ทา่น
สามารถใชเ้ลนสสํ์าหรับขนาด APS-C โดยเฉพาะกบัผลติภณัฑน์ี�โดยบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C หรอืขนาดเทยีบเทา่ Super 35
mm

รายละเอยีดรายการเมนู
ถา่ยภาพ:

ตั�งคา่วา่กลอ้งจะกําหนดขอบเขตการถา่ยภาพตามเลนสโ์ดยอตัโนมตัหิรอืไม ่(อตัโนมตั/ิแมนนวล)
ถา่ย: แมนนวล:

ตั�งคา่วา่จะบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C หรอืขนาดเทยีบเทา่ Super 35mm เมื�อต ั�งคา่ [ ถา่ยภาพ] ไปที� [แมนนวล] (ปิด/
เปิด)

หมายเหตุ
หากทา่นพยายามถา่ยภาพแบบ full-frame ดว้ยเลนสท์ี�สนับสนุน APS-C ทา่นอาจไมไ่ดภ้าพถา่ยตามที�ตอ้งการ

เมื�อเปิดใชง้านการถา่ยภาพขนาด APS-C/Super 35 มม. กลอ้งจะใชส้ว่นตรงกลางของเซน็เซอรภ์าพ และมมุภาพจะมขีนาดเทยีบเทา่กบัมมุภาพ
ของเซน็เซอรภ์าพขนาด APS-C

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [APS-C/Super 35mm] → คา่ที�ตอ้งการ1
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NR ที�ชตัเตอรช์า้ (ภาพนิ�ง)

เมื�อต ั�งความเร็วชตัเตอรไ์วท้ี� 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ (ถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรช์า้) ระบบลดสญัญาณรบกวนจะเปิดทํางานเป็นระยะเวลาเทา่กบั
ระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์เมื�อเปิดฟังกช์ั�นน ี� จดุรบกวนที�มกัปรากฏที�ความเร็วชตัเตอรช์า้ จะลดลง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทําการลดจดุรบกวนเป็นระยะเวลาเทา่กบัระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์ขณะกําลงัลดจดุรบกวน ขอ้ความจะปรากฏและทา่นจะไมส่ามารถ
ทําการถา่ยภาพ เลอืกตวัเลอืกนี�เพ ื�อเนน้คณุภาพของภาพ
ปิด:
ไมเ่ปิดระบบลดจดุรบกวน เลอืกตวัเลอืกนี�เพ ื�อใหค้วามสําคญักบัจังหวะเวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ
การลดสญัญาณรบกวนอาจไมทํ่างานแมเ้มื�อต ั�งคา่ [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไปที� [เปิด] ในสถานการณต์อ่ไปนี�

[โหมดขบัเคลื�อน] ถกูตั�งไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] หรอื [ครอ่มตอ่เนื�อง]

ตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [เลอืกบรรยากาศ] และเลอืก [กฬีา] ไว ้

ไมส่ามารถตั�งคา่ [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไปที� [ปิด] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

กลอ้งอาจไมทํ่าการลดสญัญาณรบกวน แมเ้มื�อความเร็วชตัเตอรต์ั�งอย ูท่ ี� 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัเงื�อนไขการถา่ยภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ NR ที�ชตัเตอรช์า้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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NR ที� ISO สงู (ภาพนิ�ง)

เมื�อถา่ยภาพดว้ยความไว ISO สงู ผลติภณัฑจ์ะลดจดุรบกวนที�ปรากฏเดน่ชดัขึ�นเม ื�อผลติภณัฑม์คีวามไวแสงสงู

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู ระดบัปกติ
ตํ�า:
เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู เพยีงเล็กนอ้ย
ปิด:
ไมเ่ปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู เลอืกตวัเลอืกนี�เพ ื�อใหค้วามสําคญักบัจังหวะเวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ
[ NR ที� ISO สงู] ไมทํ่างานในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW] ฟังกช์ั�นน ี�จะถกูปิดการใชง้าน

[ NR ที� ISO สงู] ใชง้านไมไ่ดก้บัภาพ RAW เมื�อ [ รปูแบบไฟล]์ คอื [RAW & JPEG]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ NR ที� ISO สงู] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขอบเขตส ี(ภาพนิ�ง)

วธิกีารแทนสโีดยใชต้วัเลขตา่งๆ หรอืชว่งของการผลติสซีํ�า เรยีกวา่ “ขอบเขตส”ี ทา่นสามารถเปลี�ยนขอบเขตสใีหต้รงกบัวตัถปุระสงค์
ของภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
sRGB:
นี�เป็นพกิดัสมีาตรฐานของกลอ้งดจิติอล ใช ้[sRGB] ในการถา่ยภาพปกต ิเชน่ เมื�อทา่นตอ้งการพมิพภ์าพโดยไมทํ่าการปรับแตง่ใด ๆ
AdobeRGB:
พกิดัสนีี�มขีอบเขตการสรา้งสทีี�กวา้ง Adobe RGB ใหผ้ลดใีนกรณีที�วตัถมุสีเีขยีวหรอืแดงสดใส ชื�อไฟลข์องภาพที�บนัทกึเริ�มตน้ดว้ย “_.”

หมายเหตุ
[AdobeRGB] ใชสํ้าหรับโปรแกรมหรอืเครื�องพมิพท์ี�สนับสนุนการจัดการสแีละการเลอืกพกิดัสขีอง DCF2.0 อาจจะไมส่ามารถพมิพภ์าพหรอืดู
ภาพดว้ยสทีี�ถกูตอ้ง ถา้หากโปรแกรมหรอืเครื�องพมิพไ์มส่นับสนุน Adobe RGB

เมื�อเปิดแสดงภาพที�ถา่ยดว้ย [AdobeRGB] บนอปุกรณท์ี�ไมส่นับสนุนAdobe RGB ภาพจะมคีวามอิ�มสลีดนอ้ยลง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขอบเขตส]ี → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชยเลนส์

ชดเชยการแรเงาที�มมุหนา้จอหรอืความผดิสว่นของหนา้จอ หรอืลดความคลาดสทีี�มมุหนา้จอ ที�เกดิจากลกัษณะเฉพาะบางอยา่งของ
เลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
ชดเชยแสงเงา:
ตั�งคา่วา่จะชดเชยเงามดืที�มมุหนา้จอโดยอตัโนมตัหิรอืไม ่([อตัโนมตั]ิ/[ปิด])
ชดเชยความคลาดส:ี
ตั�งคา่วา่จะลดความคลาดสทีี�มมุหนา้จอโดยอตัโนมตัหิรอืไม ่([อตัโนมตั]ิ/[ปิด])
ชดเชยความผดิสว่น:
ตั�งคา่วา่จะชดเชยความผดิสว่นของหนา้จอโดยอตัโนมตัหิรอืไม ่([อตัโนมตั]ิ/[ปิด])

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นน ี�ใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อใชเ้ลนสช์ดเชยแสงอตัโนมตัเิทา่นั�น

เงามดืที�มมุหนา้จออาจจะไมไ่ดรั้บการแกไ้ขดว้ยการ [ชดเชยแสงเงา] ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัชนดิของเลนส์

[ชดเชยความผดิสว่น] อาจถกูล็อคไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ และทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [ปิด] ได ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัชนดิของเลนส์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ชดเชยเลนส]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

402



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

เลอืกบรรยากาศ

ใหท้า่นถา่ยภาพดว้ยคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ตามบรรยากาศ

รายละเอยีดรายการเมนู
 บคุคล:

เบลอฉากหลกัและปรับวตัถใุหค้มชดั ปรับเนน้โทนสผีวิอยา่งนุ่มนวล 

 กฬีา:
ถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหวดว้ยชตัเตอรค์วามเร็วสงู เพื�อใหว้ตัถปุรากฏเหมอืนหยดุอยูน่ิ�ง ผลติภณัฑจ์ะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�อง เมื�อกดป ุ่ ม
ชตัเตอร ์

 มาโคร:
ถา่ยภาพระยะใกลข้องวตัถ ุเชน่ ดอกไม ้แมลง อาหาร หรอืสิ�งของช ิ�นเล็กๆ 

 ววิ:
ถา่ยภาพที�ครอบคลมุทกุระยะของฉากในภาพ เพื�อใหไ้ดภ้าพที�มโีฟกสัคมชดัและสสีนัสดใส 

 ตะวนัตกดนิ:
ถา่ยภาพสแีดงของดวงอาทติยต์กไดอ้ยา่งสวยงาม 

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� SCN (เลอืกบรรยากาศ)1

หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพื�อเลอืกคา่ที�ตอ้งการ2
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 ทวิทศันก์ลางคนื:
ถา่ยภาพกลางคนืโดยไมส่ญูเสยีสภาพบรรยากาศความมดื 

 บคุคลกลางคนื:
ถา่ยภาพบคุคลกลางคนืโดยใชแ้ฟลช (แยกจําหน่าย)

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเปลี�ยนฉาก หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้บนหนา้จอถา่ยภาพแลว้เลอืกฉากใหม่

หมายเหตุ
ภายใตก้ารตั�งคา่ตอ่ไปนี� ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้กวา่ ดงันั�นจงึแนะนําใหใ้ชข้าตั�งกลอ้ง ฯลฯ เพื�อป้องกนัไมใ่หภ้าพเบลอ

[ทวิทศันก์ลางคนื]
[บคุคลกลางคนื]

ระยะทางสั�นท ี�สดุที�ทา่นสามารถเขา้ใกลว้ตัถ ุไมเ่ปลี�ยนแปลงแมท้า่นจะเลอืก [มาโคร] ดรูะยะปรับโฟกสัไดส้ั�นท ี�สดุ จากระยะทางสั�นท ี�สดุของเลนส์
ที�ตดิอยูก่บักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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โหมดขบัเคลื�อน

เลอืกโหมดที�เหมาะสําหรับวตัถ ุเชน่ การถา่ยเดี�ยว การถา่ยตอ่เนื�อง หรอืการถา่ยครอ่ม

รายละเอยีดรายการเมนู
 ถา่ยภาพเดี�ยว:

โหมดถา่ยภาพปกติ
 ถา่ยภาพตอ่เนื�อง:

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะท ี�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้
 ต ั�งเวลา:

ถา่ยภาพโดยใชร้ะบบตั�งเวลาหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�กําหนดไวนั้บตั�งแตท่ี�กดป ุ่ มชตัเตอร์
 ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง):

ถา่ยภาพตามจํานวนที�กําหนดไวโ้ดยใชร้ะบบตั�งเวลาหลงัจากเวลาผา่นไปครบตามจํานวนวนิาททีี�กําหนดไวนั้บตั�งแตท่ี�กดป ุ่ มชตัเตอร์
 ครอ่มตอ่เนื�อง:

ถา่ยภาพหลายภาพขณะกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้โดยแตล่ะภาพมรีะดบัแสงตา่งกนั
 ครอ่มทลีะภาพ:

ถา่ยภาพเทา่จํานวนที�ระบ ุทลีะภาพ โดยแตล่ะภาพมรีะดบัแสงตา่งกนั
 ครอ่มสมดลุยส์ขีาว:

ถา่ยภาพทั�งหมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมโีทนสตีา่งกนัตามการตั�งคา่ที�เลอืกไวสํ้าหรับสมดลุแสงสขีาว อณุหภมูสิ ีและฟิลเตอรส์ี
 ครอ่ม DRO:

ถา่ยภาพทั�งหมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมรีะดบัตวัปรับชว่งไดนามกิตา่งกนั

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [เลอืกบรรยากาศ] และเลอืก [กฬีา] จะไมส่ามารถทําการ[ถา่ยภาพเดี�ยว] ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ตั�งเวลา
ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
ครอ่ม DRO

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) บนปุ่ มควบคมุ → คา่ที�ตอ้งการ

ทา่นยงัสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนั โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2
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ต ั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ทา่นสามารถตั�งเวลาในโหมดถา่ยครอ่ม และลําดบัของการถา่ยครอ่มระดบัแสง และการถา่ยครอ่มสมดลุแสงสขีาว

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งเวลาเม ื�อถา่ยครอ่ม:
ตั�งวา่จะใชร้ะบบตั�งเวลาหรอืไมข่ณะถา่ยครอ่ม นอกจากนี�ยงักําหนดจํานวนวนิาทกีวา่ที�จะล ั�นชตัเตอรถ์า้ใชร้ะบบตั�งเวลา  
(OFF/2 วนิาท/ี5 วนิาท/ี10 วนิาท)ี
ลาํดบัถา่ยครอ่ม:
ตั�งคา่ลําดบัของการถา่ยครอ่มระดบัแสง และการถา่ยครอ่มสมดลุแสงสขีาว  
(0→-→+/-→0→+)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
ครอ่ม DRO

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลอืก /  (โหมดขบัเคลื�อน) ของปุ่ มควบคมุ → เลอืกโหมดถา่ยครอ่ม

ทา่นยงัสามารถตั�งโหมดขบัเคลื�อนไดเ้ชน่กนั โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดขบัเคลื�อน]

1

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่ถา่ยครอ่ม] → คา่ที�ตอ้งการ2
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ใชค้า่บนัทกึ (ต ั�งคา่กลอ้ง1/ต ั�งคา่กลอ้ง2)

ทา่นสามารถถา่ยภาพไดห้ลงัจากเรยีกใชโ้หมดหรอืการตั�งคา่กลอ้งที�ใชบ้อ่ยที�บนัทกึ [  / บนัทกึตั�งคา่] ไวล้ว่งหนา้

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนใหก้บัการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที� 1, 2 (ใชค้า่บนัทกึ) จากนั�นเลอืกหมายเลขที�
ตอ้งการโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ

หากทา่นเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนใหก้บัการด์หน่วยความจํา อาจเป็นการเรยีกใชก้ารตั�งคา่จากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�กําหนดไวใ้น
[ เลอืกสื�อ] ทา่นสามารถยนืยนัชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ เลอืกสื�อ]

กลอ้งตวันี�สามารถเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนไวก้บัการด์หน่วยความจําโดยใชก้ลอ้งตวัอื�นท ี�มชี ื�อร ุน่เดยีวกนัได ้

หมายเหตุ
ถา้หากทา่นตั�ง [  / ใชค้า่บนัทกึ] หลงัจากทําการตั�งคา่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะใหค้วามสําคญักบัการตั�งคา่ที�บนัทกึ และการตั�งคา่
เดมิอาจจะใชง้านไมไ่ด ้ตรวจสอบตวัแสดงตา่งๆบนหนา้จอกอ่นถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บนัทกึการตั�งคา่ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เลื�อนป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� 1, 2 (ใชค้า่บนัทกึ)1

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อยนืยนั

นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถเรยีกใชโ้หมดหรอืการตั�งคา่ที�บนัทกึไวไ้ดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [  
/ ใชค้า่บนัทกึ]

2

407



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

บนัทกึการต ั�งคา่ (ต ั�งคา่กลอ้ง1/ต ั�งคา่กลอ้ง2)

ใหท้า่นบนัทกึโหมดที�ใชง้านบอ่ยหรอืการตั�งคา่ผลติภณัฑไ์ดส้งูสดุถงึ 2 รายการใหก้บัผลติภณัฑน์ี� และสงูสดุถงึ 4 (M1 ถงึ M4) รายการ
ใหก้บัการด์หน่วยความจํา ทา่นสามารถเรยีกการตั�งคา่เหลา่นี�กลบัมาได ้เพยีงใชปุ้่ มหมนุปรับโหมด

รายการที�สามารถบนัทกึได้
ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพได ้รายการฟังกช์ั�นท ี�สามารถบนัทกึไดจ้รงิจะแสดงขึ�นในเมนูของกลอ้ง
รรัูบแสง (คา่ F)
ความเร็วชตัเตอร์

การแกไ้ขคา่ที�บนัทกึไว้
เปลี�ยนการต ั�งคา่ไปสูค่า่ที�ตอ้งการ แลว้ทําการบนัทกึใหมอ่กีครั �งลงบนหมายเลขโหมดเดมิ

หมายเหตุ
สามารถเลอืก M1 ถงึ M4 ไดเ้มื�อใสก่ารด์หน่วยความจําในผลติภณัฑเ์ทา่นั�น

เมื�อทําการบนัทกึคา่ใหก้บัการด์หน่วยความจํา จะใชไ้ดเ้ฉพาะการด์หน่วยความจําที�เลอืกไวโ้ดยใช ้[ เลอืกสื�อ] เทา่นั�น

ไมส่ามารถบนัทกึการปรับเลื�อนโปรแกรม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ใชค้า่บนัทกึ (ตั�งคา่กลอ้ง1/ตั�งคา่กลอ้ง2)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งคา่กลอ้งใหม้กีารต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการบนัทกึ1

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [  / บนัทกึต ั�งคา่] → หมายเลขที�ตอ้งการ2

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อยนืยนั3
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เลอืกสื�อ (ใชค้า่บนัทกึ)

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําจากการตั�งคา่ที�เรยีกใชห้รอืการตั�งคา่ที�บนัทกึไวสํ้าหรับ M1 ถงึ M4

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกชอ่งเสยีบ 2

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ เลอืกสื�อ] →ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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การบนัทกึการต ั�งคา่ถา่ยภาพไปยงัคยีแ์บบกาํหนดเอง (บนัทกึถา่ยกาํหนดเอง)

ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ถา่ยภาพ (เชน่ ระดบัแสง การตั�งคา่โฟกสั โหมดขบัเคลื�อน ฯลฯ) ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเองไวล้ว่งหนา้และ
เรยีกใชค้า่เหลา่นี�ช ั�วคราวในขณะกดคยีค์า้งไว ้เพยีงกดคยีแ์บบกําหนดเองเพื�อเปล ี�ยนการต ั�งคา่อยา่งรวดเร็วและปลอ่ยคยีเ์พื�อกลบัคนืสู่
คา่ดั�งเดมิ ฟังกช์ั�นน ี�มปีระโยชนเ์มื�อบนัทกึฉากที�มกีารเคลื�อนไหวฉับไว เชน่ กฬีา

รายการที�สามารถบนัทกึได้
ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพได ้รายการฟังกช์ั�นท ี�สามารถบนัทกึไดจ้รงิจะแสดงขึ�นในเมนูของกลอ้ง
ระดบัแสง
การตั�งคา่โฟกสั
โหมดขบัเคลื�อน (นอกเหนอืจากระบบตั�งเวลา)

การเรยีกคา่ที�บนัทกึไวม้าใชง้าน

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สําหรับ [บนัทกึถา่ยกําหนดเอง] หลงัจากกําหนดหมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขไปยงัคยีแ์บบกําหนดเองโดยใช ้[

คยีกํ์าหนดเอง]

หมายเหตุ
หมายเลขที�บนัทกึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3] จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� P/A/S/M เทา่นั�น

เมื�อเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�บนัทกึไว ้การตั�งคา่ที�บนัทกึไวอ้าจไมม่ผีล ขึ�นอย ูก่บัเลนสท์ี�ตดิตั�งและสถานะของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [บนัทกึถา่ยกาํหนดเอง] → เลอืกหมายเลขบนัทกึต ั�งแต ่[ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ
[ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3]

หนา้จอตั�งคา่ของหมายเลขที�เลอืกไวจ้ะแสดงขึ�น

1

เลอืกชอ่งกาเครื�องหมายสาํหรบัฟงักช์ ั�นท ี�ทา่นตอ้งการเรยีกใชท้ี�มหีมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลข โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/
ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางเพ ื�อเลอืกชอ่งกาเครื�องหมายแตล่ะชอ่ง

เครื�องหมาย  จะแสดงขึ�นในชอ่งสําหรับฟังกช์ั�น
หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดที�ตรงกลางอกีครั �ง

2

เลอืกฟงักช์ ั�นท ี�ทา่นตอ้งการปรบัโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อปรบั
ฟงักช์ ั�นเป็นคา่ที�ตอ้งการ

เลอืก [นําเขา้การตั�งคา่ปัจจบุนั] เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ปัจจบุนัของกลอ้งไปยงัหมายเลขบนัทกึที�ทา่นเลอืกไว ้

3

เลอืก [บนัทกึ]4

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → เลอืกคยีท์ี�ตอ้งการ จากนั �นเลอืกหมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขต ั�งแต ่
[ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3]

1.

บนหนา้จอถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีท์ี�ทา่นกําหนดใหห้มายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขคา้งไว ้ 
การตั�งคา่ที�บนัทกึไวจ้ะเปิดใชง้านขณะที�ทา่นกดคยีแ์บบกําหนดเองคา้งไว ้

2.
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ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง

ทา่นสามารถถา่ยภาพนิ�งตดิตอ่กนัไดอ้ตัโนมตัดิว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลา และจํานวนภาพถา่ยที�ทา่นตั�งไวล้ว่งหนา้ (ถา่ยภาพชว่งเวลา)
จากนั �นทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งท ี�ไดจ้ากการถา่ยภาพชว่งเวลาโดยใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์Imaging Edge ทา่น
ไมส่ามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งในกลอ้ง
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
ถา่ยภาพชว่งเวลา:
ตั�งคา่วา่จะทําการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
เวลาเร ิ�มการถา่ยภาพ:
ตั�งเวลาต ั�งแตเ่มื�อกดป ุ่ มชตัเตอรจ์นถงึเวลาที�การถา่ยภาพชว่งเวลาเริ�มข ึ�น (1 วนิาท ีถงึ 99 นาท ี59 วนิาท)ี
ชว่งเวลาถา่ยภาพ:
ตั�งชว่งเวลาการถา่ยภาพ (เวลาจากตอนที�การเปิดรับแสงหนึ�งเร ิ�มข ึ�นจนถงึการเปิดรับแสงสําหรับภาพถา่ยถดัไปเริ�มข ึ�น) (1 วนิาท ีถงึ 60
วนิาท)ี
จาํนวนการถา่ยภาพ:
ตั�งจํานวนภาพถา่ยสําหรับการถา่ยภาพชว่งเวลา (1 ภาพ ถงึ 9999 ภาพ)
ความไวตดิตาม AE:
ตั�งความไวในการตดิตามของระดบัแสงอตัโนมตัติามการเปลี�ยนแปลงความสวา่งระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา หากทา่นเลอืก [ตํ �า] ระดบั
แสงที�เปล ี�ยนในขณะถา่ยภาพชว่งเวลาจะนุ่มนวลขึ�น ([สงู]/[ปานกลาง]/[ตํ �า])
ถา่ยไรเ้สยีงในชว่งเวลา:
ตั�งคา่วา่จะทําการถา่ยภาพแบบไรเ้สยีงระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
สาํคญักบัชว่งถา่ย:
ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหค้วามสําคญักบัการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่เมื�อโหมดระดบัแสงเป็น [โปรแกรมอตัโนมตั] หรอื [กําหนดคา่รรัูบแสง]
และความเร็วชตัเตอรจ์ะยาวกวา่เวลาที�ต ั�งไวสํ้าหรับ [ชว่งเวลาถา่ยภาพ] ([เปิด]/[ปิด])

คาํแนะนํา
หากทา่นกดปุ่ มชตัเตอรร์ะหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา การถา่ยภาพชว่งเวลาจะสิ�นสดุ และกลอ้งจะกลบัเขา้สูห่นา้จอพรอ้มใชง้านสําหรับการถา่ย
ภาพชว่งเวลา

ในการกลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพปกต ิใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง] → [ถา่ยภาพชว่งเวลา] → [ปิด]

หากทา่นกดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ในขณะท ี�การถา่ยภาพเริ�มข ึ�น ฟังกช์ั�นจะยงัทํางานระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา แมเ้มื�อทา่นไมไ่ดก้ด
ปุ่ มคา้งไว ้

[กดคา้งล็อคAEL]
[ กดคา้งล็อคAEL]
[กดควบคมุ AF/MF คา้ง]
[บนัทกึ AF กดคา้งไว]้

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง] → [ถา่ยภาพชว่งเวลา] → [เปิด]1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง] → เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการต ั�งและการต ั�งคา่ที�
ตอ้งการ

2

กดปุ่ มชตัเตอร์

เมื�อเวลาท ี�ต ั�งไวสํ้าหรับ [เวลาเริ�มการถา่ยภาพ] ไดผ้า่นไป การถา่ยภาพจะเริ�มข ึ�น

เมื�อจํานวนภาพถา่ยที�ต ั�งไวสํ้าหรับ [จํานวนการถา่ยภาพ] เสร็จสมบรูณ ์กลอ้งจะกลบัไปยงัหนา้จอพรอ้มใชง้านสําหรับการถา่ย
ภาพชว่งเวลา

3
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ภาพนิ�งท ี�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลาแสดงเป็นกลุม่บนหนา้จอเปิดดภูาพ

ภาพนิ�งท ี�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลาสามารถเปิดดภูาพในกลอ้งไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง หากทา่นตอ้งการสรา้งภาพเคลื�อนไหวโดยใชภ้าพนิ�ง ทา่น
สามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ด ้

หมายเหตุ
ทา่นอาจจะไมส่ามารถบนัทกึจํานวนรปูภาพที�ต ั�งไวซ้ ึ�งข ึ�นอย ูก่บัระดบัแบตเตอรี�ท ี�เหลอื และจํานวนพื�นท ี�วา่งในสื�อบนัทกึ จา่ยไฟผา่น USB ขณะ
ถา่ยภาพ และใชก้ารด์หน่วยความจําที�มพีื�นท ี�เพยีงพอ

ระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา (รวมเวลาระหวา่งกดปุ่ มชตัเตอรแ์ละเริ�มถา่ยภาพ) ทา่นไมส่ามารถใชง้าน MENU แตท่า่นสามารถใชง้านปุ่ มหมนุได ้
ทา่นสามารถใช ้MENU จนกวา่ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอร์

ระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา การแสดงภาพอตัโนมตัจิะไมป่รากฏขึ�น

ตั�งคา่ [ถา่ยไรเ้สยีงในชว่งเวลา] ไวท้ี� [เปิด] ในการตั�งคา่เริ�มตน้ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
Imaging Edge
เวอรช์ั�น
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โหมดโฟกสั

เลอืกวธิโีฟกสัใหเ้หมาะกบัการเคลื�อนไหวของวตัถุ

รายละเอยีดรายการเมนู
 (AF คร ั�งเดยีว):  

ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสั เมื�อปรับโฟกสัไดแ้ลว้ ใชโ้หมดนี�เม ื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหว
 (AF อตัโนมตั)ิ:  

[AF ครั �งเดยีว] และ [AF ตอ่เนื�อง] จะเปลี�ยนไปตามการเคล ื�อนไหวของวตัถ ุเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสัเมื�อ
กําหนดแลว้วา่วตัถไุมเ่คลื�อนไหว หรอืโฟกสัตอ่เมื�อวตัถเุคลื�อนไหวแลว้ ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง ผลติภณัฑจ์ะถา่ยภาพโดยอตัโนมตัิ
ดว้ย AF ตอ่เนื�องจากภาพถา่ยที�สอง

 (AF ตอ่เนื�อง):  
กลอ้งจะทําการปรับโฟกสัตอ่ไปขณะที�กดป ุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวค้รึ�งหน ึ�ง ใชค้า่นี�เม ื�อวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง] จะไมม่ี
เสยีงบปี เมื�อกลอ้งปรับโฟกสัไดแ้ลว้

 (DMF):  
ทา่นสามารถปรับละเอยีดดว้ยตวัเองได ้หลงัจากปรับโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ เพื�อชว่ยใหส้ามารถโฟกสัวตัถไุดร้วดเร็วขึ�นกวา่เมื�อใชโ้หมด
โฟกสัดว้ยตวัเองตั�งแตเ่ร ิ�มตน้ ฟังกช์ั�นน ี�ชว่ยอํานวยความสะดวกในสถานการณต์า่งๆ เชน่ การถา่ยภาพมาโคร

 (โฟกสัดว้ยตวัเอง):  
ปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง หากทา่นไมส่ามารถโฟกสัไปยงัวตัถทุี�ตอ้งการโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิใหใ้ชก้ารปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง

ตวัแสดงโฟกสั
(ตดิสวา่ง): 

วตัถอุยูใ่นโฟกสัและล็อคโฟกสัแลว้
(กะพรบิ): 

วตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสั
(ตดิสวา่ง): 

วตัถอุยูใ่นโฟกสั กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนื�องไปตามการเคล ื�อนไหวของวตัถุ
(ตดิสวา่ง): 

กําลงัปรับโฟกสั

วตัถซุึ�งปรบัโฟกสัไดย้ากเมื�อใชโ้หมดโฟกสัอตัโนมตั ิ
วตัถทุี�มดืและอยูไ่กล
วตัถมุคีอนทราสตน์อ้ย
วตัถอุยูห่ลงักระจก
วตัถทุี�เคล ื�อนท ี�เร็ว
แสงสะทอ้นหรอืผวิวตัถเุป็นมนัวาว
แสงกะพรบิ
วตัถยุอ้นแสง
รปูแบบซํ�าๆ ตอ่เนื�องกนั เชน่ ดา้นหนา้อาคาร
วตัถใุนพื�นท ี�โฟกสัซึ�งมรีะยะโฟกสัตา่งกนั

คาํแนะนํา
ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง] ทา่นสามารถล็อคโฟกสัไดโ้ดยกดปุ่ มที�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ปรับโฟกสั] คา้งไว ้

เมื�อต ั�งโฟกสัไปที�ระยะอนันตใ์นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองหรอืโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดว้างโฟกสัไวท้ี�วตัถซุ ึ�งอย ูไ่กล
เพยีงพอ โดยการตรวจสอบจอภาพหรอืชอ่งมองภาพ

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1

414



หมายเหตุ
[AF อตัโนมตั]ิ จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อใชเ้ลนสท์ี�รองรับ AF แบบตรวจจับเฟสเทา่นั�น

เมื�อต ั�งคา่ [AF ตอ่เนื�อง] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ เอาไว ้มมุภาพอาจเปลี�ยนไปทลีะนอ้ยขณะกําลงัโฟกสั แตจ่ะไมส่ง่ผลตอ่ภาพจรงิที�บนัทกึได ้

ทา่นจะใชง้านไดเ้ฉพาะ [AF ตอ่เนื�อง] และ [โฟกสัดว้ยตวัเอง] เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืเมื�อต ั�งคา่ปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที� 

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
โฟกสัดว้ยตวัเอง
MF Assist (ภาพนิ�ง)
AF แบบตรวจจับเฟส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-S

ตั�งวา่จะลั�นชตัเตอรห์รอืไมแ่มเ้มื�อวตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสัเมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ครั �งเดยีว], [DMF] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ และวตัถุ
ยงัคงอยูน่ิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
AF มากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัโฟกสั กลอ้งจะไมล่ั�นชตัเตอรจ์นกวา่วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั
ถา่ยภาพมากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัการลั�นชตัเตอร ์กลอ้งจะลั�นชตัเตอรแ์มว้า่วตัถจุะอยูน่อกโฟกสั
เนน้ความสมดลุ:
ถา่ยภาพโดยเนน้ทั�งโฟกสัและการลั�นชตัเตอรอ์ยา่งเทา่ๆ กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดโฟกสั
ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-S] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-C

ตั�งวา่จะลั�นชตัเตอรห์รอืไมแ่มว้า่วตัถจุะไมอ่ยูใ่นโฟกสัเมื�อมกีารสั�งงาน AF แบบตอ่เนื�อง และวตัถกํุาลงัเคลื�อนท ี�

รายละเอยีดรายการเมนู
AF มากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัโฟกสั กลอ้งจะไมล่ั�นชตัเตอรจ์นกวา่วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั
ถา่ยภาพมากอ่น:
ใหค้วามสําคญักบัการลั�นชตัเตอร ์กลอ้งจะลั�นชตัเตอรแ์มว้า่วตัถจุะอยูน่อกโฟกสั
เนน้ความสมดลุ:
ถา่ยภาพโดยเนน้ทั�งโฟกสัและการลั�นชตัเตอรอ์ยา่งเทา่ๆ กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดโฟกสั
ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-C] → คา่ที�ตอ้งการ1
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บรเิวณปรบัโฟกสั

เลอืกบรเิวณปรับโฟกสั ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อปรับโฟกสัใหเ้หมาะสมไดย้ากในโหมดโฟกสัอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
 กวา้ง :

โฟกสัวตัถทุี�ครอบคลมุทกุระยะของหนา้จอโดยอตัโนมตั ิเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งในโหมดถา่ยภาพนิ�ง กรอบสเีขยีวจะปรากฏ
รอบบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั

 โซน :
เลอืกโซนที�จะโฟกสับนจอภาพ และผลติภณัฑจ์ะเลอืกพื�นท ี�โฟกสัโดยอตัโนมตัิ

 กลางภาพ :
ปรับโฟกสัไปที�วตัถทุี�อย ูก่ ึ�งกลางของภาพโดยอตัโนมตั ิใชร้ว่มกบัฟังกช์ั�นโฟกสัล็อค เพื�อสรา้งองคป์ระกอบภาพตามที�ตอ้งการ

 จดุที�ปรบัได ้:
ชว่ยใหส้ามารถเลื�อนกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการในหนา้จอ และปรับโฟกสัที�วตัถขุนาดเล็กมากในบรเิวณแคบ ๆ ได ้

 จดุที�ปรบัไดแ้บบขยาย :
หากผลติภณัฑไ์มส่ามารถโฟกสัที�จดุเดยีวที�เลอืกไวไ้ด ้ผลติภณัฑจ์ะใชจ้ดุโฟกสัรอบ ๆ จดุที�ปรับไดเ้ป็นบรเิวณที�มคีวามสําคญัเป็นอนัดบั
สองเพื�อปรับโฟกสัใหไ้ด ้

     AF ล็อคเป้าหมาย :
เมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งและคา้งไว ้ผลติภณัฑจ์ะตดิตามวตัถภุายในบรเิวณโฟกสัอตัโนมตัทิี�เลอืกไว ้การตั�งคา่นี�จะใชง้านไดเ้ฉพาะ
เมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง] วางเคอรเ์ซอรไ์ปที� [AF ล็อคเป้าหมาย] บนหนา้จอตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] จากนั �นเลอืก
บรเิวณที�ตอ้งการเพื�อเร ิ�มการตดิตามโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถยา้ยบรเิวณเริ�มตดิตามไปยงัจดุที�
ตอ้งการ โดยกําหนดใหบ้รเิวณนั�นเป็นโซน จดุที�ปรับได ้หรอืจดุที�ปรับไดแ้บบขยาย

ตวัอยา่งของการแสดงกรอบการโฟกสั
กรอบการโฟกสัจะแตกตา่งกนัดงัที�แสดงไวด้า้นลา่ง

เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดใหญ ่

เม ื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็ก

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [โซน] กรอบการโฟกสัอาจสลบัไปมาระหวา่ง “เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดใหญ”่ กบั
“เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็ก” ขึ�นอย ูก่บัวตัถหุรอืสถานการณ์
เมื�อทา่นตดิเลนส ์A-mount กบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA1 หรอื LA-EA3) (แยกจําหน่าย) และตั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที�
[AF แบบตรวจจับเฟส] กรอบการโฟกสัสําหรับ “เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็ก” อาจแสดงขึ�น

เมื�อโฟกสัไดโ้ดยอตัโนมตัติามระยะท ั�งหมดของจอภาพ

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากซมูดว้ยเลนส ์การตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] จะถกูปิดการใชง้าน และกรอบการโฟกสัจะแสดง
เป็นเสน้ประ AF จะจับที�บรเิวณจดุกึ�งกลางและรอบ ๆ เป็นหลกั

เมื�อตอ้งการยา้ยพื�นท ี�โฟกสั
ทา่นสามารถยา้ยพื�นท ี�โฟกสัใน [จดุที�ปรับได]้, [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] หรอื [โซน] ไดโ้ดยใชปุ้่ มเลอืก หากกําหนด [มาตรฐานโฟกสั]
ใหต้รงกลางของปุ่ มเลอืกไวล้ว่งหนา้ ทา่นสามารถยา้ยกรอบการโฟกสักลบัไปที�ตรงกลางจอภาพไดโ้ดยกดตรงกลางปุ่ มเลอืก
ทา่นสามารถเลื�อนกรอบการโฟกสัอยา่งรวดเร็วไดโ้ดยแตะแลว้ลากกรอบการโฟกสันั�นในจอภาพ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] ไว ้
ลว่งหนา้

คาํแนะนํา
ในการตั�งคา่เริ�มตน้ จะกําหนด [บรเิวณปรับโฟกสั] ใหก้บัปุ่ ม C2

หมายเหตุ
[บรเิวณปรับโฟกสั] จะถกูล็อคไวท้ี� [กวา้ง] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

พื�นท ี�โฟกสัอาจไมส่วา่งขึ�นในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง หรอืเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุในครั �งเดยีว

เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว จะไมส่ามารถเลอืก [AF ล็อคเป้า
หมาย] เป็น [บรเิวณปรับโฟกสั] ได ้

เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] ไวท้ี� [สตัว]์ [AF ล็อคเป้าหมาย] จะไมส่ามารถเลอืกเป็น [บรเิวณปรับโฟกสั] ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส
การปรับการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) (สลบั AF แนวตั�งนอน)
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การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ต ั�งคา่โฟกสั

กําหนดคา่ฟังกช์ั�นโฟกสัโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ มควบคมุ

เมื�อต ั�งคา่โหมดโฟกสัไปที�โฟกสัอตัโนมตัหิรอืโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัและตําแหน่งของกรอบการโฟกสั สามารถยา้ยกรอบการโฟกสัเฉพาะเมื�อต ั�ง [บรเิวณปรับโฟกสั] ไว ้
ที�รายการตอ่ไปนี�

[โซน]
[จดุที�ปรับได]้
[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: เลื�อนกรอบพ ื�นท ี�โฟกสัขึ�น/ลง
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: เลื�อนกรอบพ ื�นท ี�โฟกสัไปทางขวา/ซา้ย
ปุ่ มควบคมุ: เลอืกพื�นท ี�โฟกสั

เมื�อต ั�งโหมดโฟกสัไวท้ ี�โฟกสัดว้ยตวัเอง
ทา่นสามารถกําหนดพื�นท ี�สําหรับขยายใหใ้หญข่ึ�นเม ื�อโฟกสัดว้ยตวัเอง
ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: เลื�อนพ ื�นท ี�สําหรับขยายในทศิทางขึ�น/ลง
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: เลื�อนพ ื�นท ี�สําหรับขยายไปทางขวา/ซา้ย
ปุ่ มควบคมุ: เลื�อนพ ื�นท ี�สําหรับขยายในทศิทางขึ�น/ลง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่โฟกสั]1

ทาํการต ั�งคา่โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัหรอื ปุ่ มควบคมุ2
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การปรบัการต ั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวต ั�ง) (สลบั AF แนวต ั�งนอน)

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะเปลี�ยน [บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) ฟังกช์ั�น
นี�มปีระโยชนเ์มื�อถา่ยฉากที�ทา่นตอ้งเปลี�ยนตําแหน่งของกลอ้งบอ่ย ๆ เชน่ ภาพบคุคลหรอืฉากกฬีา

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมเ่ปลี�ยน [บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง)
จดุที�ปรบั AF เทา่น ั�น:
เปลี�ยนตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) ล็อค [บรเิวณปรับโฟกสั] แลว้
จดุ AF + บรเิวณ AF:
เปลี�ยนท ั�ง [บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง)

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อเลอืก [จดุ AF + บรเิวณ AF] ไว้

(A) แนวตั�ง: [จดุที�ปรับได]้ (มมุบนซา้ย)
(B) แนวนอน: [จดุที�ปรับได]้ (มมุบนขวา)
(C) แนวตั�ง: [โซน] (มมุลา่งซา้ย)

ตรวจพบทศิทางของกลอ้งสามทศิทาง: แนวนอน แนวตั�งท ี�ดา้นขา้งของปุ่ มชตัเตอรห์นัขึ�น และแนวตั�งท ี�ดา้นขา้งของปุ่ มชตัเตอรค์วํ �า
ลง

หมายเหตุ
หากการตั�งคา่สําหรับ [ สลบั AF แนวตั�งนอน] ถกูเปลี�ยน การตั�งคา่โฟกสัสําหรับทศิทางของกลอ้งแตล่ะทศิทางจะไมถ่กูเก็บไว ้

[บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัจะไมเ่ปลี�ยนแมเ้มื�อต ั�งคา่ [ สลบั AF แนวตั�งนอน] ไวท้ี� [จดุ AF + บรเิวณ AF] หรอื [จดุที�
ปรับ AF เทา่นั�น] ในกรณีตอ่ไปนี�
เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
ขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว
ขณะใชฟั้งกช์ั�นซมูดจิติอล
ขณะโฟกสัอตัโนมตัเิปิดใชง้านอยู่
เมื�อ [ตั�งคา่โฟกสั] เปิดใชง้านอยู่
ระหวา่งถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ระหวา่งนับถอยหลงัสําหรับระบบตั�งเวลา
เมื�อ [ขยายโฟกสั] เปิดอยู่

เมื�อทา่นถา่ยภาพทนัทหีลงัเปิดสวติชก์ลอ้งและกลอ้งอยูใ่นแนวตั�ง ภาพแรกจะถกูถา่ยดว้ยการตั�งคา่โฟกสัในแนวนอนหรอืดว้ยการตั�งคา่โฟกสั
ลา่สดุ

ไมส่ามารถตรวจจับทศิทางของกลอ้งไดเ้มื�อเลนสห์นัขึ�นหรอืลง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ สลบั AF แนวต ั�งนอน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ไฟชว่ย AF (ภาพนิ�ง)

แสงไฟชว่ย AF จะชว่ยสอ่งไฟ เพื�อใหโ้ฟกสัไดง้า่ยขึ�นบนวตัถใุนที�มดื ในระหวา่งการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งและการล็อคโฟกสั แสง
ไฟชว่ย AF สแีดงจะสวา่งขึ�นเพ ื�อใหก้ลอ้งสามารถโฟกสัไดโ้ดยงา่ย

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
แสงไฟชว่ย AF จะสวา่งขึ�นโดยอตัโนมตัใินสถานที�มดื
ปิด:
ไมใ่ชแ้สงไฟชว่ย AF

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใชง้าน [ ไฟชว่ย AF] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
เมื�อต ั�ง [ โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ตอ่เนื�อง] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ และวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว (เมื�อตวัแสดงโฟกสั  หรอื สวา่งขึ�น)
เมื�อ [ขยายโฟกสั] เปิดอยู่
เมื�อต ั�ง [เลอืกบรรยากาศ] ไปที�โหมดตอ่ไปนี�

[ววิ]
[กฬีา]
[ทวิทศันก์ลางคนื]

เมื�อตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

หากแทน่เสยีบ Multi Interface มแีฟลชพรอ้มฟังกช์ั�นแสงไฟชว่ย AF เมื�อเปิดแฟลช แสงไฟชว่ย AF ก็จะเปิดเชน่เดยีวกนั

แสงไฟชว่ย AF จะสอ่งฉายไฟที�สวา่งมาก ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ อยา่มองตรงไปที�แสงไฟชว่ย AF ในระยะใกล ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ไฟชว่ย AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

AF ล็อคเป้าหมายกลาง

เมื�อทา่นกดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ กลอ้งจะตรวจจับวตัถทุี�อย ูก่ ึ�งกลางหนา้จอและตดิตามวตัถนัุ�นตอ่ไป

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นกําหนดฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] ใหก้บัคยีท์ี�เลอืก ทา่นสามารถเปิดใชง้าน [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] หรอืตรวจจับวตัถอุกีครั �งไดโ้ดยกดคยี์
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [กลางภาพ]

ทา่นสามารถเลอืกวตัถทุี�จะตดิตามขณะถา่ยภาพโดยใชจ้อภาพ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] แลว้เลอืก [จอภาพ+แผน่สมัผัส] หรอื [จอภาพ
สมัผัสเทา่นั�น] ใต ้[จอภาพ/แผน่สมัผัส]

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] อาจทํางานไดไ้มด่นัีกในสถานการณต์อ่ไปนี�:
วตัถเุคลื�อนไหวเร็วเกนิไป
วตัถมุขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป
ไมม่คีอนทราสตร์ะหวา่งวตัถกุบัฉากหลงั
มดื
แสงโดยรอบมกีารเปลี�ยนแปลง

AF ล็อคเป้าหมายไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อถา่ยภาพในโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง
เมื�อใชง้านซมูดจิติอล
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวโดยต ั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไปที� [120p]/[100p]
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นโดยต ั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไปที� [120fps]/[100fps]
เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] ไวท้ี� [สตัว]์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
มาตรฐานโฟกสั

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] → [เปิด]1

จดักรอบเป้าหมาย (A) ใหอ้ยูเ่หนอืวตัถ ุแลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ มเควบคมุ

กดตรงกลางปุ่ มอกีครั �งเพ ื�อหยดุการตดิตาม

2

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

ฟังกช์ั�นน ี�ใชเ้พื�อกําหนดวา่กลอ้งจะโฟกสัที�ใบหนา้หรอืดวงตาเป็นอนัดบัแรกหรอืไม่
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
ใบหนา้/ตากอ่นใน AF:
ตั�งคา่วา่จะตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาในพื�นท ี�โฟกสั และโฟกสัดวงตา (ตามตา AF) เมื�อโฟกสัอตัโนมตัเิปิดใชง้านหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
เป้าหมายที�คน้หา:
เลอืกเป้าหมายที�จะตรวจจับ  
[มนุษย]์: ตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาของบคุคล  
[สตัว]์: ตรวจจับดวงตาของสตัว ์ใบหนา้สตัวจ์ะไมถ่กูตรวจจับ
แสดงเฟรมคน้ใบหนา้:
ตั�งคา่วา่จะแสดงกรอบคน้หาใบหนา้เมื�อตรวจจับใบหนา้ของบคุคลหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
แสดงตาสตัว:์
ตั�งคา่วา่จะแสดงกรอบคน้หาดวงตาเมื�อตรวจจับดวงตาของสตัวห์รอืไม ่([เปิด]/[ปิด])

กรอบคน้หาใบหนา้
เมื�อผลติภณัฑพ์บใบหนา้ กรอบคน้หาใบหนา้สเีทาจะปรากฏ เมื�อผลติภณัฑพ์บวา่ระบบโฟกสัอตัโนมตัเิปิดทํางาน กรอบคน้หาใบหนา้จะ
เปลี�ยนเป็นสขีาว  
ในกรณีที�ทา่นไดบ้นัทกึลําดบัความสําคญัของแตล่ะใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้] ผลติภณัฑจ์ะเลอืกใบหนา้ที�มคีวามสําคญัลําดบั
แรกโดยอตัโนมตัแิละเฟรมคน้หาภาพใบหนา้นั�นจะเปล ี�ยนเป็นสขีาว เฟรมคน้หาภาพใบหนา้ของใบหนา้อื�นท ี�บนัทกึไวจ้ะเปลี�ยนเป็นสแีดง
อมมว่ง

กรอบคน้หาดวงตา
กรอบคน้หาตาขาวจะปรากฏเมื�อตรวจจับดวงตา และกลอ้งจะกําหนดวา่การโฟกสัอตัโนมตัเิป็นไปไดห้รอืไม ่ซึ�งข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่
กรอบคน้หาดวงตาจะแสดงตามนี�เม ื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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[AF ตามตา] โดยคยีก์าํหนดเอง
ฟังกช์ั�นตามตา AF ยงัสามารถใชไ้ดโ้ดยกําหนด [AF ตามตา] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเอง กลอ้งสามารถโฟกสัไปที�ดวงตาตราบเทา่ที�ทา่นกด
คยีนั์�น ซึ�งจะมปีระโยชนเ์มื�อทา่นตอ้งการใชฟั้งกช์ั�นตามตา AF ชั�วคราวกบัทั�งหนา้จอ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [บรเิวณปรับ
โฟกสั]  
เชน่ หากตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ และทา่นตอ้งการใหก้ลอ้งโฟกสัดวงตานอกกรอบโฟกสั ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�น
ตามตา AF โดยกดคยีกํ์าหนดเองที�ไดกํ้าหนด [AF ตามตา] ไวโ้ดยไมต่อ้งเปลี�ยน [บรเิวณปรับโฟกสั]

คาํแนะนํา
หากทา่นตอ้งการใหก้รอบคน้หาใบหนา้หรอืดวงตาหายไปภายในระยะเวลาหนึ�งหลงัจากกลอ้งโฟกสัใบหนา้หรอืดวงตา ใหต้ั�งคา่ [ออโตเ้คลยีร์
บรเิวณ AF] ไปที� [เปิด]

ในการตรวจจับดวงตาของสตัว ์ใหจั้ดเรยีงองคป์ระกอบเพื�อใหด้วงตาทั�งสองขา้งและจมกูของสตัวอ์ยูภ่ายในมมุภาพ

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [มนุษย]์ จะไมต่รวจจับดวงตาของสตัว ์เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ จะไมต่รวจจับใบหนา้ของบคุคล

เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [บคุคล] ใต ้[เลอืกบรรยากาศ] กลอ้งจะล็อคคา่ [ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] ไวท้ี� [เปิด] และล็อคคา่ [เป้าหมายที�คน้หา]
ไวท้ี� [มนุษย]์

เมื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[AF ล็อคเป้าหมาย]
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]
[ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ]
[ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น]

ฟังกช์ั�น [AF ตามตา] อาจทํางานไดไ้มด่นัีกในสถานการณต์อ่ไปนี�:
เมื�อบคุคลในภาพใสแ่วน่กนัแดด
เมื�อผมปิดดวงตา
ในสภาวะที�แสงนอ้ยหรอืยอ้นแสง
เมื�อหลบัตา
เมื�อวตัถอุยูใ่นที�รม่
เมื�อวตัถอุยูน่อกโฟกสั
เมื�อวตัถเุคลื�อนไหวมากเกนิไป

ถา้วตัถเุคลื�อนไหวมากเกนิไป กรอบคน้หาอาจแสดงไมถ่กูตอ้งเหนอืดวงตา

ในบางสถานการณ ์ไมส่ามารถโฟกสัดวงตาได ้

เมื�อกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัไปยงัดวงตาของบคุคล กลอ้งจะตรวจจับและโฟกสัใบหนา้แทน กลอ้งไมส่ามารถโฟกสัดวงตาไดเ้มื�อไมม่กีารตรวจจับ
ใบหนา้ของบคุคล

ผลติภณัฑน์ี�อาจจะไมพ่บใบหนา้เลย หรอือาจจะเขา้ใจผดิวา่วตัถอุื�นเป็นใบหนา้ในบางกรณี

ฟังกช์ั�นตามตา AF ไมส่ามารถใชง้านได ้เมื�อต ั�งคา่ปุ่ มหมนุปรับโหมดไวท้ี�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลื�อนไหว

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → คยีท์ี�ตอ้งการ จากนั �นกําหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ใหก้บัคยี์1.
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] → [เป้าหมายที�คน้หา] → การตั�งคา่ที�ตอ้งการ2.
หนักลอ้งไปทางใบหนา้ของบคุคลหรอืสตัว ์แลว้กดคยีท์ี�ทา่นไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ไว ้3.
กดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีท์ี�กําหนด4.
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กรอบคน้หาดวงตาจะไมแ่สดงเมื�อฟังกช์ั�นตามตา AF ไมส่ามารถใชง้านได ้

ทา่นไมส่ามารถใชร้ะบบคน้หาใบหนา้/ดวงตารว่มกบัฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�:
ฟังกช์ั�นซมูอื�น ๆ นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์
[โปสเตอรไ์รเซชั�น] ภายใต ้[เอฟเฟ็คของภาพ]
ตวัขยายโฟกสั
เมื�อต ั�งคา่ [เลอืกบรรยากาศ] ไวท้ี� [ววิ], [ทวิทศันก์ลางคนื] หรอื [ตะวนัตกดนิ]
เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [120fps]/[100fps] ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นคน้หาใบหนา้ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ถา่ยภาพเคลื�อนไหวท ี�ต ั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [120p]/[100p]

สามารถคน้หาใบหนา้ของวตัถไุดส้งูสดุ 8 ใบหนา้

แมจ้ะตั�งคา่ [แสดงเฟรมคน้ใบหนา้] ไวท้ี� [ปิด] กรอบการโฟกสัสเีขยีวจะปรากฏเหนอืใบหนา้ที�อย ูใ่นโฟกสั

เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] จะถกูล็อคไวท้ี� [เปิด]

แมเ้มื�อต ั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ ดวงตาของสตัวบ์างชนดิก็ไมส่ามารถตรวจจับได ้

แมเ้มื�อต ั�งคา่ [แสดงตาสตัว]์ เป็น [ปิด] กรอบการโฟกสัสเีขยีวก็ยงัปรากฏเหนอืดวงตาที�อย ูใ่นโฟกสั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดโฟกสั
บรเิวณปรับโฟกสั
ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ความไว AF ตดิตาม (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถเลอืกความไวในการตดิตาม AF เมื�อวตัถอุอกนอกระยะโฟกสัในโหมดภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
5(เร็ว) / 4 / 3(ปกต)ิ / 2 / 1(ชา้):
เลอืก [5(เร็ว)] เพื�อปรับโฟกสัตามวตัถใุนระยะตา่ง ๆ  
เลอืก [1(ชา้)] เพื�อรักษาโฟกสับนวตัถเุฉพาะเมื�อมสี ิ�งอ ื��นมาขวางอย ูด่า้นหนา้วตัถดุงักลา่ว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ความไว AF ตดิตาม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ระบบ AF (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่ระบบตรวจจับโฟกสั (AF แบบตรวจจับเฟส/AF คอนทราสต)์ เมื�อประกอบเลนส ์A-mount โดยใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-
EA1/LA-EA3 (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
AF แบบตรวจจบัเฟส:
โฟกสัดว้ย AF แบบตรวจจับเฟสความเร็วในการโฟกสัเร็วมาก
AF คอนทราสต:์
โฟกสัดว้ย AF คอนทราสตเ์สมอความเร็วในการโฟกสัชา้กวา่ ใชเ้มื�อไมส่ามารถโฟกสัดว้ย [AF แบบตรวจจับเฟส]

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF คอนทราสต]์, [AF ตอ่เนื�อง] ภายใต ้[โหมดโฟกสั] จะใชง้านไมไ่ด ้

ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะใชง้านไมไ่ด ้เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไวท้ี� [AF แบบตรวจจับเฟส]:
[โซน], [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] และ [AF ล็อคเป้าหมาย] ใน [บรเิวณปรับโฟกสั] (พื�นท ี�โฟกสัทกุประเภทจะสามารถใชไ้ดเ้มื�อร ุน่ซอฟตแ์วรร์ะบบ
(เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื 2.00 หรอืใหมก่วา่)
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]

เมื�อต ั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF แบบตรวจจับเฟส], [ลําดบัค.สําคญัใน AF-S] จะเปลี�ยนเป็น [AF มากอ่น] ชั�วคราว แมว้า่ไดต้ั�งคา่ไปที� [เนน้
ความสมดลุ] ก็ตาม

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ระบบ AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขบัเคลื�อนรรูบัแสง AF (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถลดเสยีงจากระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงไดเ้มื�อถา่ยภาพดว้ยเลนสท์ี�เขา้กนัได ้
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 2.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
ใชร้ะบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงแบบมาตรฐาน
ใหค้วามสาํคญัไรเ้สยีง:
เปลี�ยนระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเพื�อเนน้ความเงยีบเพื�อใหเ้สยีงจากระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเงยีบกวา่ใน [ปกต]ิ

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ใหค้วามสําคญัไรเ้สยีง] ความเร็วในการโฟกสัอาจชา้ลง และอาจจะทําใหโ้ฟกสัไปที�วตัถยุากขึ�น

[ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF] ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อใชเ้ลนสท์ี�เขา้กนัไมไ่ดก้บัฟังกช์ั�นน ี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ขบัเคลื�อนรรูบัแสง AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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AF ดว้ยชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

เลอืกวา่ตอ้งการปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งหรอืไม ่เลอืก [ปิด] เพื�อปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกกนั

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
โฟกสัอตัโนมตัทํิางานเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ปิด:
โฟกสัอตัโนมตัไิมทํ่างานแมท้า่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

วธิที ี�เป็นประโยชนใ์นการปรบัโฟกสัแบบไมโคร
เมื�อตดิเลนส ์A-mount การเปิดใชง้านฟังกช์ั�นการปรับโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยปุ่ มอื�นท ี�ไมใ่ชปุ่่ มชตัเตอรจ์ะชว่ยใหส้ามารถปรับโฟกสัได ้
แมน่ยํากวา่เมื�อทําการปรับโฟกสัดว้ยตวัเองไปพรอ้มๆ กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เปิด AF
Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)
AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)
ขยายโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AF ดว้ยชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

ตั�งคา่ [ AF ดว้ยชตัเตอร]์ ไปที� [ปิด]1.
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] → กําหนดฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] ใหก้บัคยีท์ี�
ตอ้งการ

2.

ตั�งคา่ [ Eye-Start AF] ไวท้ี� [ปิด] เพื�อเล ี�ยงการโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อมองภาพผา่นทางชอ่งมองภาพ3.
กดปุ่ ม AF-ON เพื�อปรับโฟกสั4.
กดคยีท์ี�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จากนั �นหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพื�อทําการปรับโฟกสัแบบ micro-adjustment5.
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ6.
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AF ลว่งหนา้ (ภาพนิ�ง)

ผลติภณัฑจ์ะปรับโฟกสัโดยอตัโนมตักิอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง ระหวา่งทําการโฟกสั หนา้จออาจจะสั�น

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ปรับโฟกสักอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ปิด:
ไมป่รับโฟกสักอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

หมายเหตุ
สามารถใช ้[ AF ลว่งหนา้] ไดเ้ฉพาะเมื�อตดิเลนส ์E-mount เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AF ลว่งหนา้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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Eye-Start AF (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใชง้านระบบโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นมองในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสห์รอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:  
เริ�มทําการปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นมองในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์
ปิด:  
การปรับโฟกสัอตัโนมตัไิมเ่ริ�มทํางานเมื�อทา่นมองในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

คาํแนะนํา
[ Eye-Start AF] ใชง้านไดเ้มื�อตดิตั�งเลนส ์A-mount และอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA2, LA-EA4) (แยกจําหน่าย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ Eye-Start AF] → คา่ที�ตอ้งการ1

435



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปจัจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ชั�วคราวโดยใชค้ยีแ์บบกําหนดเอง ฟังกช์ั�นน ี�มปีระโยชนเ์มื�อถา่ยฉาก
ที�การเคล ื�อนไหวของวตัถสุามารถคาดเดาได ้ยกตวัอยา่งเชน่ ฉากกฬีา ดว้ยฟังกช์ั�นน ี� ทา่นสามารถเปลี�ยนพ ื�นท ี�โฟกสัไดอ้ยา่งรวดเร็วตาม
สถานการณ์

วธิบีนัทกึพื�นท ี�โฟกสั

วธิเีรยีกใชพ้ื�นท ี�โฟกสัที�บนัทกึไว้

คาํแนะนํา
เมื�อกรอบการโฟกสัถกูบนัทกึโดยใช ้[ บนัทกึบรเิวณ AF] กรอบการโฟกสัที�บนัทกึไวจ้ะกะพรบิบนจอภาพ

ถา้กําหนด [AF ปิดเปิดบนัทกึไว]้ ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเอง ทา่นสามารถใชก้รอบการโฟกสัที�บนัทกึโดยไมต่อ้งกดคยีค์า้งไว ้

ถา้ไดกํ้าหนด [บรเิวณ AF + เปิด AF] ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเอง จะมกีารโฟกสัอตัโนมตัโิดยใชก้รอบโฟกสัที�บนัทกึไว ้เมื�อกดคยี์

หมายเหตุ
ไมส่ามารถบนัทกึพื�นท ี�โฟกสัไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เลื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 
ขณะกําลงัทําการ [โฟกสัโดยแตะจอ]
ขณะใชฟั้งกช์ั�นซมูดจิติอล
ขณะกําลงัทําการ [AF ล็อคเป้าหมาย]
ขณะกําลงัโฟกสั
ขณะทําการล็อคโฟกสั

ทา่นไมส่ามารถกําหนด [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้ ไปที� [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

ทา่นไมส่ามารถเรยีกใชพ้ื�นท ี�โฟกสัที�บนัทกึไวใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เลื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (โหมดอตัโนมตั)ิ,  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 

เมื�อต ั�งคา่ [ บนัทกึบรเิวณ AF] ไวท้ี� [เปิด] การตั�งคา่ [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ บนัทกึบรเิวณ AF] → [เปิด]1.
ตั�งคา่พื�นท ี�โฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ จากนั �นกดป ุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้2.

MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → ปุ่ มที�ตอ้งการ แลว้เลอืก [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้1.
ตั�งคา่กลอ้งไปที�โหมดถา่ยภาพ กดคยีท์ี�มกีารกําหนด [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้ คา้งไว ้จากนั �นกดป ุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ2.
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การลบพื�นท ี� AF ที�บนัทกึไว ้(ลบบรเิวณ AF)

ลบตําแหน่งกรอบการโฟกสัซึ�งบนัทกึไว ้โดยใช ้[ บนัทกึบรเิวณ AF]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ลบบรเิวณ AF]1
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ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF

ตั�งคา่วา่ควรแสดงพื�นท ี�โฟกสัตลอดเวลาหรอืไม ่หรอืใหห้ายไปโดยอตัโนมตัหิลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
พื�นท ี�โฟกสัหายไปโดยอตัโนมตัหิลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้
ปิด:
แสดงพื�นท ี�โฟกสัตลอดเวลา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF] → คา่ที�ตอ้งการ1

438



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง

ทา่นสามารถตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงพื�นท ี�ท ี�อย ูใ่นโฟกสัเมื�อต ั�ง [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [โซน] ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงพื�นท ี�โฟกสัที�อย ูใ่นโฟกสั
ปิด:
ไมแ่สดงพื�นท ี�โฟกสัที�อย ูใ่นโฟกสั

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นคา่ใดคา่หนึ�งตอ่ไปนี� กรอบในพื�นท ี�ซ ึ�งอย ูใ่นโฟกสัจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว:

[กลางภาพ]
[จดุที�ปรับได]้
[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]

เมื�อตดิเลนส ์A-mount และอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA1/LA-EA3) (แยกจําหน่าย) เขา้กบักลอ้ง และตั�งคา่ [ ระบบ AF] ไปที� [AF แบบ
ตรวจจับเฟส], [แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง] จะเปิดทํางานเสมอ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง] → คา่ที�ตอ้งการ1

439



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ปรบั AF ละเอยีด

ใหท้า่นปรับตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตัแิละบนัทกึคา่ที�ปรับสําหรับเลนสแ์ตล่ะตวัเมื�อใช ้เลนส ์A-mount กบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-
EA2 หรอื LA-EA4 (แยกจําหน่าย)
ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เฉพาะในกรณีที�ตอ้งทําการปรับ โปรดสงัเกตวา่ฟังกช์ั�นโฟกสัอตัโนมตัอิาจไมส่ามารถทํางานไดใ้นตําแหน่งที�เหมาะสมเม ื�อ
ใชก้ารปรับนี�

คาํแนะนํา
ขอแนะนําใหท้า่นปรับตําแหน่งภาพใตเ้งื�อนไขการถา่ยภาพจรงิ เมื�อจะทําการปรับ ใหต้ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ แลว้ใชว้ตัถทุี�
สวา่งและมคีอนทราสตส์งู

หมายเหตุ
เมื�อทา่นตดิเลนสท์ี�ไดบ้นัทกึคา่ไวแ้ลว้ คา่ที�บนัทกึไวจ้ะปรากฏบนหนา้จอ [±0] จะปรากฏสําหรับเลนสท์ี�ยงัไมไ่ดม้กีารบนัทกึคา่

ถา้คา่ที�แสดงบนหนา้จอปรากฏเป็น [-] แสดงวา่ทา่นไดทํ้าการบนัทกึคา่เลนสไ์วร้วมทั�งหมด 30 เลนสแ์ลว้ และไมส่ามารถบนัทกึเลนสต์วัใหมเ่พิ�ม
ไดอ้กี หากตอ้งการบนัทกึเลนสใ์หม ่ใหต้ดิเลนสซ์ึ�งสามารถลบการบนัทกึได ้และตั�งคา่ไปที� [±0] หรอืรเีซต็คา่ของเลนสท์ั�งหมดโดยใช ้[ยกเลกิ]

[ปรับ AF ละเอยีด] รองรับเลนส ์Sony, Minolta หรอื Konica-Minolta ถา้ทา่นทําการ [ปรับ AF ละเอยีด] ดว้ยเลนสอ์ื�นท ี�ไมใ่ชเ่ลนสท์ี�รองรับ การ
ตั�งคา่ที�บนัทกึไวสํ้าหรับเลนสท์ี�รองรับอาจไดรั้บผลกระทบ อยา่ใชง้าน [ปรับ AF ละเอยีด] กบัเลนสท์ี�ไมส่นับสนุน

ทา่นไมส่ามารถตั�งคา่ [ปรับ AF ละเอยีด] แยกกนัไดสํ้าหรับเลนส ์Sony, Minolta และ Konica-Minolta ที�มขีอ้มลูจําเพาะเหมอืนกนั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ปรบั AF ละเอยีด]1

เลอืก [การต ั�งคา่การปรบั AF] → [เปิด]2

[จาํนวน] → คา่ที�ตอ้งการ

ยิ�งเลอืกคา่สงู ตําแหน่งที�โฟกสัอตัโนมตัจิะยิ�งอย ูห่า่งจากผลติภณัฑ ์ยิ�งเลอืกคา่ตํ �า ตําแหน่งที�โฟกสัอตัโนมตัจิะยิ�งอย ูใ่กลก้บั
ผลติภณัฑ์

3
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ชดเชยแสง

โดยปกตแิลว้ ระดบัแสงจะถกูปรับอตัโนมตั ิ(ระบบปรับระดบัแสงอตัโนมตั)ิ ทา่นสามารถปรับใหภ้าพทั�งภาพ สวา่งขึ�นหรอืมดืลง เมื�อเทยีบ
กบัระดบัแสงที�ต ั�งโดยระบบปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิไดโ้ดยทําการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางดา้นบวกหรอืดา้นลบ ตามลําดบั (ชดเชยแสง)

หมนุปุ่ มชดเชยแสง (A)

ดา้น + (Over):  
ภาพจะสวา่งขึ�น
ดา้น - (Under):  
ภาพจะมดืลง

ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -3.0 EV ถงึ +3.0 EV
ทา่นสามารถตรวจสอบคา่ชดเชยแสงที�ต ั�งบนหนา้จอถา่ยภาพได ้
จอภาพ

ชอ่งมองภาพ

1
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หากตอ้งการต ั�งคา่การชดเชยแสงโดยใช ้MENU
ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -5.0 EV ถงึ +5.0 EV เมื�อป ุ่ มชดเชยแสงอยูท่ี�ตําแหน่ง “0”
MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ชดเชยแสง] → คา่ที�ตอ้งการ

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถทําการชดเชยระดบัแสงในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�ได:้

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อใช ้[ปรับระดบัแสงเอง] ทา่นจะสามารถชดเชยระดบัแสงไดเ้ฉพาะเมื�อต ั�ง [ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO]

การตั�งคา่ปุ่ มชดเชยแสงจะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่ [ชดเชยแสง] หรอื [ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ] ใน MENU

ภาพที�ปรากฏบนหนา้จอขณะถา่ยภาพจะมคีา่ความสวา่งเทยีบเทา่คา่ระหวา่ง -3.0 EV ถงึ +3.0 EV เทา่นั�น ถา้หากทา่นตั�งคา่ชดเชยแสงนอกชว่งนี�
ความสวา่งของภาพบนหนา้จอจะไมแ่สดง แตค่า่จะไปปรากฏในภาพที�บนัทกึ

สําหรับภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -2.0 EV ถงึ +2.0 EV

ถา้หากทา่นถา่ยภาพในสถานที�ซ ึ�งสวา่งหรอืมดืมาก หรอืเมื�อทา่นใชง้านแฟลช ทา่นอาจจะไมส่ามารถถา่ยไดผ้ลที�น่าพงึพอใจ

เมื�อทา่นตั�งป ุ่ มชดเชยแสงไปที� “0” จากการตั�งคา่อื�นท ี�ไมใ่ช ่“0” คา่ระดบัแสงจะเปลี�ยนเป็น “0” แมว้า่จะเป็นการตั�งคา่ [ชดเชยแสง] ก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขั�นระดบัแสง
ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ
ตั�งคา่ชดเชยแสง
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ตั�งคา่ลายทาง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รเีซ็ตการชดเชย EV

เลอืกวา่จะคงระดบัแสงที�ต ั�งไวโ้ดยใช ้[ชดเชยแสง] เมื�อทา่นปิดสวติช ์ขณะที�ตําแหน่งปุ่ มชดเชยแสง ถกูตั�งไวท้ี� “0” หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึไว:้
คงการตั�งคา่
รเีซ็ต:
รเีซต็การตั�งคา่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [รเีซ็ตการชดเชย EV] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ISO

ความไวตอ่แสงถกูกําหนดดว้ยคา่ ISO (ดชันรีะดบัแสงที�แนะนํา) ยิ�งคา่สงูขึ�น ความไวแสงยิ�งมากข ึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู
ISO AUTO:
ตั�งคา่ความไวแสง ISO โดยอตัโนมตัิ
ISO 50 – ISO 204800:
ตั�งคา่ความไวแสง ISO ดว้ยตวัเอง หากเลอืกตวัเลขที�มากข ึ�น ความไวแสง ISO จะเพิ�มข ึ�น

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนชว่งความไวแสง ISO ที�ถกูตั�งคา่ในโหมด [ISO AUTO] โดยอตัโนมตั ิเลอืก [ISO AUTO] แลว้กดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ
แลว้เลอืกคา่ที�ตอ้งการสําหรับ [ISO AUTO สงูสดุ] และ [ISO AUTO ตํ �าสดุ]

หมายเหตุ
[ISO AUTO] จะถกูเลอืกเมื�อใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�งคา่ความไวแสง ISO ไวตํ้ �ากวา่ ISO 100 ชว่งความสวา่งของวตัถทุี�สามารถบนัทกึได ้(ชว่งไดนามกิ) อาจลดลง

ยิ�งคา่ ISO สงูขึ�น ภาพก็จะมจีดุรบกวนมากยิ�งข ึ�น

คา่ ISO ที�สามารถต ั�งไดจ้ะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอย ูก่บัวา่ทา่นกําลงัถา่ยภาพนิ�ง ถา่ยภาพเคลื�อนไหว หรอืถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโม
ชั�น

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 100 ถงึ 102400 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวม้ากกวา่ 102400 การตั�งคา่จะเปลี�ยนเป็น 102400
โดยอตัโนมตั ิเมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 100 ถงึ 102400 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวน้อ้ยกวา่ 100 การตั�งคา่จะเปลี�ยนเป็น 100 โดย
อตัโนมตั ิเมื�อส ิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

เมื�อเลอืก [ISO AUTO] โดยตั�งคา่โหมดการถา่ยภาพไวท้ี� [P], [A], [S] หรอื [M] จะมกีารปรับความไวแสง ISO ใหอ้ยูใ่นชว่งที�กําหนดไวโ้ดย
อตัโนมตัิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ISO (ISO) บนปุ่ มควบคมุ → เลอืกคา่ที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเลอืก MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ISO] ไดเ้ชน่กนั

ทา่นสามารถเปลี�ยนคา่ไดใ้นขั�น 1/3 EV โดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ ทา่นสามารถเปลี�ยนคา่ไดท้ลีะ 1 EV
ระดบั โดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั

1

444



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

ถา้เลอืก [ISO AUTO] เมื�อโหมดถา่ยภาพเป็น P (โปรแกรมอตัโนมตั) หรอื A (กําหนดคา่รรัูบแสง) ทา่นสามารถตั�งความเร็วชตัเตอรท์ี�จะ
ทําใหค้วามไวแสง ISO เริ�มเปล ี�ยนแปลง  
ฟังกช์ั�นน ี�ใชไ้ดผ้ลสําหรับการถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหว ทา่นสามารถลดการเบลอของวตัถไุปพรอ้มๆ กบัป้องกนัอาการกลอ้งสั�น

รายละเอยีดรายการเมนู
FASTER (เร็วมาก)/FAST (เร็ว):
ความไวแสง ISO จะเริ�มเปล ี�ยนเม ื�อความเร็วชตัเตอรเ์ร็วกวา่ [ปกต]ิ ทา่นจงึสามารถป้องกนัอาการกลอ้งสั�นและวตัถเุบลอได ้
STD (ปกต)ิ:
กลอ้งจะตั�งความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัติามความยาวโฟกสัของเลนส์
SLOW (ชา้)/SLOWER (ชา้มาก):
ความไวแสง ISO จะเริ�มเปล ี�ยนเม ื�อความเร็วชตัเตอรช์า้กวา่ [ปกต]ิ ทา่นจงึสามารถถา่ยภาพที�มจีดุรบกวนนอ้ยลงได ้
1/8000 ― 30":
ความไวแสง ISO เริ�มเปล ี�ยนท ี�ความเร็วชตัเตอรท์ี�ทา่นตั�งไว ้

คาํแนะนํา
ความแตกตา่งของความเร็วชตัเตอรท์ี�จะทําใหค้วามไวแสง ISO เริ�มเปล ี�ยนไปมาระหวา่ง [เร็วมาก], [เร็ว], [ปกต]ิ, [ชา้] และ [ชา้มาก] คอื 1 EV

หมายเหตุ
ถา้ระดบัแสงไมเ่พยีงพอ แมว้า่จะตั�งคา่ความไวแสง ISO ไวท้ี� [ISO AUTO สงูสดุ] ใน [ISO AUTO] และเพื�อใหส้ามารถถา่ยภาพไดโ้ดยมรีะดบั
แสงที�เหมาะสม ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้กวา่ความเร็วที�ต ั�งคา่ไวใ้น [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO]

ในสถานการณต์อ่ไปนี� ความเร็วชตัเตอรอ์าจไมทํ่างานดงัที�ต ั�งคา่ไว ้
เมื�อใชแ้ฟลชถา่ยฉากที�สวา่ง (ความเร็วชตัเตอรส์งูสดุถกูจํากดัไวท้ี�ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชที� 1/250 วนิาท)ี
เมื�อใชแ้ฟลชถา่ยฉากที�มดืโดยตั�งคา่ [โหมดแฟลช] ไปที� [ใชแ้ฟลชเสมอ] (ความเร็วชตัเตอรตํ์ �าสดุถกูจํากดัไวท้ี�ความเร็วซึ�งกําหนดโดยกลอ้ง
โดยอตัโนมตั)ิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โปรแกรมอตัโนมตั
กําหนดคา่รรัูบแสง
ISO

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดวดัแสง

เลอืกโหมดวดัแสงซึ�งกําหนดสว่นของหนา้จอที�ใชว้ดัเพื�อนํามาคํานวณระดบัแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
 หลายจดุ:

วดัแสงในแตล่ะบรเิวณหลงัจากแบง่ภาพทั�งหมดออกเป็นบรเิวณยอ่ยๆ แลว้กําหนดระดบัแสงที�เหมาะสมของท ั�งภาพ (วดัแสงแบบแบง่
หลายสว่น)

 กลางภาพ:
วดัความสวา่งเฉลี�ยของท ั�งภาพ โดยใหนํ้�าหนักบรเิวณกลางภาพ (วดัแสงแบบเฉลี�ยกลางภาพ)

 จดุเดยีว:
วดัแสงเฉพาะตรงกลางภาพ (วดัแสงแบบจดุเดยีว) โหมดนี�เหมาะสําหรับวดัแสงสว่นที�ระบขุองทั�งภาพ สามารถเลอืกขนาดวงกลมวดัแสง
ไดจ้าก [จดุเดยีว: ปกต]ิ และ [จดุเดยีว: ใหญ]่ ตําแหน่งของวงกลมวดัแสงขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่ [จดุปรับจดุวดัแสง].

 เฉลี�ยท ั�งหนา้จอ:
วดัความสวา่งเฉลี�ยของท ั�งภาพ ระดบัแสงจะคงที�แมเ้มื�อองคป์ระกอบภาพหรอืตําแหน่งของวตัถเุปลี�ยนไป

 ไฮไลท:์
วดัความสวา่งพรอ้มทั�งเนน้สว่นที�สวา่งของภาพ โหมดนี�เหมาะสําหรับถา่ยภาพวตัถไุปพรอ้มกบัการเลี�ยงระดบัแสงจา้

คาํแนะนํา
เมื�อเลอืก [จดุเดยีว] และตั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] ขณะที�ต ั�งคา่ [จดุปรับจดุวดัแสง] ไปที� [เชื�อม
โยงจดุโฟกสั] สามารถประสานการทํางานของจดุวดัแสงแบบจดุกบัพื�นท ี�โฟกสัได ้

เมื�อเลอืก [หลายจดุ] และตั�งคา่ [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] ไปที� [เปิด] กลอ้งจะวดัความสวา่งตามใบหนา้ที�ตรวจจับ

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดวดัแสง] ไปที� [ไฮไลท]์ และเปิดใชง้านฟังกช์ั�น [ตวัปรับไดนามกิ] หรอื [ออโต ้HDR] ความสวา่งและคอนทราสตจ์ะถกูแกไ้ข
อตัโนมตัโิดยแบง่ภาพออกเป็นสว่นยอ่ยๆ และวเิคราะหค์อนทราสตข์องแสงและเงา ทําการตั�งคา่ตามสถานการณก์ารถา่ยภาพ

หมายเหตุ
[โหมดวดัแสง] ถกูล็อคไวท้ี� [หลายจดุ] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]
ฟังกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์

ในโหมด [ไฮไลท]์ วตัถอุาจดมูดืถา้มสีว่นที�สวา่งกวา่บนหนา้จอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ล็อค AE
จดุปรับจดุวดัแสง
ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ
ตวัปรับไดนามกิ (DRO)
ออโต ้HDR

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดวดัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ

ตั�งคา่วา่กลอ้งจะวดัความสวา่งตามใบหนา้ที�ตรวจจับหรอืไม ่เมื�อต ั�งคา่ [โหมดวดัแสง] ไวท้ี� [หลายจดุ]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
กลอ้งจะวดัความสวา่งตามใบหนา้ที�ตรวจจับ
ปิด:
กลอ้งจะวดัความสวา่งโดยใชก้ารตั�งคา่ [หลายจดุ] โดยไมค่น้หาใบหนา้

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] จะถกูล็อคไวท้ี� [เปิด]

เมื�อต ั�งคา่ [ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] เป็น [เปิด] และตั�งคา่ [เป้าหมายที�คน้หา] เป็น [สตัว]์ ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา] [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] จะไม่
ทํางาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดวดัแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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จดุปรบัจดุวดัแสง

ตั�งคา่วา่จะใหตํ้าแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุทํางานไปพรอ้มกบัพื�นท ี�โฟกสัหรอืไม ่เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [จดุที�ปรับได]้ หรอื
[จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย]

รายละเอยีดรายการเมนู
กลางภาพ:
ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุไมไ่ดทํ้างานไปพรอ้ม ๆ กบัพื�นท ี�โฟกสั แตว่ดัความสวา่งที�ตรงกลางตลอดเวลา
เชื�อมโยงจดุโฟกสั:
ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุทํางานไปพรอ้ม ๆ กบัพื�นท ี�โฟกสั

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ที�ไมใ่ช ่[จดุที�ปรับได]้ หรอื [จดุที�ปรับไดแ้บบขยาย] ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุจะถกูล็อคไวท้ี�จดุกึ�งกลาง

เมื�อต ั�งคา่ [บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี� [AF ล็อคเป้าหมาย: จดุที�ปรับได]้ หรอื [AF ล็อคเป้าหมาย: จดุที�ปรับได/้ขยาย] ตําแหน่งการวดัแสงเฉพาะจดุจะ
ทํางานไปพรอ้ม ๆ กบัตําแหน่ง AF เริ�มล็อคเป้าหมาย แตไ่มทํ่างานรว่มกบัการตดิตามวตัถุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บรเิวณปรับโฟกสั
โหมดวดัแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ข ั�นระดบัแสง

ทา่นสามารถปรับเพิ�มการต ั�งคา่ของความเร็วชตัเตอร ์รรัูบแสง และคา่ชดเชยแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
0.3EV / 0.5EV

หมายเหตุ
แมท้า่นจะตั�ง [ขั�นระดบัแสง] ไวท้ี� [0.5EV] คา่ระดบัแสงที�ปรับโดยใชปุ้่ มชดเชยแสงจะเปลี�ยนข ั�นละ 0.3EV

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ข ั�นระดบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการล็อคระดบัแสงเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งหรอืไม ่ 
เลอืก [ปิด] เพื�อปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกกนั

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
กําหนดระดบัแสงหลงัปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ครั �งเดยีว] เมื�อต ั�งคา่ [โหมด
โฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และผลติภณัฑกํ์าหนดแลว้วา่วตัถกํุาลงัเคลื�อนไหวหรอืทา่นถา่ยภาพตอ่เนื�อง ระดบัแสงที�กําหนดไวจ้ะถกู
ยกเลกิ
เปิด:
ล็อคระดบัแสงเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
ปิด:
ไมล็่อคระดบัแสงเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง ใชโ้หมดนี�หากทา่นตอ้งการปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกจากกนั  
ผลติภณัฑจ์ะปรับระดบัแสงไปเรื�อยๆ ขณะถา่ยภาพในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]

หมายเหตุ
การทํางานโดยใชปุ้่ ม AEL จะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่การตั�งคา่ [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปรบัมาตรฐานแสง

ปรับมาตรฐานของกลอ้งเพื�อใหไ้ดค้า่ระดบัแสงที�ถกูตอ้งสําหรับโหมดวดัแสงแตล่ะโหมด

โหมดวดัแสง
คา่มาตรฐานที�ต ั�งไวจ้ะถกูนํามาใช ้เมื�อทา่นเลอืกโหมดวดัแสงตอ่ไปนี�ใน MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดวดัแสง]

หลายจดุ/ กลางภาพ/ จดุเดยีว/ เฉลี�ยท ั�งหนา้จอ/ ไฮไลท์

หมายเหตุ
การชดเชยแสงจะไมม่ผีล ถา้เปลี�ยน [ปรับมาตรฐานแสง]

คา่ชดเชยแสงจะถกูล็อคไวต้ามคา่ที�ต ั�งไวสํ้าหรับ [ จดุเดยีว] ระหวา่งที�ใช ้AEL เฉพาะจดุ

คา่มาตรฐานของ M.M (วดัแสงแบบแมนนวล) จะเปลี�ยนไปตามคา่ที�ต ั�งไวใ้น [ปรับมาตรฐานแสง]

คา่ที�ต ั�งไวใ้น [ปรับมาตรฐานแสง] จะถกูบนัทกึไวใ้นขอ้มลู Exif แยกตา่งหากจากคา่ชดเชยแสง ปรมิาณคา่ระดบัแสงมาตรฐานจะไมไ่ดนํ้าไปเพิ�มให ้
กบัคา่ชดเชยแสง

ถา้ทา่นตั�งคา่ [ปรับมาตรฐานแสง] ในระหวา่งการถา่ยครอ่ม จํานวนภาพถา่ยสําหรับการถา่ยครอ่มจะถกูรเีซต็

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดวดัแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ปรบัมาตรฐานแสง] → โหมดวดัแสงที�ตอ้งการ1

เลอืกคา่ที�ตอ้งการเพื�อใชเ้ป็นคา่วดัแสงมาตรฐาน

ทา่นสามารถตั�งคา่ไดต้ั�งแต ่-1 EV ถงึ +1 EV โดยเปลี�ยนแปลงไดค้รั �งละ 1/6 EV
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โหมดแฟลช

ทา่นสามารถตั�งโหมดการทํางานของแฟลช

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิดแฟลช:

แฟลชไมทํ่างาน
 แฟลชอตัโนมตั:ิ

แฟลชทํางานในบรเิวณที�มดืหรอืเมื�อถา่ยยอ้นแสง
 ใชแ้ฟลชเสมอ:

แฟลชทํางานทกุครั �งท ี�กดชตัเตอร์
 ชตัเตอรช์า้:

แฟลชทํางานทกุครั �งท ี�กดชตัเตอร ์ระบบชตัเตอรช์า้ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพวตัถแุละฉากหลงัไดช้ดัเจน โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรช์า้ลง
 จงัหวะหลงั:

แฟลชทํางานกอ่นจะเปิดรับแสงเสร็จเรยีบรอ้ยทกุครั �งท ี�กดชตัเตอร ์การถา่ยภาพจังหวะหลงั ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพรอยการเคลื�อนท ี�ของ
วตัถไุดเ้ป็นธรรมชาต ิเชน่ รถที�กําลงัวิ�ง หรอืคนกําลงัเดนิ

หมายเหตุ
คา่เริ�มตน้ขึ�นกบัโหมดถา่ยภาพ

การตั�งคา่ [โหมดแฟลช] บางรายการจะไมส่ามารถใชไ้ด ้ขึ�นอย ูก่บัโหมดถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)
แฟลชไรส้าย

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โหมดแฟลช] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชยแสงแฟลช

ปรับปรมิาณแสงแฟลชในชว่งระหวา่ง –3.0 EV ถงึ +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมผีลตอ่ปรมิาณแสงแฟลชเทา่นั�น การชดเชยระดบั
แสง จะปรับปรมิาณแสงแฟลชควบคูไ่ปกบัการปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง

หมายเหตุ
[ชดเชยแสงแฟลช] ไมทํ่างานเมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี�โหมดตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

หากวตัถอุยูน่อกระยะสงูสดุของแฟลช อาจจะไมเ่ห็นผลของระดบัแสงแฟลชที�สงูขึ�น (ดา้น +) เนื�องจากปรมิาณแสงแฟลชมจํีากดั หากวตัถอุยูใ่กล ้
มาก อาจจะไมเ่ห็นผลของระดบัแสงแฟลชที�ลดลง (ดา้น -)

ถา้ทา่นใสฟิ่ลเตอร ์ND ไวท้ี�หนา้เลนส ์หรอืตดิตวักระจายแสงแฟลชหรอืฟิลเตอรส์ทีี�แฟลช อาจจะไมไ่ดร้ะดบัแสงที�เหมาะสมและภาพอาจมดืลง
ได ้ในกรณีนี� ใหป้รับคา่ [ชดเชยแสงแฟลช] เป็นคา่ที�ตอ้งการ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ชดเชยแสงแฟลช] → คา่ที�ตอ้งการ

หากเลอืกคา่สงู (ดา้น +) ระดบัแสงแฟลชจะสงูขึ�น หากเลอืกคา่ตํ �า (ดา้น -) ระดบัแสงแฟลชจะตํ �าลง

1
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ต ั�งคา่ชดเชยแสง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใชค้า่ชดเชยแสง เพื�อควบคมุทั�งแสงแฟลชและแสงรอบขา้ง หรอืเฉพาะแสงรอบขา้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสงปกต&ิแฟลช:
ใชค้า่ชดเชยแสง เพื�อควบคมุทั�งแสงแฟลชและแสงรอบขา้ง
เฉพาะแสงปกต:ิ
ใชค้า่ชดเชยแสง เพื�อควบคมุแสงรอบขา้งเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดเชยแสงแฟลช

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่ชดเชยแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แฟลชไรส้าย

มสีองวธิใีนการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้าย นั�นคอื การถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณไฟที�ใชแ้สงของแฟลชที�ตดิตั�งกบักลอ้งเป็นไฟ
สญัญาณ และการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณวทิยทุี�ใชก้ารสื�อสารแบบไรส้าย ในการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณวทิย ุใชแ้ฟลชหรอืตวั
สั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้ายที�รองรับ (แยกจําหน่าย) สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการปรับตั�งสําหรับการใชง้านแตล่ะวธิ ีโปรดดทูี�ค ูม่อืการใช ้
งานแฟลชหรอืตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมใ่ชฟั้งกช์ั�นแฟลชไรส้าย
เปิด:
ใชฟั้งกช์ั�นแฟลชไรส้ายเพื�อใหแ้ฟลชภายนอกปลอ่ยแสงในระยะไกลจากตวักลอ้ง

การต ั�งคา่ปุ่ ม AEL
ขอแนะนําใหท้า่นตั�งคา่ MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] → [ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL] ไวท้ี� [กดคา้งล็อคAEL]
เมื�อทําการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้าย

หมายเหตุ
แฟลชแยกอาจปลอ่ยแสงหลงัจากไดรั้บสญัญาณแสงจากแฟลชที�เป็นตวัควบคมุของกลอ้งอื�น ในกรณีดงักลา่ว ใหเ้ปลี�ยนชอ่งสญัญาณแฟลชของ
ทา่น สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารเปลี�ยนชอ่งสญัญาณ โปรดดทูี�ค ูม่อืการใชง้านแฟลช

สําหรับแฟลชที�ใชร้ว่มกนักบัการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้ายได ้โปรดเขา้ไปที�เว็บไซต ์Sony หรอืสอบถามจากตวัแทนจําหน่ายของ Sony หรอืศนูย์
บรกิาร Sony ที�ไดรั้บอนุญาตในพื�นท ี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ถอดฝาปิดฐานเสยีบแฟลชออกจากกลอ้ง จากน ั�นใสแ่ฟลชหรอืตวัส ั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย

เมื�อทําการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้ายโดยมแีฟลชตดิตั�งอย ู ่ใหใ้ชแ้ฟลชที�ตดิตั�งเป็นตวัควบคมุ

1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [แฟลชไรส้าย] → [เปิด]2

ต ั�งคา่แฟลชแยกที�ต ั�งไวเ้ป็นโหมดไรส้ายหรอืที�ตอ่กบัตวัรบัสญัญาณคลื�นวทิยไุรส้าย (แยกจาํหนา่ย)

กดปุ่ ม AEL บนกลอ้งเพื�อทดสอบแฟลช

3
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ลดตาแดง

เมื�อใชแ้ฟลช แฟลชจะยงิสองครั �งหรอืมากกวา่กอ่นถา่ยภาพเพื�อลดตาแดง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แฟลชจะตดิเสมอเพื�อลดอาการตาแดง
ปิด:
ไมใ่ชร้ะบบลดตาแดง

หมายเหตุ
ระบบลดตาแดงอาจจะไมใ่หผ้ลที�ตอ้งการ ทั�งน ี�ข ึ�นกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และเงื�อนไขตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งจากบคุคล หรอืบคุคลนั�นได ้
มองแสงแฟลชกอ่นถา่ยภาพหรอืไม่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ลดตาแดง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่แฟลชภายนอก

ทา่นสามารถกําหนดการตั�งคา่ของแฟลช (แยกจําหน่าย) ที�ตดิเขา้กบักลอ้งโดยใชจ้อภาพและปุ่ มควบคมุของกลอ้ง
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.10 หรอืใหมก่วา่ รวมทั�งอพัเดตซอฟตแ์วรข์องแฟลชเป็นรุน่
ลา่สดุกอ่นที�จะใชฟั้งกช์ั�นน ี�
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นแฟลชไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านแฟลช

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่เปิดแฟลชนอก:
ชว่ยใหส้ามารถกําหนดการตั�งคา่ที�เก ี�ยวกบัการยงิแฟลช เชน่ โหมดแฟลช ระดบัแสงแฟลช ฯลฯ
ต ั�งคา่แฟลชภายนอกเอง:
ชว่ยใหส้ามารถกําหนดการตั�งคา่อื�น ๆ ของแฟลช การตั�งคา่ไรส้าย รวมทั�งการต ั�งคา่ตวัแฟลช

คาํแนะนํา
หากกําหนดฟังกช์ั�น [ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก] ใหก้บัคยีล์ว่งหนา้โดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถ
เรยีกใชห้นา้จอ [ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก] ไดง้า่ย ๆ เพยีงแคก่ดคยีด์งักลา่ว

ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ดว้ยการใชง้านแฟลชแมใ้นขณะที�ทา่นกําลงัใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก]

นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถกําหนดการตั�งคา่สําหรับตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย (แยกจําหน่าย) ที�ตดิเขา้กบักลอ้งไดด้ว้ย

หมายเหตุ
ทา่นสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ [ตั�งคา่แฟลชภายนอก] เพื�อกําหนดการตั�งคา่ของแฟลช (แยกจําหน่าย) หรอืตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้าย (แยกจําหน่าย) ที�
ผลติโดย Sony และตดิเขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้งเทา่นั�น

ทา่นสามารถใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] ไดเ้ฉพาะเมื�อตดิแฟลชเขา้กบักลอ้งโดยตรงเทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�ไดเ้มื�อถา่ยภาพดว้ยแฟลช
แยกที�เช ื�อมตอ่โดยใชส้ายเคเบลิ

สามารถใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] เพื�อกําหนดคา่ไดเ้ฉพาะฟังกช์ั�นบางอยา่งของแฟลชที�ตดิตั�งอย ูเ่ทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถดําเนนิการจับคูก่บัแฟลช
อื�น ๆ รเีซต็แฟลช ตั�งคา่เริ�มตน้ของแฟลช เป็นตน้ ผา่น [ตั�งคา่แฟลชภายนอก]

[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] ไมทํ่างานภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�
เมื�อไมไ่ดต้ดิแฟลชเขา้กบักลอ้ง
เมื�อตดิตั�งแฟลชท ี�ไมร่องรับ [ตั�งคา่แฟลชภายนอก]
เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

นอกจากนี� [ตั�งคา่แฟลชภายนอก] อาจใชง้านไมไ่ด ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสถานะของแฟลช

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแฟลชและตวัสั�งงานคล ื�นวทิยไุรส้ายที�ใชก้บัฟังกช์ั�นน ี�ได ้โปรดดหูนา้สนับสนุนตอ่ไปนี�  
https://www.sony.net/dics/7m3/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เวอรช์ั�น

ตดิแฟลช (แยกจาํหนา่ย) เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้ง จากน ั�นเปิดกลอ้งและแฟลช1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่แฟลชภายนอก] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ2

กาํหนดการต ั�งคา่โดยใชปุ้่ มควบคมุของกลอ้ง3
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สมดลุยแ์สงสขีาว

แกไ้ขโทนเอฟเฟกตข์องสภาพแสงโดยรอบ เพื�อบนัทกึสขีาวของวตัถทุี�มสีขีาวตามธรรมชาต ิใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อโทนสขีองภาพไมอ่อกมา
ตามที�ทา่นตอ้งการ หรอืทา่นตอ้งการเปลี�ยนโทนสเีพื�อถา่ยทอดอารมณข์องภาพถา่ย

รายละเอยีดรายการเมนู
   อตัโนมตั/ิ  แสงแดดกลางวนั /  แสงแดดในรม่ /  แสงแดดมเีมฆ /  แสงหลอดไฟฟ้า /

ฟลอูอ.: ขาวนวล /  ฟลอูอ.: คลูไวท ์/  ฟลอูอ.: ขาวสวา่ง /  ฟลอูอ.: แสงแดดกว. /  แฟลช /  อตัโนมตั ิ
ใตนํ้ �า: เมื�อทา่นเลอืกแหลง่กําเนดิแสงที�ทําใหว้ตัถสุวา่ง ผลติภณัฑจ์ะปรับโทนสใีหเ้หมาะสมกบัแหลง่กําเนดิแสงที�เลอืก (ปรับสมดลุ
แสงสขีาวลว่งหนา้) เมื�อทา่นเลอืก [อตัโนมตั]ิ ผลติภณัฑจ์ะตรวจหาแหลง่กําเนดิแสงและปรับโทนสโีดยอตัโนมตัิ

 อณุ./ฟิลเตอรส์:ี  
ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสง ใชล้กูเลน่ของฟิลเตอร ์CC (ชดเชยส)ี สําหรับการถา่ยภาพ

 กาํหนดเอง 1/กาํหนดเอง 2/กาํหนดเอง 3:  
ใชก้ารตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวที�บนัทกึไวใ้น [ตั�งคา่กําหนดเอง]

 ต ั�งคา่กาํหนดเอง:  
จดจําสขีาวพื�นฐานภายใตส้ภาพแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพ 
เลอืกหมายเลขสมดลุแสงสขีาวกําหนดเองที�จดจําไว ้

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงหนา้จอการปรับละเอยีดและทําการปรับโทนสแีบบละเอยีดตามที�ทา่นตอ้งการไดโ้ดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ

ถา้โทนสใีนการตั�งคา่ที�เลอืกไวไ้มเ่ป็นไปตามที�ทา่นตอ้งการ ใหทํ้าการถา่ยภาพ [ครอ่มสมดลุยส์ขีาว]

 หรอื  จะแสดงขึ�นเฉพาะเม ื�อ [ลําดบัค.สําคญัใน AWB] ถกูตั�งคา่ไวท้ี� [บรรยากาศ] หรอื [สขีาว]

หมายเหตุ
[สมดลุยแ์สงสขีาว] ถกูล็อคไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

หากทา่นใชห้ลอดแสงจันทรห์รอืหลอดโซเดยีมเป็นแหลง่กําเนดิแสง คา่สมดลุแสงสขีาวจะไมแ่มน่ยําเนื�องจากลกัษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนํา
ใหถ้า่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หรอืเลอืก [ตั�งคา่กําหนดเอง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เก็บภาพสขีาวพื�นฐานในโหมด [ตั�งคา่กําหนดเอง]
ลําดบัค.สําคญัใน AWB
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
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MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AWB

เลอืกโทนสทีี�จะเนน้ เมื�อถา่ยภาพในสภาพที�มแีสงสวา่ง เชน่ แสงหลอดไส ้เมื�อต ั�งคา่ [สมดลุยแ์สงสขีาว] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปกต:ิ

ถา่ยภาพโดยใชส้มดลุแสงสขีาวอตัโนมตัมิาตรฐาน กลอ้งจะปรับโทนสโีดยอตัโนมตัิ
 บรรยากาศ:

ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสงกอ่น วธินีี�เหมาะสําหรับการถา่ยภาพใหม้บีรรยากาศอบอุน่
 สขีาว:

ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งสขีาวกอ่น เมื�อแหลง่กําเนดิแสงมอีณุหภมูสิตํี �า

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สมดลุยแ์สงสขีาว
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ตวัปรบัไดนามกิ (DRO)

เมื�อแบง่ภาพเป็นสว่นเล็กๆ ผลติภณัฑจ์ะวเิคราะหค์อนทราสตข์องแสงและเงาระหวา่งวตัถกุบัพื�นหลงั ทําใหไ้ดภ้าพที�สวา่งและไลแ่สงเงา
ที�ดทีี�สดุ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั:ิ

แกไ้ขความสวา่งอตัโนมตัิ
 ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: ระดบั 1 ― ตวัปรบัชว่งไดนามกิ: ระดบั 5:

ปรับแสงเงาในแตล่ะบรเิวณของภาพที�บนัทกึ เลอืกระดบัการปรับใหเ้หมาะสมที�สดุจากระดบั Lv1 (ออ่น) ถงึ Lv5 (เขม้)

หมายเหตุ
ในสถานการณต์อ่ไปนี� [ตวัปรับไดนามกิ] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]:
เมื�อต ั�งคา่ [เอฟเฟ็คของภาพ] ที�ไมใ่ช ่[ปิด]
เมื�อต ั�งคา่ [โปรไฟลภ์าพ] ที�ไมใ่ช ่[ปิด]

[DRO/ออโต ้HDR] ถกูกําหนดไวท้ี� [ปิด] เมื�อเลอืกโหมดตอ่ไปนี�ใน [เลอืกบรรยากาศ]
[ตะวนัตกดนิ]
[ทวิทศันก์ลางคนื]
[บคุคลกลางคนื]

การตั�งคา่จะถกูกําหนดไวท้ี� [ตวัปรับชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั]ิ เมื�อเลอืกโหมด [เลอืกบรรยากาศ] อื�นท ี�ไมใ่ชโ่หมดขา้งตน้

เมื�อถา่ยภาพดว้ย [ตวัปรับไดนามกิ] ภาพอาจจะมจีดุรบกวนมาก เลอืกระดบัที�เหมาะสมโดยตรวจสอบภาพท ี�ถา่ยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเม ื�อทา่นตั�ง
คา่เนน้ลกูเลน่มากขึ�น
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MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [DRO/ออโต ้HDR] → [ตวัปรบัไดนามกิ]1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2
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ออโต ้HDR

ถา่ยภาพสามภาพโดยใชร้ะดบัแสงตา่ง ๆ และนําภาพที�มรีะดบัแสงเหมาะสม สว่นสวา่งของภาพที�เปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป และสว่นมดืของ
ภาพที�เปิดรับแสงมากเกนิไป มารวมกนัเพื�อสรา้งภาพที�มชีว่งการไลแ่สงเงาอยา่งยอดเยี�ยม (ชว่งไดนามกิสงู) บนัทกึภาพที�มกีารรับแสง
พอดหีนึ�งภาพและภาพซอ้นแสงอกีหนึ�งภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ออโต ้HDR: ปรบัแสงที�ตา่งอตัโนมตั:ิ

แกไ้ขความสวา่งอตัโนมตัิ
 ออโต ้HDR: ปรบัแสงที�ตา่ง 1.0 EV ― ออโต ้HDR: ปรบัแสงที�ตา่ง 6.0 EV:

ตั�งคา่ความตา่งระดบัแสง ตามคอนทราสตข์องวตัถ ุเลอืกระดบัการปรับใหเ้หมาะสมที�สดุจากระดบั 1.0EV (ออ่น) ถงึ 6.0EV (เขม้)  
ตวัอยา่งเชน่ ถา้ทา่นตั�งคา่ระดบัแสงไวท้ี� 2.0 EV ภาพสามภาพจะถกูประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยมรีะดบัแสงดงัตอ่ไปนี�: −1.0 EV ระดบัแสง
ที�ถกูตอ้งและ +1.0 EV

คาํแนะนํา
ลั�นชตัเตอรส์ามครั �งตอ่หนึ�งภาพ ระมดัระวงัเกี�ยวกบัประเด็นตอ่ไปนี�:
ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหวหรอืไมก่ะพรบิไฟ
อยา่เปลี�ยนองคป์ระกอบกอ่นถา่ยภาพ

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นน ี�ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อ [ รปูแบบไฟล]์ คอื [RAW] หรอื [RAW & JPEG]

[ออโต ้HDR] ไมทํ่างานในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

[ออโต ้HDR] ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อต ั�ง [เอฟเฟ็คของภาพ] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก [ปิด]
เมื�อต ั�ง [โปรไฟลภ์าพ] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก [ปิด]

ทา่นไมส่ามารถเริ�มถา่ยภาพถดัไป จนกวา่กระบวนการบนัทกึหลงัทา่นถา่ยภาพจะเสร็จสิ�น

ทา่นอาจจะไมส่ามารถไดเ้อฟเฟ็คที�ตอ้งการ ทั�งน ี�ข ึ�นกบัความแตกตา่งของความสวา่งของวตัถ ุและเงื�อนไขการถา่ยภาพ

เมื�อใชง้านแฟลช ฟังกช์ั�นน ี�จะไดผ้ลนอ้ย

เมื�อภาพมคีอนทราสตตํ์ �า หรอืเมื�อกลอ้งสั�นหรอืเกดิอาการวตัถเุบลอ ทา่นอาจจะไมไ่ดภ้าพ HDR ที�ด ี  จะแสดงขึ�นเหนอืภาพที�บนัทกึ
เพื�อแจง้ใหท้ราบวา่กลอ้งตรวจพบภาพเบลอ เปลี�ยนองคป์ระกอบหรอืถา่ยภาพใหมอ่ยา่งระมดัระวงัเพื�อหลกีเลี�ยงภาพเบลอ หากจําเป็น
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เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2
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สรา้งสรรคภ์าพถา่ย

ทา่นจะสามารถตั�งคา่การประมวลผลใหก้บัภาพที�ตอ้งการ ปรับคอนทราสต ์ความอิ�มส ีและความคมชดัของภาพแตล่ะสไตลอ์ยา่งละเอยีด
เมื�อใชฟั้งกช์ั�นน ี� ทา่นสามารถปรับระดบัแสง (ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ไดต้ามที�ตอ้งการ ซึ�งจะแตกตา่งจาก [เลอืกบรรยากาศ] ที�
ผลติภณัฑจ์ะทําการปรับระดบัแสงเอง

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปกต:ิ

สําหรับถา่ยภาพฉากตา่งๆใหอ้ดุมดว้ยการไลร่ะดบัแสงและสสีวยงาม
 สดใส:

ความอิ�มสแีละคอนทราสตถ์กูปรับใหส้งูขึ�นสําหรับถา่ยใหไ้ดภ้าพที�น่าตื�นตา ของฉากที�เต็มไปดว้ยสสีนั และวตัถ ุเชน่ ดอกไม ้ทุง่สเีขยีว
ของฤดใูบไมผ้ล ิสฟ้ีาบนทอ้งฟ้า หรอืทวิทศันท์อ้งทะเล

 เป็นกลาง:

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย]1

เลอืกสไตลท์ี�ตอ้งการ หรอื [สไตลบ็์อกซ]์ โดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ2

หากตอ้งการปรบั  (คอนทราสต)์  (ความอิ�มส)ี และ  (ความคมชดั) ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการโดยใชด้า้น
ขวา/ซา้ย จากน ั�นเลอืกคา่โดยใชด้า้นบน/ลา่ง

3

เมื�อเลอืก [สไตลบ็์อกซ]์ ใหเ้ลื�อนไปทางขวาโดยกดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นเลอืกสไตลท์ี�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเรยีกใชส้ไตลเ์ดยีวกนั ที�มกีารตั�งคา่แตกตา่งกนัเล็กนอ้ย

(A): แสดงเฉพาะเมื�อมกีารเลอืกสไตลบ็์อกซเ์ทา่นั�น

4
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ความอิ�มสแีละความคมชดัจะถกูปรับลดลงเพื�อถา่ยภาพใหม้โีทนออ่นลง เหมาะสําหรับถา่ยภาพเพื�อนําไปตบแตง่บนเครื�องคอมพวิเตอร์
ภายหลงั

 โปรง่ใส:
สําหรับถา่ยภาพใหไ้ดโ้ทนชดัเจน สใีสในบรเิวณที�สวา่ง เหมาะสําหรับถา่ยภาพการแผรั่ศมขีองแสง

 ลุม่ลกึ:
สําหรับถา่ยภาพใหไ้ดส้ลีกึและแน่น เหมาะกบัการถา่ยเนน้การมอียูจ่รงิของวตัถุ

 ซดีจาง:
สําหรับถา่ยภาพดว้ยสสีวา่งเรยีบงา่ย เหมาะกบัการถา่ยสภาพแวดลอ้มที�สดช ื�นเบาสบาย

 บคุคล:
สําหรับจับภาพผวิหนังใหม้โีทนออ่น เหมาะอยา่งยิ�งกบัการถา่ยภาพบคุคล

 ววิ:
ความอิ�มส ีคอนทราสต ์และความคมชดั จะถกูปรับใหส้งูขึ�นเพ ื�อถา่ยใหไ้ดภ้าพที�คมชดัสดใส ววิระยะไกลก็จะแลดโูดดเดน่ยิ�งข ึ�น

 ตะวนัตกดนิ:
สําหรับถา่ยภาพสแีดงอนัสวยงามของอาทติยต์กดนิ

 ทวิทศันก์ลางคนื:
คอนทราสตจ์ะถกูปรับลดลงเพื�อสรา้งภาพฉากกลางคนื

 ใบไมแ้ดง:
สําหรับถา่ยภาพฤดใูบไมร้ว่ง เนน้สแีดงและเหลอืงของใบไมผ้ลดัใบใหด้โูดดเดน่และสดใส

 ขาวดาํ:
สําหรับถา่ยภาพสขีาวดํา

 เซเปีย:
สําหรับถา่ยภาพสเีซเปีย

การบนัทกึการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ (สไตลบ็์อกซ)์:
เลอืกสไตลบ็์อกซห์กชอ่ง (ชอ่งที�มตีวัเลขทางดา้นซา้ย ( )) เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ที�ตอ้งการ จากนั �นเลอืกการตั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกด
ปุ่ มขวา  
ทา่นสามารถเรยีกใชส้ไตลเ์ดยีวกนั ที�มกีารตั�งคา่แตกตา่งกนัเล็กนอ้ย

หากตอ้งการต ั�งคา่ [คอนทราสต]์, [ความอิ�มส]ี และ [ความคมชดั]
สามารถปรับ [คอนทราสต]์, [ความอิ�มส]ี และ [ความคมชดั] สําหรับตั�งคา่รปูแบบภาพแตล่ะรปูแบบลว่งหนา้ เชน่ [ปกต]ิ และ [ววิ] และ
สําหรับแตล่ะ [สไตลบ็์อกซ]์ ซึ�งทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ที�ตอ้งการ
เลอืกรายการที�ตอ้งการตั�งคา่โดยกดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ แลว้ตั�งคา่โดยกดดา้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ

 คอนทราสต:์
ยิ�งเลอืกคา่สงูขึ�นเทา่ใด ความแตกตา่งของแสงและเงาก็จะเดน่มากขึ�นเทา่นั�น และจะมผีลกบัภาพมากยิ�งข ึ�น

 ความอิ�มส:ี
ยิ�งเลอืกคา่สงู สกี็จะยิ�งสดใสมากข ึ�น เมื�อเลอืกคา่ตํ �าลง สขีองภาพจะถกูยบัยั�งใหอ้อ่นลง

 ความคมชดั:
ปรับความคมชดั ยิ�งเลอืกคา่สงูขึ�น ขอบของวตัถจุะถกูปรับเนน้มากขึ�น ยิ�งเลอืกคา่นอ้ยลง ขอบของวตัถจุะถกูปรับใหอ้อ่นนวลลง

หมายเหตุ
[สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ ในสถานการณต์อ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]
[เอฟเฟ็คของภาพ] ถกูตั�งคา่ไวเ้ป็นอยา่งอื�นท ี�ไมใ่ช ่[ปิด]
[โปรไฟลภ์าพ] ถกูตั�งคา่ไวเ้ป็นอยา่งอื�นท ี�ไมใ่ช ่[ปิด]

เมื�อต ั�งคา่ฟังกช์ั�นน ี�ไวท้ี� [ขาวดํา] หรอื [เซเปีย] [ความอิ�มส]ี จะไมส่ามารถปรับได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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เอฟเฟ็คของภาพ

เลอืกฟิลเตอรล์กูเลน่ที�ตอ้งการ เพื�อใหไ้ดภ้าพที�น่าประทบัใจและเป็นศลิปะยิ�งข ึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิด:

ปิดฟังกช์ั�น [เอฟเฟ็คของภาพ]
 กลอ้งทอย:

สรา้งภาพที�นุ่มนวลโดยมเีงาที�มมุภาพและความคมชดัลดลง
 สสีนัสดใส:

สรา้งภาพใหด้สูดใสโดยเนน้โทนสี
 โปสเตอรไ์รเซช ั�น:

สรา้งภาพคอนทราสตส์งู ดเูป็นนามธรรม โดยเนน้แมส่ใีหม้าก หรอืใชส้ขีาวดํา
 ภาพแนวเรโทร:

สรา้งภาพใหด้เูหมอืนภาพเกา่โดยใชโ้ทนสเีซเปีย และคอนทราสตซ์ดีจาง
 ภาพโทนสวา่งนุม่นวล:

สรา้งภาพตามบรรยากาศที�ระบ:ุ สวา่ง โปรง่แสง บอบบาง ละเอยีดออ่น นุ่มนวล
 สบีนพื�นขาวดาํ:

สรา้งภาพที�คงบางสไีว ้แตเ่ปลี�ยนสอีื�นเป็นขาวดํา
 สเีดยีวคอนทราสตส์งู:

สรา้งภาพขาวดําคอนทราสตส์งู
 สเีดยีวโทนเขม้:

สรา้งภาพขาวดําที�เต็มไปดว้ยการไลร่ะดบัและมรีายละเอยีด

คาํแนะนํา
บางรายการสามารถทําการตั�งคา่อยา่งละเอยีดไดโ้ดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ

หมายเหตุ
ถา้ทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส ์การตั�งคา่อตัราซมูใหใ้หญข่ึ�นจะทําให ้[กลอ้งทอย] มปีระสทิธภิาพลดลง

เมื�อเลอืก [สบีนพื�นขาวดํา] ภาพอาจไมค่งสทีี�เลอืกไว ้ขึ�นอย ูก่บัวตัถหุรอืเงื�อนไขในการถา่ยภาพ

ทา่นไมส่ามารถตรวจสอบเอฟเฟ็คตอ่ไปนี�บนหนา้จอถา่ยภาพ เนื�องจากกลอ้งประมวลผลภาพหลงัจากถา่ยภาพ นอกจากนี� ทา่นยงัไมส่ามารถถา่ย
ภาพอื�นจนกวา่การประมวลผลภาพจะเสร็จสิ�น ทา่นไมส่ามารถใชเ้อฟเฟ็คเหลา่นี�กบัภาพเคลื�อนไหว

[สเีดยีวโทนเขม้]

ในกรณีของ [สเีดยีวโทนเขม้] ชตัเตอรจ์ะลั�นสามครั�งตอ่การถา่ยหนึ�งภาพ ระมดัระวงัเกี�ยวกบัประเด็นตอ่ไปนี�:
ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหวหรอืไมก่ะพรบิไฟ
อยา่เปลี�ยนองคป์ระกอบขณะถา่ยภาพ

หากฉากในภาพมคีอนทราสตตํ์ �าหรอืกลอ้งสั�นมาก หรอืเมื�อวตัถไุมช่ดัเจน ทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บภาพ HDR ที�ด ีหากกลอ้งตรวจพบสถานการณด์งั
กลา่ว  จะปรากฏบนภาพที�ถา่ยเพื�อแจง้ใหท้า่นทราบ เปลี�ยนองคป์ระกอบหรอืถา่ยภาพใหมอ่ยา่งระมดัระวงัเพื�อหลกีเลี�ยงภาพเบลอ หาก
จําเป็น

ฟังกช์ั�นน ี�ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW] หรอื [RAW & JPEG] ฟังก์ชัั�นน ี�จะไมส่ามารถใชง้านได ้

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [เอฟเฟ็คของภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โปรไฟลภ์าพ

ชว่ยใหส้ามารถเปลี�ยนแปลงการต ั�งคา่สําหรับส ีการไลแ่สงเงา ฯลฯ ได ้

การกาํหนดโปรไฟลภ์าพ
ทา่นสามารถกําหนดคณุภาพของภาพโดยปรับรายการโปรไฟลภ์าพ เชน่ [Gamma] และ [รายละเอยีด] เมื�อต ั�งคา่พารามเิตอรเ์หลา่นี� ให ้
เชื�อมตอ่กลอ้งกบัทวีหีรอืจอภาพ และปรับพารามเิตอรใ์นขณะที�สงัเกตภาพบนหนา้จอ

การใชค้า่ที�กาํหนดไวล้ว่งหนา้ของโปรไฟลภ์าพ

การตั�งคา่เริ�มตน้ [PP1] ถงึ [PP10] สําหรับภาพเคลื�อนไหวไดถ้กูตั�งไวล้ว่งหนา้ในกลอ้งตามเงื�อนไขการถา่ยภาพแบบตา่งๆ
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → คา่ที�ตอ้งการ

PP1:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Movie]
PP2:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Still]
PP3:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โทนสธีรรมชาตโิดยใชแ้กมมา่ [ITU709]
PP4:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โทนสทีี�ตรงตามมาตรฐาน ITU709
PP5:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Cine1]
PP6:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [Cine2]
PP7:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Log2]
PP8:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Log3] และ [S-Gamut3.Cine] ภายใต ้[โหมดส]ี
PP9:
ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Log3] และ [S-Gamut3] ภายใต ้[โหมดส]ี
PP10:
ตวัอยา่งการตั�งคา่สําหรับบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR โดยใชแ้กมมา่ [HLG2]

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR
กลอ้งสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR เมื�อเลอืกแกมมา่ตั�งแต ่[HLG], [HLG1] ถงึ [HLG3] ในโปรไฟลภ์าพ การตั�งคา่โปรไฟลภ์าพ
ลว่งหนา้ [PP10] ใหต้วัอยา่งการตั�งคา่สําหรับการบนัทกึ HDR สามารถดภูาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึโดยใช ้[PP10] ดว้ยขอบเขตความ
สวา่งที�กวา้งกวา่ปกต ิเมื�อเปิดในทวีทีี�สนับสนุน Hybrid Log-Gamma (HLG) วธินีี�ชว่ยใหส้ามารถบนัทกึและแสดงฉากที�มคีวามสวา่ง
แบบตา่งๆ ไดต้ามจรงิ โดยที�ไมด่มูดืหรอืสวา่งจา้เกนิไป HLG ใชใ้นการผลติรายการโทรทศัน ์HDR ตามที�กําหนดในการรับรองมาตรฐาน
สากล ITU-R BT.2100

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → โปรไฟลท์ี�ตอ้งการเปลี�ยน1

ยา้ยไปหนา้จอดชันขีองรายการโดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกรายการที�จะเปล ี�ยนแปลงโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ3

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ แลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ ม4
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รายการของโปรไฟลภ์าพ

ระดบัสดีาํ
ตั�งคา่ระดบัสดํีา (–15 ถงึ +15)

Gamma
เลอืกเสน้กราฟแกมมา่
Movie: เสน้กราฟแกมมา่มาตรฐานสําหรับภาพเคลื�อนไหว
Still: เสน้กราฟแกมมา่มาตรฐานสําหรับภาพนิ�ง
Cine1: ทําใหค้อนทราสตนุ่์มนวลขึ�นในสว่นที�มดื และเนน้การไลแ่สงเงาในสว่นที�สวา่ง เพื�อสรา้งภาพเคลื�อนไหวสทีี�ดสูบายตา (เทยีบ
เทา่กบั HG4609G33)
Cine2: คลา้ยกบั [Cine1] แตแ่กไ้ขใหด้ขี ึ�นดว้ยสญัญาณวดิโีอสงูสดุ 100% (เทยีบเทา่กบั HG4600G30)
Cine3: ทําใหค้อนทราสตใ์นแสงสวา่งและในรม่ชดัขึ�นมากกวา่ [Cine1] และทําใหก้ารไลแ่สงเงาสดํีาเขม้ขึ�น
Cine4: ทําใหค้อนทราสตใ์นสว่นที�มดืเขม้ขึ�นมากกวา่ [Cine3]
ITU709: เสน้กราฟแกมมา่ที�สอดคลอ้งกบั ITU709
ITU709(800%): เสน้กราฟแกมมา่สําหรับยนืยนับรรยากาศบนสมมตฐิานที�วา่ถา่ยภาพโดยใช ้[S-Log2] หรอื [S-Log3]
S-Log2: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับ [S-Log2] การตั�งคา่นี�เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ
S-Log3: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับ [S-Log3] ซึ�งมคีณุสมบตัคิลา้ยกบัฟิลม์มากกวา่ การตั�งคา่นี�เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการ
ประมวลผลหลงัถา่ยภาพ
HLG: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR เทยีบเทา่มาตรฐาน HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100
HLG1: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR เนน้การลดสญัญาณรบกวน อยา่งไรก็ตาม การถา่ยภาพจะถกูจํากดัใหอ้ยูใ่นชว่ง
ไดนามกิที�แคบกวา่ [HLG2] หรอื [HLG3]
HLG2: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR ใหส้มดลุของชว่งไดนามกิและการลดสญัญาณรบกวน
HLG3: เสน้กราฟแกมมา่สําหรับการบนัทกึ HDR ชว่งไดนามกิกวา้งกวา่ [HLG2] อยา่งไรก็ตาม สญัญาณรบกวนอาจเพิ�มข ึ�น

[HLG1], [HLG2], และ [HLG3] ทั�งหมดใชเ้สน้กราฟแกมมา่ที�มคีณุลกัษณะเหมอืนกนั แตเ่สน้กราฟแตล่ะเสน้ใหส้มดลุระหวา่งชว่ง
ไดนามกิกบัการลดสญัญาณรบกวนตา่งกนั เสน้กราฟแตล่ะเสน้มรีะดบัการสง่สญัญาณวดิโีอออกสงูสดุตา่งกนั ดงันี�: [HLG1]:
ประมาณ 87%, [HLG2]: ประมาณ 95%, [HLG3]: ประมาณ 100%

Gamma สดีาํ
แกไ้ขแกมมา่ในพื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้ตํ �า
[Gamma สดํีา] จะถกูกําหนดไวท้ี� “0” และไมส่ามารถปรับได ้เมื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
ชว่ง: เลอืกชว่งการแกไ้ข (กวา้ง / ระดบักลาง / แคบ)
ระดบั: ตั�งคา่ระดบัการแกไ้ข (-7 (การบบีอดัสดํีาสงูสดุ) ถงึ +7 (การขยายสดํีาออกสงูสดุ))

จาํกดัแสง
ตั�งคา่จดุหกัมมุและความลาดเอยีงสําหรับการบบีอดัสญัญาณวดิโีอเพื�อป้องกนัระดบัแสงเกนิโดยจํากดัสญัญาณในพื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้สงู
ของวตัถใุหอ้ยูใ่นชว่งไดนามกิของกลอ้ง 
[จํากดัแสง] จะปิดใชง้าน หากตั�งคา่ [โหมด] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ โดยที�ต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4],
[ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] เพื�อเปิดใชง้าน [จํากดัแสง] ใหต้ั�งคา่ [โหมด] ไปที�
[แมนนวล]
โหมด: เลอืกการตั�งคา่อตัโนมตั/ิดว้ยตนเอง

อตัโนมตั:ิ จดุหกัมมุและความลาดเอยีงถกูตั�งคา่โดยอตัโนมตัิ
แมนนวล: จดุหกัมมุและความลาดเอยีงถกูตั�งคา่ดว้ยตนเอง

ตั�งคา่อตัโนมตั:ิ การตั�งคา่เมื�อเลอืก [อตัโนมตั]ิ สําหรับ [โหมด ]
จดุสงูสดุ: ตั�งคา่จดุสงูสดุของจดุหกัมมุ (90% ถงึ 100%)
ความไว: ตั�งคา่ความไว (สงู / ปานกลาง / ตํ �า)

ตั�งคา่ปรับเอง: การตั�งคา่เมื�อเลอืก [แมนนวล] สําหรับ [โหมด]
จดุ: ตั�งคา่จดุหกัมมุ (75% ถงึ 105%)
ความชนั: ตั�งคา่ความลาดเอยีงจดุหกัมมุ (-5 (ไมช่นั) ถงึ +5 (ชนั))

โหมดสี
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ตั�งคา่ประเภทและระดบัส ี
ใน [โหมดส]ี ทา่นจะใชง้านไดเ้ฉพาะ [BT.2020] และ [709] โดยที�ต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
Movie: สทีี�เหมาะสมเม ื�อต ั�ง [Gamma] ไวท้ี� [Movie]
Still: สทีี�เหมาะสมเม ื�อต ั�ง [Gamma] ไวท้ี� [Still]
Cinema: สทีี�เหมาะสมเม ื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [Cine1] หรอื [Cine2]
Pro: โทนสทีี�คลา้ยกนักบัคณุภาพของภาพมาตรฐานของกลอ้ง Sony ระดบัมอือาชพี (เมื�อใชร้ว่มกบัแกมมา่ ITU709)
ITU709 Matrix: สทีี�สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ITU709 (เมื�อใชร้ว่มกบัแกมมา่ ITU709)
ขาวดํา: ตั�งคา่ความอิ�มสเีป็นศนูย ์สําหรับการถา่ยภาพขาวดํา
S-Gamut: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อต ั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log2]
S-Gamut3.Cine: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อต ั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log3]
การตั�งคา่นี�ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยภาพในขอบเขตสทีี�สามารถแปลงไดง้า่ยสําหรับดจิติอลซนิมีา่
S-Gamut3: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อต ั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log3] การตั�ง
คา่นี�ใหท้า่นถา่ยภาพในขอบเขตสกีวา้ง
BT.2020: โทนสมีาตรฐาน เมื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
709: โทนส ีเมื�อต ั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และบนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยส ีHDTV (BT.709)

ความอิ�มส ี
ตั�งคา่ความอิ�มส ี(-32 ถงึ +32)

เฟสสี
ตั�งคา่เฟสส ี(-7 ถงึ +7)

ความลกึของสี
ตั�งคา่ความเขม้ของสสํีาหรับแตล่ะเฟสส ีฟังกช์ั�นน ี�ใชไ้ดผ้ลมากกวา่สําหรับสรีงคแ์ละไดผ้ลนอ้ยกวา่สําหรับสอีรงค ์สจีะดเูขม้ขึ�นเม ื�อเพ ิ�ม
คา่ที�ต ั�งไปทางดา้นบวก และออ่นลงเมื�อลดคา่ไปทางดา้นลบ ฟังกช์ั�นน ี�ใชง้านไดแ้มเ้มื�อต ั�ง [โหมดส]ี ไวท้ี� [ขาวดํา]
[R] -7 (แดงออ่น) ถงึ +7 (แดงเขม้)
[G] -7 (เขยีวออ่น) ถงึ +7 (เขยีวเขม้)
[B] -7 (ฟ้าออ่น) ถงึ +7 (ฟ้าเขม้)
[C] -7 (ฟ้าอมเขยีวออ่น) ถงึ +7 (ฟ้าอมเขยีวเขม้)
[M] -7 (มว่งแดงออ่น) ถงึ +7 (มว่งแดงเขม้)
[Y] -7 (เหลอืงออ่น) ถงึ +7 (เหลอืงเขม้)

รายละเอยีด
ตั�งคา่รายการสําหรับ [รายละเอยีด]
ระดบั: ตั�งคา่ระดบั [รายละเอยีด] (-7 ถงึ +7)
ปรับ: สามารถเลอืกพารามเิตอรต์อ่ไปนี�ไดด้ว้ยตวัเอง

โหมด: เลอืกการตั�งคา่อตัโนมตั/ิดว้ยตวัเอง (อตัโนมตั ิ(ปรับใหเ้หมาะสมโดยอตัโนมตั)ิ / แมนนวล (กําหนดรายละเอยีดดว้ยตวัเอง))
สมดลุ V/H: ตั�งคา่สมดลุแนวตั�ง (V) และแนวนอน (H) ของ DETAIL (-2 (ไปทางดา้นแนวตั�ง (V)) ถงึ +2 (ไปทางดา้นแนวนอน
(H)))
สมดลุ B/W: เลอืกสมดลุของ DETAIL ตํ �า (B) และ DETAIL สงู (W) (ชนดิที� 1 (ไปทางดา้น DETAIL ตํ �า (B)) จนถงึ ชนดิที� 5 (ไป
ทางดา้น DETAIL สงู (W)))
ขดีจํากดั: ตั�งคา่ระดบัขดีจํากดัของ [รายละเอยีด] (0 (ระดบัขดีจํากดัตํ �า: มแีนวโนม้ถกูจํากดั) ถงึ 7 (ระดบัขดีจํากดัสงู: ไมม่แีนวโนม้
ถกูจํากดั))
Crispning: ตั�งคา่ระดบัการเนน้ขอบ (0 (ระดบัการเนน้ขอบนอ้ย) ถงึ 7 (ระดบัการเนน้ขอบมาก))
รายละเอยีดไฮไลท:์ ตั�งคา่ระดบั [รายละเอยีด] ในพื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้สงู (0 ถงึ 4)

การคดัลอกการต ั�งคา่ใหก้บัหมายเลขโปรไฟลข์องภาพอื�น
ทา่นสามารถคดัลอกการตั�งคา่ของโปรไฟลภ์าพไปยงัหมายเลขโปรไฟลภ์าพอื�นได ้
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → [คดัลอก]

การรเีซ็ตโปรไฟลภ์าพกลบัสูค่า่เร ิ�มตน้
ทา่นสามารถรเีซต็โปรไฟลภ์าพกลบัสูค่า่เริ�มตน้ได ้ทา่นไมส่ามารถรเีซต็การตั�งคา่โปรไฟลภ์าพทั�งหมดในทนัที
MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [โปรไฟลภ์าพ] → [เริ�มใหม]่

หมายเหตุ
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เนื�องจากภาพเคล ื�อนไหวและภาพน ิ�งจะใชพ้ารามเิตอรร์ว่มกนั ใหป้รับคา่เมื�อทา่นเปลี�ยนโหมดถา่ยภาพ

หากทา่นสรา้งภาพ RAW ดว้ยการตั�งคา่ถา่ยภาพ การตั�งคา่ตอ่ไปนี�จะไมม่ผีล:
ระดบัสดํีา
Gamma สดํีา
จํากดัแสง
ความลกึของสี

ถา้ทา่นเปลี�ยน [Gamma] ชว่งคา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะเปลี�ยนไป

อาจมจีดุรบกวนมากขึ�นในสว่นที�มดื ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่แกมมา่ ซึ�งอาจแกไ้ขใหด้ขี ึ�นไดโ้ดยตั�งคา่การชดเชยเลนสไ์ปที� [ปิด]

เมื�อใชแ้กมมา่ S-Log2 หรอื S-Log3 จะสงัเกตเห็นจดุรบกวนไดม้ากขึ�น เมื�อเทยีบกบัการใชแ้กมมา่อื�น ถา้จดุรบกวนยงัคงปรากฏชดัแมเ้มื�อ
ประมวลผลภาพแลว้ อาจแกไ้ขใหด้ขี ึ�นไดโ้ดยการถา่ยภาพดว้ยการตั�งคา่ที�สวา่งขึ�น อยา่งไรก็ตาม ชว่งไดนามกิจะแคบลงไปดว้ยเมื�อถา่ยภาพดว้ย
การตั�งคา่ที�สวา่งขึ�น ขอแนะนําใหต้รวจสอบภาพลว่งหนา้โดยถา่ยภาพทดสอบในกรณีที�ใช ้S-Log2 หรอื S-Log3

การตั�งคา่ [ITU709(800%)], [S-Log2] หรอื [S-Log3] อาจทําใหม้ขีอ้ผดิพลาดในการตั�งคา่สมดลุแสงขาวแบบกําหนดเอง ในกรณีนี� ใหทํ้าการตั�ง
คา่แบบกําหนดเองสําหรับแกมมา่ที�ไมใ่ช ่[ITU709(800%)], [S-Log2] หรอื [S-Log3] กอ่น จากนั�นเลอืกแกมมา่ [ITU709(800%)], [S-Log2]
หรอื [S-Log3] อกีครั �ง

การตั�งคา่ [ITU709(800%)], [S-Log2] หรอื [S-Log3] จะปิดใชง้านการตั�งคา่ [ระดบัสดํีา]

ถา้ตั�งคา่ [ความชนั] ไวท้ี� +5 ใน [ตั�งคา่ปรับเอง] ในสว่น [จํากดัแสง], [จํากดัแสง] จะถกูตั�งไวท้ี� [ปิด]

S-Gamut, S-Gamut3.Cine และ S-Gamut3 คอืขอบเขตสทีี�มเีฉพาะใน Sony อยา่งไรก็ตาม การตั�งคา่ S-Gamut ของกลอ้งนี�ไมร่องรับขอบเขต
สทีั�งหมดของ S-Gamut แตเ่ป็นการตั�งคา่เพื�อใหไ้ดก้ารจําลองสทีี�เทยีบเทา่กบั S-Gamut

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชว่ยแสดง Gamma

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ขยายโฟกสั

ทา่นสามารถตรวจสอบโฟกสัโดยการขยายภาพกอ่นถา่ยภาพ
ทา่นสามารถขยายภาพไดโ้ดยไมต่อ้งใชว้งแหวนปรับโฟกสั ซึ�งแตกตา่งจาก [ MF Assist]

หากตอ้งการใชฟ้งักช์ ั�นตวัขยายโฟกสัโดยการสมัผสั
ทา่นสามารถขยายภาพและปรับโฟกสัโดยการแตะที�จอภาพต ั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้ จากนั �น เลอืกการตั�งคา่ที�เหมาะ
สมที�อย ูใ่น [จอภาพ/แผน่สมัผัส] เมื�อโหมดโฟกสัคอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ทา่นสามารถทํา [ขยายโฟกสั] ไดโ้ดยการแตะบรเิวณที�จะโฟกสั
สองครั �งขณะท ี�ทําการถา่ยภาพดว้ยจอภาพ  
ขณะทําการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ ใหทํ้าการแตะสองครั �งเพ ื�อใหก้รอบแสดงขึ�นท ี�ตรงกลางจอภาพ ทา่นสามารถเลื�อนกรอบไดโ้ดย
ลากกรอบไปมา ขยายภาพโดยกดที�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ

คาํแนะนํา
ขณะที�ใชฟั้งกช์ั�นตวัขยายโฟกสัอยู ่ทา่นสามารถเลื�อนบรเิวณที�ขยายไดโ้ดยการลากไปมาบนแผงสมัผัส

หากตอ้งการออกจากฟังกช์ั�นขยายโฟกสั ใหแ้ตะที�หนา้จออกีสองครั �ง เมื�อต ั�งคา่ [ AF ในขยายโฟกสั] ไปที� [ปิด] สามารถปิดการทํางานของ
ฟังกช์ั�นขยายโฟกสัไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
MF Assist (ภาพนิ�ง)
เวลาในการขยายโฟกสั
ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)
AF ในขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง)
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ระบบสมัผัส

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ขยายโฟกสั]1

กดที�ตรงกลางป ุ่ มเลอืกเพื�อขยายภาพ และเลอืกพื�นท ี�ท ี�ทา่นตอ้งการขยาย โดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มเลอืก

แตล่ะครั �งท ี�กดตรงกลางป ุ่ ม กําลงัขยายจะเปลี�ยน
ทา่นสามารถตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขยายโฟกสัเริ�มตน้]

2

ตรวจสอบยนืยนัโฟกสั

กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อเล ื�อนตําแหน่งที�ขยายมายงัก ึ�งกลางภาพ
เมื�อโหมดโฟกสัคอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ทา่นสามารถปรับโฟกสัในขณะที�ภาพถกูขยายใหญข่ึ�น ถา้ตั�งคา่ [ AF ในขยาย
โฟกสั] ไปที� [ปิด] ฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จะถกูยกเลกิเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง
เมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งขณะท ี�ขยายภาพระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตั ิกลอ้งจะดําเนนิการฟังกช์ั�นตา่งๆ ขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่
[ AF ในขยายโฟกสั]

เมื�อต ั�งคา่ [ AF ในขยายโฟกสั] ไปที� [เปิด]: จะทําการโฟกสัอตัโนมตัอิกีครั �ง
เมื�อต ั�งคา่ [ AF ในขยายโฟกสั] ไปที� [ปิด]: ฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จะถกูยกเลกิ

ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาท ี�จะใหแ้สดงภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [เวลาในการขยายโฟกสั]

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ4
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

เวลาในการขยายโฟกสั

ตั�งคา่ระยะเวลาที�ภาพถกูขยายดว้ยฟังกช์ั�น [ MF Assist] หรอื [ขยายโฟกสั]

รายละเอยีดรายการเมนู
2 วนิาท:ี
ขยายภาพเป็นเวลา 2 วนิาที
5 วนิาท:ี
ขยายภาพเป็นเวลา 5 วนิาที
ไมจ่าํกดั:
ขยายภาพจนกระทั�งทา่นกดปุ่ มชตัเตอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั
MF Assist (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [เวลาในการขยายโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้ (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ เมื�อใช ้[ขยายโฟกสั] เลอืกการตั�งคา่ที�จะชว่ยใหท้า่นจัดภาพที�ถา่ยใหอ้ยูภ่ายในกรอบ

รายละเอยีดรายการเมนู
การถา่ยภาพแบบ Full-frame

x1.0:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายเดยีวกบัหนา้จอถา่ยภาพ
x5.9:
แสดงภาพขยาย 5.9 เทา่

การถา่ยภาพขนาด APS-C/Super 35 มม.

x1.0:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายเดยีวกบัหนา้จอถา่ยภาพ
x3.8:
แสดงภาพขยาย 3.8 เทา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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AF ในขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถโฟกสัไปที�วตัถไุดแ้มน่ยํามากขึ�นโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตัโิดยการขยายพื�นท ี�ซ ึ�งทา่นตอ้งการจะโฟกสั ขณะที�ภาพท ี�ขยาย
แสดงขึ�น ทา่นสามารถโฟกสัไปยงัพื�นท ี�ขนาดเล็กกวา่จดุที�ปรับได ้

คาํแนะนํา
แนะนําใหใ้ชข้าตั�งกลอ้งเพื�อการระบตํุาแหน่งที�ตอ้งการขยายอยา่งถกูตอ้ง

ทา่นสามารถตรวจสอบตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตัไิดโ้ดยขยายภาพที�แสดง หากตอ้งการปรับตําแหน่งโฟกสัใหม ่ใหป้รับพื�นท ี�โฟกสัในหนา้จอที�ขยาย
จากนั�นกดป ุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

หมายเหตุ
หากทา่นขยายพื�นท ี�บรเิวณขอบของหนา้จอ กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัได ้

ไมส่ามารถปรับระดบัแสงและสมดลุแสงขาวขณะกําลงัขยายภาพที�แสดง

[ AF ในขยายโฟกสั] ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว
เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ตอ่เนื�อง]
เมื�อต ั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และตั�งคา่โหมดถา่ยภาพเป็นอยา่งอื�นนอกเหนอืจาก P/A/S/M
เมื�อต ั�ง [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และตั�ง [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย)

ขณะกําลงัขยายภาพที�แสดง ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะใชง้านไมไ่ด ้
[AF ตามตา]
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]
[ Eye-Start AF]
[ AF ลว่งหนา้]
[ใบหนา้/ตากอ่นใน AF]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ AF ในขยายโฟกสั] → [เปิด]1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ขยายโฟกสั]2

ขยายภาพโดยกดตรงกลางปุ่ มเลอืก จากน ั�นปรบัตาํแหนง่โดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มเลอืก

แตล่ะครั �งท ี�กดตรงกลาง กําลงัขยายก็จะเปลี�ยนไป

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเพ ื�อปรบัโฟกสั

กลอ้งจะจับโฟกสัไปที�ตําแหน่งของ  บรเิวณตรงกลางจอภาพ

4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ

กลอ้งจะออกจากการแสดงผลที�ขยายหลงัจากถา่ยภาพ

5
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ขยายโฟกสั
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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MF Assist (ภาพนิ�ง)

ขยายภาพบนหนา้จออตัโนมตัเิพื�อชว่ยใหป้รับโฟกสัเองไดง้า่ยขึ�น ระบบนี�ทํางานในการถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเอง หรอืโฟกสัดว้ยตวั
เองโดยตรง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาท ี�จะใหแ้สดงภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง1) → [เวลาในการขยายโฟกสั]

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใช ้[ MF Assist] ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว ใชฟั้งกช์ั�น [ขยายโฟกสั] แทน

[ MF Assist] ไมส่ามารถใชง้านได ้เมื�อตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์ใชฟั้งกช์ั�น [ขยายโฟกสั] แทน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
เวลาในการขยายโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ MF Assist] → [เปิด]1

หมนุแหวนปรบัโฟกสัเพื�อปรบัโฟกสั

ภาพถกูขยาย ทา่นสามารถขยายภาพออกไปไดอ้กี โดยการกดตรงกลางปุ่ มควบคมุ

2
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ต ั�งคา่จดุสงูสดุ

ตั�งคา่ฟังกช์ั�นจดุสงูสดุ ซึ�งจะเนน้กรอบของบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสัขณะถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเองหรอืโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงจดุสงูสดุ:
ตั�งคา่วา่จะแสดงจดุสงูสดุหรอืไม่
ระดบัจดุสงูสดุ:
ตั�งคา่ระดบัการเนน้ของบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั
สสีงูสดุ:
ตั�งคา่สทีี�ใชเ้พื�อชว่ยเนน้บรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั

หมายเหตุ
เนื�องจากผลติภณัฑจ์ดจําวา่บรเิวณที�ชดัเจนเป็นบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสั ผลสงูสดุจงึอาจจะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอย ูก่บัวตัถแุละเลนส์

ขอบของบรเิวณที�อย ูใ่นโฟกสัจะไมถ่กูปรับเนน้บนอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ต ั�งคา่จดุสงูสดุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ถา่ยภาพกนักระพรบิ (ภาพนิ�ง)

ตรวจจับแสงไฟวบูวาบ/แสงกะพรบิจากแหลง่กําเนดิแสงประดษิฐ ์เชน่ แสงหลอดฟลอูอเรสเซนต ์และตั�งเวลาถา่ยภาพเป็นชว่งเวลาที�
แสงไฟวบูวาบจะสง่ผลกระทบลดลง
ฟังกช์ั�นน ี�จะชว่ยลดความแตกตา่งของระดบัแสงและโทนสซีึ�งเกดิจากแสงวบูวาบระหวา่งภาพสว่นบนและสว่นลา่งที�มคีวามเร็วชตัเตอรส์งู
และในระหวา่งที�ทําการถา่ยภาพตอ่เนื�อง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมล่ดผลกระทบที�เกดิจากแสงวบูวาบ
เปิด:
ลดผลกระทบที�เกดิจากแสงวบูวาบ เมื�อกลอ้งตรวจพบแสงวบูวาบขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง  (ไอคอนตวักําเนดิแสง) จะ
แสดงขึ�น

คาํแนะนํา
โทนสขีองภาพถา่ยอาจแตกตา่งกนัไป เมื�อถา่ยภาพในบรรยากาศเดยีวกนัแตใ่ชค้วามเร็วชตัเตอรไ์มเ่หมอืนกนั ในกรณีดงักลา่ว ขอแนะนําใหท้า่น
ถา่ยภาพในโหมด [กําหนดชตัเตอรส์ปีด] หรอื [ปรับระดบัแสงเอง] โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรค์งที�

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมเ่กดิแสงเป็นเสน้ ๆ ไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเม ื�อใชโ้หมดปรับโฟกสัดว้ยตนเอง

หมายเหตุ
ระยะเวลาหน่วงในการลั�นชตัเตอรอ์าจเพิ�มข ึ�นเล็กนอ้ย ในโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง ความเร็วชตัเตอรอ์าจชา้ลงหรอืรอบระยะเวลาในการถา่ยของ
แตล่ะภาพอาจไมเ่ทา่กนั

กลอ้งจะตรวจหาแสงวบูวาบเมื�อแหลง่กําเนดิแสงมคีา่ความถี� 100 Hz หรอื 120 Hz เทา่นั�น

กลอ้งไมส่ามารถตรวจหาแสงวบูวาบตามแหลง่กําเนดิแสงและสภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพ เชน่ บรเิวณที�มดื ได ้

แมว้า่กลอ้งจะทําการตรวจหาแสงวบูวาบแลว้ แตก่็อาจชว่ยลดผลกระทบจากแสงวบูวาบไดไ้มม่ากพอ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัแหลง่กําเนดิแสงหรอืสภาพ
แวดลอ้มการถา่ยภาพ เราขอแนะนําใหท้า่นทดสอบถา่ยภาพดกูอ่น

[ ถา่ยภาพกนักระพรบิ] ไมทํ่างาน เมื�อถา่ยภาพในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ขณะถา่ยภาพ Bulb
[ ถา่ยภาพไรเ้สยีง]
โหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว
เมื�อถา่ยภาพโดยไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งเม ื�อใชโ้หมดปรับโฟกสัดว้ยตนเอง

โทนสขีองภาพอาจแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [ ถา่ยภาพกนักระพรบิ]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ ถา่ยภาพกนักระพรบิ] → [เปิด]1

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งแลว้ถา่ยภาพ

ผลติภณัฑจ์ะตรวจจับแสงวบูวาบเมื�อมกีารกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

2
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การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่

หากทา่นบนัทกึใบหนา้ไวล้ว่งหนา้ ผลติภณัฑส์ามารถเนน้ตรวจจับใบหนา้ที�บนัทกึเป็นจดุสําคญั

หมายเหตุ
สามารถบนัทกึภาพใบหนา้ไดส้งูสดุแปดภาพ

ถา่ยภาพดา้นหนา้ของใบหนา้ในที�มแีสงสอ่งสวา่ง อาจจะลงทะเบยีนใบหนา้ไดไ้มถ่กูตอ้งถา้หากมหีมวก หนา้กาก แวน่กนัแดด ฯลฯ ปิดบงัอยู่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [การบนัทกึใบหนา้] → [การบนัทกึใหม]่1

จดักรอบชี�นําใหต้รงกบัใบหนา้ที�ตอ้งการลงทะเบยีนแลว้กดปุ่ มชตัเตอร์2

เมื�อมขีอ้ความยนืยนัปรากฏขึ�น ใหเ้ลอืก [ตกลง]3
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การบนัทกึใบหนา้ (การเปลี�ยนลาํดบั)

หากมกีารลงทะเบยีนใบหนา้ที�ตอ้งการใหค้วามสําคญัหลายใบหนา้ ใบหนา้ที�ลงทะเบยีนกอ่นจะมคีวามสําคญัสงูกวา่ ทา่นสามารถแกไ้ข
ลําดบัความสําคญั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [การบนัทกึใบหนา้] → [การเปลี�ยนลาํดบั]1

เลอืกใบหนา้ที�ตอ้งการเปลี�ยนลาํดบัของความสาํคญั2

เลอืกปลายทาง3
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การบนัทกึใบหนา้ (ลบ)

ลบใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไว ้

หมายเหตุ
ถงึแมท้า่นจะสั�ง [ลบ] ขอ้มลูของใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไวจ้ะยงัคงคา้งอยูใ่นผลติภณัฑ ์การลบขอ้มลูของใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไวอ้อกจากผลติภณัฑ์
ใหเ้ลอืก [ลบ ทั�งหมด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [การบนัทกึใบหนา้] → [ลบ]

ถา้เลอืก [ลบ ทั�งหมด] ทา่นสามารถลบใบหนา้ที�บนัทกึไวท้ั�งหมด

1

482



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น

ตั�งคา่วา่จะโฟกสัโดยเนน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญัหรอืไม ่โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
โฟกสัโดยเนน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญัโดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]
ปิด:
โฟกสัโดยไมเ่นน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญั

คาํแนะนํา
ในการใชฟั้งกช์ั�น [ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น] ใหต้ั�งคา่ดงัตอ่ไปนี�

[ใบหนา้/ตากอ่นใน AF] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา]: [เปิด]
[เป้าหมายที�คน้หา] ใต ้[ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา]: [มนุษย]์ (เมื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา
การบนัทกึใบหนา้ (การบนัทกึใหม)่
การบนัทกึใบหนา้ (การเปลี�ยนลําดบั)
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง1) → [ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรบัแสง

ทา่นสามารถตั�งคา่โหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
 โปรแกรมอตัโนมตั:

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
 กาํหนดคา่รรูบัแสง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง
 กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
 ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว)1

MENU→  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ โหมดรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ2

กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

  
กดปุ่ ม MOVIE อกีครั �งเพ ื�อหยดุการบนัทกึภาพ

3
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สโลและควกิโมช ั�น: โหมดรบัแสง

ทา่นสามารถเลอืกโหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่และความเร็วในการ
แสดงภาพสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นดว้ย [ ตั�งคา่สโลและควกิ]

รายละเอยีดรายการเมนู
 โปรแกรมอตัโนมตั:

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
 กาํหนดคา่รรูบัแสง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง
 กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
 ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่สโลและควกิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที�  (สโลและควกิโมช ั�น)1

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ โหมดรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ2

กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม MOVIE อกีครั �งเพ ื�อยตุกิารบนัทกึภาพ

3
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รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกรปูแบบไฟลภ์าพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [AVCHD] ขนาดไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวจะถกูจํากดัไวท้ี�ประมาณ 2 GB ถา้ขนาดไฟลภ์าพเคลื�อนไหวใกลถ้งึ
2 GB ในระหวา่งการบนัทกึ ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวไฟลใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัิ

หากทา่นตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [XAVC S 4K] และถา่ยภาพเคลื�อนไหวในขณะท ี�กลอ้งเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI ภาพจะไมแ่สดงบน
จอภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

 
รปูแบบ

ไฟล์
คณุลกัษณะ

XAVC
S 4K

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยความละเอยีด 4K
(3840×2160)

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้
ซอฟตแ์วร ์PlayMemories Home

XAVC
S HD

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยคณุภาพที�คมชดักวา่
AVCHD ดว้ยจํานวนขอ้มลูที�มากกวา่

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้
ซอฟตแ์วร ์PlayMemories Home

AVCHD
รปูแบบ AVCHD สามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณจั์ด
เก็บอื�น ๆ นอกเหนอืจากคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นจํานวน
มาก

ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในคอมพวิเตอรห์รอืสรา้งแผน่
ดสิกท์ี�รองรับรปูแบบนี�โดยใชซ้อฟตแ์วร ์PlayMemories Home
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ต ั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกอตัราเฟรมและอตัราบติสําหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S 4K]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S HD]

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ต ั�งคา่การบนัทกึ] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�ออตัราบติสงูขึ�น คณุภาพของภาพก็จะสงูขึ�นดว้ย

1

ต ั�งคา่การบนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

30p 100M/25p 100M ประมาณ 100 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

30p 60M/25p 60M ประมาณ 60 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)

24p 100M* ประมาณ 100 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

24p 60M* ประมาณ 60 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น*

ต ั�งคา่การ
บนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

60p 50M/50p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

60p 25M/50p
25M

ประมาณ 25
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)

30p 50M/25p
50M

ประมาณ 50
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

30p 16M/25p
16M

ประมาณ 16
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)

24p 50M* ประมาณ 50
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (24p)

120p
100M/100p
100M

ประมาณ 100
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวความเร็วสงูขนาด 1920×1080 (120p/100p) ทา่นสามารถบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวขนาด 120 fps หรอื 100 fps

ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวแบบแบบสโลวโ์มชั�นไดอ้ยา่งราบรื�นโดยใชโ้ปรแกรมตดั
ตอ่ที�รองรับ
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เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [AVCHD]

หมายเหตุ
จะใชเ้วลานานในการสรา้งแผน่ดสิกบ์นัทกึ AVCHD จากภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ย [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] เป็น [ ตั�งคา่การบนัทกึ]
เนื�องจากมกีารแปลงคณุภาพของภาพในภาพเคลื�อนไหว หากทา่นตอ้งการจัดเก็บภาพเคลื�อนไหวโดยไมต่อ้งแปลงไฟล ์ใหใ้ชแ้ผน่ Blu-ray

[120p]/[100p] ไมส่ามารถเลอืกไดสํ้าหรับการตั�งคา่ตอ่ไปนี�

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[เลอืกบรรยากาศ]

ในการถา่ยภาพแบบ full-frame มมุของภาพจะแคบลงภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [XAVC S 4K] และตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [30p]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
APS-C/Super 35mm
มมุภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ต ั�งคา่การ
บนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

120p 60M/100p
60M

ประมาณ 60
Mbps

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวความเร็วสงูขนาด 1920×1080 (120p/100p) ทา่นสามารถบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวขนาด 120 fps หรอื 100 fps

ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวแบบแบบสโลวโ์มชั�นไดอ้ยา่งราบรื�นโดยใชโ้ปรแกรมตดั
ตอ่ที�รองรับ

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น*

ต ั�งคา่การบนัทกึ อตัราบติ คาํอธบิาย

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) สงูสดุ 24 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) โดยเฉลี�ยประมาณ 17 Mbps บนัทกึภาพเคลื�อนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)
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ต ั�งคา่สโลและควกิ

ทา่นสามารถบนัทกึชว่งเวลาที�ไมส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ (การถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น) หรอืบนัทกึปรากฏการณ์
ระยะยาวไวเ้ป็นภาพเคลื�อนไหวแบบบบีอดั (การถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น) ตวัอยา่งเชน่ ทา่นสามารถบนัทกึภาพการแขง่ขนั
กฬีาที�ดเุดอืด ชว่งเวลาที�นกกําลงัเริ�มกางปีกบนิ ดอกไมท้ี�กําลงับาน และภาพกอ้นเมฆหรอืกลุม่ดาวบนทอ้งฟ้าที�เปล ี�ยนไปเร ื�อย ๆ เสยีง
จะไมถ่กูบนัทกึ

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่การบนัทกึ:

เลอืกอตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหว
อตัราเฟรม:

เลอืกอตัราเฟรมของการถา่ยภาพ 

ความเร็วในการแสดงภาพ
ความเร็วในการแสดงภาพจะแตกตา่งกนัไปตามรายการดา้นลา่งนี� ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บั [ ตั�งคา่การบนัทกึ] และ [ อตัราเฟรม] ที�
กําหนด
เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ ี� NTSC

ต ั�งป ุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที� (สโลและควกิโมช ั�น)1

เลอืก MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ โหมดรบัแสง] → และเลอืกการต ั�งคา่ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มช ั�น/ค
วกิโมช ั�น ที�ตอ้งการ (  โปรแกรมอตัโนมตั,ิ  กาํหนดคา่รรูบัแสง,  กาํหนดชตัเตอรส์ปีด หรอื  ปรบั
ระดบัแสงเอง)

2

เลอืก MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ต ั�งคา่สโลและควกิ] และเลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการสาํหรบั [ ต ั�งคา่การ
บนัทกึ] และ [ อตัราเฟรม]

3

กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม MOVIE อกีครั �งเพ ื�อหยดุการบนัทกึภาพ

4

อตัราเฟรม
ต ั�งคา่การบนัทกึ

24p 30p 60p

120fps ชา้ 5 เทา่ ชา้ 4 เทา่ -

60fps ชา้ 2.5 เทา่ ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ

30fps ชา้ 1.25 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ เร็ว 2 เทา่

15fps เร็ว 1.6 เทา่ เร็ว 2 เทา่ เร็ว 4 เทา่

8fps เร็ว 3 เทา่ เร็ว 3.75 เทา่ เร็ว 7.5 เทา่

4fps เร็ว 6 เทา่ เร็ว 7.5 เทา่ เร็ว 15 เทา่

2fps เร็ว 12 เทา่ เร็ว 15 เทา่ เร็ว 30 เทา่

1fps เร็ว 24 เทา่ เร็ว 30 เทา่ เร็ว 60 เทา่
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เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ ี� PAL

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [120fps]/[100fps] ทา่นจะไมส่ามารถตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [60p]/[50p] ได ้

หมายเหตุ
ในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น ความเร็วชตัเตอรจ์ะเร็วขึ�นและคา่ระดบัแสงที�ไดอ้าจไมถ่กูตอ้ง ในกรณีนี�ใหล้ดคา่รรัูบแสง หรอืปรับ
คา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึ�น

ในการประมาณเวลาที�สามารถบนัทกึภาพได ้โปรดดทูี� “ระยะเวลาทบีั�นทกึไดข ้องภาพเคลอื� นไหว”

อตัราบติของภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึไวอ้าจแตกตา่งกนัไป ขึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] และ [ ตั�งคา่การบนัทกึ]

ภาพเคลื�อนไหวจะถกูบนัทกึในรปูแบบ XAVC S HD

ระหวา่งที�ทําการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น จะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[TC Run] ภายใต ้[ตั�งคา่ TC/UB]
[ สญัญาณออก TC] ภายใต ้[ตั�งคา่ HDMI]
[ เลอืกส.ออก 4K]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

อตัราเฟรม
ต ั�งคา่การบนัทกึ

25p 50p

100fps ชา้ 4 เทา่ -

50fps ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ

25fps ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ เร็ว 2 เทา่

12fps เร็ว 2.08 เทา่ เร็ว 4.16 เทา่

6fps เร็ว 4.16 เทา่ เร็ว 8.3 เทา่

3fps เร็ว 8.3 เทา่ เร็ว 16.6 เทา่

2fps เร็ว 12.5 เทา่ เร็ว 25 เทา่

1fps เร็ว 25 เทา่ เร็ว 50 เทา่
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บนัทกึภาพพร็อกซี�

ตั�งคา่วา่จะใหบ้นัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ท ี�อตัราบติตํ �าไปพรอ้มกบัที�บนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S หรอืไม ่เนื�องจากภาพเคล ื�อน
ไหวพร็อกซี�เป็นไฟลข์นาดเล็ก จงึเหมาะกบัการถา่ยโอนไปยงัสมารท์โฟนหรอือพัโหลดไปยงัเว็บไซต์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด :
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะถกูบนัทกึไปพรอ้มกนั
ปิด :
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมถ่กูบนัทกึ

คาํแนะนํา
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะถกูบนัทกึในรปูแบบ XAVC S HD (1280×720) ขนาด 9 Mbps อตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะเหมอืนกบั
ของภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบั

ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมแ่สดงในหนา้จอแสดงภาพ (หนา้จอแสดงภาพเดยีวหรอืหนา้จอดชันภีาพ)  จะปรากฏบนภาพเคลื�อนไหวท ี�มกีาร
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ไปพรอ้มกนั

หมายเหตุ
ไมส่ามารถดภูาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�บนกลอ้งนี�ได ้

ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมส่ามารถบนัทกึไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [AVCHD]
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [XAVC S HD] และตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [120p]/[100p]

การลบ/การป้องกนัภาพเคลื�อนไหวท ี�มภีาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะลบ/ป้องกนัทั�งภาพเคล ื�อนไหวตน้ฉบบัและพร็อกซี� ทา่นไมส่ามารถลบ/ป้องกนั
เฉพาะภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัหรอืภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ได ้

ไมส่ามารถตดัตอ่ภาพเคลื�อนไหวบนกลอ้งนี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
รปูแบบการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ บนัทกึภาพพร็อกซี�] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความเร็วขบั AF (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถสลบัความเร็วในการโฟกสัขณะที�ใชโ้ฟกสัอตัโนมตัใินโหมดภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
เร็ว:
ตั�งคา่ความเร็วขบั AF ไปที�เร็ว โหมดนี�เหมาะกบัการถา่ยฉากที�มกีารเคลื�อนไหวฉับไว เชน่ กฬีา
ปกต:ิ
ตั�งคา่ความเร็วขบั AF ไปที�ปกต ิ
ชา้:
ตั�งคา่ความเร็วขบั AF ไปที�ชา้ ในโหมดนี� จดุโฟกสัจะเปลี�ยนอยา่งราบรื�นเม ื�อวตัถทุี�จะโฟกสัเปลี�ยนไป

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ความเร็วขบั AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความไว AF ตดิตาม (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถตั�งความไวของ AF ในโหมดภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
เร็ว:
ตั�งความไว AF ไวท้ี�ระดบัสงู โหมดนี�มปีระโยชนเ์มื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวขณะท ี�วตัถกํุาลงัเคลื�อนไหวอยา่งรวดเร็ว
ปกต:ิ
ตั�งความไว AF ไวท้ี�ระดบัปกต ิโหมดนี�มปีระโยชนเ์มื�อมสี ิ�งกดีขวางอยูห่นา้วตัถหุรอืในสถานที�ท ี�มคีนพลกุพลา่น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ความไว AF ตดิตาม]→คา่ที�ตอ้งการ1
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ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิ(ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัขิณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่ในกรณีที�วตัถมุดื

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใชช้ตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลงโดยอตัโนมตัเิมื�อบนัทกึในที�มดื ทา่นสามารถลดจดุรบกวนในภาพเคลื�อนไหวโดยใช ้
ความเร็วชตัเตอรช์า้เมื�อถา่ยภาพในที�มดื
ปิด:
ไมใ่ชช้ตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึจะมดืกวา่เมื�อเลอืก [เปิด] แตท่า่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยท ี�การเคล ื�อนไหว
จะราบรื�นกวา่และวตัถเุบลอนอ้ยกวา่

หมายเหตุ
[ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

(กําหนดชตัเตอรส์ปีด)
(ปรับระดบัแสงเอง)

เมื�อต ั�งคา่ [ISO] ที�ไมใ่ช ่[ISO AUTO]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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การอดัเสยีง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการบนัทกึเสยีงขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่เลอืก [ปิด] เพื�อป้องกนัการบนัทกึเสยีงการทํางานของกลอ้งและเลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
บนัทกึเสยีง (สเตอรโิอ)
ปิด:
ไมบ่นัทกึเสยีง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [การอดัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ระดบัเสยีงบนัทกึ

ทา่นสามารถปรับระดบัการบนัทกึเสยีงขณะตรวจสอบมเิตอรร์ะดบัเสยีง

รายละเอยีดรายการเมนู
+:
ปรับเพิ�มระดบัการบนัทกึเสยีง
-:
ปรับลดระดบัการบนัทกึเสยีง
รเีซ็ต:
รเีซต็ระดบัการบนัทกึเสยีงกลบัสูค่า่เริ�มตน้

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มเีสยีงดงั ตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไปที�ระดบัเสยีงที�เบากวา่ การทําเชน่นี�จะชว่ยใหท้า่นบนัทกึเสยีงไดส้มจรงิ
มากกวา่ เมื�อทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มเีสยีงเบา ตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไปที�ระดบัเสยีงที�ดงักวา่เพื�อใหไ้ดย้นิชดัขึ�น

หมายเหตุ
แมว้า่จะมกีารตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไว ้ลมิติเตอรจ์ะทํางานตลอดเวลา

[ระดบัเสยีงบนัทกึ] ใชง้านไดเ้มื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพเป็นภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น

[ระดบัเสยีงบนัทกึ] ใชง้านไมไ่ดใ้นระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

การตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] จะถกูนํามาใชก้บัทั�งไมโครโฟนภายในและชอ่งสญัญาณเขา้  (ไมโครโฟน)  

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ระดบัเสยีงบนัทกึ]1

เลอืกระดบัที�ตอ้งการโดยใชด้า้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ2
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แสดงระดบัเสยีง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงระดบัเสยีงบนหนา้จอหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงระดบัเสยีง
ปิด:
ไมแ่สดงระดบัเสยีง

หมายเหตุ
กลอ้งจะไมแ่สดงระดบัเสยีงในกรณีตอ่ไปนี�:
เมื�อต ั�ง [การอดัเสยีง] ไปที� [ปิด]
เมื�อต ั�งคา่ DISP (การตั�งคา่แสดงผล) ไปที� [ไมแ่สดงขอ้มลู]
ระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

ระดบัเสยีงจะแสดงขึ�นเชน่กนัขณะที�อย ูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพ ในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แสดงระดบัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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จงัหวะส.เสยีงออก

ทา่นสามารถตั�งคา่ระบบลดเสยีงสะทอ้นระหวา่งการตรวจสอบเสยีงและป้องกนัความคลาดเคลื�อนท ี�ไมต่อ้งการระหวา่งภาพวดิโีอและ
เสยีงขณะสง่สญัญาณออก HDMI

รายละเอยีดรายการเมนู
ไลฟ์:
สง่สญัญาณเสยีงออกโดยไมม่กีารหน่วงเวลา เลอืกคา่นี�หากความคลาดเคล ื�อนของเสยีงเป็นปัญหาขณะเฝ้าฟังเสยีง
ลปิซงิค:์
สง่สญัญาณออกภาพและเสยีงใหต้รงกนั เลอืกคา่นี�เพ ื�อป้องกนัความเบี�ยงเบนอนัไมพ่งึประสงคร์ะหวา่งสญัญาณภาพและเสยีง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [จงัหวะส.เสยีงออก] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ลดเสยีงลมรบกวน

ตั�งคา่วา่จะลดเสยีงลมรบกวนหรอืไม ่โดยการตดัเสยีงชว่งความถี�ตํ�าของเสยีงเขา้จากไมโครโฟนในตวักลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ลดเสยีงลมรบกวน
ปิด:
ไมล่ดเสยีงลมรบกวน

หมายเหตุ
การตั�งคา่นี�ไวท้ี� [เปิด] ในสถานที�ซ ึ�งลมพัดไมแ่รงพอ อาจจะทําใหบ้นัทกึเสยีงปกตไิดเ้บาเกนิไป

เมื�อใชไ้มโครโฟนตดิตั�งภายนอก (แยกจําหน่าย) ฟังกช์ั�น [ลดเสยีงลมรบกวน] จะไมทํ่างาน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ลดเสยีงลมรบกวน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงตวักาํหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่จะใหแ้สดงเครื�องหมายโดยใช ้[ ตั�งคา่ตวักําหนด] บนจอภาพหรอืชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงเครื�องหมาย เครื�องหมายจะไมถ่กูบนัทกึลงในภาพ
ปิด:
ไมแ่สดงเครื�องหมาย

หมายเหตุ
เครื�องหมายจะปรากฏข ึ�นเม ื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  หรอืเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ทา่นไมส่ามารถแสดงเครื�องหมายเม ื�อใช ้[ขยายโฟกสั]

เครื�องหมายจะปรากฏข ึ�นบนจอภาพหรอืชอ่งมองภาพ (ทา่นไมส่ามารถสง่ออกเครื�องหมายได)้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ตวักําหนด (ภาพเคลื�อนไหว)
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ต ั�งคา่ตวักาํหนด (ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดเครื�องหมายท ี�จะแสดงระหวา่งถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
ศนูยก์ลาง:
ตั�งคา่วา่จะใหม้กีารแสดงเครื�องหมายก ึ�งกลางท ี�ตรงกลางหนา้จอถา่ยภาพหรอืไม ่
[ปิด]/[เปิด]
ลกัษณะ:
กําหนดการแสดงผลเครื�องหมายสดัสว่น 
[ปิด]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
โซนปลอดภยั:
กําหนดการแสดงผลเขตปลอดภยั ซึ�งจะกลายเป็นชว่งมาตรฐานที�ทวีใีนบา้นทั�วไปสามารถรับได ้
[ปิด]/[80%]/[90%]
กรอบนําสายตา:
กําหนดใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงกรอบนําสายตา ทา่นสามารถตรวจสอบไดว้า่วตัถอุยูใ่นแนวเดยีวหรอืตั�งฉากกบัพื�น 
[ปิด]/[เปิด]

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงเครื�องหมายท ั�งหมดพรอ้มกนัได ้

วางวตัถบุนจดุตดัของ [กรอบนําสายตา] เพื�อทําใหอ้งคป์ระกอบภาพสมดลุกนั
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โหมดไฟวดิโีอ

กําหนดการตั�งคา่แสงไฟสําหรับแสง LED HVL-LBPC (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
เชื�อมโยงไฟกลอ้ง:
แสงวดิโีอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดยีวกนักบัการใชง้าน ON/OFF ของกลอ้งนี�
เชื�อมโยงการบนัทกึ:
แสงวดิโีอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดยีวกนักบัการเริ�ม/หยดุบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
เชื�อมโยงบนัทกึ&STBY:
แสงวดิโีอจะเปิดเมื�อการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเร ิ�มข ึ�น และจะหรี�ลงเม ื�อไมไ่ดบ้นัทกึ (STBY)
อตัโนมตั:ิ
แสงวดิโีอจะเปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อมดื
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บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

ทา่นสามารถเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยกดป ุ่ มชตัเตอร ์ซึ�งมขีนาดใหญก่วา่และกดงา่ยกวา่ปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว)

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ มชตัเตอรเ์มื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไปที� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
ปิด:
ปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ มชตัเตอร์

คาํแนะนํา
เมื�อต ั�งคา่ [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไปที� [เปิด] ทา่นยงัคงสามารถเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยกดป ุ่ ม MOVIE

เมื�อต ั�งคา่ [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไวท้ี� [เปิด] ทา่นสามารถใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อเร ิ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณบ์นัทกึ/อปุกรณ์
แสดงภาพภายนอกโดยใช ้[ ควบคมุ REC]

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไปที� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถโฟกสัโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�งระหวา่งบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพเคลื�อนไหว
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ถา่ยภาพไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมม่เีสยีงชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมม่เีสยีงชตัเตอร์
ปิด:
[ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ปิดอยู่

หมายเหตุ
ใชฟั้งกช์ั�น [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ดว้ยความรับผดิชอบของทา่นเอง พรอ้มทั�งคํานงึถงึสทิธคิวามเป็นสว่นตวัและการถา่ยภาพบคุคลของเป้าหมาย
อยา่งเพยีงพอ

แมว้า่จะตั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] เสยีงถา่ยภาพจะไมเ่งยีบสนทิ

แมจ้ะตั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] เสยีงการทํางานของรรัูบแสงและโฟกสัจะดงัขึ�น

เมื�อถา่ยภาพนิ�งดว้ยฟังกช์ั�น [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ซึ�งมคีวามไวแสง ISO ตํ �า ถา้ทา่นหนักลอ้งไปทางแหลง่แสงที�สวา่งมาก พื�นท ี�ซ ึ�งความเขม้สงู
บนจอภาพอาจถกูบนัทกึดว้ยโทนสทีี�มดืกวา่

เมื�อปิดสวติชก์ลอ้ง ชตัเตอรอ์าจสง่เสยีงบปีนานๆ ครั �ง ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

ความผดิสว่นของภาพซึ�งเกดิจากการเคลื�อนไหวของวตัถหุรอืกลอ้งอาจเกดิขึ�นได ้ความผดิสว่นอาจสงัเกตเห็นไดม้ากขึ�นเม ื�อต ั�งคา่ [ ชนดิไฟล์
RAW] ไปที� [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] หากตอ้งการลดความผดิสว่น ใหต้ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [JPEG] หากทา่นตอ้งการถา่ยภาพในรปูแบบ RAW
ที�มคีวามผดิสว่นนอ้ยลง ใหต้ั�งคา่ [โหมดขบัเคลื�อน] ไปที� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] และ [ ชนดิไฟล ์RAW] ไปที� [บบีอดัขอ้มลู]

ถา้ทา่นถา่ยภาพใตแ้สงไฟแลบหรอืแสงไฟที�กะพรบิ เชน่ แสงแฟลชจากกลอ้งตวัอื�น หรอืแสงฟลอูอเรสเซนต ์อาจเกดิแสงเป็นริ�วบนภาพได ้

ถา้ตอ้งการปิดเสยีงบปีที�ดงัขึ�นในขณะท ี�วตัถอุยูใ่นโฟกสัหรอืระบบตั�งเวลาทํางาน ใหต้ั�งคา่ [สญัญาณเสยีง] ไปที� [ปิด]

แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไวท้ี� [เปิด] ก็ตาม แตช่ตัเตอรอ์าจสง่เสยีงบปีในสถานการณต์อ่ไปนี�: 
เมื�อทา่นเก็บภาพสขีาวพื�นฐานขณะกลอ้งตั�งคา่ไวท้ี�โหมด [ตั�งคา่กําหนดเอง] ที�อย ูใ่น [สมดลุยแ์สงสขีาว]
เมื�อทา่นบนัทกึใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

ทา่นไมส่ามารถเลอืก [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] เมื�อเล ื�อนป ุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก P/A/S/M

เมื�อต ั�งคา่ [ ถา่ยภาพไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�: 
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
ออโต ้HDR
เอฟเฟ็คของภาพ
โปรไฟลภ์าพ

NR ที�ชตัเตอรช์า้
มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ
การถา่ยภาพ BULB

หลงัจากเปิดกลอ้งแลว้ เวลาที�จะสามารถเร ิ�มการบนัทกึไดจ้ะยดืออกไปประมาณ 0.5 วนิาที
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มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ

ฟังกช์ั�นชตัเตอรม์า่นดา้นหนา้อเิล็กทรอนกิสช์ว่ยลดระยะเวลาหน่วงระหวา่งการกดปุ่ มชตัเตอรก์บัการลั�นชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใชฟั้งกช์ั�นชตัเตอรม์า่นดา้นหนา้อเิล็กทรอนกิส์
ปิด:
ไมใ่ชฟั้งกช์ั�นชตัเตอรม์า่นดา้นหนา้อเิล็กทรอนกิส์

หมายเหตุ
เมื�อถา่ยภาพที�ความเร็วชตัเตอรส์งูดว้ยเลนสท์ี�มรีรัูบแสงกวา้ง วงกลมนอกโฟกสัที�เกดิจากเอฟเฟกตโ์บเกอ้าจถกูตดัออกเนื�องจากกลไกชตัเตอร์
ในกรณีนี� ใหต้ั�งคา่ [มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ] ไปที� [ปิด]

เมื�อใชเ้ลนสท์ี�ผลติโดยผูผ้ลติอื�น ๆ (รวมถงึเลนสข์อง Minolta/Konica-Minolta) ใหต้ั�งฟังกช์ั�นน ี�เป็น [ปิด] หากทา่นตั�งฟังกช์ั�นน ี�เป็น [เปิด] คา่ระดบั
แสงจะไมถ่กูตอ้ง หรอืความสวา่งของภาพจะไมส่มํ �าเสมอ

เมื�อถา่ยภาพที�ความเร็วชตัเตอรส์งู ภาพอาจสวา่งไมส่มํ �าเสมอกนั ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง [มา่นชตัเตอร์
หนา้อเิล็กฯ] ไปที� [ปิด]
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ถา่ยโดยไมม่เีลนส์

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหส้ามารถลั�นชตัเตอรไ์ด ้ขณะไมม่เีลนสต์ดิอยูห่รอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
อนญุาต:
ลั�นชตัเตอรไ์ดข้ณะไมม่เีลนสต์ดิอยู ่เลอืก [อนุญาต] เมื�อตดิผลติภณัฑน์ี�เขา้กบักลอ้งดดูาว ฯลฯ
ไมอ่นญุาต:
ลั�นชตัเตอรไ์มไ่ดข้ณะไมม่เีลนสต์ดิอยู่

หมายเหตุ
ไมส่ามารถวตัแสงไดถ้กูตอ้งเมื�อทา่นใชเ้ลนสท์ี�ไมม่ขีั�วสมัผัส เชน่ เลนสข์องกลอ้งดดูาว ในกรณีนี� ใหป้รับระดบัแสงเอง โดยตรวจสอบจากภาพที�
ถา่ยได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ถา่ยโดยไมม่กีารด์

ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหส้ามารถลั�นชตัเตอรไ์ดข้ณะไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
อนญุาต:
ลั�นชตัเตอรแ์มเ้มื�อไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา
ไมอ่นญุาต:
ไมล่ั�นชตัเตอรเ์มื�อไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

หมายเหตุ
เมื�อไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ภาพที�ถา่ยจะไมไ่ดรั้บการจัดเก็บไว ้

การตั�งคา่เริ�มตน้คอื [อนุญาต] ขอแนะนําใหท้า่นเลอืก [ไมอ่นุญาต] กอ่นที�จะถา่ยภาพจรงิ
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SteadyShot

ตั�งคา่วา่จะใชฟั้งกช์ั�น SteadyShot หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใช ้[SteadyShot]
ปิด:
ไมใ่ช ้[SteadyShot]  
ขอแนะนําใหท้า่นตั�ง [ปิด] เมื�อใชข้าตั�ง ฯลฯ
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MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ SteadyShot

ทา่นสามารถถา่ยภาพดว้ยการตั�งคา่ SteadyShot ที�เหมาะกบัเลนสท์ี�ใสไ่ด ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ใชง้านฟังกช์ั�น SteadyShot โดยอตัโนมตัติามขอ้มลูที�ไดรั้บจากเลนสท์ี�ใส ่
แมนนวล:
ทําฟังกช์ั�น SteadyShot ตามความยาวโฟกสัที�ต ั�งไวโ้ดยใช ้[ค.ยาวโฟกสั SteadyS.] (8mm-1000mm)

ตรวจสอบดชันคีวามยาวโฟกสั (A) และตั�งคา่ความยาวโฟกสั

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น SteadyShot อาจทํางานไดไ้มเ่ต็มที�ในกรณีที�เพ ิ�งเปิดสวติชก์ลอ้ง หลงัจากที�เพ ิ�งหนักลอ้งไปทางวตัถ ุหรอืเมื�อกดป ุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
โดยไมก่ดลงครึ�งหน ึ�งกอ่น

เมื�อใชข้าตั�งกลอ้ง ฯลฯ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฟังกช์ั�น SteadyShot แลว้เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิปกตใินขณะถา่ยภาพได ้

[ตั�งคา่ SteadyShot] จะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มื�อ MENU→  (ตั�งคา่กลอ้ง2)→[SteadyShot] ถกูตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด]

เมื�อกลอ้งไมส่ามารถรับขอ้มลูความยาวโฟกสัจากเลนสไ์ด ้ฟังกช์ั�น SteadyShot จะทํางานไมถ่กูตอ้ง ตั�ง [ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมนนวล]
และตั�ง [ค.ยาวโฟกสั SteadyS.] ใหต้รงกบัเลนสท์ี�ใช ้คา่ที�ต ั�งไวใ้นปัจจบุนัของความยาวโฟกสั SteadyShot จะแสดงขึ�นท ี�ดา้นขา้ง 

เมื�อใชเ้ลนส ์SEL16F28 (แยกจําหน่าย) ที�มเีทเลคอนเวอเตอร ์ฯลฯ ใหต้ั�ง [ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมนนวล] และตั�งความยาวโฟกสั

เมื�อต ั�งคา่ [SteadyShot] ไวท้ี� [เปิด]/[ปิด] การตั�งคา่ SteadyShot ของกลอ้งและเลนสจ์ะเปลี�ยนพรอ้มกนั

ถา้ตดิเลนสท์ี�มสีวติช ์SteadyShot จะสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่ดงักลา่วไดโ้ดยตอ้งใชส้วติชท์ี�เลนสเ์ทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถสลบัการตั�งคา่ดว้ย
กลอ้งได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
SteadyShot

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [SteadyShot] → [เปิด]1

[ต ั�งคา่ SteadyShot] → [ปรบัคา่ SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ2

509



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ซูมภาพคมชดั/ซูมดจิติอล (ซูม)

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์ทา่นสามารถซมูไดม้ากกวา่ชว่งการซมูของการซมูดว้ยเลนส์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ซมู
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ซูม] → [เปิด:ซูมภาพคมชดั] หรอื [เปิด:ซูมดจิติอล]1

เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซู์ม เลื�อนกา้นปรบัซูมหรอืแหวนซูมของเลนสซู์มเพื�อขยายวตัถุ

เมื�อทา่นทําการซมูจนเกนิกวา่ชว่งการซมูของการซมูดว้ยเลนส ์กลอ้งจะเปลี�ยนไปเป็นการซมูแบบอื�นท ี�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส์
โดยอตัโนมตัิ

2

เมื�อตดิเลนสช์นดิอื�นท ี�ไมใ่ชเ่ลนสเ์พาเวอรซู์ม ใหเ้ลอืก MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ซูม] → คา่ที�ตอ้งการ

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อออกจากการใชง้าน
ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�น [ซมู] ใหก้บัปุ่ มที�ตอ้งการไดโ้ดยเลอืก MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนด
เอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง]

3
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ต ั�งคา่ซูม

ทา่นสามารถเลอืกตั�งคา่การซมูของกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
ออพตคิลัซูมเทา่น ั�น:
จํากดัชว่งการซมูไวท้ี�การซมูดว้ยเลนส ์ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นซมูอจัฉรยิะไดเ้มื�อต ั�งคา่ [ ขนาดภาพ JPEG] ไวท้ี� [M] หรอื [S]
เปิด:ซูมภาพคมชดั:
เลอืกการตั�งคา่นี�เพ ื�อใชซ้มูภาพคมชดั ถงึแมว้า่จะเกนิระยะซมูของการซมูดว้ยเลนสแ์ลว้ ผลติภณัฑก์็จะขยายภาพภายในระยะที�ไมทํ่าให ้
คณุภาพของภาพดอ้ยลงมาก
เปิด:ซูมดจิติอล:
เมื�อทําการซมูเกนิกวา่ระยะซมูของฟังกช์ั�นซมูภาพคมชดั ผลติภณัฑจ์ะขยายภาพใหเ้ป็นขนาดใหญท่ี�สดุ อยา่งไรก็ตาม คณุภาพของภาพ
จะดอ้ยลง

หมายเหตุ
ตั�ง [ออพตคิลัซมูเทา่นั�น] ถา้หากทา่นตอ้งการขยายภาพภายในชว่งที�คณุภาพของภาพไมด่อ้ยลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ซูม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หมนุวงแหวนซูม

กําหนดฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) หรอืซมูออก (W) ใหก้บัทศิทางการหมนุของแหวนซมู ใชง้านไดก้บัเลนสเ์พาเวอรซ์มูที�รองรับฟังกช์ั�นน ี�เทา่นั�น

รายละเอยีดรายการเมนู
ซา้ย(W)/ขวา(T):
กําหนดฟังกช์ั�นซมูออก (W) ใหก้บัการหมนุทางซา้ยมอื และฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) ใหก้บัการหมนุทางขวามอื
ขวา(W)/ซา้ย(T):
กําหนดฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) ใหก้บัการหมนุทางซา้ยมอื และฟังกช์ั�นซมูออก (W) ใหก้บัการหมนุทางขวามอื

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [หมนุวงแหวนซูม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

ใหท้า่นตั�งคา่โหมดแสดงหนา้จอที�สามารถเลอืกไดโ้ดยใช ้DISP (การตั�งคา่แสดงผล) ในโหมดถา่ยภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ตวัแสดงกราฟิก :
แสดงขอ้มลูถา่ยภาพพื�นฐาน แสดงความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงดว้ยภาพกราฟฟิก
แสดงขอ้มลูท ั�งหมด :
แสดงขอ้มลูการบนัทกึภาพ
ไมแ่สดงขอ้มลู :
ไมแ่สดงขอ้มลูถา่ยภาพ
ฮสิโตแกรม :
แสดงการกระจายของความสวา่งดว้ยภาพกราฟฟิก
ระดบั :
แสดงวา่กลอ้งอยูใ่นแนวระดบัหรอืไม ่ทั�งในแนวหนา้-หลงั (A) และแนวนอน (B) เมื�อผลติภณัฑไ์ดร้ะดบักบัแนวใดแนวหนึ�ง ตวัแสดง
สถานะจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว

สาํหรบัชอ่งมองภาพ*:
แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพบนจอภาพเทา่นั�น ไมแ่สดงวตัถ ุการตั�งคา่นี�เป็นการตั�งคา่แสดงผลสําหรับการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

ปิดหนา้จอ*:
ปิดจอภาพทกุครั �งเม ื�อถา่ยภาพ ทา่นสามารถใชจ้อภาพไดเ้มื�อเปิดดภูาพหรอืใชง้าน MENU การตั�งคา่นี�เป็นการตั�งคา่แสดงผลสําหรับการ
ถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

หมายเหตุ
หากทา่นเอยีงผลติภณัฑไ์ปดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัอยา่งมาก ความคลาดเคลื�อนในแนวระดบัจะมากขึ�นดว้ย

ผลติภณัฑอ์าจมขีอบเขตของความคลาดเคลื�อนเกอืบถงึ ±1° แมว้า่จะไดทํ้าการแกไ้ขความเอยีงตามแนวระดบัแลว้ก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม DISP] → [จอ] หรอื [ชอ่งมองภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ → [ตกลง]

รายการที�มเีครื�องหมาย  จะใชง้านได ้

1

โหมดหนา้จอเหลา่นี�จะใชไ้ดเ้ฉพาะในการตั�งคา่สําหรับ [จอ] เทา่นั�น*
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การสลบัการแสดงผลบนหนา้จอ (ขณะถา่ยภาพ/ในระหวา่งที�ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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FINDER/MONITOR

ตั�งคา่วธิกีารสลบัการแสดงผลระหวา่งชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสแ์ละหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
เมื�อทา่นมองไปในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์เซน็เซอรต์าจะตอบสนองและกลอ้งจะเปลี�ยนไปแสดงผลในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์
โดยอตัโนมตัิ
ชอ่งมองภาพ(แมนนวล):
หนา้จอจะปิดลงและจะแสดงภาพเฉพาะในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นั�น
หนา้จอ(แมนนวล):
ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสถ์กูปิด และแสดงภาพบนหนา้จอเสมอ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�น [FINDER/MONITOR] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ  
MENU → (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีกํ์าหนดเอง], [ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] → ตั�งคา่ [เลอืก Finder/Monitor] ให ้
กบัคยีท์ี�ตอ้งการ

หากทา่นตอ้งการคงการแสดงผลบนชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสห์รอืการแสดงผลบนจอภาพไว ้ใหต้ั�งคา่ [FINDER/MONITOR] ไปที� [ชอ่งมอง
ภาพ(แมนนวล)] หรอื [หนา้จอ(แมนนวล)] ไวล้ว่งหนา้ 
ทา่นสามารถปิดจอภาพไวเ้มื�อละสายตาจากชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสใ์นขณะบนัทกึภาพ โดยตั�งคา่การแสดงผลบนจอภาพไปที� [ปิดหนา้จอ]
โดยใชปุ้่ ม DISP เลอืก MENU →  (ตั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม DISP] → [จอ] และกาเครื�องหมายถกูที� [ปิดหนา้จอ] ไวล้ว่งหนา้

หมายเหตุ
เมื�อดงึจอภาพออก เซน็เซอรต์าของกลอ้งจะไมต่รวจจับดวงตาของทา่นที�เขา้ไปใกล ้แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [FINDER/MONITOR] ไปที� [อตัโนมตั]ิ
ก็ตาม ภาพจะแสดงขึ�นท ี�จอภาพตอ่ไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ปุ่ ม DISP (จอ/ชอ่งมองภาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [FINDER/MONITOR] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ลายทาง

ตั�งคา่ลายทางมา้ลาย ซึ�งปรากฏเหนอืบางสว่นของภาพถา้ระดบัความสวา่งของสว่นนั�นตรงกบัระดบั IRE ที�ทา่นไดต้ั�งคา่ไว ้ใชล้าย
ทางมา้ลายนี� ชว่ยในการปรับความสวา่ง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงลายทาง:
ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงลายทางมา้ลายหรอืไม่
ระดบัลายทาง:
ปรับระดบัความสวา่งของลายทางมา้ลาย

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถบนัทกึคา่เพื�อตรวจสอบระดบัแสงที�ถกูตอ้งหรอืระดบัแสงจา้ รวมไปถงึระดบัความสวา่งของ [ระดบัลายทาง] การตั�งคา่สําหรับการ
ยนืยนัระดบัแสงที�ถกูตอ้งและการยนืยนัระดบัแสงจา้ถกูบนัทกึไวท้ี� [กําหนดเอง1] และ [กําหนดเอง2] ตามลําดบัตามคา่เริ�มตน้

หากตอ้งการตรวจสอบระดบัแสงที�ถกูตอ้ง ใหต้ั�งคา่มาตรฐานและชว่งสําหรับระดบัความสวา่ง ลายทางมา้ลายจะปรากฏบนพื�นท ี�ซ ึ�งอย ูภ่ายในชว่งที�
ทา่นไดต้ั�งคา่ไว ้

หากตอ้งการตรวจสอบระดบัแสงจา้ ใหต้ั�งคา่ระดบัความสวา่งเป็นคา่ตํ �าสดุ ลายทางมา้ลายจะปรากฏเหนอืพื�นท ี�ซ ึ�งมรีะดบัความสวา่งเทา่กบัหรอืสงู
กวา่คา่ที�ทา่นตั�งไว ้

หมายเหตุ
ลายทางมา้ลายจะไมป่รากฏขึ�นบนอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ลายทาง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เสน้ตาราง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงเสน้ตารางหรอืไม ่เสน้ตารางจะชว่ยทา่นในการจัดองคป์ระกอบของภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
เสน้กฎสามสว่น:
วางวตัถไุวใ้กลก้บัหนึ�งในเสน้ตารางที�แบง่ภาพออกเป็นสามสว่น เพื�อใหภ้าพมอีงคป์ระกอบที�สมดลุ
ตารางสี�เหล ี�ยม:
ตารางสี�เหล ี�ยมจัตรัุสชว่ยใหต้รวจสอบแนวระดบัขององคป์ระกอบในภาพไดง้า่ยขึ�น เหมาะสําหรับการประเมนิองคป์ระกอบของภาพ เมื�อ
ถา่ยภาพววิ ภาพระยะใกล ้หรอืทําสําเนาภาพ
ต.สี�เหล ี�ยม+ ทแยงมมุ:
วางวตัถบุนเสน้แนวทะแยง เพื�อแสดงความร ูส้กึฮกึเหมิและมพีลงั
ปิด:
ไมแ่สดงเสน้ตาราง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [เสน้ตาราง] → คา่ที�ตอ้งการ1

517



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

แนะนําต ั�งคา่ระดบัแสง

ทา่นสามารถตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงคําแนะนําเมื�อเปล ี�ยนระดบัแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมแ่สดงคําแนะนํา
เปิด:
แสดงคําแนะนํา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แนะนําต ั�งคา่ระดบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดง Live View

ตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงภาพที�ถกูเปลี�ยนแปลงอนัเป็นผลจากการปรับการชดเชยแสง สมดลุแสงสขีาว [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] หรอื
[เอฟเฟ็คของภาพ] บนหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
การต ั�งคา่เอฟเฟ็ค เปิด:
แสดงภาพ Live View ในลกัษณะที�ใกลเ้คยีงกบัภาพที�จะถา่ยไดท้ี�สดุ โดยใชก้ารตั�งคา่ที�ทา่นกําหนดไวท้ั�งหมด การตั�งคา่นี�มปีระโยชน์
เมื�อทา่นตอ้งการถา่ยภาพโดยตรวจสอบผลที�ไดบ้นหนา้จอ Live View
การต ั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด:
แสดงภาพ Live View โดยไมม่ผีลกระทบจากการปรับการชดเชยแสง สมดลุแสงสขีาว [สรา้งสรรคภ์าพถา่ย] หรอื [เอฟเฟ็คของภาพ]
เมื�อใชง้านการตั�งคา่นี� ทา่นจะสามารถตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย  
Live View จะแสดงดว้ยความสวา่งที�เหมาะสมเสมอ แมว้า่จะอยูใ่นโหมด [ปรับระดบัแสงเอง]  
เมื�อเลอืก [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ไอคอน  จะแสดงบนหนา้จอ Live View

คาํแนะนํา
เมื�อใชง้านแฟลชของผูผ้ลติอื�น เชน่ แฟลชสตดูโิอ การแสดงภาพ Live View อาจจะมดืสําหรับคา่ความเร็วชตัเตอรบ์างคา่ เมื�อต ั�งคา่ [แสดง Live
View] ไวท้ี� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] Live View จะแสดงภาพใหส้วา่งเพื�อท ี�ทา่นจะไดต้รวจสอบองคป์ระกอบภาพไดโ้ดยงา่ย

หมายเหตุ
ไมส่ามารถตั�งคา่ [แสดง Live View] ไปที� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[ภาพเคลื�อนไหว]
[สโลและควกิโมชั�น]
[เลอืกบรรยากาศ]

เมื�อต ั�ง [แสดง Live View] ไวท้ี� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ความสวา่งของภาพที�ถา่ยจะไมเ่ทา่กนักบัภาพที�แสดงดว้ย Live View

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แสดง Live View] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืในการถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง)

กําหนดวา่จะแสดงตวัแสดงระยะเวลาที�เหลอืที�สามารถถา่ยภาพตอ่เนื�องดว้ยความเร็วการถา่ยภาพเทา่เดมิหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงตลอดเวลา:
แสดงตวัแสดงทกุครั �ง เมื�อต ั�งคา่โหมดขบัเคลื�อนไปท ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
แสดงเมื�อถา่ยเทา่น ั�น:
แสดงตวัแสดงเฉพาะในระหวา่งถา่ยภาพตอ่เนื�องเทา่นั�น
ไมแ่สดง:
ไมแ่สดงตวัแสดง

คาํแนะนํา
เมื�อหน่วยความจําบฟัเฟอรภ์ายในกลอ้งเต็ม จะม ี“SLOW” ปรากฏขึ�น และความเร็วการถา่ยภาพตอ่เนื�องจะลดลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงภาพอตัโนมตั ิ

ทา่นสามารถตรวจสอบภาพที�บนัทกึบนหนา้จอไดท้นัทหีลงัจากถา่ยภาพ ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาแสดงภาพของระบบดภูาพอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
10 วนิาท/ี5 วนิาท/ี2 วนิาท:ี
แสดงภาพที�บนัทกึบนหนา้จอทนัทหีลงัจากถา่ยภาพตามระยะเวลาที�เลอืกไว ้ถา้ทา่นทําการขยายภาพระหวา่งการแสดงภาพอตัโนมตัิ
ทา่นสามารถตรวจสอบภาพนั�นไดโ้ดยใชอ้ตัราที�ขยาย
ปิด:
ไมแ่สดงภาพอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
เมื�อคณุใชฟั้งกช์ั�นท ี�ทําการประมวลผลภาพ ภาพกอ่นการประมวลผลอาจจะแสดงขึ�นช ั�วคราว ตามดว้ยภาพหลงัการประมวลผล

การตั�งคา่ DISP (การตั�งคา่แสดงผล) จะนําไปใชก้บัการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [แสดงภาพอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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คยีก์าํหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�ตอ้งการใหก้บัปุ่ มที�ตอ้งการ
บางฟังกช์ั�นใชไ้ดเ้มื�อกําหนดใหปุ้่ มแบบกําหนดเองเทา่นั�น ตวัอยา่งเชน่ หากกําหนด [AF ตามตา] ไปที� [ฟังกช์ั�นของป ุ่ มกลาง] สําหรับ [

คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถเรยีกใช ้[AF ตามตา] ไดง้า่ยๆ เพยีงแคก่ดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุขณะถา่ยภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
คยีก์าํหนดเอง:

ตั�งคา่ฟังกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อใชใ้นการถา่ยภาพนิ�ง
คยีก์าํหนดเอง:

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ คยีก์าํหนดเอง], [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง]1

เลอืกปุ่ มที�ตอ้งการกาํหนดฟงักช์ ั�นบนหนา้จอเลอืก และกดที�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุ

คยีท์ี�สามารถกําหนดฟังกช์ั�นไดแ้ตกตา่งกนัสําหรับ [ คยีกํ์าหนดเอง], [ คยีกํ์าหนดเอง] และ [ คยีกํ์าหนดเอง]

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�ตอ้งการใหก้บัปุ่ มตอ่ไปนี�

ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�นถา่ยภาพใหปุ้่ มคา้งโฟกสัที�ตวัเลนสไ์ดด้ว้ย อยา่งไรก็ด ีเลนสบ์างชนดิไมม่ปีุ่ มคา้งโฟกสั

2

ปุ่ ม AF-ON1.
ปุ่ มกําหนดเอง 32.
ปุ่ มกําหนดเอง 23.
ปุ่ มกําหนดเอง 14.
ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL5.
ฟังกช์ั�นของป ุ่ มกลาง6.
วงลอ้ควบคมุ/ปุ่ มลง/ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย/ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา7.
ปุ่ มกําหนดเอง 48.
ปุ่ มกลางตวัเลอืก9.
ปุ่ ม Fn/10.

เลอืกฟงักช์ ั�นท ี�จะกาํหนด

ฟังกช์ั�นท ี�สามารถกําหนดไดแ้ตกตา่งกนัไปตามแตล่ะปุ่ ม

3
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ตั�งคา่ฟังกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อใชใ้นการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�แตกตา่งจากฟังกช์ั�นท ี�ใชใ้นการถา่ยภาพ
นิ�ง

คยีก์าํหนดเอง:
ตั�งคา่ฟังกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อใชใ้นการดภูาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านปุ่ มควบคมุ
การใชปุ้่ มเลอืก
มาตรฐานโฟกสั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ต ั�งคา่เมนฟูงักช์ ั�น

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นท ี�จะเรยีกใชเ้มื�อกดป ุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) ได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่เมนฟูงักช์ ั�น] → กาํหนดฟงักช์ ั�นใหก้บัตาํแหนง่ที�ตอ้งการ

ฟังกช์ั�นท ี�สามารถกําหนดได ้จะปรากฏบนหนา้จอเลอืกรายการตั�งคา่

1
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ต ั�งคา่ปุ่ มหมนุ

ทา่นสามารถสลบัฟังกช์ั�นของป ุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั

รายละเอยีดรายการเมนู
Tv Av:

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ใชเ้พื�อปรับความเร็วชตัเตอร ์และปุ่ มหมนุดา้นหลงัใชเ้พื�อปรับคา่รรัูบแสง
Av Tv:

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ใชเ้พื�อปรับคา่รรัูบแสง และปุ่ มหมนุดา้นหลงัใชเ้พื�อปรับความเร็วชตัเตอร์

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น [ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ] จะเปิดทํางานเมื�อต ั�งโหมดถา่ยภาพไปที� “M”

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ต ั�งคา่ปุ่ มหมนุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หมนุ Av/Tv

ตั�งคา่ทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ เมื�อเปล ี�ยนคา่รรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
ไมเ่ปลี�ยนทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ
หมนุกลบั:
สลบัทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [หมนุ Av/Tv] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

ทา่นสามารถปรับระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุหนา้ หรอืปุ่ มหมนุหลงั เมื�อป ุ่ มชดเชยแสงถกูตั�งไวท้ี� “0” ทา่นสามารถปรับระดบัแสงในชว่ง -5.0
EV ถงึ +5.0 EV

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมใ่ชก้ารชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

ปุ่ มหมนุหนา้/ ปุ่ มหมนุหลงั:
เปิดใชก้ารชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

หมายเหตุ
เมื�อฟังกช์ั�นชดเชยระดบัแสงถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั ฟังกช์ั�นอ ื�นๆท ี�ถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุนั�นกอ่นหนา้ จะถกูกําหนดให ้
กบัอกีปุ่ มหมนุหนึ�ง

การตั�งคา่ของปุ่ มชดเชยแสงจะมคีวามสําคญัเหนอืกวา่ [ชดเชยแสง] ใน MENU หรอืการตั�งคา่ระดบัแสงโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดเชยแสง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ปรบัต ั�งป ุ่ มชดเชยแสงไปที� "0"1

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ] → คา่ที�ตอ้งการ2
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ปุ่ ม MOVIE

ตั�งคา่วา่ตอ้งการเปิดใชปุ้่ ม MOVIE (ภาพเคลื�อนไหว) หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
ตลอดเวลา:
เริ�มบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเม ื�อทา่นกดปุ่ ม MOVIE ในโหมดใด ๆ
โหมดภาพเคลื�อนไหว:
เริ�มบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเม ื�อทา่นกดปุ่ ม MOVIE เฉพาะเมื�อต ั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี�โหมด [ภาพเคลื�อนไหว] หรอืโหมด [สโลและควกิ
โมชั�น] เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ปุ่ ม MOVIE] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ล็อคสว่นที�ใชง้าน

ทา่นสามารถกําหนดวา่จะสามารถล็อคปุ่ มเลอืก ปุ่ มหมนุ และปุ่ มควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมล็่อคปุ่ มเลอืก ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ แมเ้มื�อทา่นกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้
ตวัเลอืกหลากหลาย:
ล็อคปุ่ มเลอืก
ปุ่ มหมนุ + วงลอ้:
ล็อคปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ
ท ั�งหมด:
ล็อคปุ่ มเลอืก ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถปลดปุ่ มที�ล็อคไวไ้ดโ้ดยการกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไวอ้กีครั �ง

หมายเหตุ
ถา้ทา่นตั�ง [ บนัทกึบรเิวณ AF] ไวท้ี� [เปิด] แลว้ [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] จะถกูกําหนดไวท้ี� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึบรเิวณโฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF) (ภาพนิ�ง)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�อตอ้งการล็อคสว่นการสั�งงาน ใหก้ดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไวจ้นกวา่ขอ้ความ “ล็อคแลว้” จะปรากฏขึ�นบนจอภาพ

1
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สญัญาณเสยีง

เลอืกวา่จะใหผ้ลติภณัฑส์ง่เสยีงหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เสยีงจะดงัขึ�น เชน่ เมื�อปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง เป็นตน้
ปิด:
ไมม่เีสยีง

หมายเหตุ
ถา้ตั�งคา่ [โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF ตอ่เนื�อง] กลอ้งจะไมส่ง่เสยีงบปีขณะโฟกสัไปยงัวตัถุ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [สญัญาณเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1

530



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

วงแหวนฟงักช์ ั�น(เลนส)์

ทา่นสามารถเลอืกฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�เพ ื�อกําหนดใหก้บัวงแหวนปรับฟังกช์ั�นบนเลนส:์ การโฟกสัโดยใชกํ้าลงัชว่ย (เพาเวอรโ์ฟกสั) หรอืสลบั
มมุมองระหวา่งฟลูเฟรมและ APS-C/Super 35 mm (ใชไ้ดก้บัเลนสท์ี�เขา้กนัไดเ้ทา่นั�น) 
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 2.00 หรอืใหมก่วา่

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
พาวเวอรโ์ฟกสั:
ตําแหน่งโฟกสัจะเลื�อนไปท ี�ระยะอนันตเ์มื�อทา่นหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�นไปทางขวา ตําแหน่งโฟกสัจะเลื�อนไปยงัชว่งที�ใกลก้วา่เมื�อทา่น
หมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�นไปทางซา้ย
เลอืก /เต็มเฟรม:
มมุภาพจะสลบัระหวา่งฟลูเฟรมและ APS-C/Super 35 mm เมื�อหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�น

มมุภาพจะสลบัโดยไมคํ่านงึถงึทศิทางเมื�อทา่นหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
APS-C/Super 35mm
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่กลอ้ง2) → [วงแหวนฟงักช์ ั�น(เลนส)์] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพนิ�ง, ภาพเคลื�อนไหว XAVC S, ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น หรอืภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น ไปยงัสมา
รท์โฟนเพื�อเรยีกด ูตอ้งตดิตั�งแอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของทา่น

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืกบนอปุกรณน์�ี:  
เลอืกภาพบนผลติภณัฑท์ี�จะถา่ยโอนไปยงัสมารท์โฟน
(1) เลอืกจาก [ภาพนี�] [ทั�งหมดของวนัที�น ี�] หรอื [หลายภาพ]

ตวัเลอืกที�ปรากฏบนหนา้จออาจแตกตา่งไปตามโหมดดภูาพที�เลอืกในกลอ้ง

(2) ถา้เลอืก [หลายภาพ] ทา่นสามารถเลอืกภาพที�ตอ้งการไดโ้ดยกดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ จากนั �นกด MENU → [ตกลง]
เลอืกบนสมารท์โฟน:  
แสดงภาพทั�งหมดท ี�บนัทกึในการด์หน่วยความจําของผลติภณัฑบ์นสมารท์โฟน

หมายเหตุ
ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําของกลอ้งเทา่นั�น

ทา่นสามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�กําลงัแสดงอยูเ่ทา่นั�น หากตอ้งการเปลี�ยน
ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะแสดงภาพ ใหเ้ลอืก MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสําหรับเลน่] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถเลอืกขนาดภาพที�จะสง่ไปยงัสมารท์โฟนจาก [ตน้ฉบบั], [2M] หรอื [VGA]  
หากตอ้งการเปลี�ยนขนาดภาพ โปรดทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�
สําหรับสมารท์โฟน Android 
เริ�ม PlayMemories Mobile และเปลี�ยนขนาดภาพโดย [ตั�งคา่] → [ขนาดภาพคดัลอก]
สําหรับ iPhone/iPad 
เลอืก PlayMemories Mobile ในเมนูตั�งคา่ และเปลี�ยนขนาดภาพโดยใช ้[ขนาดภาพคดัลอก]

ภาพ RAW จะถกูแปลงเป็นรปูแบบ JPEG เมื�อสง่ไปแลว้

ทา่นไมส่ามารถสง่ภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ AVCHD ได ้

ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K หรอืขอ้มลูดั�งเดมิของภาพเคลื�อนไหว XAVC S HD ที�บนัทกึดว้ยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยงัสมารท์โฟนได ้ทา่นสามารถถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน]→ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] → คา่ที�ตอ้งการ

ถา้ทา่นกดปุ่ ม (สง่ไปยงัสมารท์โฟน) ในโหมดดภูาพ หนา้จอตั�งคา่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] จะปรากฏขึ�น

1

ถา้ผลติภณัฑพ์รอ้มสาํหรบัการถา่ยโอน หนา้จอขอ้มลูจะปรากฏบนผลติภณัฑ ์เชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑโ์ดย
ใชข้อ้มลูน ั�น

วธิกีารตั�งคา่สําหรับการเชื�อมตอ่สมารท์โฟนกบัผลติภณัฑแ์ตกตา่งกนัไปตามสมารท์โฟนแตล่ะรุน่

2
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ภาพเคลื�อนไหวท ี�ถา่ยโอนอาจแสดงไมถ่กูตอ้ง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสมารท์โฟน ตวัอยา่งเชน่ ภาพเคลื�อนไหวอาจไมแ่สดงอยา่งราบรื�น หรอือาจไมม่ี
เสยีง

ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น หรอืภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น อาจไมส่ามารถเปิดดบูนสมารท์โฟนได ้ทั�งน ี�ข ึ�นอย ู่
กบัรปูแบบของภาพ

ผลติภณัฑน์ี�แบง่ปันขอ้มลูการเชื�อมตอ่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] กบัอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ถา้ตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ ์ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่โดยปฏบิตัติามขั�นตอนตอ่ไปนี� MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่ Wi-Fi] →
[รเีซต็ SSID/รหสัลบั] หลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งลงทะเบยีนสมารท์โฟนอกีครั�ง

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน ตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไปที� [ปิด]

ขณะถา่ยโอนภาพจํานวนมากหรอืภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีวามยาว ขอแนะนําใหจ้า่ยไฟใหก้ลอ้งจากเตา้รับตดิผนังโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้า
ดว้ย)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Mobile
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (NFC รโีมทคอนโทรลดว้ย One-touch)
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (QR code)
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (SSID)
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (QR code)
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (SSID)
การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน Android (NFC การแชรด์ว้ย One-touch)
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
โหมดเครื�องบนิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน: เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)

เมื�อถา่ยโอนวดิโีอ XAVC S ไปยงัสมารท์โฟนดว้ย [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] ทา่นสามารถตั�งคา่ไดว้า่จะถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ท ี�
อตัราบติตํ �าหรอืภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัที�อตัราบติสงู

รายละเอยีดรายการเมนู
พร็อกซี�เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น
ตน้ฉบบัเทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัเทา่นั�น
พร็อกซี� & ตน้ฉบบั:
ถา่ยโอนทั�งภาพเคล ื�อนไหวพร็อกซี�และตน้ฉบบั

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหว XAVC S 4K หรอืขอ้มลูดั�งเดมิของภาพเคลื�อนไหว XAVC S HD ที�บนัทกึดว้ยขนาด [120p]/[100p] ไป
ยงัสมารท์โฟนได ้ทา่นสามารถถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น

ขณะถา่ยโอนภาพจํานวนมากหรอืภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีวามยาว ขอแนะนําใหจ้า่ยไฟใหก้ลอ้งจากเตา้รับตดิผนังโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้า
ดว้ย)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
บนัทกึภาพพร็อกซี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ฟงักช์ ั�นสง่สมารท์โฟน] → [ เป้าหมายที�สง่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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สง่ไปยงัคอมพวิเตอร์

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพที�เก ็บไวใ้นผลติภณัฑไ์ปยงัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เช ื�อมตอ่กบัจดุเชื�อมตอ่ไรส้าย หรอืเราเตอรบ์รอดแบนดไ์รส้าย
และทําการสํารองภาพไดง้า่ยๆ โดยใชก้ารดําเนนิการนี� กอ่นเริ�มการดําเนนิการนี� ใหต้ดิตั�ง PlayMemories Home บนคอมพวิเตอรข์อง
ทา่นและบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ลงในผลติภณัฑ์

หมายเหตุ
ผลติภณัฑอ์าจจะปิดสวติชต์วัเองอตัโนมตัหิลงัจากจัดเก็บภาพลงเครื�องคอมพวิเตอรแ์ลว้ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่แอปพลเิคชนับนเครื�อง
คอมพวิเตอรข์องทา่น

ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพจากผลติภณัฑไ์ปยงัเครื�องคอมพวิเตอรเ์พยีงครั �งละหน ึ�งเคร ื�องเทา่นั�น

ถา้ทา่นตอ้งการถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอรเ์ครื�องอ ื�น ใหเ้ชื�อมตอ่ผลติภณัฑก์บัคอมพวิเตอรผ์า่นทาง USB แลว้ทําตามคําแนะนําใน
PlayMemories Home

ไมส่ามารถถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตดิตั�ง PlayMemories Home
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

เปิดเครื�องคอมพวิเตอร์1

MENU → (เครอืขา่ย) → [สง่ไปยงัคอมพวิเตอร]์ → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ2
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ฟงักช์ ั�นการโอน FTP

ทา่นสามารถตั�งคา่การถา่ยโอนภาพโดยใชเ้ซริฟ์เวอร ์FTP หรอืถา่ยโอนภาพไปยงัเซริฟ์เวอร ์FTP ทั�งน ี�จะตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานเก ี�ยวกบั
เซริฟ์เวอร ์FTP
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดด ู“FTP Help Guide” 
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การนําเขา้ใบรับรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรับรองหลกั)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ฟงักช์ ั�นการโอน FTP] → คา่ที�ตอ้งการ1

536

https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/


คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ดภูาพบนทวีี

ทา่นสามารถดภูาพบนจอทวีทีี�รองรับเครอืขา่ยดว้ยการถา่ยโอนภาพจากผลติภณัฑโ์ดยไมต่อ้งเชื�อมตอ่ผลติภณัฑก์บัทวีดีว้ยสายเคเบลิ
สําหรับทวีบีางรุน่ ทา่นอาจจะตอ้งดําเนนิการบางอยา่งกบัทวี ีหากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบั
เครื�องทวี ี

การต ั�งคา่สไลดโ์ชว์
ทา่นสามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สไลดโ์ชวไ์ดโ้ดยกดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ
เปิดดภูาพที�เลอืก:  
เลอืกกลุม่ของภาพที�ตอ้งการเปิดดู
ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง):  
เลอืกจาก [ทั�งหมด] และ [ทกุภาพในฟ.ด.]
ดภูาพตามวนัที�:  
เลอืกจาก [ทั�งหมด] และ [ทั�งหมดของวนัที�น ี�]
เวลาแสดงภาพ:  
เลอืกจาก [สั�น] และ [ยาว]
ลกูเลน่*:  
เลอืกจาก [เปิด] และ [ปิด]
ขนาดภาพที�แสดง:  
เลอืกจาก [HD] และ [4K]

หมายเหตุ
ทา่นสามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะภาพที�จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�กําลงัแสดงอยูเ่ทา่นั�น หากตอ้งการเปลี�ยน
ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะแสดงภาพ ใหเ้ลอืก MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสําหรับเลน่] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�บนทวีทีี�รองรับ DLNA Renderer

ทา่นสามารถดภูาพบนทวีทีี�รองรับ Wi-Fi Direct หรอืทวีทีี�รองรับเครอืขา่ย (รวมทั�งทวีทีี�รองรับเครอืขา่ยแบบใชส้าย)

หากทา่นเชื�อมตอ่ทวีแีละผลติภณัฑน์ี�โดยไมใ่ช ้Wi-Fi Direct ทา่นจะตอ้งบนัทกึจดุเชื�อมตอ่กอ่น

การแสดงภาพบนจอทวีอีาจใชเ้วลานาน

ไมส่ามารถแสดงภาพเคลื�อนไหวบนทวีผีา่นระบบ Wi-Fi ใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย)

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ดภูาพบนทวี]ี → อปุกรณท์ี�ตอ้งการจะเชื�อมตอ่1

เมื�อตอ้งการดภูาพแบบสไลดโ์ชว ์ใหก้ดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ

กดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ เพื�อเปิดภาพถดัไป/กอ่นหนา้ดว้ยตวัเอง
หากตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�จะเช ื�อมตอ่ กดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก [ชื�ออปุกรณ]์

2

การตั�งคา่ใชไ้ดผ้ลกบัทวี ีBRAVIA ซึ�งใชก้บัฟังกช์ั�นน ี�ไดเ้ทา่นั�น*
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

กําหนดเงื�อนไขในการเช ื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน

รายละเอยีดรายการเมนู
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน:
ตั�งคา่วา่จะเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนโดยใช ้Wi-Fi หรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])

การเชื�อมตอ่:
แสดง QR code หรอื SSID ที�ใชใ้นการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน
ถกูเชื�อมตอ่ตลอดเวลา:
ตั�งคา่วา่จะยงัคงเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนตอ่ไปหรอืไม ่หากตั�งคา่รายการนี�ไวท้ี� [เปิด]เมื�อทา่นเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน กลอ้งจะ
คงการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนอยูต่ลอดเวลา หากตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด] กลอ้งจะเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนเฉพาะเมื�อทําขั�นตอนการเช ื�อมตอ่
เทา่นั�น

หมายเหตุ
หากตั�งคา่ [ถกูเชื�อมตอ่ตลอดเวลา] ไวท้ี� [เปิด] การใชกํ้าลงัไฟจะมากกวา่เมื�อต ั�งคา่ไวท้ี� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (NFC รโีมทคอนโทรลดว้ย One-touch)
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (QR code)
การควบคมุกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน Android (SSID)
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (QR code)
การควบคมุกลอ้งโดยใช ้iPhone หรอื iPad (SSID)
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดเครื�องบนิ

ขณะที�ทา่นอยูบ่นเครื�องบนิหรอืที�อ ื�น ๆ ทา่นสามารถปิดฟังกช์ั�นท ี�เก ี�ยวกบัการทํางานไรส้ายทั�งหมดไดช้ั�วคราว รวมถงึ Wi-Fi

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [โหมดเครื�องบนิ] → คา่ที�ตอ้งการ

หากตั�ง [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] รปูเครื�องบนิจะปรากฏบนหนา้จอ

1
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ต ั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS

หากจดุเชื�อมตอ่มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ลงในผลติภณัฑน์ี�ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

หมายเหตุ
[กด WPS] ทํางานเมื�อต ั�งคา่ความปลอดภยัของจดุเชื�อมตอ่ไปที� WPA หรอื WPA2 และจดุเชื�อมตอ่รองรับการใชง้านปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup
(WPS) เทา่นั�น ถา้ตั�งคา่ความปลอดภยัไวท้ี� WEP หรอืจดุเชื�อมตอ่ของทา่นไม ่รองรับวธิกีารกดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ใหทํ้าการ
[ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่]

ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นและการต ั�งคา่ที�ใชง้านไดข้องจดุเชื�อมตอ่จากคําแนะนําการใชง้านของจดุเชื�อมตอ่ หรอืตดิตอ่ผูด้แูลระบบจดุเชื�อมตอ่

อาจไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ไดห้รอืระยะการสื�อสารอาจจะส ั�นลง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาวะแวดลอ้ม เชน่ ชนดิวสัดขุองผนังและสิ�งกดีขวาง หรอื
คลื�นวทิยรุะหวา่งผลติภณัฑแ์ละจดุเชื�อมตอ่ ถา้เกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหเ้ปลี�ยนตําแหน่งผลติภณัฑไ์ปที�อ ื�น หรอืขยบัผลติภณัฑเ์ขา้ใกลจ้ดุเชื�อมตอ่
ใหม้ากขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) →[ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [กด WPS]1

กดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนจดุเชื�อมตอ่เพื�อท ี�จะเช ื�อมตอ่2
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ต ั�งคา่ Wi-Fi: ต ั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ไดด้ว้ยตนเอง กอ่นเริ�มกระบวนการ ใหต้รวจสอบชื�อ SSID ของจดุเชื�อมตอ่ ระบบความปลอดภยั และรหสั
ผา่น อปุกรณบ์างประเภทอาจถกูตั�งรหสัผา่นไวล้ว่งหนา้แลว้ ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านจดุเชื�อมตอ่ หรอืปรกึษาผู ้
ดแูลระบบของจดุเชื�อมตอ่

รายการต ั�งคา่อ ื�นๆ
ทา่นอาจตอ้งการตั�งคา่รายการอื�นๆ เพิ�มเตมิ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสถานะหรอืวธิตีั�งคา่จดุเชื�อมตอ่ของทา่น

WPS PIN:
แสดงรหสั PIN ที�ใสใ่นอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่
การเชื�อมตอ่ที�เลอืกกอ่น:
เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด]
ต ั�งคา่ IP Address:
เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [แมนนวล]

MENU → (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [ต ั�งคา่จดุเชื�อมตอ่]1

เลอืกจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการบนัทกึ

เมื�อจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการแสดงขึ�นบนหนา้จอ: เลอืกจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการ
เมื�อจดุเชื�อมตอ่ที�ตอ้งการไมแ่สดงบนหนา้จอ: เลอืก [ตั�งคา่แมนนวล] แลว้ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

หากทา่นเลอืก [ตั�งคา่แมนนวล] ใสช่ื�อ SSID ของจดุเชื�อมตอ่ แลว้เลอืกระบบความปลอดภยั

2

ใสร่หสัผา่น แลว้เลอืก [ตกลง]

จดุเชื�อมตอ่ที�ไมม่เีครื�องหมาย  ไมจํ่าเป็นตอ้งใสร่หสัผา่น

3

เลอืก [ตกลง]4
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IP Address:
หากทา่นใสท่ี�อย ู ่IP ดว้ยตวัเอง ใหใ้สท่ี�อย ูท่ ี�กําหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวยเ์ร ิ�มตน้/เซริฟ์เวอรP์rimary DNS/เซริฟ์เวอร ์Second DNS:
ถา้ทา่นตั�งคา่ [ตั�งคา่ IP Address] ไวท้ี� [แมนนวล] ใหใ้สท่ี�อย ูแ่ตล่ะแหง่ตามสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

หมายเหตุ
หากในอนาคตตอ้งการใหค้วามสําคญักบัจดุเชื�อมตอ่ที�บนัทกึไว ้ใหต้ั�ง [การเชื�อมตอ่ที�เลอืกกอ่น] ไวท้ี� [เปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�งคา่ Wi-Fi: แสดง MAC address

แสดงหมายเลข MAC ของผลติภณัฑน์ี�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [แสดง MAC address]1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�งคา่ Wi-Fi: รเีซ็ต SSID/รหสัลบั

ผลติภณัฑน์ี�แบง่ปันขอ้มลูการเชื�อมตอ่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] และ [ การเชื�อมตอ่] กบัอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ถา้
ตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่

หมายเหตุ
หากทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟนหลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งตั�งคา่ใหก้บัสมารท์โฟนอกีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Wi-Fi] → [รเีซ็ต SSID/รหสัลบั] → [ตกลง]1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ต ั�งคา่ Bluetooth

ควบคมุการตั�งคา่ในการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนหรอื รโีมทคอนโทรล Bluetooth ผา่นการเชื�อมตอ่ Bluetooth  
หากทา่นตอ้งการจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟนเพื�อใชง้านฟังกช์ั�นการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง โปรดดทูี� “ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง”
หากทา่นตอ้งการทําการจับคูเ่พื�อใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth โปรดดทูี� “รโีมทควบคมุBluetooth”

รายละเอยีดรายการเมนู
ฟงักช์ ั�น Bluetooth (เปิด/ปิด):
ตั�งคา่วา่จะสั�งงานฟังกช์ั�น Bluetooth ของกลอ้งหรอืไม่
การจบัคู:่
แสดงหนา้จอสําหรับการจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟนหรอืรโีมทคอนโทรล Bluetooth
แสดง device address:
แสดงหมายเลข BD ของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง
รโีมทควบคมุBluetooth

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Bluetooth] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ต ั�งคา่เชื�อมตาํแหนง่

ทา่นสามารถใชแ้อปพลเิคชนั PlayMemories Mobile เพื�อรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจากสมารท์โฟนที�เช ื�อมตอ่กบักลอ้งของทา่นไดโ้ดย
ใชก้ารสื�อสาร Bluetooth ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูการระบตํุาแหน่งที�ไดม้าเมื�อถา่ยภาพ

การเตรยีมการลว่งหนา้

ในการใชฟั้งกช์ั�นเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งของกลอ้ง จะตอ้งมแีอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile
ถา้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” ไมป่รากฏที�หนา้บนสดุของ PlayMemories Mobile ทา่นตอ้งทําขั�นตอนตอ่ไปนี�ไวล้ว่งหนา้

ข ั�นตอนการใชง้าน

: การดําเนนิการที�ทําในสมารท์โฟน
: การดําเนนิการที�ทําในกลอ้ง

ตดิตั�ง PlayMemories Mobile ลงในสมารท์โฟนของทา่น

ทา่นสามารถตดิตั�ง PlayMemories Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์โฟน หากทา่นไดต้ดิตั�งแอปพลเิคชนัไวแ้ลว้ ใหอ้ปัเดต
เป็นรุน่ลา่สดุ

1.

ถา่ยโอนภาพที�บนัทกึไวล้ว่งหนา้ไปยงัสมารท์โฟนของทา่นโดยใชฟั้งกช์ั�น [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] ของกลอ้ง

หลงัจากถา่ยโอนภาพที�บนัทกึโดยใชก้ลอ้งไปยงัสมารท์โฟนของทา่นแลว้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” จะปรากฏที�หนา้บนสดุ
ของแอปพลเิคชนั

2.

: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟนเปิดใชง้านอยู่

อยา่ทําการจับคู ่Bluetooth ในหนา้จอตั�งคา่ของสมารท์โฟน ในขั�นตอนท ี� 2 ถงึ 7 ทําการจับคูโ่ดยใชก้ลอ้งและแอปพลเิคชนั
PlayMemories Mobile
หากทา่นทําการจับคูใ่นหนา้จอตั�งคา่ของสมารท์โฟนโดยไมไ่ดต้ั�งใจในข ั�นตอนท ี� 1 ใหย้กเลกิการจับคู ่จากนั �นทําการจับคูต่าม
ขั�นตอนท ี� 2 ถงึ 7 ตอ่ไปนี� โดยใชก้ลอ้งและแอปพลเิคชนั PlayMemories Mobile

1.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่ Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด]2.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่ Bluetooth] → [การจับคู]่3.

: เปิด PlayMemories Mobile ในสมารท์โฟนของทา่นและแตะ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง”

ถา้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” ไมป่รากฏขึ�น ใหทํ้าตามขั�นตอน “การเตรยีมการลว่งหนา้” ที�ดา้นบน

4.

: เปิดใชง้าน [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ในหนา้จอตั�งคา่ [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile5.

: ทําตามคําแนะนําในหนา้จอตั�งคา่ [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ของ PlayMemories Mobile จากนั �นเลอืกกลอ้งของทา่นจาก
รายการ

6.

: เลอืก [ตกลง] เมื�อขอ้ความปรากฏขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง

การจับคูก่ลอ้งและ PlayMemories Mobile เสร็จสมบรูณ์

7.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง] → [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] → [เปิด]

 (ไอคอนรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง) จะแสดงขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งที�สมารท์โฟนไดรั้บมาโดยใช ้
GPS ฯลฯ จะถกูบนัทกึไวเ้มื�อถา่ยภาพ

8.
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รายละเอยีดรายการเมนู
เชื�อมโยงขอ้มลูตาํแหนง่:
ตั�งคา่วา่ใหรั้บขอ้มลูการระบตํุาแหน่งโดยเชื�อมโยงกบัสมารท์โฟนหรอืไม่
แกเ้วลาอตัโนมตั:ิ
ตั�งคา่วา่ใหแ้กไ้ขการตั�งวนัที�ของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยใชข้อ้มลูจากสมารท์โฟนที�เช ื�อมโยงกนัหรอืไม่
ปรบัพื�นท ี�อตัโนมตั:ิ
ตั�งคา่วา่ใหแ้กไ้ขการตั�งพ ื�นท ี�ของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยใชข้อ้มลูจากสมารท์โฟนที�เช ื�อมโยงกนัหรอืไม่

ไอคอนที�จะแสดงข ึ�นขณะกาํลงัรบัขอ้มลูการระบตุาํแหนง่
 (กําลงัรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง): กลอ้งกําลงัรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง
 (ไมส่ามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งได)้: กลอ้งไมส่ามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง
 (การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านได)้: ทําการเชื�อมตอ่ Bluetooth กบัสมารท์โฟนแลว้
 (การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านไมไ่ด)้: ไมไ่ดทํ้าการเชื�อมตอ่ Bluetooth กบัสมารท์โฟน

คาํแนะนํา
สามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง เมื�อ PlayMemories Mobile กําลงัทํางานในสมารท์โฟนของทา่น แมว้า่จอภาพของสมารท์โฟนจะดบัลง
อยา่งไรก็ตาม หากปิดกลอ้งไปชั�วขณะ ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งอาจไมเ่ชื�อมโยงทนัทเีมื�อทา่นเปิดกลอ้งขึ�นมาอกีครั �ง ในกรณีนี� ขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งจะเชื�อมโยงทนัทหีากทา่นเปิดหนา้จอ PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟน

เมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน PlayMemories Mobile เชน่ เมื�อรสีตารท์สมารท์โฟน ใหเ้ปิด PlayMemories Mobile เพื�อเร ิ�มการเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งตอ่ไปใหม่

หากฟังกช์ั�นเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหด้หูมายเหตตุอ่ไปนี�และทําการจับคูอ่กีครั �ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟนเปิดใชง้านอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth
ยนืยนัวา่ [โหมดเครื�องบนิ] สําหรับกลอ้งถกูตั�งคา่ไปที� [ปิด]
ลบขอ้มลูการจับคูสํ่าหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้น PlayMemories Mobile
ดําเนนิการ [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] ของกลอ้ง

สําหรับคําแนะนําอยา่งละเอยีด โปรดไปที�หนา้สนับสนุนตอ่ไปนี�  
https://www.sony.net/iem/btg/

หมายเหตุ
เมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย หากตอ้งการทําการจับคูอ่กีครั �ง ใหล้บขอ้มลูการจับคูส่ําหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้น
PlayMemories Mobile กอ่นลองอกีครั �ง

ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไมไ่ดรั้บการบนัทกึ เมื�อกลอ้งรับขอ้มลูไมไ่ด ้เชน่ เมื�อยกเลกิการเชื�อมตอ่ Bluetooth

กลอ้งสามารถจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth ไดส้งูสดุ 15 เครื�อง แตส่ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัขอ้มลูของสมารท์โฟนเพยีงเครื�อง
เดยีวเทา่นั�น หากทา่นตอ้งการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัขอ้มลูของสมารท์โฟนเครื�องอ ื�น ใหปิ้ดฟังกช์ั�น [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง]
ของสมารท์โฟนที�เช ื�อมโยงอย ูแ่ลว้

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่งๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะ ที�อย ูร่ะหวา่งกลอ้งกบัสมารท์โฟนที�จับคูอ่อกจากบรเิวณนั�น

เมื�อจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟน โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชเ้มนู [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ใน PlayMemories Mobile

ในการใชฟั้งกช์ั�นเช ื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งของกลอ้ง ใหต้ั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] ไปที� [ปิด]

สมารท์โฟนที�รองรบั

สมารท์โฟน Android: Android 5.0 หรอืใหมก่วา่และใชร้ว่มกนัไดก้บั Bluetooth 4.0 หรอืใหมก่วา่*

iPhone/iPad: iPhone 4S หรอืใหมก่วา่/iPad เจนเนอเรชั�น 3 หรอืใหมก่วา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
PlayMemories Home

สําหรับขอ้มลูลา่สดุ โปรดดทูี�เว็บไซตส์นับสนุน*
สําหรับรุน่ของ Bluetooth โปรดดทูี�เว็บไซตสํ์าหรับสมารท์โฟนของทา่น*
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PlayMemories Mobile
ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน: สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ตั�งคา่ Bluetooth
รโีมทควบคมุBluetooth

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รโีมทควบคมุBluetooth

ทา่นสามารถใชง้านกลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth RMT-P1BT (แยกจําหน่าย) เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตั�งคา่
Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด] ไวล้ว่งหนา้ โปรดดทูี�คําแนะนําการใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth
ปิด:
ปิดใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth

คาํแนะนํา
การเชื�อมตอ่ Bluetooth จะใชง้านไดข้ณะที�ทา่นใชก้ลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth เทา่นั�น

หากฟังกช์ั�นทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหด้หูมายเหตตุอ่ไปนี�และทําการจับคูอ่กีครั �ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth
ยนืยนัวา่ [โหมดเครื�องบนิ] สําหรับกลอ้งถกูตั�งคา่ไปที� [ปิด]
ดําเนนิการ [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] ของกลอ้ง

หมายเหตุ
เมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย ในการใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่ง ๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะ ที�อย ูร่ะหวา่งกลอ้งกบัรโีมทคอนโทรล Bluetooth ที�จับคู่
ออกจากบรเิวณนั�น

ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นสําหรับเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัสมารท์โฟนขณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

ทา่นไมส่ามารถใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดขณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

ขณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด] กลอ้งจะไมเ่ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังาน เปลี�ยนการต ั�งคา่เป็น [ปิด] เมื�อทา่นใช ้
รโีมทคอนโทรล Bluetooth เสร็จแลว้

ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [รโีมทควบคมุBluetooth] → [เปิด]

หากไมม่อีปุกรณ ์Bluetooth ที�จับคูก่บักลอ้งอยูใ่นขณะนั�น หนา้จอสําหรับการจับคูต่ามที�อธบิายไวใ้นขั�นตอนท ี� 2 จะปรากฏขึ�น

1

ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ต ั�งคา่ Bluetooth] → [การจบัคู]่ เพื�อแสดงหนา้จอสาํหรบัการจบัคู่2

ในรโีมทคอนโทรล Bluetooth ใหท้าํการจบัคู่

ดรูายละเอยีดไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านของรโีมทคอนโทรล Bluetooth

3

ในกลอ้ง เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอยนืยนัสาํหรบัการเชื�อมตอ่ Bluetooth

การจับคูเ่สร็จสมบรูณ ์ทา่นสามารถใชง้านกลอ้งจากรโีมทคอนโทรล Bluetooth ไดแ้ลว้ เมื�อจับคูอ่ปุกรณแ์ลว้ ทา่นสามารถ
เชื�อมตอ่กลอ้งกบัรโีมทคอนโทรล Bluetooth อกีครั �งในอนาคตโดยการต ั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

4
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ตั�งคา่ Bluetooth
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

ทา่นสามารถเปลี�ยนช ื�อของอปุกรณสํ์าหรับการเชื�อมตอ่ Wi-Fi Direct หรอื Bluetooth ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ Wi-Fi: กด WPS
ตั�งคา่ Wi-Fi: ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [แกไ้ขชื�ออปุกรณ]์1

เลอืกชอ่งใสข่อ้ความ จากน ั�นใสช่ ื�ออปุกรณ→์[ตกลง]2
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การนําเขา้ใบรบัรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรบัรองหลกั)

นําเขา้ใบรับรองหลกัที�จําเป็นในการตรวจสอบเซริฟ์เวอรจ์ากการด์หน่วยความจํา ใชฟั้งกช์ั�นน ี�สําหรับการสื�อสารท ี�เขา้รหสัระหวา่งการโอน
FTP
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดด ู“FTP Help Guide.” 
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [นําเขา้ใบรบัรองหลกั]1
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รเีซ็ตต ั�งคา่เครอืขา่ย

รเีซต็การตั�งคา่เครอืขา่ยทั�งหมดใหก้ลบัสูก่ารตั�งคา่เริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [รเีซ็ตต ั�งคา่เครอืขา่ย] → [ตกลง]1
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การป้องกนัภาพ (ป้องกนั)

ป้องกนัภาพที�ถา่ยไว ้ไมใ่หถ้กูลบโดยบงัเอญิ เครื�องหมาย  จะแสดงบนภาพที�มกีารป้องกนัไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:
ป้องกนัหรอืยกเลกิการป้องกนัภาพหลายภาพที�เลอืกไว ้
(1) เลอืกภาพที�ตอ้งการป้องกนั จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกาเครื�องหมาย ยกเลกิการเลอืก
โดยกดตรงกลางปุ่ มอกีครั �ง เพื�อนําเครื�องหมาย  ออก
(2) หากตอ้งการป้องกนัภาพอื�น ใหทํ้าซํ�าข ั�นตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

ท ั�งหมดในโฟลเดอรน์�ี:
ป้องกนัทกุภาพในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ท ั�งหมดของวนัที�น�ี:
ป้องกนัทกุภาพในชว่งวนัที�ท ี�เลอืก
ยกเลกิท ั�งหมดในโฟลเดอรน์�ี:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ยกเลกิท ั�งหมดของวนัที�น�ี:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในชว่งวนัที�ท ี�เลอืก
ภาพท ั�งหมดในกล ุม่น�ี:
ป้องกนัทกุภาพในกลุม่ที�เลอืก
ยกเลกิภาพท ั�งหมดในกล ุม่น�ี:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในกล ุม่ที�เลอืก

คาํแนะนํา
ฟังกช์ั�น [ป้องกนั] ถกูกําหนดใหปุ้่ ม C3 ในการตั�งคา่เริ�มตน้

หากทา่นเลอืกกลุม่ใน [หลายภาพ] ภาพทั�งหมดในกล ุม่จะไดรั้บการป้องกนั เพื�อเลอืกและป้องกนัภาพที�เจาะจงภายในกล ุม่ ดําเนนิการ [หลาย
ภาพ] ขณะที�กําลงัแสดงภาพภายในกลุม่

หมายเหตุ
รายการเมนูที�สามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] และเนื�อหาท ี�เลอืก

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ป้องกนั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การหมนุภาพ (หมนุ)

หมนุภาพนิ�งท ี�บนัทกึไวใ้นทศิทางทวนเข็มนาฬกิา

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถหมนุภาพเคลื�อนไหวได ้

ทา่นอาจไมส่ามารถหมนุภาพที�ถา่ยโดยผลติภณัฑอ์ื�น

ขณะดภูาพที�หมนุบนเครื�องคอมพวิเตอร ์ภาพอาจแสดงในทศิทางเดมิ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ู่�กบัซอฟตแ์วร์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสดงภาพที�จะหมนุ จากน ั�นเลอืก MENU → (เลน่) → [หมนุ]1

กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ

ภาพจะหมนุทวนเข็มนาฬกิา ภาพจะหมนุเมื�อทา่นกดที�ตรงกลางป ุ่ ม 
เมื�อทา่นหมนุภาพหนึ�งครั�ง ภาพจะยงัคงหมนุอยูแ่มเ้มื�อปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้

2
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การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

ทา่นสามารถลบภาพที�เลอืกไดห้ลายภาพ เมื�อลบภาพออกแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาได ้ยนืยนัภาพที�จะลบไวก้อ่นลว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:  
ลบภาพที�เลอืก
(1) เลอืกภาพที�ตอ้งการลบ จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกาเครื�องหมาย ยกเลกิการเลอืกโดย
กดตรงกลางปุ่ มอกีครั �ง เพื�อนําเครื�องหมาย  ออก
(2) หากตอ้งการลบภาพอื�น ใหทํ้าซํ�าข ั�นตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

ท ั�งหมดในโฟลเดอรน์�ี:
ลบทกุภาพในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ท ั�งหมดของวนัที�น�ี:
ลบทกุภาพในชว่งวนัที�ท ี�เลอืก
ภาพท ั�งหมดยกเวน้ภาพน�ี:
ลบภาพทั�งหมดในกล ุม่ยกเวน้ภาพที�เลอืก
ภาพท ั�งหมดในกล ุม่น�ี:
ลบทกุภาพในกลุม่ที�เลอืก

คาํแนะนํา
ทําการ [ฟอรแ์มต] เพื�อลบภาพท ั�งหมด รวมถงึภาพที�ป้องกนัไว ้

หากตอ้งการใหแ้สดงโฟลเดอรห์รอืวนัที�ท ี�ตอ้งการ ใหเ้ลอืกโฟลเดอรห์รอืวนัที�ท ี�ตอ้งการระหวา่งที�กําลงัแสดงภาพโดยทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�: 
ปุ่ ม  (ดชันภีาพ) → เลอืกแถบดา้นซา้ยโดยใชปุ้่ มควบคมุ → เลอืกโฟลเดอรห์รอืวนัที�ท ี�ตอ้งการโดยใชด้า้นบน/ลา่ง ของปุ่ มควบคมุ

หากทา่นเลอืกกลุม่ใน [หลายภาพ] ภาพทั�งหมดในกล ุม่จะถกูลบ เพื�อเลอืกและลบภาพที�เจาะจงภายในกล ุม่ ดําเนนิการ [หลายภาพ] ขณะที�กําลงั
แสดงภาพภายในกลุม่

หมายเหตุ
ภาพที�ป้องกนัไวจ้ะไมส่ามารถลบได ้

รายการเมนูที�สามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] และเนื�อหาท ี�เลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การลบภาพที�แสดง
ฟอรแ์มต

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ลบ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เรตติ�ง

ทา่นสามารถใหค้ะแนนภาพที�บนัทกึ จาก  ถงึ  เพื�อใหห้าภาพไดง้า่ยขึ�น การใชฟั้งกช์ั�นน ี�รว่มกบั [ตั�งคา่การขา้มภาพ] จะทําให ้
ทา่นหาภาพที�ตอ้งการไดเ้ร็ว

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถใหค้ะแนนเมื�อดภูาพโดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง กําหนด [เรตติ�ง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ โดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] ไวล้ว่งหนา้ จากนั�นกด
คยีกํ์าหนดเองขณะดภูาพที�ตอ้งการใหค้ะแนน ตวัเลข  (เรตติ�ง) จะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งท ี�กดคยีกํ์าหนดเอง

หมายเหตุ
ทา่นสามารถใหค้ะแนนภาพนิ�งไดเ้ทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)
ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)
การตั�งคา่วธิสํีาหรับขา้มภาพตา่งๆ (ตั�งคา่การขา้มภาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [เรตติ�ง]

หนา้จอเลอืกคะแนนภาพจะปรากฏขึ�น

1

กดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ เพื�อแสดงภาพท ี�ตอ้งการใหค้ะแนน จากน ั�นกดตรงกลาง2

เลอืกตวัเลข  (เรตติ�ง) โดยกดดา้นซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ ม3

กดปุ่ ม MENU เพื�อออกจากหนา้จอการต ั�งคา่คะแนน4
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ต ั�งเรต(คยีก์าํหนดเอง)

กําหนดตวัเลขที�ใชไ้ดสํ้าหรับ  เมื�อใหค้ะแนนภาพดว้ยคยีท์ี�กําหนด [เรตติ�ง] ไว ้โดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เรตติ�ง
คยีกํ์าหนดเอง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว/ดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ต ั�งเรต(คยีก์าํหนดเอง)]1

ทาํเครื�องหมาย  ใหต้วัเลข  ที�ตอ้งการเปิดใชง้าน

ทา่นสามารถเลอืกตวัเลขที�ทําเครื�องหมายไว ้เมื�อต ั�งคา่ [เรตติ�ง] โดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง

2
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การระบภุาพที�จะพมิพ ์(เลอืกพมิพ)์

ทา่นสามารถระบลุว่งหนา้วา่ภาพนิ�งภาพใดในการด์หน่วยความจําที�ทา่นตอ้งการพมิพใ์นภายหลงั ไอคอน  (สั�งพมิพ)์ จะปรากฏ
ขึ�นบนภาพท ี�ระบ ุDPOF ยอ่มาจาก “Digital Print Order Format”  
การตั�งคา่ DPOF จะถกูเก็บไวห้ลงัจากที�พมิพภ์าพแลว้ ขอแนะนําใหท้า่นยกเลกิการตั�งคา่นี�หลงัจากที�พมิพภ์าพแลว้

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:
เลอืกภาพที�ตอ้งการสั�งพมิพ์
(1) เลอืกภาพและกดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  จะแสดงอยูใ่นชอ่งกาเครื�องหมาย ยกเลกิการเลอืกโดยกดตรงกลางปุ่ มอกี
ครั �ง แลว้ลบเครื�องหมาย 
(2) หากตอ้งการพมิพภ์าพอื�น ใหทํ้าซํ�าข ั�นตอนท ี� (1) หากตอ้งการเลอืกทกุภาพจากวนัที�วนัใดวนัหนึ�งหรอืโฟลเดอรท์ี�เจาะจง ใหเ้ลอืก
ชอ่งกาเครื�องหมายของวนัที�หรอืโฟลเดอรด์งักลา่ว
(3) MENU → [ตกลง]

ยกเลกิทกุภาพ:
ลา้งเครื�องหมาย DPOF ทั�งหมด
ต ั�งคา่พมิพ:์
ตั�งวา่จะพมิพห์รอืไมพ่มิพว์นัที�บนภาพท ี�บนัทกึดว้ยเครื�องหมาย DPOF

ตําแหน่งหรอืขนาดของวนัที� (ดา้นในหรอืดา้นนอกภาพ) อาจแตกตา่งกนัไปตามเครื�องพมิพ์

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเพิ�มเคร ื�องหมาย DPOF ในไฟลต์อ่ไปนี�ได ้
ภาพ RAW

ไมส่ามารถระบจํุานวนที�จะพมิพไ์ด ้

เครื�องพมิพบ์างเครื�องจะไมร่องรับฟังกช์ั�นการพมิพว์นัที�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [เลอืกพมิพ]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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การคดัลอกภาพจากการด์หนว่ยความจาํหนึ�งไปยงัอกีชุดหนึ�ง (คดัลอก)

ทา่นสามารถคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�เลอืกไวโ้ดยใช ้[เลอืกสื�อสําหรับเลน่] ไปยงัการด์หน่วยความจําในชอ่ง
เสยีบอกีชอ่งหนึ�ง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเลอืกประเภทของภาพที�จะแสดงไดโ้ดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [โหมดดภูาพ]

หมายเหตุ
หากคดัลอกภาพในกลุม่ ภาพที�คดัลอกจะไมแ่สดงเป็นกลุม่ในการด์หน่วยความจําปลายทาง

หากคดัลอกภาพที�ป้องกนัไว ้การป้องกนันั�นจะถกูยกเลกิในการด์หน่วยความจําปลายทาง

การคดัลอกภาพจํานวนมาก อาจตอ้งใชเ้วลานาน ใชแ้บตเตอรี�ท ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอ

ภาพเคลื�อนไหว XAVC S สามารถคดัลอกไปยงัการด์หน่วยความจําที�รองรับภาพเคลื�อนไหว XAVC S เทา่นั�น หากไมส่ามารถคดัลอกภาพได ้จะมี
ขอ้ความแสดงขึ�นบนหนา้จอของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [คดัลอก]

เนื�อหาท ั�งหมดท ี�ระบวุนัที�วนัเดยีวกนัหรอือยูใ่นโฟลเดอรท์ี�กําลงัแสดงอยูใ่นขณะนั�นจะถกูคดัลอกไปยงัการด์หน่วยความจําในชอ่ง
เสยีบชอ่งอื�น

1
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บนัทกึภาพนิ�ง

เก็บภาพบรรยากาศที�เลอืกในภาพเคลื�อนไหวเพ ื�อจัดเก็บเป็นภาพนิ�ง อนัดบัแรกใหถ้า่ยภาพเคลื�อนไหว จากนั �นหยดุภาพเคลื�อนไหวไว ้
ชั�วคราวในระหวา่งการแสดงภาพเพื�อเก ็บภาพชว่งเวลาที�ม ั�นใจแลว้ที�อาจจะพลาดไปขณะถา่ยภาพนิ�ง แลว้จัดเก็บเป็นภาพนิ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพเคลื�อนไหว
การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�ทา่นตอ้งการจบัเป็นภาพนิ�ง1

MENU →  (เลน่) → [บนัทกึภาพนิ�ง]2

แสดงภาพเคลื�อนไหวและหยดุไวช้ ั�วคราว3

คน้หาบรรยากาศที�ตอ้งการโดยใชก้รอภาพไปขา้งหนา้ชา้ๆ กรอภาพยอ้นกลบัหลงัชา้ๆ แสดงเฟรมถดัไป และแสดง
เฟรมกอ่นหนา้ จากน ั�นหยดุภาพเคลื�อนไหว

4

กด (บนัทกึภาพนิ�ง) เพื�อเก็บภาพบรรยากาศที�เลอืก

บรรยากาศจะถกูจัดเก็บเป็นภาพนิ�ง

5
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การขยายภาพที�กาํลงัแสดง(ขยาย)

ขยายภาพที�กําลงัแสดง ใชฟั้งกช์ั�นน ี�เพ ื�อตรวจสอบโฟกสัของภาพ ฯลฯ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถขยายภาพที�กําลงัเปิดดไูดโ้ดยใช ้MENU

ทา่นสามารถเปลี�ยนกําลงัขยายเริ�มตน้และตําแหน่งเริ�มตน้ของภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [ ขยายขนาดเริ�มตน้] หรอื [
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้]

ทา่นยงัสามารถขยายภาพไดโ้ดยการแตะที�จอภาพสองครั�ง นอกจากนี� ยงัสามารถลากแลว้เลื�อนตําแหน่งที�ขยายแลว้ในจอภาพได ้ตั�งคา่ [ระบบ
สมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถขยายภาพเคลื�อนไหวได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส
ขยายขนาดเริ�มตน้
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

แสดงภาพที�ตอ้งการขยาย แลว้กดปุ่ ม 

หมนุปุ่ มควบคมุเพื�อปรับอตัราซมูเมื�อหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั ทา่นสามารถสลบัไปยงัภาพกอ่นหนา้หรอืภาพถดั
ไปในขณะที�ยงัคงอตัราซมูเดมิเอาไว ้
มมุมองของภาพจะซมูเขา้ไปยงัสว่นที�กลอ้งโฟกสัไวร้ะหวา่งการถา่ยภาพ หากกลอ้งหาขอ้มลูตําแหน่งโฟกสัไมไ่ด ้กลอ้งจะซมู
ไปที�ตรงกลางภาพ

1

เลอืกสว่นที�ตอ้งการขยาย โดยกดดา้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ2

กดปุ่ ม MENU หรอืตรงกลางปุ่ มควบคมุ เพื�อออกจากการซูมดภูาพ3
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ขยายขนาดเร ิ�มตน้

ตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ เมื�อแสดงภาพท ี�ขยายตา่งๆ

รายละเอยีดรายการเมนู
ขนาดปกต:ิ
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายมาตรฐาน
ขนาดลา่สดุ:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายกอ่นหนา้ กําลงัขยายกอ่นหนา้จะถกูเก็บไวแ้มห้ลงัจากที�ออกจากโหมดซมูดภูาพไปแลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ ขยายขนาดเร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขยายตาํแหนง่เร ิ�มตน้

ตั�งคา่ตําแหน่งเริ�มตน้เมื�อขยายภาพในโหมดดภูาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ตาํแหนง่โฟกสั:  
ขยายภาพจากจดุโฟกสัระหวา่งการถา่ยภาพ
กึ�งกลาง:  
ขยายภาพจากกึ�งกลางหนา้จอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)
ขยายขนาดเริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ ขยายตาํแหนง่เร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์

เปิดภาพอยา่งตอ่เนื�องโดยอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
เลน่ซํ �า:
เลอืก [เปิด] ซึ�งจะแสดงภาพวนไปเร ื�อย ๆ หรอื [ปิด] ซึ�งผลติภณัฑจ์ะออกจากสไลดโ์ชวเ์มื�อแสดงภาพท ั�งหมดครั�งเดยีว.
เวลาแสดงภาพ:
เลอืกระยะเวลาแสดงภาพตั�งแต ่[1 วนิาท]ี, [3 วนิาท]ี, [5 วนิาท]ี, [10 วนิาท]ี หรอื [30 วนิาท]ี
หากตอ้งการออกจากสไลดโ์ชวใ์นระหวา่งการแสดงภาพ
กดปุ่ ม MENU เพื�อออกจากสไลดโ์ชว ์ทา่นไมส่ามารถหยดุสไลดโ์ชวไ์วช้ั�วคราวได ้

คาํแนะนํา
ระหวา่งการดภูาพ ทา่นสามารถแสดงภาพถดัไป/กอ่นหนา้ได ้โดยกดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ

ทา่นสามารถเปิดสไลดโ์ชว ์เมื�อต ั�ง [โหมดดภูาพ] ไวท้ี� [ดภูาพตามวนัที�] หรอื [ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง)] เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [สไลดโ์ชว]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

เลอืก [ตกลง]2
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การเลอืกการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่)

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกชอ่งเสยีบ 2

หมายเหตุ
ไมม่กีารแสดงภาพเมื�อไมม่กีารด์หน่วยความจําอยูใ่นชอ่งเสยีบที�เลอืก เลอืกชอ่งเสยีบที�มกีารด์หน่วยความจําเสยีบอยู่

เมื�อทา่นเลอืก [ดภูาพตามวนัที�] ใน [โหมดดภูาพ] กลอ้งจะแสดงภาพจากการด์หน่วยความจําที�เลอืกไวเ้ทา่นั�นโดยใช ้[เลอืกสื�อสําหรับเลน่]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

ตั�งคา่โหมดดภูาพ (วธิแีสดงภาพ)

รายละเอยีดรายการเมนู
 ดภูาพตามวนัที�:

แสดงภาพตามวนัที�
 ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง):

แสดงภาพนิ�งเทา่นั�น
 ด ูAVCHD:

แสดงภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ AVCHD เทา่นั�น
 ด ูXAVC S HD:

แสดงภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ XAVC S HD เทา่นั�น
 ด ูXAVC S 4K:

แสดงภาพเคลื�อนไหวรปูแบบ XAVC S 4K เทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [โหมดดภูาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)

ทา่นสามารถเปิดดภูาพหลายภาพไดพ้รอ้มกนัในโหมดดภูาพ

หากตอ้งการเปลี�ยนจาํนวนของภาพที�แสดง
MENU → (เลน่) → [ดชันภีาพ] → คา่ที�ตอ้งการ

รายละเอยีดรายการเมนู
9 ภาพ/25 ภาพ

หากตอ้งการกลบัไปยงัการแสดงภาพเดยีว
เลอืกภาพที�ตอ้งการแลว้กดที�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ

การแสดงภาพที�ตอ้งการอยา่งรวดเร็ว
เลอืกแถบทางดา้นซา้ยของหนา้จอดชันภีาพ โดยใชปุ้่ มควบคมุ จากนั �นกดท ี�ดา้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะที�กําลงัเลอืกแถบ ทา่น
สามารถเปิดหนา้จอแสดงปฏทินิหรอืหนา้จอเลอืกโฟลเดอรไ์ดโ้ดยกดที�ตรงกลาง นอกจากนี�ยงัสามารถสลบัโหมดดภูาพไดโ้ดยเลอืก
ไอคอน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม (ดชันภีาพ) ขณะที�กาํลงัแสดงภาพอยู่1

เลอืกภาพโดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ2
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แสดงเป็นกลุม่

ตั�งคา่วา่จะใหแ้สดงภาพที�ถา่ยตอ่เนื�องหรอืเป็นกลุม่ หรอืภาพที�ถา่ยโดยใชก้ารถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงภาพเป็นกลุม่
ปิด:
ไมแ่สดงภาพเป็นกลุม่

คาํแนะนํา
มกีารจัดกลุม่ภาพตอ่ไปนี�
ภาพที�ถา่ยโดยตั�งคา่ [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] (กลุม่ภาพที�ถา่ยตอ่เนื�องในหน ึ�งลําดบัโดยการกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวร้ะหวา่งการ
ถา่ยภาพตอ่เนื�องจะกลายเป็นหนึ�งกล ุม่)
ภาพที�ถา่ยดว้ย [ ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง] (ภาพที�ถา่ยระหวา่งหนึ�งเซสช ั�นของการถา่ยภาพชว่งเวลาจะกลายเป็นหนึ�งกล ุม่)

บนหนา้จอดชันภีาพ  จะปรากฏขึ�นเหนอืกลุม่

หมายเหตุ
สามารถจัดกลุม่ภาพหรอืแสดงภาพเมื�อต ั�งคา่[โหมดดภูาพ] ไปที� [ดภูาพตามวนัที�]เทา่นั�น เมื�อไมต่ั�งคา่ไวท้ี� [ดภูาพตามวนัที�] ภาพจะไมส่ามารถจัด
กลุม่และแสดงได ้แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [แสดงเป็นกลุม่] ไปที� [เปิด] ก็ตาม

หากทา่นลบกลุม่ ภาพทกุภาพในกลุม่จะถกูลบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [แสดงเป็นกลุม่] → การต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)

เลอืกทศิทางเมื�อเปิดดภูาพนิ�งท ี�บนัทกึไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ขณะที�ทา่นหมนุกลอ้ง ภาพที�แสดงจะหมนุโดยอตัโนมตัติามทศิทางการหมนุของกลอ้งที�ตรวจจับได ้
แมนนวล:
ภาพที�ถา่ยแนวตั�งจะแสดงในแนวต ั�ง ถา้ทา่นตั�งคา่แนวภาพโดยใชฟั้งกช์ั�น [หมนุ] ภาพจะปรากฏตามนั �น
ปิด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การหมนุภาพ (หมนุ)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [หมนุการแสดงภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การต ั�งคา่วธิสีาํหรบัขา้มภาพตา่งๆ (ต ั�งคา่การขา้มภาพ)

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุและวธิทีี�จะใชสํ้าหรับขา้มภาพตา่งๆ ในระหวา่งเปิดดภูาพ ทา่นสามารถคน้หาภาพที�ป้องกนัไวห้รอืภาพที�มกีารใหค้ะแนนได ้
อยา่งรวดเร็ว

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืกปุ่ มหมนุ:
เลอืกปุ่ มหมนุที�จะใชสํ้าหรับขา้มภาพตา่งๆ
วธิกีารขา้มภาพ:
ตั�งคา่ประเภทของภาพที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพดว้ยฟังกช์ั�นขา้มภาพ

หมายเหตุ
[ตั�งคา่การขา้มภาพ] จะใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อต ั�งคา่ [โหมดดภูาพ] เป็น [ดภูาพตามวนัที�] หากไมไ่ดต้ั�ง [โหมดดภูาพ] เป็น [ดภูาพตามวนัที�] กลอ้งจะ
แสดงภาพทกุภาพโดยไมม่กีารขา้มภาพเสมอเมื�อทา่นใชปุ้่ มหมนุที�เลอืกดว้ย [เลอืกปุ่ มหมนุ]

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�น ขา้มภาพ ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวจะถกูขา้มไปเสมอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เรตติ�ง
การป้องกนัภาพ (ป้องกนั)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ต ั�งคา่การขา้มภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง

เปิดดภูาพที�ถา่ยไวอ้ยา่งตอ่เนื�องโดยใชก้ารถา่ยภาพชว่งเวลา
ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งท ี�ไดจ้ากการถา่ยภาพชว่งเวลาโดยใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์Imaging Edge ทา่นไม่
สามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพน ิ�งในกลอ้ง
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

คาํแนะนํา
ในหนา้จอเปิดดภูาพ ทา่นสามารถเริ�มเปิดดภูาพแบบตอ่เนื�องโดยกดป ุ่ มลงขณะแสดงรปูภาพหนึ�งในกล ุม่

ทา่นสามารถกลบัเขา้สูก่ารดภูาพ หรอืหยดุโดยกดปุ่ มลงระหวา่งเปิดดภูาพ

ทา่นสามารถเปลี�ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุระหวา่งเปิดดภูาพ ทา่นยงัสามารถเปลี�ยน
ความเร็วการแสดงภาพโดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [ความเร็วเลน่ ชว่ง]

ทา่นสามารถแสดงภาพที�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพตอ่เนื�องในแบบตอ่เนื�องไดด้ว้ยเชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง
ความเร็วเลน่ ชว่ง
Imaging Edge
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง].1

เลอืกกลุม่รปูภาพที�ทา่นตอ้งการเปิดดภูาพ แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ2

573



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ความเร็วเลน่ ชว่ง

ตั�งคา่ความเร็วการดภูาพสําหรับภาพนิ�งระหวา่ง [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]
สามารถใชฟั้งกช์ั�นน ี�เม ื�อซอฟตแ์วรร์ะบบ (เฟิรม์แวร)์ ของกลอ้งคอื Ver. 3.00 หรอืใหมก่วา่

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถเปลี�ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุระหวา่ง [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง
เวอรช์ั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ความเร็วเลน่ ชว่ง] → การต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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ความสวา่งหนา้จอ

ปรับความสวา่งของหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
แมนนวล:
ปรับความสวา่งไดภ้ายในชว่ง –2 ถงึ +2
สภาพแสงแดดจา้:
ปรับความสวา่งใหเ้หมาะสําหรับการถา่ยภาพกลางแจง้

หมายเหตุ
การตั�งคา่ [สภาพแสงแดดจา้] สวา่งเกนิไปสําหรับการถา่ยภาพในรม่ ตั�งคา่ [ความสวา่งหนา้จอ] ไปที� [แมนนวล] สําหรับการถา่ยภาพในรม่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ความสวา่งหนา้จอ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความสวา่งชอ่งมองภาพ

เมื�อใชช้อ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์ผลติภณัฑจ์ะปรับความสวา่งของชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสต์ามสภาพแวดลอ้ม

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ปรับความสวา่งโดยอตัโนมตัิ
แมนนวล:
เลอืกความสวา่งของชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสภ์ายในชว่ง –2 ถงึ +2

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ความสวา่งชอ่งมองภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ

ปรับอณุหภมูสิขีองชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

รายละเอยีดรายการเมนู
-2 ถงึ +2:
เมื�อทา่นเลอืก “-” หนา้จอชอ่งมองภาพจะเปลี�ยนเป็นสทีี�อบอ ุน่ข ึ�น และเมื�อทา่นเลอืก “+” หนา้จอชอ่งมองภาพจะเปลี�ยนเป็นสทีี�เย็นขึ�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชว่ยแสดง Gamma

กลอ้งจะคาดคะเนวา่มกีารประมวลผลภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ S-Log หลงัจากถา่ยภาพ เพื�อใชป้ระโยชนจ์ากชว่งไดนามกิกวา้ง กลอ้ง
จะแสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ HLG บนจอภาพที�รองรับ HDR ดงันั�นภาพจงึจะแสดงดว้ยคอนทราสตตํ์ �าในระหวา่งที�ถา่ยอยู ่และ
อาจทําใหย้ากตอ่การตรวจสอบ เมื�อใช ้[ชว่ยแสดง Gamma] จะมกีารสรา้งคอนทราสตท์ี�เทยีบเทา่กบัของแกมมา่ปกตอิกีครั �ง นอกจากนี�
ยงัสามารถใช ้[ชว่ยแสดง Gamma] เมื�อเปิดดภูาพเคลื�อนไหวบนจอภาพ/ชอ่งมองภาพของกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิด:

ไมใ่ช ้[ชว่ยแสดง Gamma]
 อตัโนมตั:ิ

แสดงภาพเคลื�อนไหวดว้ยลกูเลน่ [S-Log2→709(800%)] เมื�อแกมมา่ที�ต ั�งคา่ไวใ้น [โปรไฟลภ์าพ] คอื [S-Log2] และดว้ยลกูเลน่ [S-
Log3→709(800%)] เมื�อต ั�งคา่แกมมา่ไวท้ี� [S-Log3] แสดงภาพเคลื�อนไหวดว้ยเอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] เมื�อแกมมา่ที�ต ั�งไวใ้น
[โปรไฟลภ์าพ] คอื [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และตั�งคา่ [โหมดส]ี ไวท้ี� [BT.2020]  
แสดงภาพเคลื�อนไหวดว้ยเอฟเฟ็ค [HLG(709)] เมื�อแกมมา่ที�ต ั�งไวใ้น [โปรไฟลภ์าพ] คอื [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และ
ตั�งคา่ [โหมดส]ี ไวท้ี� [709]

 S-Log2→709(800%):
แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ S-Log2 สรา้งคอนทราสตข์ึ�นมาใหมใ่หเ้ทยีบเทา่กบั ITU709 (800%)

 S-Log3→709(800%):
แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�มแีกมมา่ S-Log3 สรา้งคอนทราสตข์ึ�นมาใหมใ่หเ้ทยีบเทา่กบั ITU709 (800%)

 HLG(BT.2020):
แสดงภาพเคลื�อนไหวหลงัจากปรับคณุภาพของภาพของจอภาพหรอืชอ่งมองภาพไปที�คณุภาพที�ใกลเ้คยีงกบัเมื�อแสดงภาพเคล ื�อนไหว
บนหนา้จอที�รองรับ [HLG(BT.2020)]

 HLG(709):
แสดงภาพเคลื�อนไหวหลงัจากปรับคณุภาพของภาพของจอภาพหรอืชอ่งมองภาพไปที�คณุภาพที�ใกลเ้คยีงกบัเมื�อแสดงภาพเคล ื�อนไหว
บนหนา้จอที�รองรับ [HLG(709)]

หมายเหตุ
ภาพเคลื�อนไหวในรปูแบบ XAVC S 4K หรอื XAVC S HD ที�มแีกมมา่ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] จะแสดงดว้ยเอฟเฟ็ค
[HLG(BT.2020)] หรอืเอฟเฟ็ค [HLG(709)] ขึ�นอย ูก่บัคา่แกมมา่และโหมดสขีองภาพเคลื�อนไหว ในสถานการณอ์ื�นๆ จะแสดงภาพเคลื�อนไหวตาม
การตั�งคา่แกมมา่และโหมดสทีี�ต ั�งคา่ไวใ้น [โปรไฟลภ์าพ]

[ชว่ยแสดง Gamma] จะไมถ่กูนํามาใชก้บัภาพเคลื�อนไหวเม ื�อแสดงบนจอทวีหีรอืจอภาพที�เช ื�อมตอ่กบักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โปรไฟลภ์าพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ชว่ยแสดง Gamma]1

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ โดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ2
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ต ั�งคา่ระดบัเสยีง

ตั�งระดบัเสยีงสําหรับการแสดงภาพเคลื�อนไหว

ปรบัระดบัเสยีงในระหวา่งแสดงภาพเคลื�อนไหว
กดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะกําลงัเปิดดภูาพเคลื�อนไหว เพื�อแสดงแผงการทํางาน จากนั �นจงึปรับระดบัเสยีง ทา่นสามารถปรับระดบั
เสยีงในขณะที�กําลงัฟังเสยีงจรงิได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ระดบัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หนา้ยนืยนัการลบ

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะให ้[ลบ] หรอื [ยกเลกิ] เป็นการตั�งคา่เริ�มตน้บนหนา้จอยนืยนัการลบ

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืก ลบ: 
[ลบ] ถกูเลอืกใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้
เลอืก ยกเลกิ:  
[ยกเลกิ] ถกูเลอืกใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [หนา้ยนืยนัการลบ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คณุภาพการแสดงผล

ทา่นสามารถเปลี�ยนคณุภาพการแสดงผล

รายละเอยีดรายการเมนู
สงู:  
แสดงผลดว้ยคณุภาพสงู
ปกต:ิ  
แสดงผลดว้ยคณุภาพมาตรฐาน

หมายเหตุ
เมื�อต ั�ง [สงู] ไว ้จะสิ�นเปลอืงพลงังานแบตเตอรี�มากกวา่เมื�อต ั�ง [ปกต]ิ ไว ้

เมื�ออณุหภมูขิองกลอ้งเพิ�มสงูขึ�น การตั�งคา่อาจจะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [คณุภาพการแสดงผล] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เวลาเร ิ�มประหยดัพง.

ตั�งรอบระยะเวลาใหเ้ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังานโดยอตัโนมตัเิมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน เพื�อป้องกนัแบตเตอรี�เส ื��อมประสทิธภิาพ หาก
ตอ้งการกลบัสูโ่หมดถา่ยภาพ ใหใ้ชง้านกลอ้ง เชน่ กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหน ึ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
30 นาท/ี5 นาท/ี2 นาท/ี1 นาท/ี10 วนิาที

หมายเหตุ
ปิดผลติภณัฑเ์มื�อไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน

ฟังกช์ั�นประหยดัพลงังานจะไมทํ่างานขณะจา่ยพลงังานผา่น USB แสดงภาพสไลดโ์ชว ์ขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว หรอืเมื�อเช ื�อมตอ่กบั
คอมพวิเตอรห์รอืทวีี

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [เวลาเร ิ�มประหยดัพง.] → คา่ที�ตอ้งการ1
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อณุหภมูปิิดอตัโนมตั ิ

ตั�งคา่อณุหภมูขิองกลอ้งที�จะส ั�งงานใหก้ลอ้งปิดสวติชเ์องโดยอตัโนมตัใินขณะถา่ยภาพ เมื�อต ั�งคา่ไปที� [สงู] ทา่นจะสามารถถา่ยภาพตอ่
เนื�องได ้แมก้ลอ้งจะมอีณุหภมูสิงูกกวา่ปกตกิ็ตาม

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
กําหนดอณุหภมูมิาตรฐานที�จะทําใหก้ลอ้งปิดสวติช์
สงู:
กําหนดอณุหภมูทิี�จะทําใหก้ลอ้งปิดสวติชใ์หส้งูกวา่ [ปกต]ิ
หมายเหต ุเมื�อต ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ ี� [สงู]

หา้มถา่ยภาพในขณะที�ถอืกลอ้งอยูใ่นมอื ใชข้าตั�งกลอ้ง
การใชง้านกลอ้งในขณะที�ถอืกลอ้งอยูใ่นมอืเป็นเวลานานๆ อาจทําใหไ้ดรั้บแผลไหมท้ี�เกดิจากความรอ้นที�มอีณุหภมูตํิ �า

ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสาํหรบัภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ ี� [สงู]
เมื�อกลอ้งเริ�มบนัทกึภาพตามคา่เริ�มตน้หลงัจากปิดสวติชก์ลอ้งไวส้กัครู ่ระยะเวลาที�ใชไ้ดสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�องจะเป็น
ดงันี� คา่ตอ่ไปนี�แสดงเวลาตอ่เนื�องจากในขณะท ี�กลอ้งเริ�มบนัทกึจนกระทั�งกลอ้งหยดุทําการบนัทกึ

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 20°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 30°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi)

หมายเหตุ
แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ี� [สงู] ก็ตาม แตร่ะยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดอ้าจไมเ่ปลี�ยนแปลง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพ
หรอือณุหภมูขิองกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตวัเลอืก NTSC/PAL

แสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑบ์นทวีรีะบบ NTSC/PAL

หมายเหตุ
ถา้ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�ไดฟ้อรแ์มทดว้ยระบบวดิโีออื�นกอ่นหนา้นี� จะมขีอ้ความแจง้วา่ทา่นตอ้งฟอรแ์มทการด์ใหมอ่กีครั �งปรากฏข ึ�น  
หากตอ้งการบนัทกึดว้ยระบบอื�น ใหฟ้อรแ์มทการด์หน่วยความจําใหมอ่กีครั �งหรอืใชก้ารด์หน่วยความจําอนัอื�น

เมื�อทา่นดําเนนิการ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] และการตั�งคา่ถกูเปลี�ยนจากการต ั�งคา่เริ�มตน้ ขอ้ความ "เลอืกใชง้านในระบบ NTSC" หรอื "เลอืกใช ้
งานในระบบ PAL" จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอเริ�มตน้

เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไปที� PAL ชอ่งมองภาพหรอืจอภาพของกลอ้งหรอืหนา้จอของอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่ HDMI อาจมอีาการภาพหาย
ชั�วขณะหน ึ�งในสถานการณต์อ่ไปนี� ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

เมื�อทา่นเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวขณะต ั�งคา่โหมดการถา่ยไปที�โหมดอ ื�นท ี�ไมใ่ช ่  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื 
เมื�อทา่นเปลี�ยนโหมดจาก  (ภาพเคลื�อนไหว) หรอื  ไปเป็นโหมดอื�น
เมื�อทา่นดภูาพเคลื�อนไหวเป็นครั �งแรกหลงัจากเปลี�ยนเป็นโหมดดภูาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืก NTSC/PAL] → [ตกลง]1
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ทาํความสะอาด

ถา้ฝุ่ นละอองหรอืสิ�งสกปรกเขา้ไปในตวักลอ้งและตดิอยูบ่นผวิของเซน็เซอรภ์าพ (สว่นที�แปลงแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า) อาจทําใหม้จีดุสี
ดําปรากฏบนภาพ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ หากเกดิกรณีดงักลา่วขึ�น ใหทํ้าตามขั�นตอนดา้นลา่งนี�เพ ื�อทําความ
สะอาดเซน็เซอรภ์าพ

คาํแนะนํา
สําหรับวธิกีารตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองบนเซน็เซอรภ์าพและรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารทําความสะอาด โปรดดไูดจ้าก URL ตอ่ไปนี� 
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php

หมายเหตุ
ทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพอยา่งรวดเร็ว

ลกูยางทําความสะอาด ไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มผลติภณัฑน์ี� ใชล้กูยางทําความสะอาดที�มจํีาหน่ายทั�วไป

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปรมิาณแบตเตอรี�เหลอือยูท่ี�ระดบั  (ไอคอนแบตเตอรี�เหลอื 3 ขดี) ขึ�นไป กอ่นทําความสะอาด แนะนําใหใ้ชอ้ะแดป
เตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย)

อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นื�องจากอาจพน่หยดนํ�ากระจายเขา้ในตวักลอ้ง

อยา่ใสป่ลายของลกูยางทําความสะอาดเขา้ไปในชอ่งถดัจากบรเิวณยดึเลนสเ์พื�อท ี�ปลายของลกูยางจะไดไ้มส่มัผัสกบัเซน็เซอรภ์าพ

ถอืกลอ้งควํ�าลงเล็กนอ้ยเพื�อใหฝุ้่ นหลดุออกมา

ยนืยนัวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี�เพยีงพอแลว้1

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ทาํความสะอาด] → [ตกลง]

เซน็เซอรภ์าพจะสั�นเล็กนอ้ยเพื�อเขยา่เอาฝุ่ นละอองออก

2

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑโ์ดยปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอ3

ถอดเลนสอ์อก4

ใชล้กูยางเป่าทาํความสะอาดผวิเซ็นเซอรภ์าพและพื�นท ี�โดยรอบ5

ใสเ่ลนส์6
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อยา่ใหผ้ลติภณัฑถ์กูกระแทกขณะทําความสะอาด

ขณะทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพดว้ยลกูยางทําความสะอาด อยา่เป่าแรงเกนิไป ถา้เป่าเซน็เซอรแ์รงเกนิไป ผลติภณัฑด์า้นในอาจไดรั้บความเสยี
หาย

ถา้ฝุ่ นยงัคงไมห่มดไปหลงัทําความสะอาดผลติภณัฑต์ามที�แนะนํา โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิาร

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การแกไ้ขปัญหา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

586



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ระบบสมัผสั

ตั�งคา่วา่จะเปิดใชง้านการใชง้านแบบสมัผัสในจอภาพหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านการทํางานแบบสมัผัส
ปิด:
ปิดใชง้านการทํางานแบบสมัผัส

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัโดยแตะจอ
ตั�งคา่แผน่สมัผัส
จอภาพ/แผน่สมัผัส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1

587



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

จอภาพ/แผน่สมัผสั

การใชง้านแบบสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพจะเรยีกวา่ "การใชง้านหนา้จอสมัผัส" และการใชง้านแบบสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพจะเรยีกวา่ "การใชง้านแผงสมัผัส" คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะเปิดใชง้านการใชง้านหนา้จอสมัผัสหรอืการใชง้านแผงสมัผัส

รายละเอยีดรายการเมนู
จอภาพ+แผน่สมัผสั:
เปิดใชง้านการใชง้านหนา้จอสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพ และการใชง้านแผงสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ
จอภาพสมัผสัเทา่น ั�น:
เปิดใชง้านเฉพาะการใชง้านหนา้จอสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยจอภาพ
แผน่สมัผสัเทา่น ั�น:
เปิดใชง้านเฉพาะการใชง้านแผงสมัผัส เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [จอภาพ/แผน่สมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่แผน่สมัผสั

ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ที�เก ี�ยวกบัการใชง้านแผงสมัผัสขณะถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
ใชง้านในแนวต ั�ง:
ตั�งคา่วา่จะเปิดใชง้านแผงสมัผัสขณะถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพในแนวตั�งหรอืไม ่ทา่นสามารถป้องกนัการทํางานที�ผดิพลาดขณะถา่ย
ภาพในแนวตั�ง เนื�องจากจมกู ฯลฯ ไปสมัผัสกบัจอภาพได ้
โหมดตาํแหนง่สมัผสั:
ตั�งคา่วา่จะยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�สมัผัสบนหนา้จอ ([ตําแหน่งสมับรูณ]์) หรอืยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ
ตามทศิทางการลากและปรมิาณการเคลื�อนไหว([ตําแหน่งสมัพัทธ]์) หรอืไม่
บรเิวณใชง้าน:
กําหนดพื�นท ี�ซ ึ�งจะใชง้านสําหรับการใชง้านแผงสมัผัส การจํากดัพื�นท ี�การใชง้านสามารถป้องกนัการใชง้านที�ผดิพลาดขณะถา่ยภาพ 
เนื�องจากจมกู ฯลฯ ไปสมัผัสกบัจอภาพได ้
เกี�ยวกบัโหมดตาํแหนง่สมัผสั
การเลอืก [ตําแหน่งสมับรูณ]์ ชว่ยใหย้า้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�อย ูไ่กลไดร้วดเร็วยิ�งข ึ�น เนื�องจากสามารถระบตํุาแหน่งกรอบการ
โฟกสัดว้ยการใชง้านแบบสมัผัสไดโ้ดยตรง

การเลอืก [ตําแหน่งสมัพัทธ]์ ชว่ยใหใ้ชง้านแผงสมัผัสจากที�ใดก ็ไดท้ี�งา่ยที�สดุ โดยไมต่อ้งเลื�อนน ิ�วไปท ั�วพ ื�นท ี�กวา้ง

คาํแนะนํา
ในการใชง้านแผงสมัผัสเมื�อต ั�งคา่ [โหมดตําแหน่งสมัผัส] ไวท้ี� [ตําแหน่งสมับรูณ]์ พื�นท ี�ท ี�กําหนดไวใ้น [บรเิวณใชง้าน] จะถอืเป็นหนา้จอทั�งหมด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส

MENU→  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่แผน่สมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดสาธติ

ฟังกช์ั�น [โหมดสาธติ] จะแสดงภาพเคลื�อนไหวท ี�บนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจําโดยอตัโนมตั ิ(การสาธติ) เมื�อไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งเป็นระยะ
เวลาหนึ�ง โดยปกต ิการตั�งคา่จะอยูท่ี� [ปิด]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ภาพเคลื�อนไหวสาธติจะเริ�มเลน่เองอตัโนมตัถิา้ไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นเวลาประมาณหนึ�งนาท ีจะเลน่เฉพาะภาพเคลื�อนไหว AVCHD
ที�ป้องกนัไวเ้ทา่นั�น  
ตั�งคา่โหมดดภูาพไปที� [ด ูAVCHD] และป้องกนัไฟลภ์าพเคลื�อนไหวท ี�มวีนัที�และเวลาบนัทกึที�เกา่ที�สดุ
ปิด:
ไมแ่สดงการสาธติ

หมายเหตุ
ทา่นสามารถตั�งคา่รายการนี�ไดเ้มื�อกลอ้งรับไฟจากอะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย) เทา่นั�น

เมื�อไมม่ภีาพเคลื�อนไหว AVCHD ที�ป้องกนัไวใ้นการด์หน่วยความจํา ทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [เปิด] ได ้

[โหมดสาธติ] จะแสดงภาพเคลื�อนไหวของการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1 เสมอ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [โหมดสาธติ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ TC/UB

กลอ้งสามารถบนัทกึขอ้มลูไทมโ์คด้(TC) และยสูเซอรบ์ติ (UB) เป็นขอ้มลูแนบไปกบัภาพเคลื�อนไหวได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่การแสดง TC/UB:
ตั�งคา่การแสดงผลสําหรับ ตวันับ รหสัเวลา และยสูเซอรบ์ติ
TC Preset:
ตั�งคา่ไทมโ์คด้
UB Preset:
ตั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ
TC Format:
ตั�งคา่วธิกีารบนัทกึสําหรับไทมโ์คด้ (เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น)
TC Run:
ตั�งคา่รปูแบบการนับเวลาสําหรับไทมโ์คด้
TC Make:
ตั�งคา่รปูแบบการบนัทกึสําหรับไทมโ์คด้บนสื�อบนัทกึ
UB Time Rec:
ตั�งวา่จะบนัทกึหรอืไมบ่นัทกึเวลาเป็นยสูเซอรบ์ติ
วธิกีารต ั�งคา่ไทมโ์คด้ (TC Preset)

วธิกีารรเีซ็ตไทมโ์คด้

ทา่นยงัสามารถรเีซต็ไทมโ์คด้ (00:00:00:00) โดยใชร้โีมทคอนโทรล RMT-VP1K (แยกจําหน่าย)

วธิกีารต ั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ (UB Preset)

วธิกีารรเีซ็ตยสูเซอรบ์ติ

วธิเีลอืกวธิกีารบนัทกึสาํหรบัไทมโ์คด้ (TC Format *1)

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ TC/UB] → การต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลง1

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Preset]1.
หมนุปุ่ มควบคมุแลว้เลอืกตวัเลขสองตําแหน่งแรก

สามารถตั�งคา่ไทมโ์คด้ไดใ้นชว่งตอ่ไปนี�  
เมื�อเลอืก [60i]: 00:00:00:00 ถงึ 23:59:59:29

2.

เมื�อเลอืก [24p] ทา่นสามารถเลอืกตวัเลขสองหลกัสดุทา้ยของไทมโ์คด้ โดยคณูทลีะสี� จาก 0 ถงึ 23 เฟรม 
เมื�อเลอืก [50i]: 00:00:00:00 ถงึ 23:59:59:24

*

ตั�งคา่ตวัเลขตําแหน่งอื�น ๆ โดยทําตามขั�นตอนเดยีวกบัขั�นตอนท ี� 2 จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ3.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Preset]1.
กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อรเีซต็ไทมโ์คด้ (00:00:00:00)2.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [UB Preset]1.
หมนุปุ่ มควบคมุแลว้เลอืกตวัเลขสองตําแหน่งแรก2.
ตั�งคา่ตวัเลขตําแหน่งอื�น ๆ โดยทําตามขั�นตอนเดยีวกบัขั�นตอนท ี� 2 จากนั �นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุ3.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [UB Preset]1.
กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อรเีซต็ยสูเซอรบ์ติ (00 00 00 00)2.
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DF:
บนัทกึไทมโ์คด้ในรปูแบบดร็อปเฟรม*2

NDF:
บนัทกึไทมโ์คด้ในรปูแบบนอนดร็อปเฟรม

การตั�งคา่นี�ถกูกําหนดไวท้ี� [NDF] เมื�อบนัทกึที� 4K/24p หรอื 1080/24p

วธิเีลอืกรปูแบบการนบัเวลาสาํหรบัไทมโ์คด้ (TC Run)

Rec Run:
ตั�งคา่โหมดการเลื�อนข ึ�นของไทมโ์คด้ใหไ้ปขา้งหนา้ขณะบนัทกึเทา่นั�น ไทมโ์คด้จะถกูบนัทกึตามลําดบัตดิตอ่กนัจากไทมโ์คด้ลา่สดุของ
การบนัทกึกอ่นหนา้
Free Run:
ตั�งคา่โหมดการเลื�อนข ึ�นของไทมโ์คด้ใหไ้ปขา้งหนา้เวลาใดก็ได ้โดยไมคํ่านงึถงึการทํางานของกลอ้ง

กลอ้งอาจไมบ่นัทกึไทมโ์คด้ตามลําดบัตดิตอ่กนัในสถานการณต์อ่ไปนี� แมว้า่ไทมโ์คด้จะเดนิไปขา้งหนา้ไปในโหมด [Rec Run] แลว้
ก็ตาม

เมื�อรปูแบบการบนัทกึเปลี�ยนไป
เมื�อถอดส ื�อบนัทกึออก

วธิเีลอืกวธิกีารบนัทกึไทมโ์คด้ (TC Make)

Preset:
บนัทกึไทมโ์คด้ที�เพ ิ�งต ั�งคา่ใหมบ่นสื�อบนัทกึ
Regenerate:
อา่นไทมโ์คด้ลา่สดุของการบนัทกึกอ่นหนา้จากสื�อบนัทกึและบนัทกึไทมโ์คด้ใหมต่ามลําดบัตดิตอ่กนัจากไทมโ์คด้ลา่สดุ อา่นไทมโ์คด้
จากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบ 1 เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] ไวท้ี� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )] หรอื
[บ.พรอ้ม ( / )] อา่นไทมโ์คด้จากการด์หน่วยความจําที�จะใชบ้นัทกึภาพเคลื�อนไหว เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [ปกต]ิ,
[บนัทกึพรอ้มกนั ( )], [จัดเรยีง(RAW/JPEG)], [จัดเรยีง(JPEG/RAW)] หรอื [จัดเรยีง( / )] ไทมโ์คด้จะเดนิไปขา้งหนา้ใน
โหมด [Rec Run] โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่ [TC Run]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Format]1.

เฉพาะเมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น*1
ไทมโ์คด้จะยดึที� 30 เฟรมตอ่วนิาท ีอยา่งไรก็ตาม ระยะหา่งระหวา่งเวลาจรงิและไทมโ์คด้จะเกดิขึ�นเม ื�อบนัทกึเป็นเวลานานๆ เนื�องจากความถ ี�ของเฟรมของ
สญัญาณภาพ NTSC อยูท่ี�ประมาณ 29.97 เฟรมตอ่วนิาท ีDrop Frame จะแกไ้ขระยะหา่งนี�เพ ื�อทําใหไ้ทมโ์คด้และเวลาจรงิเทา่กนั ใน Drop Frame ตวัเลข 2
เฟรมแรกจะถกูลบออกทกุๆ นาท ียกเวน้ทกุๆ นาททีี�สบิ ไทมโ์คด้ที�ไมม่กีารแกไ้ขแบบนี�เรยีกวา่ Non-Drop Frame

*2

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Run]1.

MENU →  (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ TC/UB] → [TC Make]1.
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รโีมทควบคมุ IR

ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ี�และถา่ยภาพโดยใชปุ้่ ม SHUTTER, ปุ่ ม 2SEC (หน่วงชตัเตอร ์2 วนิาท)ี และปุ่ ม START/STOP (หรอื
ปุ่ มภาพเคลื�อนไหว (RMT-DSLR2 เทา่นั�น)) บนรโีมทคอนโทรลไรส้าย RMT-DSLR1 (แยกจําหน่าย) และ RMT-DSLR2 (แยก
จําหน่าย) โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านสําหรับรโีมทคอนโทรลอนิฟราเรดประกอบดว้ย

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ยอมใหร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดทํางาน
ปิด:
ไมย่อมใหร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดทํางาน

หมายเหตุ
เลนสห์รอืเลนสฮ์ดูอาจบงัเซน็เซอรอ์นิฟราเรดระยะไกล ที�เป็นตวัรับสญัญาณ ใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดในตําแหน่งที�สญัญาณสามารถไปถงึ
ผลติภณัฑไ์ด ้

เมื�อต ั�ง [รโีมทควบคมุ IR] ไวท้ี� [เปิด] ผลติภณัฑจ์ะไมเ่ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังาน ตั�งคา่ [ปิด] หลงัจากใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด

รโีมทคอนโทรลอนิฟราเรดจะไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [รโีมทควบคมุ IR] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: ความละเอยีด HDMI

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเครื�องทวี ีHigh Definition (HD) ที�ชอ่งตอ่ HDMI ดว้ยสาย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นจะสามารถ
เลอืกความละเอยีด HDMI ที�ใชใ้นการสง่ภาพไปยงัเครื�องทวีไีด ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ผลติภณัฑจ์ะระบทุวี ีHD และตั�งความละเอยีดของสญัญาณออกโดยอตัโนมตัิ
2160p/1080p:
สง่สญัญาณออกที�ระดบั 2160p/1080p
1080p:
สง่สญัญาณออกที�คณุภาพของภาพระดบั HD (1080p)
1080i:
สง่สญัญาณออกที�คณุภาพของภาพระดบั HD (1080i)

หมายเหตุ
หากภาพแสดงอยา่งไมถ่กูตอ้ง เมื�อใชก้ารตั�งคา่ [อตัโนมตั]ิ ใหเ้ลอืก [1080i], [1080p] หรอื [2160p/1080p] ขึ�นอย ูก่บัทวีทีี�จะเช ื�อมตอ่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ความละเอยีด HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: สลบั 24p/60p (ภาพเคลื�อนไหว) (เฉพาะที�ใชง้านรว่มกบัรุน่ 1080 60i ได)้

ทา่นสามารถตั�งคา่ 1080/24p หรอื 1080/60p เป็นรปูแบบสญัญาณออก HDMI เมื�อต ั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [24p 50M], [24p
60M] หรอื [24p 100M]

รายละเอยีดรายการเมนู
60p:
สง่สญัญาณออกภาพเคลื�อนไหวเป็น 60p
24p:
สง่สญัญาณออกภาพเคลื�อนไหวเป็น 24p

หมายเหตุ
ขั�นตอนท ี� 1 และ 2 สามารถตั�งคา่สลบักนัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ความละเอยีด HDMI] → [1080p]1

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ สลบั 24p/60p] → คา่ที�ตอ้งการ2
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ต ั�งคา่ HDMI: แสดงขอ้มลู HDMI

เลอืกวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงขอ้มลูการถา่ยภาพ เมื�อเช ื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัทวีดีว้ยสาย HDMI (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงขอ้มลูถา่ยภาพบนหนา้จอทวีี
ภาพที�บนัทกึและขอ้มลูถา่ยภาพจะแสดงบนหนา้จอทวี ีโดยไมแ่สดงอะไรบนจอภาพของกลอ้ง

ปิด:
ไมแ่สดงขอ้มลูถา่ยภาพบนหนา้จอทวีี
เฉพาะภาพที�บนัทกึเทา่นั�นท ี�จะแสดงบนหนา้จอทวี ีขณะที�ภาพท ี�บนัทกึและขอ้มลูถา่ยภาพจะแสดงบนจอภาพของกลอ้ง

หมายเหตุ
เมื�อตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีทีี�รองรับ 4K จะมกีารเลอืก [ปิด] โดยอตัโนมตัิ

หากทา่นตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [XAVC S 4K] และถา่ยภาพเคลื�อนไหวในขณะท ี�กลอ้งเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI ภาพจะไมแ่สดงบน
จอภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [แสดงขอ้มลู HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: สญัญาณออก TC (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งวา่จะแบง่หรอืไมแ่บง่ชั�นขอ้มลู TC (ไทมโ์คด้) บนสญัญาณออกผา่นขั�วตอ่ HDMI เมื�อสง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณก์ารใชง้านระดบั
มอือาชพีอื�น ๆ  
ฟังกช์ั�นน ี�จะแบง่ชั�นขอ้มลูของไทมโ์คด้บนสญัญาณออก HDMI โดยผลติภณัฑจ์ะสง่ขอ้มลูไทมโ์คด้เป็นสญัญาณดจิติอล ไมใ่ชเ่ป็นภาพ
ที�แสดงบนหนา้จอ จากนั �นอปุกรณท์ี�เช ื�อมตอ่สามารถถอดขอ้มลูเวลาออกมาจากสญัญาณดจิติอล

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
สง่สญัญาณไทมโ์คด้ออกไปยงัอปุกรณอ์ื�น
ปิด:
ไมส่ง่สญัญาณไทมโ์คด้ออกไปยงัอปุกรณอ์ื�น

หมายเหตุ
เมื�อต ั�งคา่ [ สญัญาณออก TC] ไวท้ี� [เปิด] กลอ้งอาจไมส่ง่ออกภาพไปยงัทวีหีรอือปุกรณบ์นัทกึอยา่งถกูตอ้ง ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง [
สญัญาณออก TC] ไปที� [ปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ สญัญาณออก TC] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: ควบคมุ REC (ภาพเคลื�อนไหว)

หากทา่นเชื�อมตอ่กลอ้งกบัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก ทา่นสามารถใชก้ลอ้งสั�งงานเคร ื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่จากระยะไกลใหเ้ริ�ม/
หยดุการบนัทกึ

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:

กลอ้งสามารถสง่คําสั�งบนัทกึไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก  
กลอ้งกําลงัสง่คําสั�งบนัทกึไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก

ปิด:
กลอ้งไมส่ามารถสง่คําสั�งไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกใหเ้ริ�ม/หยดุการบนัทกึ

หมายเหตุ
ใชง้านไดสํ้าหรับเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกที�สนับสนุน [ ควบคมุ REC]

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�น [ ควบคมุ REC] ใหต้ั�งโหมดถา่ยภาพเป็น  (ภาพเคลื�อนไหว)

เมื�อต ั�ง [ สญัญาณออก TC] ไวท้ี� [ปิด] ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�น [ ควบคมุ REC]

แมเ้มื�อ  ปรากฏขึ�น เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกอาจทํางานไมถ่กูตอ้ง ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัการตั�งคา่หรอืสถานะของเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่
ตรวจสอบวา่เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกทํางานถกูตอ้งหรอืไมก่อ่นใชง้าน

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ ควบคมุ REC] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ HDMI: ควบคมุสาํหรบั HDMI

เมื�อเช ื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีทีี�รองรับ “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ี�โดยการ
เล็งรโีมทคอนโทรลของทวีไีปที�ทวี ี

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี
ปิด:
ทา่นไมส่ามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี

หมายเหตุ
หากทา่นตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีโีดยใชส้าย HDMI รายการเมนูที�สามารถใชไ้ดจ้ะมจํีากดั

[ควบคมุสําหรับ HDMI] จะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัทวีทีี�รองรับ “BRAVIA” Sync เทา่นั�น นอกจากนี� การใชง้าน SYNC MENU ยงัแตกตา่งออกไป ขึ�นอย ู่
กบัทวีทีี�ทา่นใชอ้ยู ่หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเครื�องทวี ี

หากผลติภณัฑทํ์างานไมต่รงตามที�ตอ้งการเพื�อตอบสนองตอ่รโีมทคอนโทรลของทวี ีเมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัทวีขีองผูผ้ลติรายอื�นโดยใชก้าร
เชื�อมตอ่ HDMI ใหเ้ลอืก MENU → (ตั�งคา่) → [ตั�งคา่ HDMI] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → [ปิด]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ HDMI] → [ควบคมุสาํหรบั HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1

เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีที ี�รองรบั “BRAVIA” Sync

สญัญาณเขา้ของทวีจีะถกูสลบัโดยอตัโนมตั ิและภาพในผลติภณัฑน์ี�จะแสดงข ึ�นท ี�จอทวี ี

2

กดปุ่ ม SYNC MENU บนรโีมทคอนโทรลของทวี ี3

ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีไีด้4
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เลอืกส.ออก 4K (ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถตั�งคา่วธิกีารบนัทกึภาพเคลื�อนไหวและสง่สญัญาณออกเป็น HDMI เมื�อกลอ้งของทา่นเชื�อมตอ่กบัอปุกรณบ์นัทกึ/อปุกรณ์
แสดงภาพภายนอก ฯลฯ ที�รองรับ 4K

รายละเอยีดรายการเมนู
การด์+HDMI:
สง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก พรอ้มทั�งบนัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของกลอ้งในเวลาเดยีวกนั
HDMI เทา่น ั�น(30p):
สง่สญัญาณออกเป็นภาพเคลื�อนไหว 4K ที� 30p ไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก โดยไมบ่นัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของ
กลอ้ง
HDMI เทา่น ั�น(24p):
สง่สญัญาณออกเป็นภาพเคลื�อนไหว 4K ที� 24p ไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก โดยไมบ่นัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของ
กลอ้ง

HDMI เทา่น ั�น(25p) *:
สง่สญัญาณออกเป็นภาพเคลื�อนไหว 4K ที� 25p ไปยงัอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก โดยไมบ่นัทกึลงบนการด์หน่วยความจําของ
กลอ้ง

หมายเหตุ
สามารถตั�งคา่รายการนี�ไดเ้มื�อกลอ้งอยูใ่นโหมดภาพเคลื�อนไหวและเช ื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับ 4K เทา่นั�น

เมื�อต ั�งคา่ [HDMI เทา่นั�น(30p)], [HDMI เทา่นั�น(24p)] หรอื [HDMI เทา่นั�น(25p)] ไว ้[แสดงขอ้มลู HDMI] จะถกูตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด] ชั�วคราว

ไมไ่ดส้ง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหว 4K ออกไปยงัอปุกรณท์ี�รองรับ 4K ที�เช ื�อมตอ่อยูร่ะหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

เมื�อต ั�งคา่ [HDMI เทา่นั�น(30p)], [HDMI เทา่นั�น(24p)] หรอื [HDMI เทา่นั�น(25p)] ตวันับจะไมเ่ลื�อนไปดา้นหนา้ (ไมม่กีารนับเวลาบนัทกึจรงิ)
ขณะกําลงับนัทกึภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณบ์นัทกึ/แสดงภาพภายนอก

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [XAVC S 4K] และเชื�อมตอ่กลอ้งผา่น HDMI จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[ใบหนา้/ตากอ่นใน AF]
[ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ]
[AF ล็อคเป้าหมายกลาง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ HDMI: ควบคมุ REC (ภาพเคลื�อนไหว)
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่การบนัทกึ (ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่ HDMI: แสดงขอ้มลู HDMI

หมนุปุ่ มหมนุปรบัโหมดไปที�  (ภาพเคลื�อนไหว)1

เชื�อมตอ่กลอ้งกบัอปุกรณท์ี�ตอ้งการผา่นสาย HDMI2

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ เลอืกส.ออก 4K] → คา่ที�ตอ้งการ3

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไปที� PALเทา่นั�น*
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เชื�อมตอ่ USB

เลอืกวธิกีารเชื�อมตอ่ USB เมื�อตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ปิด] ไวล้ว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage หรอื MTP โดยอตัโนมตั ิโดยขึ�นอย ูก่บัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์USB อื�น ๆ ที�จะเช ื�อมตอ่
Mass Storage:
ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage ระหวา่งผลติภณัฑน์ี� คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ ์USB อื�น ๆ
MTP:
ทําการเชื�อมตอ่แบบ MTP ระหวา่งผลติภณัฑน์ี� คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ ์USB อื�น ๆ

เป้าหมายในการเชื�อมตอ่คอืการด์หน่วยความจําที�อย ูใ่นชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1

PC รโีมท:
ใช ้Imaging Edge เพื�อส ั�งงานผลติภณัฑน์ี�จากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นตา่งๆ เชน่ การถา่ยภาพและการจัดเก็บภาพลงใน
คอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
อาจใชเ้วลาครูห่นึ�งในการเช ื�อมตอ่ระหวา่งผลติภณัฑน์ี�กบัเครื�องคอมพวิเตอรเ์มื�อต ั�งคา่ [เชื�อมตอ่ USB] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง
ตั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [เชื�อมตอ่ USB] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ USB LUN

เพิ�มระดบัความเขา้กนัไดโ้ดยจํากดัฟังกช์ั�นของการเช ื�อมตอ่ USB

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายตวั:  
โดยปกตจิะใช ้[หลายตวั]
ตวัเดยีว:  
ตั�งคา่ [ตั�งคา่ USB LUN] ไปที� [ตวัเดยีว] เฉพาะเมื�อทําการเชื�อมตอ่ไมไ่ดเ้ทา่นั�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ USB LUN] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เครื�องชารจ์ USB

ตั�งวา่จะจา่ยพลงังานผา่นสาย USB หรอืไมเ่มื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์USB

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
จา่ยพลงังานใหผ้ลติภณัฑผ์า่นสาย USB เมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
ปิด:
ไมจ่า่ยพลงังานใหผ้ลติภณัฑผ์า่นสาย USB เมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ ถา้ทา่นใชอ้ะแดปเตอร ์AC ที�ใหม้าดว้ย จะมี
การจา่ยพลงังานแมเ้มื�อเลอืก [ปิด] ไว ้

หมายเหตุ
ใสแ่บตเตอรี�เขา้ไปในผลติภณัฑเ์พื�อจา่ยพลงังานผา่นสาย USB

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [เครื�องชารจ์ USB] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจดัเก็บภาพนิ�ง

ตั�งคา่วา่จะใหบ้นัทกึภาพนิ�งท ั�งในกลอ้งและในคอมพวิเตอรห์รอืไมใ่นระหวา่งที�ถา่ยภาพ PC Remote การตั�งคา่นี�จะเป็นประโยชนเ์มื�อ
ทา่นตอ้งการตรวจสอบภาพที�บนัทกึไวใ้นกลอ้งโดยไมต่อ้งปลอ่ยกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
PC เทา่น ั�น:
บนัทกึภาพนิ�งเฉพาะในคอมพวิเตอรเ์ทา่นั�น
PC+กลอ้ง:
บนัทกึภาพนิ�งในคอมพวิเตอรแ์ละกลอ้ง

หมายเหตุ
ระหวา่งที�ทําการถา่ยภาพ PC Remote ทา่นจะไมส่ามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่สําหรับ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง] ได ้ปรับการตั�งคา่กอ่นที�จะเร ิ�มทําการ
ถา่ยภาพ

หากการด์หน่วยความจําที�ใสเ่ขา้ไปในกลอ้งไมส่ามารถบนัทกึได ้ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้แมว้า่จะเลอืก [PC+กลอ้ง] ก็ตาม

หากทา่นเลอืก [PC+กลอ้ง] และไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเขา้ในกลอ้ง ทา่นจะไมส่ามารถกดชตัเตอรไ์ด ้แมว้า่จะตั�งคา่ [ถา่ยโดยไมม่กีารด์] ไวท้ี�
[อนุญาต] ก็ตาม

ขณะถา่ยภาพดว้ย PC รโีมท [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] จะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ โดยไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

ขณะที�ทา่นกําลงัดภูาพนิ�งในกลอ้ง ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใช ้PC Remote ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่ USB
ถา่ยโดยไมม่กีารด์
ตั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

PC รโีมท: ใช ้Imaging Edge เพื�อส ั�งงานผลติภณัฑน์ี�จากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นอยา่งเชน่ การถา่ยภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพวิเตอร์*
MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ PC รโีมท] → [ปลายทางจดัเก็บภาพนิ�ง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ PC รโีมท: ภาพใน PC (RAW+J)

เลอืกประเภทไฟลสํ์าหรับภาพที�ตอ้งการถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรใ์นการถา่ยภาพ PC Remote  
เมื�อทําการถา่ยภาพนิ�งโดยใช ้PC Remote แอปพลเิคชนับนคอมพวิเตอรจ์ะไมแ่สดงภาพจนกวา่จะถา่ยโอนภาพเสร็จสมบรูณ ์เมื�อ
ทําการถา่ยภาพ RAW+JPEG ทา่นสามารถเรง่ความเร็วในการประมวลผลการแสดงภาพไดโ้ดยการถา่ยโอนเฉพาะภาพ JPEG แทนที�จะ
ถา่ยโอนทั�งภาพ RAW และภาพ JPEG

รายละเอยีดรายการเมนู
RAW & JPEG:
ถา่ยโอนทั�งไฟล ์RAW และ JPEG ไปยงัคอมพวิเตอร์
JPEG เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะไฟล ์JPEG ไปยงัคอมพวิเตอร์
RAW เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะไฟล ์RAW ไปยงัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
การตั�งคา่สําหรับ [ภาพใน PC (RAW+J)] ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดใ้นขณะที�ถา่ยภาพดว้ย PC รโีมท ปรับการตั�งคา่กอ่นถา่ยภาพ

[ภาพใน PC (RAW+J)] สามารถตั�งคา่ไดเ้ฉพาะเมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW & JPEG] เทา่นั�น

ขณะถา่ยภาพดว้ย PC รโีมท [โหมดบนัทกึภาพ] ในสว่น [ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] จะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ โดยไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เชื�อมตอ่ USB
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)
ตั�งคา่ PC รโีมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

PC รโีมท: ใช ้Imaging Edge เพื�อส ั�งงานผลติภณัฑน์ี�จากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นอยา่งเชน่ การถา่ยภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพวิเตอร์*
MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ PC รโีมท] → [ภาพใน PC (RAW+J)] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ภาษา 

เลอืกภาษาที�ตอ้งการใชใ้นรายการเมนู คําเตอืน และขอ้ความตา่งๆ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ ภาษา] → ภาษาที�ตอ้งการ1
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ต ั�ง วนัที�/เวลา

หนา้จอการตั�งนาฬกิาจะแสดงขึ�นโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นเปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ี�เป็นครั �งแรก หรอืเมื�อแบตเตอร ี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายใน
กลอ้งคายประจอุอกจนหมด เลอืกเมนูนี�เม ื�อทําการตั�งวนัที�และเวลาหลงัจากครั �งแรก

รายละเอยีดรายการเมนู
ปรบัเวลาฤดรูอ้น:  
เลอืกเวลาฤดรูอ้น [เปิด]/[ปิด]
วนัที�/เวลา:  
ตั�งวนัที�และเวลา
รปูแบบวนัที�:  
เลอืกรปูแบบการแสดงวนัที�และเวลา

คาํแนะนํา
หากตอ้งการชารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้ง ใหใ้สแ่บตเตอรี�แลว้ปิดสวติชผ์ลติภณัฑท์ิ�งไว ้24 ชั�วโมงข ึ�นไป

ถา้นาฬกิามกีารรเีซต็ทกุครั �งท ี�ชารจ์แบตเตอรี� อาจเป็นเพราะแบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้งเสื�อมประสทิธภิาพ โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิาร

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�ง วนัที�/เวลา] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ทอ้งที�

ตั�งคา่พื�นท ี�ท ี�ทา่นกําลงัใชผ้ลติภณัฑอ์ยู่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ทอ้งที�] → พื�นท ี�ท ี�ตอ้งการ1
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ขอ้มลูลขิสทิธิ�

เขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ�ลงบนภาพน ิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิ�:
ตั�งคา่วา่จะเขยีนหรอืไมเ่ขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ� ([เปิด]/[ปิด])

หากเลอืก [เปิด] ไอคอน  จะปรากฏบนหนา้จอถา่ยภาพ

ต ั�งคา่ชื�อชา่งภาพ:
ตั�งช ื�อผ ูถ้า่ยภาพ
ต ั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�:
ตั�งช ื�อผ ูถ้อืลขิสทิธิ�
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�:
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�ปัจจบุนั

หมายเหตุ
ทา่นสามารถป้อนไดเ้ฉพาะอกัขระที�เป็นตวัเลขและตวัอกัษร และสญัลกัษณสํ์าหรับ [ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] และ [ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�] ทา่น
สามารถป้อนตวัพยญัชนะไดส้งูสดุ 46 ตวั

ไอคอน  จะปรากฏขึ�นระหวา่งการเปิดดภูาพที�มขีอ้มลูลขิสทิธิ�

เพื�อป้องกนัการใช ้[ขอ้มลูลขิสทิธิ�] โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดล้า้งคอลมัน ์[ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] และ [ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�]
กอ่นที�จะมอบกลอ้งใหผู้อ้ ื�น หรอืใหผู้อ้ ื�นยมืกลอ้ง

Sony จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปัญหาหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการใชง้าน [ขอ้มลูลขิสทิธิ�]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ขอ้มลูลขิสทิธิ�] → คา่ที�ตอ้งการ1

เมื�อเลอืก [ต ั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] หรอื [ต ั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�] แป้นพมิพจ์ะปรากฏบนหนา้จอ ป้อนชื�อท ี�ตอ้งการ2
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ฟอรแ์มต

เมื�อทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบักลอ้งนี�เป็นครั �งแรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง เพื�อประสทิธภิาพที�คงท ี�ของการด์หน่วย
ความจํา พงึระลกึวา่การฟอรแ์มตจะเป็นการลบขอ้มลูทั�งหมดในการด์หน่วยความจําอยา่งถาวร และไมส่ามารถกูก้ลบัคนืมาได ้บนัทกึ
ขอ้มลูที�มคีา่ลงในคอมพวิเตอร ์ฯลฯ

หมายเหตุ
การฟอรแ์มตจะลบขอ้มลูทั�งหมดออกอยา่งถาวร รวมทั�งภาพท ี�ป้องกนัไวแ้ละการตั�งคา่ที�บนัทกึไว ้(ตั�งแต ่M1 ถงึ M4)

ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึจะตดิสวา่งในระหวา่งที�ทําการฟอรแ์มต หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่ง

ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในกลอ้งนี� หากทา่นฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในคอมพวิเตอร ์การด์หน่วยความจําอาจไมส่ามารถใชไ้ด ้ขึ�นอย ูก่บั
รปูแบบของการฟอรแ์มต

การฟอรแ์มตอาจใชเ้วลาสองสามนาท ีขึ�นอย ูก่บัการด์หน่วยความจํา

ทา่นไมส่ามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําไดห้ากแบตเตอรี�เหลอืนอ้ยกวา่ 1%

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ฟอรแ์มต] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ1
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หมายเลขไฟล์

เลอืกวธิกํีาหนดหมายเลขไฟลใ์หก้บัภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
ตอ่เนื�อง:
ผลติภณัฑจ์ะกําหนดหมายเลขใหไ้ฟลต์ามลําดบัไปจนถงึ "9999" โดยไมร่เีซต็หมายเลขใหม่
เร ิ�มใหม ่:
ผลติภณัฑร์เีซต็หมายเลขเมื�อบนัทกึไฟลใ์นโฟลเดอรใ์หมแ่ละกําหนดหมายเลขใหไ้ฟลโ์ดยเริ�มจาก "0001"  
(ในกรณีที�โฟลเดอรบ์นัทกึมไีฟลบ์รรจอุยู ่จะใชห้มายเลขถดัจากหมายเลขสงูสดุหนึ�งหมายเลข)

คาํแนะนํา
การตั�งคา่สําหรับ [หมายเลขไฟล]์ จะถกูนํามาใชท้ั�งกบัชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2

แมว้า่ทา่นจะเปลี�ยนการต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] แลว้ แตห่มายเลขไฟลจ์ะตอ่เนื�องกบัการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุในชอ่งเสยีบแตล่ะชอ่ง
โดยการตั�งคา่ [หมายเลขไฟล]์ ไวท้ี� [ตอ่เนื�อง]

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [หมายเลขไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ชื�อไฟล ์

ทา่นสามารถระบอุกัขระสามตวัแรกของชื�อไฟลสํ์าหรับภาพที�ถา่ย

หมายเหตุ
สามารถป้อนไดเ้ฉพาะอกัขระที�เป็นตวัอกัษรพมิพใ์หญ ่ตวัเลข และเครื�องหมายขดีลา่งเทา่นั�น อยา่งไรก็ตาม ไมส่ามารถใชเ้ครื�องหมายขดีลา่งเป็น
อกัขระตวัแรกได ้

อกัขระสามตวัของชื�อไฟลท์ี�ทา่นระบโุดยใช ้[ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ จะถกูนํามาใชก้บัภาพที�ถา่ยหลงัเปลี�ยนการต ั�งคา่เทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิใีชแ้ป้นพมิพ์

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ชื�อไฟล]์1

เลอืกชอ่งป้อนขอ้มลูสาํหรบัชื�อไฟลเ์พื�อแสดงแป้นพมิพบ์นหนา้จอ จากน ั�นป้อนอกัขระสามตวัที�ทา่นเลอืก

การตั�งคา่สําหรับ [ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ จะถกูนํามาใชท้ั�งกบัชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2

2
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ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ: ใหส้าํคญักบัสื�อบนัทกึ

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึ [ชอ่ง 1] คอืการตั�งคา่เริ�มตน้ หากไมต่อ้งการเปลี�ยนแปลงการต ั�งคา่ และจะใชก้ารด์หน่วย
ความจําเพยีงอนัเดยีว ใหใ้ชช้อ่งเสยีบ 1

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกสื�อในชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกสื�อในชอ่งเสยีบ 2

คาํแนะนํา
หากตอ้งการบนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หน่วยความจําสองชดุพรอ้มกนั หรอืคน้หาภาพที�บนัทกึไวใ้นชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําสองชดุตาม
ประเภทของภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว) ใหใ้ช ้[โหมดบนัทกึภาพ]

หมายเหตุ
ชอ่งเสยีบ 2 รองรับสื�อ Memory Stick PRO Duo และการด์ SD ชอ่งเสยีบ 1 รองรับเฉพาะการด์ SD เทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ] → [ใหส้าํคญักบัสื�อบนัทกึ] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

ทา่นสามารถเลอืกวธิกีารบนัทกึภาพได ้เชน่ บนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หน่วยความจําสองชดุ หรอืบนัทกึภาพประเภทตา่ง ๆ ลงใน
การด์หน่วยความจําสองชดุ

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
บนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
บนัทกึพรอ้มกนั ( ):
บนัทกึภาพนิ�งลงในการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุ และบนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�
ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
บนัทกึพรอ้มกนั ( ):
บนัทกึภาพนิ�งลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุ
บ.พรอ้ม ( / ):
บนัทกึภาพนิ�งและภาพเคล ื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําทั�งสองชดุ
จดัเรยีง(RAW/JPEG):
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และ
บนัทกึภาพในรปูแบบ JPEG ลงในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง บนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์
หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
จดัเรยีง(JPEG/RAW):
บนัทกึภาพในรปูแบบ JPEG ลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และ
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ลงในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง บนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์
หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
จดัเรยีง( / ):
บนัทกึภาพนิ�งลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�ทา่นเลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] และบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง

คาํแนะนํา
แมเ้มื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [จัดเรยีง(RAW/JPEG)] หรอื [จัดเรยีง(JPEG/RAW)] หากไมไ่ดเ้ลอืก [RAW & JPEG] ในสว่น [ รปู
แบบไฟล]์ กลอ้งจะบนัทกึไฟลใ์นรปูแบบที�เลอืกเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ] → [โหมดบนัทกึภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ: สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั ิ

หากการด์หน่วยความจําเต็มขณะใชง้าน หรอืลมืใสก่ารด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบ ทา่นสามารถบนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําอกี
อนัหนึ�งได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�งโดยอตัโนมตั ิเมื�อการด์หน่วยความจําเต็มขณะใชง้าน หรอืลมืใสก่ารด์หน่วยความ
จํา
ปิด:
กลอ้งไมทํ่าการ [สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ

วธิกีารที�กลอ้งเปลี�ยนชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ใชง้านอยู่
เมื�อต ั�ง [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [ปกต]ิ:
เมื�อไมส่ามารถบนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยู ่[ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] จะเปลี�ยนโดยอตัโนมตั ิและบนัทกึภาพลงใน
การด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�ง  
เมื�อการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�งเต็มหลงัจากที�เปล ี�ยน กลอ้งจะเริ�มบนัทกึในชอ่งเสยีบเดมิอกีครั �ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]

: การบนัทกึภาพ
(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): เปลี�ยนการด์หน่วยความจํานั�นเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้

เมื�อบนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หนว่ยความจาํสองอนัในเวลาเดยีวกนั:

บนัทกึภาพนิ�งโดยต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
บนัทกึภาพนิ�งหรอืภาพเคลื�อนไหวโดยต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บ.พรอ้ม ( / )]

กลอ้งจะหยดุการบนัทกึพรอ้มกนั เมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม เมื�อถอดการด์หน่วยความจําที�เต็มออก กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลง
ในการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�ง  
เมื�อเปล ี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มการบนัทกึพรอ้มกนัดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกไวอ้กีครั �ง

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ต ั�งคา่ส ื�อบนัทกึ] → [สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1

617



ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [บ.พรอ้ม ( / )])

: การบนัทกึพรอ้มกนัใชง้านได ้
: การบนัทกึถกูปิดใชง้าน
: ไมส่ามารถบนัทกึภาพเดยีวกนัพรอ้มกนัได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

ภาพที�ไมไ่ดบ้นัทกึพรอ้มกนั (ตวัอยา่งเชน่: ภาพนิ�งขณะ [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]) จะถกูบนัทกึตอ่ไปในการด์หน่วยความจําอกีอนั
หากการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็ม
เมื�อการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็มขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหวจะถกูบนัทกึตอ่ไปในการด์หน่วยความจําอกีอนั
จนกวา่การบนัทกึที�ดําเนนิการอยูจ่ะเสร็จสิ�น

เมื�อบนัทกึภาพแยกกนัในการด์หนว่ยความจาํในรปูแบบ RAW และรปูแบบ JPEG:

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [จัดเรยีง(RAW/JPEG)] หรอื [จัดเรยีง(JPEG/RAW)] และตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [RAW
& JPEG]

กลอ้งจะหยดุบนัทกึเมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม เมื�อทา่นถอดการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้ออก กลอ้งจะเริ�มบนัทกึทั�งรปู
แบบ RAW และ JPEG ลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั  
เมื�อทา่นเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้เป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มทําการบนัทกึภาพทั�งสองประเภทแยกกนั
ดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกอกีครั �ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [จัดเรยีง(RAW/JPEG)])

: ภาพจะถกูจัดเรยีงตามรปูแบบไฟล์
: การบนัทกึภาพนิ�งถกูปิดใชง้าน (สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวได)้
: ไมส่ามารถจัดเรยีงภาพได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
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(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

เมื�อการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็มขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั

เมื�อบนัทกึภาพนิ�งและภาพเคล ื�อนไหวแยกกนัในการด์หนว่ยความจาํสองอนั:

เมื�อต ั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [จัดเรยีง( / )]

เมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม ทั�งภาพน ิ�งและภาพเคล ื�อนไหวจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั  
เมื�อทา่นเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้เป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มทําการบนัทกึภาพทั�งสองประเภทแยกกนั
ดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกอกีครั �ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อต ั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [จัดเรยีง( / )])

: ภาพจะถกูจัดเรยีงตามประเภทของภาพ
: ไมส่ามารถจัดเรยีงภาพได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพ ื�นท ี�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

คาํแนะนํา
ภาพจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�แสดงบนจอภาพดว้ยสญัลกัษณล์กูศร หลงัจากกลอ้งเปลี�ยนชอ่งเสยีบโดยใช ้[สลบัสื�อ
บนัทกึอตัโนมตั]ิ ใหเ้ปลี�ยนการด์หน่วยความจําในชอ่งเดมิเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้

หากตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [ปกต]ิ การตั�งคา่สําหรับ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] จะเปลี�ยนอตัโนมตัเิมื�อชอ่งเสยีบเปลี�ยน หากทา่นตอ้งการ
บนัทกึในชอ่งเสยีบที�ใชง้านอยูก่อ่นที�จะเปล ี�ยน ใหเ้ลอืกชอ่งเสยีบที�ตอ้งการอกีครั �งโดยใช ้[ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]

หากทา่นตอ้งการบนัทกึภาพตอ่เนื�องโดยใชก้ารตั�งคา่ที�เลอืกดว้ย [โหมดบนัทกึภาพ] และ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ใหต้ั�งคา่ [สลบัสื�อบนัทกึ
อตัโนมตั]ิ เป็น [ปิด]

แมว้า่กลอ้งจะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในการด์หน่วยความจําสองอนัโดยใช ้[สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องจะอย ูท่ ี�ประมาณ 29
นาทตีอ่การบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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เลอืกโฟลเดอร ์REC

ถา้ตั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ ไปที� [รปูแบบปกต]ิ และม ี2 โฟลเดอรข์ ึ�นไป ทา่นสามารถเลอืกโฟลเดอรใ์นการด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึภาพ
ได ้

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเลอืกโฟลเดอรเ์มื�อต ั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ ไวท้ี� [รปูแบบวนัที�]

ถา้ตั�ง [โหมดบนัทกึภาพ] เป็นคา่อื�นท ี�ไมใ่ช ่[ปกต]ิ ทา่นสามารถเลอืกโฟลเดอรร์ว่มในการด์หน่วยความจําทั�งสองอนัไดเ้ทา่นั�น ถา้ไมม่โีฟลเดอร์
รว่ม ทา่นสามารถสรา้งไดโ้ดยใช ้[แฟ้มภาพใหม]่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชื�อโฟลเดอร ์
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU→ (ต ั�งคา่)→[เลอืกโฟลเดอร ์REC]→โฟลเดอรท์ ี�ตอ้งการ1
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แฟ้มภาพใหม่

สรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นการด์หน่วยความจําสําหรับบนัทกึภาพนิ�ง โฟลเดอรใ์หมจ่ะถกูสรา้งดว้ยหมายเลขที�เพ ิ�มข ึ�นทลีะ 1 จากหมายเลข
สงูสดุที�ใชใ้นปัจจบุนั ภาพจะถกูบนัทกึในโฟลเดอรท์ี�สรา้งขึ�นใหม ่

หมายเหตุ
เมื�อทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�เคยใชก้บัอปุกรณอ์ื�นลงในผลติภณัฑน์ี�แลว้ทําการถา่ยภาพ โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึ�นมาเองโดยอตัโนมตัิ

โฟลเดอรห์นึ�งบรรจภุาพไดส้งูสดุ 4,000 ภาพ เมื�อมภีาพเกนิจํานวนที�โฟลเดอรบ์รรจไุด ้โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึ�นมาเองโดยอตัโนมตัิ

ถา้ตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี�คา่อื�นซ ึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ จะมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หมท่ี�มหีมายเลขโฟลเดอรม์ากกวา่โฟลเดอรท์ี�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�นของ
การด์หน่วยความจําที�เสยีบอยูใ่นชอ่งเสยีบไปหนึ�งตวัเลข

ถา้ตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี�คา่อื�นซ ึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ และมกีารถา่ยภาพแลว้ โฟลเดอรใ์หมอ่าจถกูสรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU→ (ต ั�งคา่)→[แฟ้มภาพใหม]่1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ชื�อโฟลเดอร ์

ภาพนิ�งถกูบนัทกึไวใ้นโฟลเดอรท์ี�สรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัใินโฟลเดอร ์DCIM ในการด์หน่วยความจํา ทา่นสามารถเปลี�ยนวธิกีารกําหนดชื�อ
โฟลเดอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
รปูแบบปกต:ิ
รปูแบบชื�อโฟลเดอรเ์ป็นดงันี�: หมายเลขโฟลเดอร ์+ MSDCF  
ตวัอยา่งเชน่: 100MSDCF
รปูแบบวนัที�:
รปูแบบชื�อโฟลเดอรเ์ป็นดงันี�: หมายเลขโฟลเดอร ์+ ปี (ตวัเลขสดุทา้ย)/ดด/วว  
ตวัอยา่งเชน่: 10070405(หมายเลขโฟลเดอร:์ 100, วนัที�: 04/05/2017)

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนการต ั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ สําหรับภาพเคลื�อนไหว

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ชื�อโฟลเดอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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กูฐ้านขอ้มลูภาพ

หากประมวลผลไฟลภ์าพบนเครื�องคอมพวิเตอร ์อาจเกดิปัญหากบัไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ ในกรณีดงักลา่ว ภาพในการด์หน่วยความจําจะไม่
แสดงในผลติภณัฑน์ี� หากเกดิปัญหานี�ข ึ�นใหซ้อ่มแซมไฟลโ์ดยใช ้[กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

หมายเหตุ
ใชแ้บตเตอรี�ท ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอ ขณะซอ่มแซมภาพ หากแบตเตอรี�มพีลงังานตํ �า อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายแกข่อ้มลูได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กูฐ้านขอ้มลูภาพ] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ → [ตกลง]1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ

แสดงเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดข้องการด์หน่วยความจํา รวมทั�งแสดงจํานวนภาพนิ�งท ี�สามารถบนัทกึไดข้องการด์หน่วย
ความจําที�เสยีบอยู่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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เวอรช์ ั�น

แสดงรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี� ตรวจสอบรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี�เม ื�อมกีารอปัเดต เป็นตน้
รวมทั�งแสดงร ุน่ของเลนสด์ว้ยถา้ตดิเลนสท์ี�สามารถใชร้ว่มกบัการอปัเดตเฟิรม์แวร์
รุน่ของอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทจ์ะแสดงในพื�นท ี�เลนสถ์า้ตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทท์ี�สามารถใชร้ว่มกบัการอปัเดตเฟิรม์แวร์

หมายเหตุ
การอปัเดตสามารถทําไดเ้ฉพาะเมื�อแบตเตอร ี�อย ูท่ ี�ระดบั  (แถบแสดงสถานะแบตเตอรี�เหลอื 3 แถบ) ขึ�นไป ใชแ้บตเตอรี�ท ี�ชารจ์มาอยา่ง
เพยีงพอ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [เวอรช์ ั�น]1

625



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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รเีซ็ตการต ั�งคา่

รเีซต็ผลติภณัฑใ์หก้ลบัคนืสูค่า่เริ�มตน้ ถงึแมว้า่ทา่นจะทําการ [รเีซต็การตั�งคา่] ภาพที�บนัทกึไวจ้ะยงัคงอยู่

รายละเอยีดรายการเมนู
รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง:
กําหนดการตั�งคา่ถา่ยภาพหลกัใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้
ต ั�งคา่เร ิ�มตน้:
กําหนดการตั�งคา่ทั�งหมดใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้

หมายเหตุ
ระวงัอยา่ถอดกอ้นแบตเตอรี�ออกขณะรเีซต็

คา่ที�ต ั�งไวด้ว้ย [ปรับ AF ละเอยีด] จะไมถ่กูรเีซต็แมเ้มื�อทําการ [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

การตั�งคา่ของ [โปรไฟลภ์าพ] จะไมถ่กูรเีซต็แมเ้มื�อทําการ [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปรับ AF ละเอยีด
รายการการตั�งคา่เริ�มตน้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [รเีซ็ตการต ั�งคา่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เพิ�มรายการ

ทา่นสามารถบนัทกึรายการเมนูที�ตอ้งการไปยงั  (เมนูของฉัน) ใต ้MENU

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเพิ�มรายการไปยงั  (เมนูของฉัน) ไดส้งูสดุ 30 รายการ

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเพิ�มรายการดงัตอ่ไปนี�ไปยงั  (เมนูของฉัน)
รายการใด ๆ ใต ้MENU →  (เลน่)
[ดภูาพบนทวี]ี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
จัดเรยีงรายการ
ลบรายการ
การใชร้ายการ MENU

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [เพิ�มรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการเพิ�มไปยงั  (เมนขูองฉนั) โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกปลายทางโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ3
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จดัเรยีงรายการ

ทา่นสามารถจัดเรยีงรายการเมนูที�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใต ้MENU ไดใ้หม่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [จดัเรยีงรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการยา้ยโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกปลายทางโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ3
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ลบรายการ

ทา่นสามารถลบรายการเมนูที�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใน MENU

คาํแนะนํา
เมื�อตอ้งการลบรายการทั�งหมดบนหนา้ ใหเ้ลอืก MENU →  (เมนูของฉัน) → [ลบหนา้]

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดท ี�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) โดยเลอืก MENU →  (เมนูของฉัน) → [ลบทั�งหมด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ลบหนา้
ลบทั�งหมด
เพิ�มรายการ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ลบรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการลบโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดท ี�ตรงกลางป ุ่ มควบคมุเพื�อลบ
รายการที�เลอืก

2
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ลบหนา้

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดท ี�เพ ิ�มไปยงัหนา้ภายใต ้  (เมนูของฉัน) ใน MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
ลบทั�งหมด

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ลบหนา้]1

เลอืกหนา้ที�ทา่นตอ้งการจะลบโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ และกดที�ตรงกลางของป ุ่ มควบคมุเพื�อลบรายการ2

630



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ลบท ั�งหมด

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดท ี�เพ ิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใน MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
ลบหนา้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ลบท ั�งหมด]1

เลอืก [ตกลง]2
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ขอ้ควรระวงั

โปรดดเูพิ�มเตมิที� “หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้านกลอ้งของทา่น” ใน คําแนะนําการใชง้าน (ที�ใหม้าดว้ย) ของผลติภณัฑน์ี�

การสาํรองขอ้มลูในการด์หนว่ยความจาํ

ขอ้มลูอาจจะไดรั้บความเสยีหายในกรณีตอ่ไปนี� อยา่ลมืสํารองขอ้มลูไวเ้พื�อเป็นการป้องกนั

เมื�อถอดการด์หน่วยความจํา ถอดสาย USB หรอืปิดสวติชผ์ลติภณัฑข์ณะกําลงัอา่นหรอืเขยีนขอ้มลู
เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจําในสถานที�ท ี�มไีฟฟ้าสถติหรอืสญัญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ไฟลฐ์านขอ้มลูมขีอ้ผดิพลาด

ถา้ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�ไมม่ไีฟลฐ์านขอ้มลูภาพลงในผลติภณัฑแ์ละเปิดสวติช ์ผลติภณัฑจ์ะสรา้งไฟลฐ์านขอ้มลูภาพขึ�นมา
โดยอตัโนมตัโิดยใชค้วามจบุางสว่นของการด์หน่วยความจํา กระบวนการนี�อาจใชเ้วลานานและทา่นไมส่ามารถใชง้านผลติภณัฑไ์ด ้
จนกวา่กระบวนการนี�จะแลว้เสร็จ  
ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดกบัไฟลฐ์านขอ้มลู ใหส้ง่ภาพทั�งหมดไปยงัคอมพวิเตอรข์องทา่นโดยใช ้PlayMemories Home จากนั �นฟอรแ์มต
การด์หน่วยความจําโดยใชผ้ลติภณัฑน์ี�

อยา่ใชง้านหรอืเก็บผลติภณัฑใ์นสถานที�ตอ่ไปน�ี

ในสถานที�ท ี�มอีากาศรอ้นจัด เย็นจัด หรอืความชื�นสงู 
ในบางสถานที� เชน่ ภายในรถที�จอดกลางแดด ตวักลอ้งอาจบดิเบี�ยวจนเสยีรปูและอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการทํางานผดิปกตไิด ้
การเก็บไวใ้นบรเิวณที�โดนแสงแดดโดยตรงหรอืใกลฮ้ทีเตอร ์
ตวักลอ้งอาจเปลี�ยนสหีรอืเสยีรปู ซึ�งอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการทํางานผดิปกตไิด ้
ในสถานที�ซ ึ�งมแีรงสั�นสะเทอืนสงู
ใกลส้นามแมเ่หล็กความแรงสงู
ในสถานที�ท ี�มทีรายหรอืฝุ่ นมาก 
ระมดัระวงัอยา่ใหท้รายหรอืฝุ่ นเขา้ไปในผลติภณัฑไ์ด ้เพราะนั �นอาจจะทําใหผ้ลติภณัฑทํ์างานผดิปกตแิละในบางกรณีอาจจะทําการ
ซอ่มแซมไมไ่ด ้
ในสถานที�ท ี�มคีวามชื�นสงู 
อาจทําใหเ้ลนสเ์ป็นราได ้

การเก็บรกัษา

หากกลอ้งสกปรกหลงัใชง้าน ใหทํ้าความสะอาด นํ�า ทราย ฝุ่ น ไอเกลอื ฯลฯ ตกคา้งในกลอ้งอาจทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้

ขอ้ควรระวงัในการพกพา

อยา่พกพากลอ้งในขณะที�ยงัตดิขาตั�งกลอ้งอยู ่เพราะอาจทําใหช้อ่งตอ่ขาตั�งกลอ้งแตกหกัได ้
อยา่ใชก้ลอ้งอยา่งรนุแรง เชน่ จับที�จอภาพหรอืแฟลช กระแทกสว่นที�เป็นเลนส ์ฯลฯ

อณุหภมูกิารใชง้าน

ไมแ่นะนําใหถ้า่ยภาพในสถานที�ซ ึ�งเย็นหรอืรอ้นมากกวา่ชว่งอณุหภมูนิี�

ความชื�นท ี�กล ั�นตวัเป็นหยดนํ �า

ถา้หากเคลื�อนยา้ยผลติภณัฑโ์ดยตรงจากสถานที�เย็นไปยงัสถานที�อ ุน่ ความชื�นอาจจะกล ั�นตวัเป็นหยดนํ�าเกาะภายในหรอืภายนอก
ตวัผลติภณัฑ ์ความชื�นท ี�กล ั�นตวัเป็นหยดนํ�าน ี�อาจทําใหผ้ลติภณัฑทํ์างานผดิปกตไิด ้
เพื�อป้องกนัการกลั�นตวัของความชื�นเป็นหยดนํ�าเม ื�อทา่นนําผลติภณัฑจ์ากสถานที�ท ี�เย็นไปยงัสถานที�ท ี�อ ุน่ทนัท ีใหใ้สใ่นถงุพลาสตกิ
กอ่นและปิดผนกึไวไ้มใ่หอ้ากาศเขา้ไป รอประมาณหนึ�งช ั�วโมงจนกวา่อณุหภมูขิองผลติภณัฑจ์ะเทา่กบัอณุหภมูแิวดลอ้ม
ถา้หากความชื�นกล ั�นตวัเป็นหยดนํ�าภายในผลติภณัฑ ์ใหปิ้ดสวติชแ์ลว้รอประมาณหนึ�งช ั�วโมงเพ ื�อใหค้วามชื�นระเหยออกไป ถา้หาก
ทา่นพยายามถา่ยภาพขณะที�มหียดนํ �าอย ูใ่นเลนส ์ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยไดภ้าพที�ชดัเจน
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ความเขา้กนัไดข้องขอ้มลูภาพ

ผลติภณัฑน์ี�ผลติตามมาตรฐานสากล DCF (Design rule for Camera File system) ซึ�งกําหนดโดย JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)

หมายเหตเุกี�ยวกบัการเลน่ภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณอ์ื�น

ภาพเคลื�อนไหว XAVC S สามารถเปิดดไูดเ้ฉพาะบนอปุกรณท์ี�รองรับ XAVC S เทา่นั�น

เกี�ยวกบัจอภาพและชอ่งมองภาพ

หากทา่นใชก้ลอ้งในสถานที�เย็น ภาพอาจมเีงาปรากฏ ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ
อยา่กดจอภาพแรงๆ จออาจแสดงสผีดิเพี�ยนและอาจทําใหทํ้างานผดิปกติ
ถา้มหียดนํ �าหรอืของเหลวอยา่งอื�นอย ูบ่นจอภาพ ใหเ้ชด็ออกดว้ยผา้นุ่ม ถา้ปลอ่ยใหจ้อภาพเปียกนานๆ ผวิดา้นนอกของจอภาพอาจ
เปลี�ยนแปลงหรอืเสื�อมสภาพได ้การทําเชน่นี�อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
ถา้หากวตัถอุยูใ่กลเ้กนิไป ภาพอาจจะมรีอยฝุ่ นหรอืคราบลายนิ�วมอืที�ตดิบนเลนส ์เชด็เลนสด์ว้ยผา้นุ่ม ฯลฯ
กลอ้งใชช้ ิ�นสว่นที�เป็นแมเ่หล็ก รวมทั�งแมเ่หล็ก อยา่นําวตัถทุี�อาจไดรั้บผลกระทบจากสภาพแมเ่หล็ก รวมถงึบตัรเครดติและแผน่
ฟล็อปปีดสิก ์เขา้ใกลต้วักลอ้ง

บรกิารและซอฟตแ์วรโ์ดยบรษิทัอื�น

บรกิารเครอืขา่ย เนื�อหา และ [ระบบปฏบิตักิารและ] ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี�อาจข ึ�นอย ูก่บัเงื�อนไขและขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารแตล่ะ
ราย และอาจเปลี�ยนแปลง หยดุชะงักหรอืยกเลกิไดต้ลอดเวลา และอาจมคีา่ธรรมเนยีม ตอ้งลงทะเบยีนและระบขุอ้มลูบตัรเครดติ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การทาํความสะอาด

การทาํความสะอาดเลนส์

อยา่ใชนํ้�ายาทําความสะอาดที�มตีวัทําละลายอนิทรยี ์เชน่ ทนิเนอรห์รอืเบนซนิ
เมื�อทําความสะอาดผวิเลนส ์ใหเ้ชด็ฝุ่ นโดยใชล้กูยางทําความสะอาดที�มจํีาหน่ายทั�วไป ในกรณีที�มฝีุ่ นตดิที�พ ื�นผวิ เชด็ฝุ่ นออกดว้ยผา้
นุ่มหรอืกระดาษทชิชทูี�ชบุนํ�ายาทําความสะอาดเลนสเ์ล็กนอ้ย เชด็วนเป็นรปูกน้หอยจากกึ�งกลางออกดา้นนอก อยา่ฉีดสเปรยนํ์�ายา
ทําความสะอาดเลนสล์งที�ผวิเลนสโ์ดยตรง

การทาํความสะอาดตวักลอ้ง

อยา่สมัผัสโดนสว่นของผลติภณัฑท์ี�อย ูข่า้งในเมาทเ์ลนส ์เชน่ หนา้สมัผัสเลนส ์ใชล้กูยาง*เป่าทําความสะอาดฝุ่ นที�มจํีาหน่ายทั�วไป ใน
การทําความสะอาดขา้งในเมาทเ์ลนส์

การทาํความสะอาดพื�นผวิผลติภณัฑ์

ทําความสะอาดผวิผลติภณัฑด์ว้ยผา้นุ่มชบุนํ�าเล็กนอ้ย แลว้เชด็ผวิอกีครั �งดว้ยผา้แหง้ เพื�อป้องกนัความเสยีหายตอ่ผวิขดัหรอืตวั
ผลติภณัฑ:์

อยา่ใหผ้ลติภณัฑส์มัผัสถกูสารเคมเีชน่ ทนิเนอร ์เบนซนิ แอลกอฮอล ์ผา้เชด็ชนดิใชแ้ลว้ทิ�ง ยาไลแ่มลง ครมีกนัแดด หรอื ยาฆา่
แมลง
อยา่แตะผลติภณัฑด์ว้ยมอืของทา่นที�มสีารขา้งตน้ตดิอยู่
อยา่ใหก้ลอ้งสมัผัสถกูยางหรอืพลาสตกิไวนลิเป็นเวลานาน

การทาํความสะอาดจอภาพ

หากทา่นใชก้ระดาษทชิชหูรอืวสัดอุื�นเชด็หนา้จอแรงๆ สารเคลอืบผวิอาจจะลอกออก
หากหนา้จอเริ�มสกปรกจากรอยน ิ�วมอืหรอืฝุ่ น ใหเ้ชด็ฝุ่ นออกจากหนา้จอเบาๆ จากนั �นทําความสะอาดหนา้จอดว้ยผา้นุ่มหรอืวสัดอุื�น

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นื�องจากจะทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้*
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ทาํความสะอาด

ถา้ฝุ่ นละอองหรอืสิ�งสกปรกเขา้ไปในตวักลอ้งและตดิอยูบ่นผวิของเซน็เซอรภ์าพ (สว่นที�แปลงแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า) อาจทําใหม้จีดุสี
ดําปรากฏบนภาพ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ หากเกดิกรณีดงักลา่วขึ�น ใหทํ้าตามขั�นตอนดา้นลา่งนี�เพ ื�อทําความ
สะอาดเซน็เซอรภ์าพ

คาํแนะนํา
สําหรับวธิกีารตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองบนเซน็เซอรภ์าพและรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารทําความสะอาด โปรดดไูดจ้าก URL ตอ่ไปนี� 
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php

หมายเหตุ
ทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพอยา่งรวดเร็ว

ลกูยางทําความสะอาด ไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มผลติภณัฑน์ี� ใชล้กูยางทําความสะอาดที�มจํีาหน่ายทั�วไป

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปรมิาณแบตเตอรี�เหลอือยูท่ี�ระดบั  (ไอคอนแบตเตอรี�เหลอื 3 ขดี) ขึ�นไป กอ่นทําความสะอาด แนะนําใหใ้ชอ้ะแดป
เตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย)

อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นื�องจากอาจพน่หยดนํ�ากระจายเขา้ในตวักลอ้ง

อยา่ใสป่ลายของลกูยางทําความสะอาดเขา้ไปในชอ่งถดัจากบรเิวณยดึเลนสเ์พื�อท ี�ปลายของลกูยางจะไดไ้มส่มัผัสกบัเซน็เซอรภ์าพ

ถอืกลอ้งควํ�าลงเล็กนอ้ยเพื�อใหฝุ้่ นหลดุออกมา

ยนืยนัวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี�เพยีงพอแลว้1

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ทาํความสะอาด] → [ตกลง]

เซน็เซอรภ์าพจะสั�นเล็กนอ้ยเพื�อเขยา่เอาฝุ่ นละอองออก

2

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑโ์ดยปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอ3

ถอดเลนสอ์อก4

ใชล้กูยางเป่าทาํความสะอาดผวิเซ็นเซอรภ์าพและพื�นท ี�โดยรอบ5

ใสเ่ลนส์6
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อยา่ใหผ้ลติภณัฑถ์กูกระแทกขณะทําความสะอาด

ขณะทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพดว้ยลกูยางทําความสะอาด อยา่เป่าแรงเกนิไป ถา้เป่าเซน็เซอรแ์รงเกนิไป ผลติภณัฑด์า้นในอาจไดรั้บความเสยี
หาย

ถา้ฝุ่ นยงัคงไมห่มดไปหลงัทําความสะอาดผลติภณัฑต์ามที�แนะนํา โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิาร

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การแกไ้ขปัญหา

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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จาํนวนภาพที�บนัทกึได้

เมื�อใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในกลอ้งแลว้เลื�อนสวติช ์(ไฟหลกั) ON/OFF ไปที� “ON” กลอ้งจะแสดงจํานวนภาพที�สามารถบนัทกึได ้
(ในกรณีที�ถา่ยภาพตอ่เนื�องโดยใชก้ารตั�งคา่ปัจจบุนั) ในหนา้จอ

หมายเหตุ
หาก “0” (จํานวนภาพที�บนัทกึได)้ กะพรบิเป็นสสีม้ แสดงวา่การด์หน่วยความจํานั�นเต็ม เปลี�ยนการด์หน่วยความจําเป็นอนัใหม ่หรอืลบภาพออก
จากการด์หน่วยความจําปัจจบุนั

หาก “NO CARD” กะพรบิเป็นสสีม้ แสดงวา่ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ใสก่ารด์หน่วยความจํา

จาํนวนภาพที�สามารถบนัทกึไดใ้นการด์หนว่ยความจาํ
ตารางดา้นลา่งแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที�สามารถบนัทกึไดใ้นการด์หน่วยความจําที�ฟอรแ์มตดว้ยกลอ้งนี� คา่ถกูกําหนดโดยใชก้ารด์
หน่วยความจํามาตรฐานของ Sony ในการทดสอบ
คา่อาจแตกตา่งกนัขึ�นอย ูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพและประเภทของการด์หน่วยความจําที�ใช ้

[ ขนาดภาพ JPEG]: [L: 24M]  
[ อตัราสว่นภาพ]: [3:2] *1

(หน่วย: ภาพ)

หมายเหตุ
แมว้า่จํานวนภาพที�สามารถบนัทกึไดจ้ะมากกวา่ 9,999 ภาพ แตต่วัเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ�น

จํานวนที�แสดงเป็นจํานวนเมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา Sony

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

รปูแบบไฟล/์ คณุภาพ JPEG 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

ปกติ 1100 4600 9200 36000

ละเอยีด 790 3200 6400 25000

ละเอยีดมาก 435 1750 3500 14000

RAW & JPEG (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู)*2 215 870 1750 7000

RAW (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู) 295 1200 2400 9600

RAW & JPEG (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู)*2 125 510 1000 4100

RAW (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู) 150 610 1200 4950

เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] เป็นอยา่งอื�นท ี�ไมใ่ช ่[3:2] ทา่นสามารถบนัทกึภาพไดม้ากกวา่จํานวนที�แสดงในตารางขา้งตน้ (ยกเวน้เมื�อเลอืก [RAW])*1
[ คณุภาพ JPEG] เมื�อเลอืก [RAW & JPEG] ไว:้ [ละเอยีด]*2
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ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

ตารางดา้นลา่งนี�แสดงเวลาการบนัทกึทั�งหมดโดยประมาณโดยใชก้ารด์หน่วยความจําที�ฟอรแ์มตดว้ยกลอ้งนี� คา่อาจแตกตา่งกนัขึ�นอย ูก่บั
สภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพและประเภทของการด์หน่วยความจําที�ใช ้

ระยะเวลาบนัทกึในกรณีที�ต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [XAVC S 4K] และ [XAVC S HD] เป็นระยะเวลาบนัทกึขณะถา่ยภาพ ซึ�งต ั�งคา่
[ บนัทกึภาพพร็อกซี�] ไวท้ี� [ปิด]

(h (ชั�วโมง), m (นาท)ี)

สามารถบนัทกึภาพตอ่เนื�องไดป้ระมาณ 29 นาท ี(ขดีจํากดัของขอ้กําหนดจําเพาะของผลติภณัฑ)์  
ระยะเวลาบนัทกึไดต้อ่เนื�องอาจแตกตา่งกนัตามสถานการณต์อ่ไปนี�

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น: การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะหยดุโดยอตัโนมตั ิเมื�อไฟลท์ี�บนัทกึครบ 29
นาทโีดยประมาณ (ภาพเคลื�อนไหวท ี�เปิดดคูรบ 29 นาทโีดยประมาณ) (การบนัทกึจะหยดุโดยอตัโนมตั ิเมื�อไฟลท์ี�บนัทกึครบ 15
นาทโีดยประมาณ ถา้ตั�งคา่ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] ไวท้ี� [60p/50p] และตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [30fps/25fps])

ระยะเวลาสําหรับภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นเป็นระยะเวลาการดภูาพ ไมใ่ชร่ะยะเวลาบนัทกึ

หมายเหตุ
ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดจ้ะแตกตา่งกนั เนื�องจากกลอ้งม ีVBR (Variable Bit-Rate) ซึ�งจะปรับคณุภาพของภาพตาม
บรรยากาศการถา่ยภาพโดยอตัโนมตั ิเมื�อทา่นถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหวเร็ว ภาพจะชดัเจนขึ�นแตร่ะยะเวลาบนัทกึจะสั�นลงเน ื�องจากจําเป็นตอ้งใช ้
หน่วยความจําในการบนัทกึมากขึ�น ระยะเวลาที�บนัทกึไดย้งัเปลี�ยนแปลงตามเง ื�อนไขการถา่ยภาพ วตัถ ุหรอืการตั�งคา่ คณุภาพ/ขนาด ของภาพอกี
ดว้ย

ระยะเวลาที�แสดงเป็นระยะเวลาที�บนัทกึได ้เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา Sony

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m

XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m

XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m

XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m

XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m

XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m

XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m

XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 m 2 h 25 m 5 h 20 h 10 m

XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m

XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 m 3 h 50 m 7 h 45 m 31 h 25 m

XAVC S HD 24p 50M*/– 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m

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

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

เมื�อต ั�ง [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไปที� NTSCเทา่นั�น*
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หมายเหตเุกี�ยวกบัการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�อง

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวท ี�มคีณุภาพสงูและการบนัทกึภาพตอ่เนื�องท ี�มคีวามเร็วสงูจะตอ้งใชพ้ลงังานจํานวนมาก ดงันั �น ถา้ทา่นถา่ย
ภาพตอ่ไป อณุหภมูภิายในกลอ้งจะเพิ�มข ึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอณุหภมูขิองเซน็เซอรภ์าพ ในกรณีดงักลา่วกลอ้งจะปิดสวติชโ์ดย
อตัโนมตั ิเนื�องจากผวิหนา้กลอ้งไดรั้บความรอ้นจนมอีณุหภมูสิงู หรอือณุหภมูทิี�สงูนั �นจะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของภาพหรอืกลไก
ภายในกลอ้ง

ระยะเวลาที�ใชไ้ดสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�อง เมื�อกลอ้งบนัทกึภาพตามคา่เริ�มตน้ หลงัจากปิดสวติชก์ลอ้งไวส้กัครูจ่ะ
เป็นดงันี� คา่จะแสดงเวลาตอ่เนื�องจากในขณะท ี�กลอ้งเริ�มบนัทกึจนกระทั�งกลอ้งหยดุทําการบนัทกึ
 
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 20°C

ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที

 
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 30°C

ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที

 
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C

ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที

[อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ: [ปกต]ิ
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi)

ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดแ้ตกตา่งไปตามอณุหภมู ิรปูแบบไฟล/์การตั�งคา่การบนัทกึสําหรับภาพเคลื�อนไหว
สภาพการเชื�อมตอ่ Wi-Fi หรอืสภาพของกลอ้งกอ่นที�ทา่นจะเริ�มทําการบนัทกึ หากทา่นจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืถา่ยภาพนิ�ง
บอ่ยๆ หลงัเปิดสวติชก์ลอ้ง อณุหภมูภิายในกลอ้งจะสงูขึ�นและระยะเวลาท ี�สามารถบนัทกึไดจ้ะลดลง
เมื�อไอคอน  ปรากฏขึ�น นั �นหมายความวา่อณุหภมูขิองกลอ้งสงูเกนิไป
หากกลอ้งหยดุบนัทกึภาพเคลื�อนไหว เนื�องจากมอีณุหภมูสิงู ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งทิ�งไวส้กัครู ่เริ�มบนัทกึหลงัจากอณุหภมูภิายในกลอ้ง
ลดลงสูส่ภาพปกตแิลว้
หากปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี� ทา่นจะสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเป็นระยะเวลาที�ยาวนานข ึ�นได ้

เก็บกลอ้งใหพ้น้จากแสงแดด
ปิดสวติชก์ลอ้งเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [AVCHD] ขนาดไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวจะถกูจํากดัไวท้ี�ประมาณ 2 GB ถา้ขนาดไฟลภ์าพ
เคลื�อนไหวใกลถ้งึ 2 GB ในระหวา่งการบนัทกึ ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวไฟลใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึ�นโดยอตัโนมตัิ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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การใชอ้ะแดปเตอร ์AC/เครื�องชารจ์แบตเตอรี�ในตา่งประเทศ

ทา่นสามารถใชเ้ครื�องชารจ์แบตเตอรี� (แยกจําหน่าย) และอะแดปเตอร ์AC (ที�ใหม้าดว้ย) ในประเทศหรอืภมูภิาคใดๆ ก็ไดท้ี�แหลง่จา่ยไฟ
อยูใ่นชว่ง 100 V ถงึ 240 V AC และ 50 Hz/60 Hz 
ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัประเทศ/ทอ้งที� อาจตอ้งใชห้วัแปลงปลั�กแปลงไฟเพ ื�อเช ื�อมตอ่กบัเตา้รับตดิผนัง โปรดปรกึษาตวัแทนบรษัิททอ่งเที�ยว หรอื
หน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้งอื�น ๆ พรอ้มทั�งเตรยีมหวัแปลงปลั�กไฟไปดว้ยลว่งหนา้

หมายเหตุ
หา้มใชต้วัแปลงความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์เนื�องจากอาจสง่ผลใหก้ารทํางานผดิพลาดได ้

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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รปูแบบ AVCHD

รปูแบบ AVCHD พัฒนาขึ�นเพ ื�อกลอ้งวดิโีอดจิติอลความละเอยีดสงูเมื�อบนัทกึสญัญาณ HD (High-Definition) ดว้ยเทคโนโลยบีบีอดั
ขอ้มลูที�มปีระสทิธภิาพสงู รปูแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ใชสํ้าหรับบบีอดัขอ้มลูวดิโีอ ขณะที� Dolby Digital หรอืระบบ Linear PCM
ใชสํ้าหรับบบีอดัขอ้มลูเสยีง 
รปูแบบ MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบบีอดัขอ้มลูภาพไดม้ปีระสทิธภิาพสงูกวา่รปูแบบการบบีอดัขอ้มลูภาพแบบดั�งเดมิ

เนื�องจากรปูแบบ AVCHD ใชเ้ทคโนโลยบีบีอดัขอ้มลู ภาพอาจไมส่มํ �าเสมอในฉากท ี�หนา้จอ มมุภาพ หรอืความสวา่ง ฯลฯ เปลี�ยน
อยา่งรวดเร็ว แตน่ี�ไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกติ

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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สทิธิ�การใชง้าน

หมายเหตเุกี�ยวกบัสทิธิ�การใชง้าน

ผลติภณัฑน์ี�มกีารใชง้านซอฟตแ์วรต์ามขอ้ตกลงการใชง้านกบัเจา้ของซอฟตแ์วรนั์�น ๆ เรามหีนา้ที�ท ี�จะแจง้ใหท้า่นทราบถงึสิ�งตา่ง ๆ ตอ่
ไปนี� ตามคําเรยีกรอ้งของเจา้ของลขิสทิธิ�ซอฟตแ์วรเ์หลา่นี� สทิธิ�การใชง้าน (ภาษาองักฤษ) มบีนัทกึอยูใ่นหน่วยความจําภายในของ
ผลติภณัฑข์องทา่น ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage ระหวา่งผลติภณัฑก์บัเครื�องคอมพวิเตอร ์เพื�ออา่นสทิธิ�การใชง้านในโฟลเดอร์
“PMHOME” - “LICENSE”

ผลติภณัฑน์ี�ไดรั้บอนุญาตภายใตใ้บอนุญาตใชส้ทิธบิตัร AVC สําหรับการใชง้านสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคหรอืการใชง้านอื�นๆ ที�ไมม่กีาร
จา่ยคา่ตอบแทนในการ
(i) เขา้รหสัวดิโีอตามมาตรฐาน AVC (“AVC VIDEO”)
และ/หรอื
(ii) ถอดรหสั AVC VIDEO ที�เขา้รหสัโดยผูบ้รโิภคผา่นกจิกรรมสว่นบคุคลและ/หรอืไดรั้บจากผูบ้รกิารขอ้มลูวดิโีอที�ไดรั้บอนุญาตในการ
บรกิาร AVC VIDEO
ไมอ่นุญาตและไมส่ามารถตคีวามวา่อนุญาตใหใ้ชง้านในลกัษณะอื�น ขอรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ รวมถงึขอ้มลูที�เก ี�ยวกบัการใชง้านเพื�อการสง่
เสรมิการขาย การใชง้านภายในและเพื�อการคา้ และใบอนุญาตไดจ้าก MPEG LA, L.L.C.
โปรดดทูี� HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ซอฟตแ์วรท์ ี�เขา้ขา่ย GNU GPL/LGPL
ผลติภณัฑน์ี�มซีอฟตแ์วรท์ี�อย ูภ่ายใตเ้งื�อนไข GNU General Public License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “GPL”) หรอื GNU Lesser General
Public License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “LGPL”) บรรจอุยู ่ 
ทั�งน ี� เพื�อแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ทา่นมสีทิธเิขา้ถงึ แกไ้ข และเผยแพรซ่ํ�ารหสัตน้ทางสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์หลา่นี�ภายใตเ้งื�อนไขของ
GPL/LGPL ที�ใหม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์ 
รหสัตน้ทางมอียูบ่นเว็บ  
โปรดใช ้URL ตอ่ไปนี�เพ ื�อดาวนโ์หลด  
http://oss.sony.net/Products/Linux/  
โปรดหลกีเลี�ยงท ี�จะตดิตอ่เราเกี�ยวกบัเนื�อหาของรหสัตน้ฉบบั

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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ขอ้มลูจาํเพาะ

กลอ้งถา่ยภาพ

[ระบบ]
ประเภทกลอ้ง
กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
เลนส์
เลนส ์Sony E-mount

[เซ็นเซอรภ์าพ]
รปูแบบภาพ
35 มม. ฟลูเฟรม (35.6 มม. × 23.8 มม.) เซน็เซอรภ์าพ CMOS
จาํนวนพกิเซลที�ใชง้านของกลอ้ง
ประมาณ 24 200 000 พกิเซล
จาํนวนพกิเซลท ั�งหมดของกลอ้ง
ประมาณ 25 300 000 พกิเซล

[SteadyShot]
ระบบ
ระบบป้องกนัภาพสั�นดว้ยเซน็เซอรภ์ายในกลอ้ง

[ระบบป้องกนัฝุ่ น]
ระบบ
เคลอืบผวิเพื�อป้องกนัประจบุนฟิลเตอรอ์อปตคิอลและกลไกปรับเลื�อนเซน็เซอรภ์าพ

[ระบบโฟกสัอตัโนมตั]ิ
ระบบตรวจจบั
ระบบตรวจจับเฟส/ระบบตรวจจับคอนทราสต์
ชว่งความไวแสง
–3 EV ถงึ +20 EV (ที�เทยีบเทา่ ISO 100, F2.0)
ไฟชว่ย AF
ประมาณ 0.3 ม. ถงึ 3.0 ม. (เมื�อใช ้FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

[ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิ]
ประเภท
ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิ1.3 ซม. (ประเภท 0.5)
จาํนวนจดุท ั�งหมด
2 359 296 จดุ
การครอบคลมุเฟรม
100%
กาํลงัขยาย
ประมาณ 0.78× ดว้ยเลนส ์50 มม. ที�ระยะอนันต ์–1 ม.–1

ระยะมองภาพ
ประมาณ 23 มม. จากเลนสต์า และประมาณ 18.5 มม. จากกรอบเลนสต์าที� –1 ม.–1

การปรบัไดออปเตอร์
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–4.0 ม.–1 ถงึ +3.0 ม.–1

[จอภาพ]
จอภาพ LCD
7.5 ซม. (ชนดิ 3.0) ตวัขบั TFT, แผงสมัผัส
จาํนวนจดุท ั�งหมด
921 600 จดุ

[การควบคมุระดบัแสง]
วธิกีารวดัแสง
การประเมนิการวดัแสง 1 200 โซน
ชว่งการวดัแสง
-3 EV ถงึ +20 EV (เทา่กบั ISO 100 ดว้ยเลนส ์F2.0 )
ความไวแสง ISO (ดชันรีะดบัแสงที�แนะนํา)
ภาพนิ�ง: ISO 100 ถงึ ISO 51 200 (ISO ที�ขยาย: ตํ �าสดุ ISO 50 สงูสดุ ISO 204 800) [ISO AUTO] (ISO 100 ถงึ 12 800 สามารถ
กําหนดคา่ตํ �าสดุ/สงูสดุได)้
ภาพเคลื�อนไหว: เทยีบเทา่ ISO 100 ถงึ ISO 51 200 [ISO AUTO] (เทยีบเทา่ ISO 100 ถงึ ISO 12 800 สามารถกําหนดคา่ตํ �าสดุ/
สงูสดุได)้
การชดเชยแสง
±5.0 EV (สลบัไดร้ะหวา่งขั�นละ 1/3 EV และ 1/2 EV)
เมื�อใชปุ้่ มชดเชยแสง: ±3.0 EV (ขั�นละ 1/3 EV)

[ชตัเตอร]์
ประเภท
ควบคมุดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์เคลื�อนท ี�ในแนวต ั�งแบบระนาบโฟกสั
ชว่งความเร็ว
ภาพนิ�ง: 1/8 000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ีBULB
ภาพเคลื�อนไหว: 1/8 000 วนิาท ีถงึ 1/4 วนิาท ี(ขั�นละ 1/3 EV)

อปุกรณท์ี�สนับสนุน 1080 60i (อปุกรณท์ี�สนับสนุน1080 50i): สงูสดุ 1/60 (1/50) วนิาทใีนโหมด AUTO (สงูสดุ 1/30 (1/25) วนิาที
ในโหมดความเร็วชตัเตอรช์า้อตัโนมตั)ิ

ความเร็วซงิคแ์ฟลช
1/250 วนิาท ี(เมื�อใชแ้ฟลชที�ผลติโดย Sony)

[การถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
ความเร็วการถา่ยภาพตอ่เนื�อง

: สงูสดุประมาณ 10 ภาพตอ่วนิาท/ี : สงูสดุประมาณ 8 ภาพตอ่วนิาท/ี : สงูสดุประมาณ 6 ภาพตอ่วนิาท/ี : สงูสดุ
ประมาณ 3 ภาพตอ่วนิาที

ภายใตเ้งื�อนไขการทดสอบของเรา ความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนื�องอาจชา้กวา่ ทั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัเงื�อนไขการถา่ยภาพ

[รปูแบบการบนัทกึ]
รปูแบบไฟล์
สอดคลอ้งกบั JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW (รปูแบบ Sony ARW 2.3)
ภาพเคลื�อนไหว (รปูแบบXAVC S)
สอดคลอ้งกบัรปูแบบ MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
วดิโีอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสยีง: LPCM 2ch (48kHz 16 บติ)
ภาพเคลื�อนไหว (รปูแบบAVCHD)
สนับสนุนรปูแบบ AVCHD Ver. 2.0
วดิโีอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสยีง: Dolby Digital 2ch มาพรอ้มกบั Dolby Digital Stereo Creator

ผลติโตยไตร้บ้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
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[สื�อท ี�ใชบ้นัทกึ]
Memory Stick, การด์ SD

[ชอ่งเสยีบ]
ชอ่งเสยีบ 1
ชอ่งเสยีบสําหรับการด์ SD (ใชไ้ดก้บั UHS-I และ UHS-II)
ชอ่งเสยีบ 2
ชอ่งเสยีบแบบหลายชอ่งสําหรับ Memory Stick PRO Duo และการด์ SD (ใชไ้ดก้บั UHS-I)
สนับสนุนการทํางานระหวา่งการด์หน่วยความจําทั�งสองอนั

[ข ั�วตอ่สญัญาณเขา้/ออก]
ข ั�วตอ่ USB Type-C
SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
ข ั�วตอ่ Multi/Micro USB*
Hi-Speed USB (USB 2.0)

HDMI
ชอ่งตอ่จิ�ว HDMI ชนดิ D
ชอ่งตอ่  (ไมโครโฟน)
ชอ่งตอ่เล็กสเตอรโิอขนาด Ø 3.5 มม.
ชอ่งตอ่   (หฟูงั)
ชอ่งตอ่เล็กสเตอรโิอขนาด Ø 3.5 มม.

[กาํลงัไฟ ท ั�วไป]
Model No.
WW541200
อตัรากาํลงัไฟเขา้
7.2 V
การใชก้าํลงัไฟ (ระหวา่งถา่ยภาพ)
ใช ้FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS  
เมื�อใชช้อ่งมองภาพ: ประมาณ 3.2 W 
เมื�อใชจ้อภาพ: ประมาณ 2.8 W
อณุหภมูใิชง้าน
0 ถงึ 40 °C
อณุหภมูเิก็บรกัษา
–20 ถงึ 55 °C
ขนาด (กวา้ง/สงู/หนา) (โดยประมาณ)
126.9 × 95.6 × 73.7 มม. 
126.9 × 95.6 × 62.7 มม. (จากขอบดา้นหนา้ของเลนสถ์งึจอภาพ) 

นํ �าหนกั (ตามมาตรฐาน CIPA) (โดยประมาณ)
650 กรัม (รวมแบตเตอรี�, การด์ SD)
ไมโครโฟน
สเตอรโิอ
ลาํโพง
ชอ่งเสยีงเดยีว
การพมิพ ์Exif
รองรับ
DPOF
รองรับ
PRINT Image Matching III
รองรับ

[LAN ไรส้าย]

รองรับอปุกรณท์ี�ใชร้ว่มกบั Micro USB ได ้*
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รปูแบบที�สนบัสนนุ
IEEE 802.11 b/g/n
ยา่นความถี�
2.4 GHz
ความปลอดภยั
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
วธิกีารเชื�อมตอ่
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ดว้ยตนเอง
วธิกีารเขา้ถงึ
โหมดโครงสรา้งพื�นฐาน

[NFC]
ประเภท Tag
สอดคลอ้งกบั NFC Forum Type 3 Tag

[การสื�อสารดว้ย Bluetooth]
มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1

ยา่นความถี�
2.4 GHz

อะแดปเตอร ์AC AC-UUD12/AC-UUE12

อตัรากาํลงัไฟเขา้
100 – 240 V , 50/60 Hz, 0.2 A
อตัรากาํลงัไฟออก
5 V , 1.5 A

แบตเตอรี�แบบชารจ์ใหมไ่ด ้NP-FZ100

แรงดนัไฟฟ้าที�กาํหนด
7.2 V

เลนส ์FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (ใหม้าพรอ้มกบั ILCE-7M3K)

ความยาวโฟกสั
28 มม. – 70 มม.
กลุม่ – ชิ�นสว่นเลนส์
8 – 9
มมุภาพ
75° – 34°
โฟกสัตํ�าสดุ*
0.3 ม. – 0.45 ม.

อตัราขยายสงูสดุ
0.19×
รรูบัแสงตํ�าสดุ
f/22 – f/36
เสน้ผา่นศนูยก์ลางฟิลเตอร์
55 mm
ขนาด (เสน้ผา่นศนูยก์ลาง × ความสงู สงูสดุ)
ประมาณ 72.5 มม. × 83 มม.
นํ �าหนกั
ประมาณ 295 กรัม
SteadyShot
ใชง้านได ้

โฟกสัตํ �าสดุคอืระยะใกลส้ดุจากเซน็เซอรภ์าพไปยงัวตัถุ*
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แบบและขอ้มลูจําเพาะอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

เครื�องหมายการคา้

Memory Stick และ  เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
XAVC S และ  เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
AVCHD และแบบอกัษร AVCHD เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation
Mac เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ที�จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�น ๆ
IOS เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้ของ Cisco Systems Inc.
iPhone และ iPad เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ที�จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�น ๆ
Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Blu-ray Disc Association
DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Digital Living Network Alliance
USB Type-C™ และ USB-C™ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ USB Implementers Forum
โลโก ้USB-IF SuperSpeed USB Trident เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ USB Implementers Forum, Inc. 

Dolby, Dolby Audio และสญัลกัษณร์ปูตวั D สองตวัเป็นเครื�องหมายการคา้ของ Dolby Laboratories
คําวา่ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั�งโลโก ้HDMI เป็นเครื�องหมายการคา้หรอื
เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�น ๆ
Microsoft และ Windows เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�น ๆ
โลโก ้SDXC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ SD-3C, LLC
Facebook และโลโก ้“f” เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Facebook, Inc.
Android และ Google Play เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Google Inc.
YouTube และโลโก ้YouTube เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Google Inc.
Wi-Fi โลโก ้Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance
เครื�องหมาย N เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและใน
ประเทศอื�น ๆ
โลโกแ้ละเครื�องหมายคํา Bluetooth® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนที� Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจา้ของ การใชเ้ครื�องหมายดงั
กลา่วไมว่า่กรณีใด ๆ โดย Sony Corporation เป็นไปโดยไดรั้บอนุญาตแลว้
QR code เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Denso Wave Inc.
นอกจากนี� ชื�อระบบและผลติภณัฑท์ี�อา้งถงึในคูม่อืเลม่นี� โดยทั�วไปแลว้เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน
ของผูพั้ฒนาหรอืผูผ้ลติระบบและผลติภณัฑนั์�น อยา่งไรก็ตาม ในคูม่อืเลม่นี�อาจไมไ่ดม้สีญัลกัษณ ์™ หรอื ® กํากบัไวใ้นทกุที�

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

รายการการต ั�งคา่เร ิ�มตน้

คา่ตอ่ไปนี�คอืการตั�งคา่เริ�มตน้

หากตอ้งการรเีซ็ตการต ั�งคา่ใหเ้ป็นคา่เร ิ�มตน้
เลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [รเีซต็การตั�งคา่] → [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้] → [ตกลง]
รายการที�สามารถรเีซต็ไดโ้ดยใช ้[รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] จะมจํีากดั โปรดดทูี�ตารางตอ่ไปนี� หากทา่นเลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] การตั�งคา่
ทั�งหมดของกลอ้งจะถกูรเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้

 ต ั�งคา่กลอ้ง1

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

รปูแบบไฟล์ JPEG

ชนดิไฟล ์RAW บบีอดัขอ้มลู

คณุภาพ JPEG ละเอยีด

ขนาดภาพ JPEG (เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] ไปที� [3:2]) L: 24M

ขนาดภาพ JPEG (เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] เป็น [16:9]) L: 20M

ขนาดภาพ JPEG (เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] เป็น [3:2]
บนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C)

L: 10M

ขนาดภาพ JPEG (เมื�อต ั�งคา่ [ อตัราสว่นภาพ] เป็น [16:9]
บนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C)

L: 8.7M

อตัราสว่นภาพ 3:2

APS-C/Super 35mm ( ถา่ยภาพ) อตัโนมตัิ ―

APS-C/Super 35mm ( ถา่ย: แมนนวล) ปิด ―

NR ที�ชตัเตอรช์า้ เปิด

NR ที� ISO สงู ปกติ

ขอบเขตสี sRGB

ชดเชยเลนส ์(ชดเชยแสงเงา) อตัโนมตัิ ―

ชดเชยเลนส ์(ชดเชยความคลาดส)ี อตัโนมตัิ ―

ชดเชยเลนส ์(ชดเชยความผดิสว่น) ปิด ―

เลอืกบรรยากาศ บคุคล

โหมดขบัเคลื�อน ถา่ยภาพเดี�ยว

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม (ตั�งเวลาเม ื�อถา่ยครอ่ม) ปิด

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม (ลําดบัถา่ยครอ่ม) 0→-→+

 / ใชค้า่บนัทกึ ― ―
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

 / บนัทกึตั�งคา่ ― ―

เลอืกสื�อ ชอ่ง 1

บนัทกึถา่ยกําหนดเอง ― ―

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (ถา่ยภาพชว่งเวลา) ปิด

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (เวลาเริ�มการถา่ยภาพ) 1 วนิาที

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (ชว่งเวลาถา่ยภาพ) 3 วนิาที

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (จํานวนการถา่ยภาพ) 30

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (ความไวตดิตาม AE) ปานกลาง

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (ถา่ยไรเ้สยีงในชว่งเวลา) เปิด

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (สําคญักบัชว่งถา่ย) ปิด

โหมดโฟกสั AF อตัโนมตัิ

ลําดบัค.สําคญัใน AF-S เนน้ความสมดลุ ―

ลําดบัค.สําคญัใน AF-C เนน้ความสมดลุ ―

บรเิวณปรับโฟกสั กวา้ง

ตั�งคา่โฟกสั ―

สลบั AF แนวตั�งนอน ปิด

ไฟชว่ย AF อตัโนมตัิ

AF ล็อคเป้าหมายกลาง ปิด

ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา (ใบหนา้/ตากอ่นใน AF) เปิด

ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา (เป้าหมายที�คน้หา) มนุษย์

ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา (แสดงเฟรมคน้ใบหนา้) ปิด

ตั�ง AF ตามใบหนา้/ตา (แสดงตาสตัว)์ เปิด

ความไว AF ตดิตาม 3(ปกต)ิ

ระบบ AF AF แบบตรวจจับ
เฟส ―

ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF ปกติ ―

AF ดว้ยชตัเตอร์ เปิด ―

AF ลว่งหนา้ ปิด ―

Eye-Start AF ปิด ―

บนัทกึบรเิวณ AF ปิด ―

ลบบรเิวณ AF ― ―

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF ปิด ―

แสดงพื�นท ี� AF ตอ่เนื�อง เปิด ―
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

ปรับ AF ละเอยีด* (การตั�งคา่การปรับ AF)
* รายการนี�จะไมถ่กูรเีซต็แมว้า่ทา่นจะทําการเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่
กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

ปิด ―

ปรับ AF ละเอยีด* (ยกเลกิ)
* รายการนี�จะไมถ่กูรเีซต็แมว้า่ทา่นจะทําการเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่
กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

― ―

ปรับ AF ละเอยีด* (จํานวน)
* รายการนี�จะไมถ่กูรเีซต็แมว้า่ทา่นจะทําการเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่
กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

±0 ―

ชดเชยแสง ±0.0

รเีซต็การชดเชย EV รเีซต็ ―

ISO ISO AUTO

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ปกติ

โหมดวดัแสง หลายจดุ

ใบหนา้กอ่นในหลายจดุ เปิด

จดุปรับจดุวดัแสง กลางภาพ

ขั�นระดบัแสง 0.3EV ―

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์ อตัโนมตัิ ―

ปรับมาตรฐานแสง ±0.0 ―

โหมดแฟลช แฟลชอตัโนมตัิ

ชดเชยแสงแฟลช ±0.0

ตั�งคา่ชดเชยแสง แสงปกต&ิแฟลช ―

แฟลชไรส้าย ปิด

ลดตาแดง ปิด

ตั�งคา่แฟลชภายนอก (ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก) ― ―

ตั�งคา่แฟลชภายนอก (ตั�งคา่แฟลชภายนอกเอง) ― ―

สมดลุยแ์สงสขีาว อตัโนมตัิ

ลําดบัค.สําคญัใน AWB ปกติ

DRO/ออโต ้HDR ตวัปรับชว่ง
ไดนามกิ: อตัโนมตัิ

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย ปกติ

เอฟเฟ็คของภาพ ปิด

โปรไฟลภ์าพ ปิด

ขยายโฟกสั ―
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 ต ั�งคา่กลอ้ง2

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

เวลาในการขยายโฟกสั ไมจํ่ากดั ―

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ x1.0 ―

AF ในขยายโฟกสั เปิด ―

MF Assist เปิด ―

ตั�งคา่จดุสงูสดุ (แสดงจดุสงูสดุ) ปิด ―

ตั�งคา่จดุสงูสดุ (ระดบัจดุสงูสดุ) ปานกลาง ―

ตั�งคา่จดุสงูสดุ (สสีงูสดุ) สขีาว ―

ถา่ยภาพกนักระพรบิ ปิด

การบนัทกึใบหนา้ ― ―

ใบหนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น เปิด

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

โหมดรับแสง โปรแกรมอตัโนมตั

โหมดรับแสง โปรแกรมอตัโนมตั

รปูแบบไฟล์ XAVC S HD

ตั�งคา่การบนัทกึ (เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [XAVC S
4K])

24p 60M/25p 60M

ตั�งคา่การบนัทกึ (เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [XAVC S
HD])

60p 50M/50p 50M

ตั�งคา่การบนัทกึ (เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไปที� [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i
17M(FH)

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) 30p/25p

ตั�งคา่สโลและควกิ ( อตัราเฟรม) 120fps/100fps

บนัทกึภาพพร็อกซี� ปิด

ความเร็วขบั AF ปกติ

ความไว AF ตดิตาม ปกติ

ชตัเตอรช์า้อตัโนมตัิ เปิด

การอดัเสยีง เปิด

ระดบัเสยีงบนัทกึ 26

แสดงระดบัเสยีง เปิด ―

จังหวะส.เสยีงออก ไลฟ์

ลดเสยีงลมรบกวน ปิด

แสดงตวักําหนด ปิด ―
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

ตั�งคา่ตวักําหนด (ศนูยก์ลาง) ปิด ―

ตั�งคา่ตวักําหนด (ลกัษณะ) ปิด ―

ตั�งคา่ตวักําหนด (โซนปลอดภยั) ปิด ―

ตั�งคา่ตวักําหนด (กรอบนําสายตา) ปิด ―

โหมดไฟวดิโีอ เชื�อมโยงไฟกลอ้ง ―

บนัทกึดว้ยปุ่ มชตัเตอร์ ปิด ―

ถา่ยภาพไรเ้สยีง ปิด

มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ เปิด ―

ถา่ยโดยไมม่เีลนส์ อนุญาต ―

ถา่ยโดยไมม่กีารด์ อนุญาต ―

SteadyShot เปิด

ตั�งคา่ SteadyShot (ปรับคา่ SteadyShot) อตัโนมตัิ

ตั�งคา่ SteadyShot (ค.ยาวโฟกสั SteadyS.) (เมื�อต ั�งคา่ [ปรับคา่
SteadyShot] ไปที� [แมนนวล])

8mm

ซมู ― ―

ตั�งคา่ซมู ออพตคิลัซมูเทา่นั�น ―

หมนุวงแหวนซมู ซา้ย(W)/ขวา(T) ―

ปุ่ ม DISP (จอ) แสดงขอ้มลูทั�งหมด ―

ปุ่ ม DISP (ชอ่งมองภาพ) ระดบั ―

FINDER/MONITOR อตัโนมตัิ ―

ตั�งคา่ลายทาง (แสดงลายทาง) ปิด ―

ตั�งคา่ลายทาง (ระดบัลายทาง) 70 ―

เสน้ตาราง ปิด ―

แนะนําตั�งคา่ระดบัแสง ปิด ―

แสดง Live View การตั�งคา่เอฟเฟ็ค
เปิด ―

ความยาวถา่ยตอ่เนื�อง ไมแ่สดง ―

แสดงภาพอตัโนมตัิ ปิด ―

คยีกํ์าหนดเอง (วงลอ้ควบคมุ) ไมไ่ดต้ั�งคา่ ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 1) สมดลุยแ์สงสขีาว ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 2) บรเิวณปรับโฟกสั ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 3) โหมดโฟกสั ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 4) เลอืกระบบสมัผัส ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกลางตวัเลอืก) มาตรฐานโฟกสั ―
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ มกลาง) AF ตามตา ―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย) โหมดขบัเคลื�อน ―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา) ISO ―

คยีกํ์าหนดเอง(ปุ่ มลง) ไมไ่ดต้ั�งคา่ ―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL) กดคา้งล็อคAEL ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ ม AF-ON) เปิด AF ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มปรับโฟกสัคา้ง) ปรับโฟกสั ―

คยีกํ์าหนดเอง (วงลอ้ควบคมุ) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 1) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 2) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 3) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 4) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกลางตวัเลอืก) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ มกลาง) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ มซา้ย) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ มขวา) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มลง) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของป ุ่ ม AEL) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ ม AF-ON) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มปรับโฟกสัคา้ง) ตามกําหนดเอง (
)

―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 1)
กําหนดเอง ( /

)
―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 2)
กําหนดเอง ( /

)
―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 3) ป้องกนั ―

คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ ม Fn/  ) สง่ไปยงัสมารท์โฟน ―
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 เครอืขา่ย
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [เครอืขา่ย] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] หรอื [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] รายการเหลา่นี�จะ
ไมถ่กูรเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ แมว้า่ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ต
การต ั�งคา่กลอ้ง]

ตั�งคา่เมนูฟังกช์ั�น ― ―

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ Av Tv ―

หมนุ Av/Tv ปกติ ―

ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ ปิด ―

ปุ่ ม MOVIE ตลอดเวลา ―

ล็อคสว่นที�ใชง้าน ปิด ―

สญัญาณเสยีง เปิด ―

วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์ พาวเวอรโ์ฟกสั ―

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน (สง่ไปยงัสมารท์โฟน) ―

ฟังกช์ั�นสง่สมารท์โฟน ( เป้าหมายที�สง่) พร็อกซี�เทา่นั�น

สง่ไปยงัคอมพวิเตอร์ ―

ฟังกช์ั�นการโอน FTP ―

ดภูาพบนทวีี ―

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน (ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน) ปิด

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน ( การเชื�อมตอ่) ―

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน (ถกูเชื�อมตอ่ตลอดเวลา) ปิด

โหมดเครื�องบนิ ปิด

ตั�งคา่ Wi-Fi (กด WPS) ―

ตั�งคา่ Wi-Fi (ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่) ―

ตั�งคา่ Wi-Fi (แสดง MAC address) ―

ตั�งคา่ Wi-Fi (รเีซต็ SSID/รหสัลบั) ―

ตั�งคา่ Bluetooth (ฟังกช์ั�น Bluetooth) ปิด

ตั�งคา่ Bluetooth (การจับคู)่ ―

ตั�งคา่ Bluetooth (แสดง device address) ―

ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง (เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง) ปิด

ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง (แกเ้วลาอตัโนมตั)ิ (เมื�อต ั�งคา่ [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] ไปที� [เปิด]) เปิด

ตั�งคา่เชื�อมตําแหน่ง (ปรับพื�นท ี�อตัโนมตั)ิ (เมื�อต ั�งคา่ [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] ไปที� [เปิด]) เปิด

รโีมทควบคมุBluetooth ปิด
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 เลน่
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [เลน่] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] รายการเหลา่นี�จะไมถ่กูรเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ แมว้า่
ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

 ต ั�งคา่
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [ตั�งคา่] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] รายการเหลา่นี�จะไมถ่กูรเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้
แมว้า่ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

แกไ้ขชื�ออปุกรณ์ ―

นําเขา้ใบรับรองหลกั ―

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย ―

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ป้องกนั ―

หมนุ ―

ลบ ―

เรตติ�ง ―

ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง) ―

เลอืกพมิพ์ ―

คดัลอก ―

บนัทกึภาพนิ�ง ―

ขยาย ―

ขยายขนาดเริ�มตน้ ขนาดปกติ

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้ ตําแหน่งโฟกสั

สไลดโ์ชว ์(เลน่ซํ�า) ปิด

สไลดโ์ชว ์(เวลาแสดงภาพ) 3 วนิาที

เลอืกสื�อสําหรับเลน่ ชอ่ง 1

โหมดดภูาพ ดภูาพตามวนัที�

ดชันภีาพ 9 ภาพ

แสดงเป็นกลุม่ ปิด

หมนุการแสดงภาพ อตัโนมตัิ

ตั�งคา่การขา้มภาพ (เลอืกปุ่ มหมนุ) ปุ่ มหมนุหนา้

ตั�งคา่การขา้มภาพ (วธิกีารขา้มภาพ) ทลีะรายการ

เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง ―

ความเร็วเลน่ ชว่ง 5

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ความสวา่งหนา้จอ แมนนวล

ความสวา่งชอ่งมองภาพ อตัโนมตัิ

อณุหภมูสิชีอ่งมองภาพ ±0

ชว่ยแสดง Gamma ปิด

ตั�งคา่ระดบัเสยีง 7

หนา้ยนืยนัการลบ เลอืก ยกเลกิ

คณุภาพการแสดงผล ปกติ

เวลาเริ�มประหยดัพง. 1 นาที

อณุหภมูปิิดอตัโนมตัิ ปกติ

ตวัเลอืก NTSC/PAL ―

ทําความสะอาด ―

ระบบสมัผัส ปิด

จอภาพ/แผน่สมัผัส จอภาพสมัผัสเทา่นั�น

ตั�งคา่แผน่สมัผัส (ใชง้านในแนวตั�ง) เปิด

ตั�งคา่แผน่สมัผัส (โหมดตําแหน่งสมัผัส) ตําแหน่งสมับรูณ์

ตั�งคา่แผน่สมัผัส (บรเิวณใชง้าน) ขวา 1/2

โหมดสาธติ ปิด

ตั�งคา่ TC/UB (ตั�งคา่การแสดง TC/UB) ตวันับ

ตั�งคา่ TC/UB (TC Preset) ―

ตั�งคา่ TC/UB (UB Preset) ―

ตั�งคา่ TC/UB (TC Format) DF

ตั�งคา่ TC/UB (TC Run) Rec Run

ตั�งคา่ TC/UB (TC Make) Preset

ตั�งคา่ TC/UB (UB Time Rec) ปิด

รโีมทควบคมุ IR ปิด

ตั�งคา่ HDMI (ความละเอยีด HDMI) อตัโนมตัิ

ตั�งคา่ HDMI ( สลบั 24p/60p) 60p

ตั�งคา่ HDMI (แสดงขอ้มลู HDMI) เปิด

ตั�งคา่ HDMI ( สญัญาณออก TC) ปิด

ตั�งคา่ HDMI ( ควบคมุ REC) ปิด

ตั�งคา่ HDMI (ควบคมุสําหรับ HDMI) เปิด

เลอืกส.ออก 4K การด์+HDMI

เชื�อมตอ่ USB อตัโนมตัิ
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 เมนขูองฉนั
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [เมนูของฉัน] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] หรอื [ลบทั�งหมด] รายการเหลา่นี�จะไมถ่กู
รเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ แมว้า่ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ตั�งคา่ USB LUN หลายตวั

เครื�องชารจ์ USB เปิด

ตั�งคา่ PC รโีมท (ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง) PC เทา่นั�น

ตั�งคา่ PC รโีมท (ภาพใน PC (RAW+J)) RAW & JPEG

ภาษา ―

ตั�ง วนัที�/เวลา ―

ตั�งคา่ทอ้งที� ―

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (บนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิ�) ปิด

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ) ―

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�) ―

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�) ―

ฟอรแ์มต ―

หมายเลขไฟล์ ตอ่เนื�อง

ตั�งคา่ชื�อไฟล ์ DSC

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ) ชอ่ง 1

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (โหมดบนัทกึภาพ) ปกติ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั)ิ ปิด

เลอืกโฟลเดอร ์REC ―

แฟ้มภาพใหม่ ―

ชื�อโฟลเดอร ์ รปูแบบปกติ

กูฐ้านขอ้มลูภาพ*
* รายการนี�จะไมถ่กูรเีซต็แมว้า่ทา่นจะทําการเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้] ―

แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ ―

เวอรช์ั�น ―

รเีซต็การตั�งคา่ ―

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

เพิ�มรายการ ―

จัดเรยีงรายการ ―

ลบรายการ ―

ลบหนา้ ―
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ลบทั�งหมด ―
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

การแกไ้ขปญัหา

ถา้หากทา่นพบปัญหาเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์ใหล้องวธิกีารแกไ้ขตอ่ไปนี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รเีซต็การตั�งคา่

4-732-949-45(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ถอดแบตเตอรี�ออก รอประมาณหนึ�งนาท ีใสแ่บตเตอรี�เขา้ไปอกีคร ั�ง แลว้เปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์1

ต ั�งคา่ทกุอยา่งใหมใ่หก้ลบัคนืสูค่า่เร ิ�มตน้2

ปรกึษาตวัแทนจาํหนา่ยของทา่นหรอืศนูยบ์รกิารที�ไดร้บัอนญุาตในพื�นท ี� ศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์
น�ี และคาํตอบของคาํถามที�พบบอ่ยไดจ้ากเว็บไซตบ์รกิารลกูคา้ของเรา  
http://www.sony.net/

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

ขอ้ความเตอืน

ต ั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา 

ตั�งคา่พื�นท ี� วนัที�และเวลา ถา้ทา่นไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน ใหช้ารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในตวักลอ้ง

พลงังานเหลอืไมเ่พยีงพอ 

ฟังกช์ั�นการคดัลอกภาพหรอืทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพจะไมทํ่างานเพราะมแีบตเตอรี�เหลอือยูน่อ้ย ใหช้ารจ์แบตเตอรี�หรอืจา่ยไฟ
โดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC

ไมส่ามารถใชก้ารด์หนว่ยความจาํ ฟอรแ์มต? 

การด์หน่วยความจําถกูฟอรแ์มตบนคอมพวิเตอรแ์ละรปูแบบของไฟลถ์กูแกไ้ข เลอืก [ตกลง] จากนั �นฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา
ทา่นสามารถใชก้ารด์หน่วยความจําอกีครั �ง อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูทั�งหมดกอ่นหนา้นี�ในการด์หน่วยความจําจะถกูลบออก อาจจําเป็น
ตอ้งใชเ้วลาสกัครูจ่นกวา่ การฟอรแ์มตจะเสร็จสมบรูณ ์ถา้ขอ้ความนี�ยงัคงปรากฏขึ�นมาอกี โปรดเปลี�ยนการด์หน่วยความจํา

การด์หนว่ยความจาํเสยีหาย 

ทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําที�ไมส่ามารถใชไ้ด ้
การฟอรแ์มตลม้เหลว ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําอกีครั �ง

ไมส่ามารถอา่นการด์หนว่ยความจาํได ้เสยีบการด์หนว่ยความจาํ 

ทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําที�ไมส่ามารถใชไ้ด ้
การด์หน่วยความจําเสยีหาย
ขั�วสมัผัสของการด์หน่วยความจําสกปรก

การด์หนว่ยความจาํถกูล็อค 

ทา่นกําลงัใชก้ารด์หน่วยความจําที�มสีวติชป้์องกนัการเขยีนหรอืสวติชป้์องกนัการลบ และมกีารปรับสวติชน์ี�ไวท้ี�ตําแหน่ง LOCK
เลื�อนสวติชไ์ปที�ตําแหน่งบนัทกึ

ไมส่ามารถเปิดชตัเตอรไ์ด ้เนื�องจากไมไ่ด ้เสยีบการด์หนว่ยความจาํ 

ไมม่กีารด์หน่วยความจําอยูใ่นชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจําที�เลอืกไวใ้น [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]
หากตอ้งการลั�นชตัเตอรโ์ดยไมใ่สก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในกลอ้ง ใหต้ั�งคา่ [ถา่ยโดยไมม่กีารด์] ไปที� [อนุญาต] ในกรณีนี� ภาพจะ
ไมไ่ดรั้บการจัดเก็บไว ้

การด์หนว่ยความจาํนี�ไมส่ามารถ บนัทกึและเลน่ไดต้ามปกต ิ

ทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําที�ไมส่ามารถใชไ้ด ้

กาํลงัประมวลผล... 

เมื�อทําการลดสญัญาณรบกวน กลอ้งจะเริ�มกระบวนการลดสญัญาณรบกวน ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดใ้นระหวา่งการลดสญัญาณ
รบกวนนี�

แสดงภาพไมไ่ด ้

ภาพที�ถกูบนัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ื�นหรอืภาพที�ถกูดดัแปลงดว้ยคอมพวิเตอร ์อาจไมส่ามารถเปิดดไูด ้
การดําเนนิการบนคอมพวิเตอร ์เชน่ การลบไฟลภ์าพ อาจเป็นเหตใุหไ้ฟลฐ์านขอ้มลูภาพมขีอ้มลูที�ไมต่รงกนั ซอ่มแซมไฟลฐ์าน
ขอ้มลูภาพ
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ตรวจสอบวา่ไดต้ดิต ั�งเลนสเ์รยีบรอ้ยแลว้ สาํหรบัเลนสท์ี�ใชง้านรว่มกนัไมไ่ด ้ใหต้ ั�งคา่ "ถา่ยโดยไมม่เีลนส"์ ในเมนเูป็น
"อนญุาต"

ใสเ่ลนสไ์มถ่กูวธิ ีหรอืไมไ่ดใ้สเ่ลนสไ์ว ้ถา้มขีอ้ความปรากฏขึ�นขณะใสเ่ลนส ์โปรดถอดและใสเ่ลนสเ์ขา้ไปใหมอ่กีครั �ง ถา้มขีอ้ความ
ปรากฏขึ�นมาบอ่ยครั �ง โปรดตรวจสอบหนา้สมัผัสของเลนสแ์ละผลติภณัฑว์า่สะอาดหรอืไม่
เมื�อประกอบผลติภณัฑน์ี�เขา้กบักลอ้งดดูาวหรอือปุกรณอ์ื�นท ี�คลา้ยกนั หรอืใชเ้ลนสท์ี�ไมส่นับสนุน ใหต้ั�งคา่ [ถา่ยโดยไมม่เีลนส]์ ไปที�
[อนุญาต]

พมิพภ์าพไมไ่ด ้

ทา่นพยายามกําหนดเครื�องหมายภาพ RAW ดว้ยเครื�องหมาย DPOF

กลอ้งรอ้นเกนิไป ปลอ่ยใหเ้ย็นลง 

ผลติภณัฑร์อ้นเนื�องจากถา่ยภาพตอ่เนื�องเป็นเวลานาน ปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ละปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑเ์ย็นลง รอจนกระทั�งผลติภณัฑ์
พรอ้มจะถา่ยภาพอกีครั �ง

  

ทา่นไดบ้นัทกึภาพเป็นเวลานานจนอณุหภมูผิลติภณัฑเ์พิ�มสงูขึ�น

  

จํานวนภาพมมีากกวา่ที�ระบบจัดการวนัที�ในไฟลฐ์านขอ้มลูของผลติภณัฑจ์ะจัดการได ้

  

ไมส่ามารถบนัทกึไฟลฐ์านขอ้มลู นําเขา้ภาพทั�งหมดไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้PlayMemories Home แลว้กูค้นืการด์หน่วยความจํา

ไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย 

มคีวามผดิปกตบิางอยา่งในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ เลอืก [ตั�งคา่] → [กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

ระบบเกดิขอ้ผดิพลาด 
กลอ้งเกดิขอ้ผดิพลาด ปิดพาวเวอรแ์ละเปิดอกีคร ั�ง 

ถอดแบตเตอรี�ออกแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครั �ง ถา้ขอ้ความนี�ปรากฏข ึ�นบอ่ยครั �ง โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�นท ี�ไดรั้บอนุญาตจาก
Sony

ไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย กูข้อ้มลู?

ทา่นไมส่ามารถบนัทกึและดภูาพเคลื�อนไหว AVCHD ได ้เนื�องจากไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย กูค้นืไฟลฐ์านขอ้มลูภาพตามคํา
แนะนําบนหนา้จอ

ขยายภาพไมไ่ด ้
หมนุภาพไมไ่ด ้

ภาพที�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ื�น อาจไมส่ามารถทําการขยายหรอืหมนุภาพได ้

สรา้งโฟลเดอรเ์พิ�มอกีไมไ่ด ้

โฟลเดอรใ์นการด์หน่วยความจํามตีวัเลขสามตวัแรกคอื “999” ทา่นไมส่ามารถสรา้งโฟลเดอรเ์พิ�มไดอ้กีในกลอ้งนี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา
ฟอรแ์มต
ถา่ยโดยไมม่เีลนส์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILCE-7M3 α7III

หนา้ที�แนะนํา

 สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั ิ
หากทา่นใชช้อ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 2 ชอ่ง ทา่นสามารถเปลี�ยนการบนัทกึดว้ยการด์หน่วยความจําอกีอนัโดยอตัโนมตัหิาก
การด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็ม

 วธิกีารตดิแท็กขอ้มลูการระบตุาํแหนง่บนภาพ
ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูการระบตํุาแหน่งไวบ้นภาพได ้สามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งผา่นสมารท์โฟนได ้

 ขอ้มลูการใชง้านรว่มกบัเลนส ์ILCE-7M3
เว็บไซตน์ี�จะใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านรว่มกบัเลนส ์(อกีหนา้ตา่งหนึ�งจะเปิดขึ�น)
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