
คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถเลอืกรปูแบบของไฟลภ์าพเคลื�อนไหวได ้

ระยะเวลาบนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

ดหูวัขอ้นี�เมื�อตอ้งการทราบระยะเวลาในการถา่ยภาพเคลื�อนไหวที�สามารถบนัทกึในการด์หน่วยความจําได ้

สลบั JPEG/HEIF

สลบัรปูแบบไฟล ์(JPEG/HEIF) ของภาพนิ�งที�ตอ้งการบนัทกึ

FTP Help Guide

ดทูี� “FTP Help Guide” เมื�อทา่นตอ้งการถา่ยโอนภาพไปยงัเซริฟ์เวอร ์FTP

วธิใีช ้“คูม่อืชว่ยเหลอื”

กอ่นใชง้าน

การตรวจสอบกลอ้งและรายการที�ใหม้าดว้ย

การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้านกลอ้งของคณุ

ขอ้ควรระวงั

หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�

หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา

การทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพ (ทําสะอาดเซน็เซอร)์

การทําความสะอาด

ชื�อชิ�นสว่น/การใชง้านขั�นพื�นฐาน

ชื�อสว่นประกอบตา่งๆ

ดา้นหนา้

ดา้นหลงั
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ดา้นบน

ดา้นขา้ง

ดา้นลา่ง

ชดุดา้มจับ XLR

การใชง้านขั�นพื�นฐาน

การสั�งงานจอภาพโดยการสมัผัส

การใชง้านปุ่ มควบคมุ

การใชปุ้่ มเลอืก

การใชปุ้่ ม MODE (โหมด)

การใชปุ้่ ม MENU

การใชปุ้่ มกําหนดเอง

การใชปุ้่ ม Fn (ฟังกช์ั�น)

การใชปุ้่ ม DISP (การตั�งคา่การแสดงผล)

การใชปุ้่ มลบ

การใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และปุ่ มหมนุดา้นหลงั

การใชแ้ป้นพมิพ์

ไอคอนพื�นฐาน

คําแนะนําในกลอ้ง

การเตรยีมกลอ้ง/การใชง้านในการถา่ยระดบัพื�นฐาน

การชารจ์แบตเตอรี�

การชารจ์กอ้นแบตเตอรี�โดยใชเ้ครื�องชารจ์

การใส/่การถอดแบตเตอรี�

การชารจ์แบตเตอรี�ขณะที�แบตเตอรี�ใสอ่ยูใ่นกลอ้ง

การใชเ้ครื�องชารจ์แบตเตอรี�ในตา่งประเทศ

การชารจ์ไฟจากเตา้รับตดิผนัง

การใส/่การถอดการด์หน่วยความจํา

การตดิ/การถอดเลนส์

การใสช่ดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย)

การตั�งภาษา วนัที�และเวลา

2



การใชง้านในการถา่ยระดบัพื�นฐาน

การยนืยนักอ่นการถา่ย

การถา่ยภาพเคลื�อนไหว

การถา่ยภาพนิ�ง (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

การคน้หาฟังกช์ั�นจาก MENU

การใชฟั้งกช์ั�นในการถา่ย

เนื�อหาของบทนี�

การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

ชนดิควบคมุรับแสง

ตั�งคา่สลบัอตั/แมน

ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง

สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง

อตัโนมตัอิจัฉรยิะ

โปรแกรมอตัโนมตัิ

กําหนดคา่รรัูบแสง

กําหนดชตัเตอรส์ปีด

ปรับระดบัแสงเอง

ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน

ชตัเตอรช์า้อตัโนมตัิ

การโฟกสั

การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)

การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

การตดิตามวตัถ ุ(ฟังกช์ั�นตดิตาม)

AF ใบหนา้/ดวงตา

การโฟกสัดวงตาของมนุษย์

หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกตาขวา/ซา้ย (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

แสดงเฟรมหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การบนัทกึใบหนา้
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หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การใชฟั้งกช์ั�น AF

มาตรฐานโฟกสั

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

การบนัทกึพื�นที�โฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF)

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

จํากดับรเิวณโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

หมนุเวยีนจดุโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ปรมิาณเคลื�อนที� AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

สเีฟรมปรับโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF

แสดงบรเิวณ AF-C

บรเิวณตรวจจับเฟส

ความไว AF ตดิตาม

ความเร็วเลื�อน AF

ความไวAF สลบัวตัถุ

ตวัเลอืก AF/MF

AF ดว้ยชตัเตอร์

เปิด AF

ปรับโฟกสั

AF ลว่งหนา้

ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

AF ในขยายโฟกสั

ไฟชว่ย AF

ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF

การใชฟั้งกช์ั�น MF

โฟกสัดว้ยตวัเอง

โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
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ขยายอตัโนมตั ิMF

ขยายโฟกสั

เวลาขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพเคลื�อนไหว)

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)

แสดงจดุสงูสดุ

การปรับคา่ระดบัแสง/โหมดวดัแสง

ชดเชยแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การแสดงฮสิโตแกรม

ขั�นระดบัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ปรับมาตรฐานแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

ตวัปรับชว่งไดนามกิ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

โหมดวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

หนา้กอ่นขณะวดั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

จดุปรับจดุวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ล็อค AE

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

แสดงลายทาง

การเลอืกความไวแสง ISO

ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

จํากดัชว่ง ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

สมดลุแสงสขีาว

สมดลุยแ์สงสขีาว (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การเก็บภาพสขีาวมาตรฐานเพื�อตั�งสมดลุแสงสขีาว (สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเอง)

ลําดบัสําคญั AWB (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ล็อค AWB ชตัเตอร์

WB อยา่งราบรื�น
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การเพิ�มเอฟเฟ็คใหก้บัภาพ

สรา้งสรรคล์คุ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

โปรไฟลภ์าพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การถา่ยดว้ยโหมดขบัเคลื�อน (การถา่ยตอ่เนื�อง/ระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ)

โหมดขบัเคลื�อน

ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

ตั�งเวลา(ครั�งเดยีว)

ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)

ครอ่มตอ่เนื�อง

ครอ่มทลีะภาพ

ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

ครอ่มสมดลุยส์ขีาว

ครอ่ม DRO

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง

การตั�งคา่คณุภาพของภาพและรปูแบบการบนัทกึ

รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

ชนดิไฟล ์RAW

สลบั JPEG/HEIF

คณุภาพ JPEG/คณุภาพ HEIF

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF

อตัราสว่นภาพ

ภาพนิ�ง HLG

ขอบเขตสี

รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่สโลและควกิ

ตั�งคา่พร็อกซี�

การถา่ยดว้ยขนาดAPS-C S35 (Super 35mm) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

มมุภาพ
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การใชฟั้งกช์ั�นสมัผัส

ระบบสมัผัส

ความไวสมัผัส

ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ

การโฟกสัดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ)

เริ�มตน้การตดิตามดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (ตดิตามโดยแตะจอ)

การตั�งคา่ชตัเตอร์

ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ชนดิของชตัเตอร์

มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ

ถา่ยโดยไมม่เีลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ถา่ยโดยไมม่กีารด์

ถา่ยภาพกนักระพรบิ

การใชร้ะบบซมู

ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�

ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล

ชว่งซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ความเร็วการซมู (กา้นปรับซมู) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ความเร็วการซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ความเร็วการซมู (รโีมทคอนโทรล) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

หมนุวงแหวนซมู

การใชแ้ฟลช

การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช

ตั�งคา่ชดเชยแสง

แฟลชไรส้าย

ลดตาแดง

ล็อค FEL
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ตั�งคา่แฟลชภายนอก

โหมดไฟวดิโีอ

การลดอาการเบลอ

SteadyShot (ภาพนิ�ง)

SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)

ปรับคา่ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ความยาวโฟกสัสําหรับ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ชดเชยเลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ระบบลดจดุรบกวน

NR ที�ชตัเตอรช์า้

NR ที� ISO สงู

การตั�งคา่หนา้จอมอนเิตอรข์ณะถา่ยภาพ

แสดงภาพอตัโนมตั ิ(ภาพนิ�ง)

แสดงถา่ยที�เหลอื (ภาพนิ�ง)

แสดงเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

แบบเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่แสดง Live View

ตรวจสอบรรัูบแสง

ตรวจสอบผลถา่ยภาพ

ปรับหนา้จอสวา่ง

เนน้ระหวา่งบนัทกึ

แสดงตวักําหนด

ชว่ยแสดง Gamma

ชนดิชว่ยแสดงGamma

การบนัทกึเสยีงในภาพเคลื�อนไหว

การอดัเสยีง

ระดบัเสยีงบนัทกึ

จังหวะส.เสยีงออก

ลดเสยีงลมรบกวน

ตั�งคา่เสยีงขาตอ่
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แสดงระดบัเสยีง

การบนัทกึเสยีงโดยใชอ้ะแดปเตอร ์XLR ของดา้มจับ (ที�ใหม้าดว้ย)

การตั�งคา่ TC/UB

TC/UB

ตั�งคา่การแสดง TC/UB

การปรับแตง่คา่กลอ้ง

เนื�อหาของบทนี�

คณุสมบตักิารปรับแตง่ของกลอ้ง

กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

การเปลี�ยนฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุชั�วคราว (การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน)

การลงทะเบยีนและการเรยีกการตั�งคา่กลอ้ง

บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง

ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง

เลอืกสื�อ

การบนัทกึการตั�งคา่การถา่ยใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเอง (บนัทกึถา่ยกําหนดเอง)

การลงทะเบยีนฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัเมนูฟังกช์ั�น

ตั�งคา่เมนู Fn

การลงทะเบยีนฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัเมนูของฉัน

เพิ�มรายการ

จัดเรยีงรายการ

ลบรายการ

ลบหนา้

ลบทั�งหมด

แสดงเมนูของฉันกอ่น

การปรับการตั�งคา่กลอ้งสําหรับภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวแยกกนั

ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน

การกําหนดฟังกช์ั�นของแหวน/ปุ่ มหมนุ

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ

หมนุ Av/Tv
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วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์

ล็อคสว่นที�ใชง้าน

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยการกดปุ่ มชตัเตอร์

REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพเคลื�อนไหว)

การตั�งคา่จอภาพ

ตั�งคา่ DISP (แสดงจอ)

การดภูาพ

เนื�อหาของบทนี�

การดภูาพ

การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

การเปิดดภูาพนิ�ง

การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

ขยายขนาดเริ�มตน้

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)

การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

ตั�งคา่ระดบัเสยีง

ตดิตามตรวจ 4ch (ภาพเคลื�อนไหว)

การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์

เลน่ภาพตอ่เนื�องชว่ง

ความเร็วเลน่ ชว่ง

การเปลี�ยนแปลงวธิกีารแสดงภาพ

การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)

การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

แสดงเป็นกลุม่

แสดงเฟรมโฟกสั (การดภูาพ)

การตั�งคา่การขา้มไปยงัภาพตา่งๆ

เลอืกปุ่ มหมนุ

วธิกีารขา้มภาพ

ป้องกนัภาพนิ�งที�บนัทกึ (ป้องกนั)
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การเพิ�มขอ้มลูใหก้บัภาพ

เรตติ�ง

ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)

การหมนุภาพ (หมนุ)

การแยกภาพนิ�งออกจากภาพเคลื�อนไหว

บนัทกึภาพนิ�ง

สลบั JPEG/HEIF (บนัทกึภาพนิ�ง)

การคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําหนึ�งไปยงัอกีชดุหนึ�ง (คดัลอก)

การลบภาพ

การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

หนา้ยนืยนัการลบ

การดภูาพบนจอทวีี

การดภูาพบนทวีโีดยใชส้าย HDMI

การเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่กลอ้ง

การตั�งคา่การด์หน่วยความจํา

ฟอรแ์มต

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): โหมดบนัทกึภาพ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ

เลอืกโฟลเดอร ์REC

แฟ้มภาพใหม่

กูฐ้านขอ้มลูภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การตั�งคา่ไฟล์

ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร์

การตั�งคา่ไฟล์

ขอ้มลู IPTC

ขอ้มลูลขิสทิธิ�

บนัทกึหมายเลขซเีรยีล
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การตั�งคา่เครอืขา่ย

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

รโีมทควบคมุBluetooth

กด WPS

ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ยา่นความถี� Wi-Fi (รุน่ที�รองรับ 5 GHz)

แสดงขอ้มลู Wi-Fi

รเีซต็ SSID/รหสัลบั

การตั�งคา่ Bluetooth

LAN มสีาย(USB-LAN)

โหมดเครื�องบนิ

แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

การนําเขา้ใบรับรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรับรองหลกั)

ความปลอดภยั (IPsec)

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย

ฟังกช์ั�นการโอน FTP

การตั�งคา่จอภาพ

ความสวา่งหนา้จอ

การตั�งคา่พลงังาน

เวลาเริ�มประหยดัพง.

อณุหภมูปิิดอตัโนมตัิ

ควบคมุพัดลม (ภาพเคลื�อนไหว)

คณุภาพการแสดงผล

การตั�งคา่ USB

เชื�อมตอ่ USB

ตั�งคา่ USB LUN

เครื�องชารจ์ USB

การตั�งคา่การสง่สญัญาณภายนอก

ความละเอยีด HDMI

ตั�งคา่ออก HDMI (ภาพเคลื�อนไหว)
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แสดงขอ้มลู HDMI

ควบคมุสําหรับ HDMI

การตั�งคา่ทั�วไป

ภาษา 

ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา

ตวัเลอืก NTSC/PAL

สญัญาณเสยีง

ไฟสถานะบนัทกึ

รโีมทควบคมุ IR

พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตัิ

พกิเซลแมปปิ�ง

เวอรช์ั�น

จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่

รเีซต็การตั�งคา่

ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน

ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)

การเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้QR Code

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น

การเชื�อมตอ่ดว้ย One touch โดยใช ้NFC

การใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล

การใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล

การถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟน

สง่ไปยงัสมารท์โฟน

เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)

การเชื�อมตอ่ขณะที�ปิดกลอ้ง

เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง

การอา่นขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจากสมารท์โฟน

ขอ้มลูตําแหน่ง
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การใชค้อมพวิเตอร์

สภาพแวดลอ้มเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�แนะนํา

การเชื�อมตอ่/ปลดการเชื�อมตอ่ระหวา่งกลอ้งกบัคอมพวิเตอร์

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

การตดัการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร์

การจัดการและปรับแตง่ภาพบนคอมพวิเตอร์

ขอ้มลูเบื�องตน้เกี�ยวกบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์(Imaging Edge Desktop/Catalyst)

การนําเขา้ภาพลงในคอมพวิเตอร์

การสั�งงานกลอ้งจากคอมพวิเตอร ์(ฟังกช์ั�น PC รโีมท)

ภาคผนวก

อปุกรณเ์สรมิระบบเสยีงที�รองรับแทน่เสยีบ Multi Interface

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA3/LA-EA5

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA4

ชดุอะแดปเตอรแ์บตเตอรี�แบบหลายกอ้น

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�บนัทกึได ้

จํานวนภาพที�บนัทกึได ้

ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

รายการไอคอนบนจอภาพ

รายการการตั�งคา่เริ�มตน้

ขอ้มลูจําเพาะ

เครื�องหมายการคา้

สทิธิ�การใชง้าน

ถา้หากทา่นพบปัญหา

การแกไ้ขปัญหา

ขอ้ความเตอืน

14



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

วธิใีช ้“คูม่อืชว่ยเหลอื”

“คูม่อืชว่ยเหลอื” คอื “คําแนะนําการใชง้านบนเว็บ” ซึ�งไดรั้บการออกแบบขึ�นเพื�ออธบิายถงึฟังกช์ั�นและวธิกีารใชง้านตา่งๆ สําหรับกลอ้งนี�
ใช ้“คูม่อืชว่ยเหลอื” เมื�อตอ้งการคน้หาขอ้มลูที�ทา่นตอ้งการ เพื�อใหส้ามารถใชง้านกลอ้งไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 
(หนา้จอ “คูม่อืชว่ยเหลอื” ที�แสดงในหนา้นี�จะใชเ้พื�อการอา้งองิเทา่นั�น ซึ�งอาจแตกตา่งจากหนา้จอจรงิที�แสดงในรุน่ของทา่น)

คาํแนะนํา
“คูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน” ที�ใหม้าพรอ้มกบักลอ้งจะอธบิายถงึวธิกีารใชง้านพื�นฐานและขอ้ควรระวงัในการใชง้าน โปรดด ู“คูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน” รว่มกบั
“คูม่อืชว่ยเหลอื”

การคน้หาขอ้มลูที�ทา่นตอ้งการ

วธิ ีA: การคน้หาจากคาํคน้หา
ป้อนคําคน้หา (“สมดลุแสงสขีาว” หรอื “พื�นที�โฟกสั” เป็นตน้) แลว้ใชผ้ลลพัธก์ารคน้หาเพื�อแสดงหนา้คําอธบิายที�ทา่นตอ้งการเรยีกดู
หากทา่นป้อนคําสําคญัสองคําขึ�นไป โดยคั�นระหวา่งโดยการเวน้วรรค (ชอ่งวา่ง) ทา่นจะสามารถคน้หาหนา้ที�มคํีาสําคญัเหลา่นั�นทั�งหมด
ได ้

วธิ ีB: การดสูารบญั
เลอืกหวัขอ้จากสารบญัเพื�อแสดงหนา้คําอธบิาย

หนา้จอที�แสดงบนคอมพวิเตอร์

หนา้จอที�แสดงบนสมารท์โฟน
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วธิ ีC: การคน้หาฟงักช์ ั�นจาก MENU
หากทา่นตอ้งการคน้หาขอ้มลูขณะที�ดเูทยีบกบัหนา้จอ MENU ของกลอ้ง ใหใ้ชห้นา้ “การคน้หาฟังกช์ั�นจาก MENU” เลอืกรายการใน
MENU จากรายการ เพื�อไปยงัหนา้คําอธบิายโดยตรง

การดขูอ้มลูเกี�ยวกบัคณุสมบตัทิ ี�เก ี�ยวขอ้ง

“หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง” ที�ดา้นลา่งของแตล่ะหนา้ จะแสดงหวัขอ้ตา่งๆ ที�มขีอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้คําอธบิายที�กําลงัแสดงอยูใ่นขณะนั�น
หากตอ้งการทําความเขา้ใจอยา่งลกึซึ�งเกี�ยวกบัหนา้ที�แสดงในปัจจบุนั โปรดดหูวัขอ้ที�ระบเุชน่กนั

การพมิพห์นา้ท ั�งหมดของ “คูม่อืชว่ยเหลอื”
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หากตอ้งการพมิพห์นา้ทั�งหมด ใหเ้ลอืกปุ่ ม [  พมิพเ์ป็น PDF] ที�มมุบนขวาของหนา้บน เมื�อไฟล ์PDF ปรากฏขึ�น ใหใ้ชเ้มนูการพมิพ์
ของเบราวเ์ซอรเ์พื�อพมิพ์
ฟังกช์ั�นนี�จะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางภาษา

การพมิพเ์ฉพาะหนา้ที�แสดงในปจัจบุนั (เฉพาะในคอมพวิเตอร)์

หากตอ้งการพมิพเ์ฉพาะหนา้ที�กําลงัแสดงอยู ่ใหเ้ลอืกปุ่ ม [  พมิพ]์ ที�ดา้นบนของหนา้ เมื�อหนา้จอการพมิพป์รากฏขึ�น ใหร้ะบุ
เครื�องพมิพข์องทา่น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การตรวจสอบกลอ้งและรายการที�ใหม้าดว้ย

ตวัเลขในเครื�องหมายวงเล็บแสดงถงึจํานวนชิ�น

กลอ้ง (1)
แทน่ชารจ์แบตเตอรี� (1)

สายไฟ (1)*

NP-FZ100 แบตเตอรี�แบบชารจ์ใหมไ่ด ้(1)

สาย USB Type-C (1)

ชดุดา้มจับ XLR (1)

ชดุแทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิ (แทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิ (1), แผน่ปิดแทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิ (1), สกร ู(4))

ฝาปิดตวักลอ้ง (1) (ตดิอยูบ่นกลอ้ง)

อาจมสีายไฟใหม้าพรอ้มกบักลอ้งของทา่นหลายเสน้ ใชเ้สน้ที�เหมาะกบัประเทศ/ภมูภิาคของทา่น*
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ฝาแทน่เสยีบ (1) (ตดิอยูบ่นกลอ้ง)

ฝาแทน่เสยีบดา้มจับ (1) (ตดิอยูก่บัดา้มจับ)

คูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน (1)
คูม่อือา้งองิ (1)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การด์หนว่ยความจาํที�สามารถใชไ้ด้

กลอ้งนี�รองรับการด์หน่วยความจํา CFexpress Type A และการด์หน่วยความจํา SD (รองรับ UHS-I และ UHS-II)  
เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา microSD กบักลอ้งนี� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชต้วัแปลงที�เหมาะสมแลว้

สาํหรบัการถา่ยภาพนิ�ง
สามารถใชก้ารด์หน่วยความจําตอ่ไปนี�ได ้

การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A
การด์หน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC

สาํหรบัการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
รปูแบบในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวและการด์หน่วยความจําที�รองรับมดีงันี�

สาํหรบัการถา่ยสโลวแ์ละควกิโมช ั�น
รปูแบบไฟลแ์ละการด์หน่วยความจําที�รองรับมดีงันี�
ในการบนัทกึสโลวโ์มชั�น อตัราบติในการบนัทกึจะสงูกวา่ปกต ิทา่นอาจจําเป็นตอ้งใชก้ารด์หน่วยความจําที�สามารถบนัทกึขอ้มลูดว้ย
ความเร็วสงูขึ�น

รปูแบบไฟล์ อตัราบติสงูสดุที�บนัทกึได้ การด์หนว่ยความจาํที�รองรบั

XAVC HS 4K 280Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V60 ขึ�นไป

XAVC S 4K 280Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V60 ขึ�นไป

XAVC S HD 100Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A
การด์ SDHC/SDXC (U3 ขึ�นไป)

XAVC S-I 4K 600Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V90 ขึ�นไป

XAVC S-I HD 222Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V90 ขึ�นไป

รปูแบบไฟล์ อตัราบติสงูสดุที�บนัทกึได้ การด์หนว่ยความจาํที�รองรบั

XAVC HS 4K 500Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V60 ขึ�นไป*1
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คาํแนะนํา
เมื�ออตัราบติในการบนัทกึคอื 200 Mbps ทา่นสามารถบนัทกึโดยใชก้ารด์ SDXC (U3/V30) ไดเ้ชน่กนั

หมายเหตุ
เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี� อาจจําเป็นตอ้งใชก้ารด์หน่วยความจําที�มคีวามเร็วสงูขึ�น

ไมส่ามารถใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type B ได ้

เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา SDHC ในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว XAVC S เป็นเวลานานๆ กลอ้งจะแบง่ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึออกเป็นไฟลข์นาด
4 GB

เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําทั�งชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2 โดยใชก้ารตั�งคา่กลอ้งตอ่ไปนี� ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจําสอง
ชดุที�มรีะบบไฟลเ์ดยีวกนั เมื�อใชร้ะบบไฟล ์exFAT รว่มกบัระบบไฟล ์FAT32 จะไมส่ามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวพรอ้มกนัได ้

ชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้พยีงพอกอ่นที�จะพยายามกูไ้ฟลฐ์านขอ้มลูบนการด์หน่วยความจํา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา
จํานวนภาพที�บนัทกึได ้
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
ตั�งคา่สโลและควกิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

รปูแบบไฟล์ อตัราบติสงูสดุที�บนัทกึได้ การด์หนว่ยความจาํที�รองรบั

XAVC S 4K 560Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V60 ขึ�นไป*1

XAVC S HD 500Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V60 ขึ�นไป*2

XAVC S-I 4K 1200Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V90 ขึ�นไป*3

XAVC S-I HD 890Mbps
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)
SDXC V90 ขึ�นไป*4

เมื�อตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [120fps]/[100fps] ทา่นอาจตอ้งใชก้ารด์หน่วยความจํา SDXC V90*1

เมื�อตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [240fps]/[200fps] ทา่นอาจตอ้งใชก้ารด์หน่วยความจํา SDXC V90*2

สําหรับการบนัทกึภาพสโลวโ์มชั�น ตอ้งใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)*3

เมื�อตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] ไวท้ี� [240fps]/[200fps] ตอ้งใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type A (VPG200 ขึ�นไป)*4

การด์หนว่ยความจาํ ระบบไฟล์

การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A และการด์หน่วยความจํา SDXC exFAT

การด์หน่วยความจํา SDHC FAT32
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ขอ้ควรระวงั

โปรดดเูพิ�มเตมิที� “หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้าน” ใน คูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน (ที�ใหม้าดว้ย) ของผลติภณัฑน์ี�

รายละเอยีดของขอ้มลูที�อธบิายไวใ้นคูม่อืนี�

ขอ้มลูเกี�ยวกบัประสทิธภิาพและขอ้มลูจําเพาะในคูม่อืนี�ยดึตามอณุหภมูแิวดลอ้มปกตทิี� 25ºC เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�น
ขอ้มลูกอ้นแบตเตอรี�จะยดึตามกอ้นแบตเตอรี�ที�ชารจ์เต็มแลว้จนกระทั�งไฟชารจ์ดบัลง

อณุหภมูกิารใชง้าน

ไมแ่นะนําใหถ้า่ยภาพในสภาพแวดลอ้มที�เย็นหรอืรอ้นกวา่ชว่งอณุหภมูใิชง้านที�แนะนํา
ภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มที�สงู อณุหภมูขิองกลอ้งจะเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว
เมื�ออณุหภมูขิองกลอ้งเพิ�มสงูขึ�น คณุภาพของภาพอาจดอ้ยลง ขอแนะนําใหร้อจนกระทั�งอณุหภมูขิองกลอ้งลดลงกอ่นที�จะถา่ยภาพ
ตอ่ไป
กลอ้งอาจไมส่ามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดห้รอือาจปิดเครื�องอตัโนมตัเิพื�อความปลอดภยัของกลอ้ง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูกิลอ้ง
และแบตเตอรี� จะมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอกอ่นกลอ้งปิดสวติช ์หรอืกอ่นที�ทา่นจะไมส่ามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดอ้กีตอ่ไป ใน
กรณีนี� ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งและรอจนกวา่อณุหภมูขิองกลอ้งและแบตเตอรี�จะลดลง ถา้หากทา่นเปิดสวติชโ์ดยไมร่อใหก้ลอ้งและ
แบตเตอรี�เย็นลงอยา่งพอเพยีง กลอ้งอาจจะปิดสวติชอ์กีครั�งหรอืทา่นอาจยงัไมส่ามารถถา่ยภาพเคลื�อนไหวได ้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการบนัทกึเป็นเวลานานหรอืการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว 4K

เวลาการบนัทกึอาจสั�นลงในสภาวะที�มอีณุหภมูตํิ�า โดยเฉพาะในระหวา่งการถา่ยระดบั 4K ทําใหแ้บตเตอรี�อุน่ขึ�น หรอืเปลี�ยนเป็น
แบตเตอรี�กอ้นใหม่

หมายเหตเุกี�ยวกบัการเลน่ภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณอ์ื�น

ภาพเคลื�อนไหว XAVC HS และ XAVC S จะสามารถดไูดบ้นอปุกรณท์ี�รองรับเทา่นั�น

หมายเหตเุกี�ยวกบัการบนัทกึ/การแสดงภาพ

กอ่นที�ทา่นจะเริ�มบนัทกึภาพ ใหล้องบนัทกึภาพตวัอยา่งกอ่นเพื�อใหม้ั�นใจวา่กลอ้งจะทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ไมม่กีารรับประกนัการแสดงภาพที�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑข์องทา่นบนอปุกรณอ์ื�น และการแสดงภาพที�บนัทกึหรอืแกไ้ขดว้ยอปุกรณอ์ื�น
บนผลติภณัฑข์องทา่น
Sony ไมอ่าจรับประกนัไดใ้นกรณีที�เกดิความลม้เหลวในการบนัทกึ หรอืเกดิการสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ภาพที�บนัทกึหรอืขอ้มลูเสยีง
เนื�องจากการทํางานผดิปกตขิองกลอ้งหรอืสื�อบนัทกึ ฯลฯ ทั�งนี�เราขอแนะนําใหสํ้ารองขอ้มลูที�สําคญัเก็บไว ้
เมื�อฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําแลว้ ขอ้มลูทั�งหมดที�บนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจําจะถกูลบทิ�งและไมส่ามารถเรยีกคนืมาได ้กอ่น
ที�จะฟอรแ์มท ใหค้ดัลอกขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ื�น

การสาํรองขอ้มลูในการด์หนว่ยความจาํ

ขอ้มลูอาจจะไดรั้บความเสยีหายในกรณีตอ่ไปนี� อยา่ลมืสํารองขอ้มลูไวเ้พื�อเป็นการป้องกนั

เมื�อถอดการด์หน่วยความจํา ถอดสาย USB หรอืปิดสวติชผ์ลติภณัฑข์ณะกําลงัอา่นหรอืเขยีนขอ้มลู
เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจําในสถานที�ที�มไีฟฟ้าสถติหรอืสญัญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ไฟลฐ์านขอ้มลูมขีอ้ผดิพลาด

ถา้ทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�ไมม่ไีฟลฐ์านขอ้มลูภาพลงในผลติภณัฑแ์ละเปิดสวติช ์ผลติภณัฑจ์ะสรา้งไฟลฐ์านขอ้มลูภาพขึ�น
มาโดยอตัโนมตัโิดยใชค้วามจบุางสว่นของการด์หน่วยความจํา กระบวนการนี�อาจใชเ้วลานานและทา่นไมส่ามารถใชง้านผลติภณัฑ์
ไดจ้นกวา่กระบวนการนี�จะแลว้เสร็จ
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ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดเกี�ยวกบัไฟลฐ์านขอ้มลู ใหส้ง่ภาพทั�งหมดไปยงัคอมพวิเตอรข์องทา่น จากนั�นฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําโดยใช ้
ผลติภณัฑน์ี�

อยา่ใชง้านหรอืเก็บผลติภณัฑใ์นสถานที�ตอ่ไปนี�

ในสถานที�ที�มอีากาศรอ้นจัด เย็นจัด หรอืความชื�นสงู  
ในบางสถานที� เชน่ ภายในรถที�จอดกลางแดด ตวักลอ้งอาจบดิเบี�ยวจนเสยีรปูและอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการทํางานผดิปกตไิด ้
การเก็บไวใ้นบรเิวณที�โดนแสงแดดโดยตรงหรอืใกลฮ้ทีเตอร ์ 
ตวักลอ้งอาจเปลี�ยนสหีรอืเสยีรปู ซึ�งอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการทํางานผดิปกตไิด ้
ในสถานที�ซ ึ�งมแีรงสั�นสะเทอืนสงู  
อาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิพลาดและไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูได ้นอกจากนี� สื�อที�ใชบ้นัทกึอาจใชไ้มไ่ดแ้ละขอ้มลูที�บนัทกึอาจเสยี
หาย
ใกลส้นามแมเ่หล็กความแรงสงู
ในสถานที�ที�มทีรายหรอืฝุ่ นมาก  
ระมดัระวงัอยา่ใหท้รายหรอืฝุ่ นเขา้ไปในผลติภณัฑไ์ด ้เพราะนั�นอาจจะทําใหผ้ลติภณัฑทํ์างานผดิปกตแิละในบางกรณีอาจจะทําการ
ซอ่มแซมไมไ่ด ้
ในสถานที�ที�มคีวามชื�นสงู  
อาจทําใหเ้ลนสเ์ป็นราได ้
ในบรเิวณที�มคีลื�นวทิยแุรงหรอืมกีารปลอ่ยรังส ี 
การบนัทกึและการแสดงภาพอาจทํางานไมถ่กูตอ้ง

ความชื�นที�กล ั�นตวัเป็นหยดนํ�า

ถา้หากเคลื�อนยา้ยผลติภณัฑโ์ดยตรงจากสถานที�เย็นไปยงัสถานที�อุน่ ความชื�นอาจจะกลั�นตวัเป็นหยดนํ�าเกาะภายในหรอืภายนอก
ตวัผลติภณัฑ ์ความชื�นที�กลั�นตวัเป็นหยดนํ�านี�อาจทําใหผ้ลติภณัฑทํ์างานผดิปกตไิด ้
เพื�อป้องกนัการกลั�นตวัของความชื�นเป็นหยดนํ�าเมื�อทา่นนําผลติภณัฑจ์ากสถานที�ที�เย็นไปยงัสถานที�ที�อุน่ทนัท ีใหใ้สใ่นถงุพลาสตกิ
กอ่นและปิดผนกึไวไ้มใ่หอ้ากาศเขา้ไป รอประมาณหนึ�งชั�วโมงจนกวา่อณุหภมูขิองผลติภณัฑจ์ะเทา่กบัอณุหภมูแิวดลอ้ม
ถา้หากความชื�นกลั�นตวัเป็นหยดนํ�าภายในผลติภณัฑ ์ใหปิ้ดสวติชแ์ลว้รอประมาณหนึ�งชั�วโมงเพื�อใหค้วามชื�นระเหยออกไป ถา้หาก
ทา่นพยายามถา่ยภาพขณะที�มหียดนํ�าอยูใ่นเลนส ์ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยไดภ้าพที�ชดัเจน

ขอ้ควรระวงัในการพกพา

อยา่จับ กระแทก หรอืใชช้ ิ�นสว่นตอ่ไปนี�อยา่งรนุแรง หากกลอ้งของทา่นมอีปุกรณด์งัตอ่ไปนี�:

สว่นที�เป็นเลนส์
สว่นจอภาพที�ปรับได ้
สว่นแฟลชที�ปรับได ้
สว่นชอ่งมองภาพที�ปรับได ้

อยา่พกพากลอ้งในขณะที�ยงัตดิขาตั�งกลอ้งอยู ่เพราะอาจทําใหช้อ่งตอ่ขาตั�งกลอ้งแตกหกัได ้
อยา่นั�งลงบนเกา้อี�หรอืบนสถานที�ใด ๆ ขณะที�มกีลอ้งอยูใ่นกระเป๋าหลงักางเกงหรอืกระโปรงของทา่น เนื�องจากอาจจะทําใหก้ลอ้ง
ทํางานผดิปกตหิรอืเสยีหายได ้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้านผลติภณัฑ์

กอ่นที�ทา่นจะเชื�อมตอ่สายเขา้กบัขั�วตอ่ โปรดตรวจสอบทศิทางของขั�วตอ่ จากนั�นใหเ้สยีบสายเขา้ไปตรง ๆ อยา่เสยีบหรอืถอดสาย
อยา่งรนุแรง เพราะอาจทําใหส้ว่นของขั�วตอ่แตกหกัได ้
กลอ้งใชช้ ิ�นสว่นที�เป็นแมเ่หล็ก รวมทั�งแมเ่หล็ก อยา่นําวตัถทุี�อาจไดรั้บผลกระทบจากสภาพแมเ่หล็ก รวมถงึบตัรเครดติและแผน่
ฟล็อปปีดสิก ์เขา้ใกลต้วักลอ้ง
ภาพที�บนัทกึไวอ้าจแตกตา่งจากภาพที�ดจูากจอกอ่นการบนัทกึ

การเก็บรกัษา

สําหรับกลอ้งที�มเีลนส ์ 
ใสฝ่าปิดเลนสเ์สมอเมื�อไมใ่ชง้านกลอ้ง (เฉพาะรุน่ที�ใหม้าพรอ้มฝาปิดเลนส)์
สําหรับกลอ้งชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ใสฝ่าปิดหนา้เลนสห์รอืฝาปิดตวักลอ้งเสมอเมื�อไมใ่ชง้านกลอ้ง เพื�อป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นหรอืสิ�งสกปรกเขา้ไปภายในตวักลอ้ง ใหเ้ชด็ฝุ่ น
ออกจากฝาปิดตวักลอ้งกอ่นที�จะสวมเขา้กบักลอ้ง
หากกลอ้งสกปรกหลงัใชง้าน ใหทํ้าความสะอาด นํ�า ทราย ฝุ่ น ไอเกลอื ฯลฯ ตกคา้งในกลอ้งอาจทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้
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หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชเ้ลนส์

เมื�อใชเ้ลนสเ์พาเวอรซ์มู ระวงัอยา่ใหน้ิ�วหรอืวตัถอุื�นใดเขา้ไปตดิในเลนส ์(เฉพาะรุน่ที�มรีะบบเพาเวอรซ์มูหรอืกลอ้งชนดิเปลี�ยนเลนส์
ได)้
หากทา่นตอ้งวางกลอ้งภายใตแ้หลง่กําเนดิแสง เชน่ แสงแดด ใหใ้สฝ่าปิดเลนสเ์ขา้กบักลอ้ง (เฉพาะรุน่ที�ใหม้าพรอ้มฝาปิดเลนสห์รอื
กลอ้งชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด)้
หากแสงแดดหรอืแหลง่กําเนดิแสงจา้เขา้สูก่ลอ้งผา่นเลนส ์อาจจะเกดิการรวมแสงภายในกลอ้งและทําใหเ้กดิควนัหรอืไฟได ้ใสฝ่า
ปิดเลนสเ์ขา้กบัเลนสเ์มื�อจัดเก็บกลอ้ง เมื�อถา่ยภาพยอ้นแสง พยายามใหด้วงอาทติยอ์ยูห่า่งจากมมุภาพใหม้ากพอ โปรดทราบวา่อาจ
เกดิควนัหรอืไฟไดแ้มว้า่แหลง่กําเนดิแสงจะอยูห่า่งออกไปจากมมุมองภาพเล็กนอ้ยก็ตาม
อยา่ใหเ้ลนสส์มัผัสกบัลําแสงโดยตรง เชน่ แสงเลเซอร ์เนื�องจากอาจทําใหเ้ซน็เซอรภ์าพไดรั้บความเสยีหายและเป็นเหตใุหก้ลอ้ง
ทํางานผดิปกตไิด ้
ถา้หากวตัถอุยูใ่กลเ้กนิไป ภาพอาจจะมรีอยฝุ่ นหรอืคราบลายนิ�วมอืที�ตดิบนเลนส ์เชด็เลนสด์ว้ยผา้นุ่ม ฯลฯ

หมายเหตเุกี�ยวกบัแฟลช (เฉพาะรุน่ที�มแีฟลช)

อยา่ใหน้ิ�วมอือยูใ่กลแ้ฟลช สว่นที�เปลง่แสงอาจรอ้นขึ�น
ลบคราบสกปรกออกจากผวิแฟลช คราบสกปรกบนผวิแฟลชอาจทําใหเ้กดิควนัหรอืเผาไหมไ้ด ้เนื�องจากความรอ้นที�เกดิจากการ
เปลง่แสง หากมคีราบสกปรก/ฝุ่ น ใหเ้ชด็ออกดว้ยผา้นุ่ม
ปรับแฟลชกลบัไปที�ตําแหน่งเดมิหลงัจากใชง้าน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นของแฟลชไมไ่ดต้ั�งขึ�น (เฉพาะรุน่ที�แฟลชปรับได)้

หมายเหตเุกี�ยวกบัแทน่เสยีบ Multi Interface (เฉพาะรุน่ที�มแีทน่เสยีบ Multi Interface)

เมื�อใสห่รอืถอดอปุกรณเ์สรมิ เชน่ แฟลชภายนอก เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface อนัดบัแรกใหเ้ลื�อนสวติชไ์ปที�ตําแหน่ง OFF
เมื�อตดิอปุกรณเ์สรมิ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณเ์สรมินั�นยดึแน่นกบักลอ้งดแีลว้
อยา่ใชแ้ทน่เสยีบ Multi Interface กบัแฟลชที�มจํีาหน่ายโดยทั�วไปที�ใชแ้รงดนัไฟ 250 V หรอืมากกวา่ หรอืที�มขีั�วตรงขา้มกบักลอ้ง
การทําเชน่นี�อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

หมายเหตเุกี�ยวกบัชอ่งมองภาพและแฟลช (เฉพาะรุน่ที�มชีอ่งมองภาพหรอืแฟลช)

ระวงัไมใ่หน้ิ�วของทา่นกดีขวางเมื�อกดชอ่งมองภาพหรอืแฟลชลง (เฉพาะรุน่ที�มชีอ่งมองภาพที�ปรับไดห้รอืแฟลชที�ปรับได)้
ถา้มนํี�า ฝุ่ นละออง หรอืทรายตดิอยูใ่นชอ่งมองภาพหรอืแฟลช อาจกอ่ใหเ้กดิการทํางานที�ผดิปกตไิด ้(เฉพาะรุน่ที�มชีอ่งมองภาพที�
ปรับไดห้รอืแฟลชที�ปรับได)้

หมายเหตเุกี�ยวกบัชอ่งมองภาพ (เฉพาะรุน่ที�มชีอ่งมองภาพ)

เมื�อถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ ทา่นอาจมอีาการบางอยา่ง เชน่ ปวดตา ตาลา้ หรอืคลื�นไสอ้าเจยีนคลา้ยกบัอาการเมารถ ขอแนะนํา
ใหห้ยดุพักเป็นชว่ง ๆ ขณะที�ถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ  
ในกรณีที�ทา่นรูส้กึไมส่บายตวั ใหห้ยดุใชช้อ่งมองภาพจนกวา่อาการของทา่นจะดขีึ�น และไปพบแพทยห์ากจําเป็น
หา้มใชแ้รงกดชอ่งมองภาพลง เมื�อดงึเลนสต์าออก การทําเชน่นี�อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้(เฉพาะรุน่ที�มชีอ่งมองภาพที�ปรับได ้
และเลนสต์าที�ดงึออกได)้
หากทา่นกวาดกลอ้งขณะกําลงัมองผา่นชอ่งมองภาพ หรอืขยบัดวงตาไปรอบ ๆ ภาพในชอ่งมองภาพอาจผดิเพี�ยนหรอืสขีองภาพอาจ
เปลี�ยน นี�เป็นลกัษณะของเลนสห์รอือปุกรณแ์สดงผล ไมใ่ชค่วามผดิปกตแิตอ่ยา่งใด เมื�อทา่นถา่ยภาพ ขอแนะนําใหม้องที�บรเิวณ
ตรงกลางของชอ่งมองภาพ
ภาพอาจผดิเพี�ยนเล็กนอ้ยใกลก้บัมมุของชอ่งมองภาพ ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกต ิหากตอ้งการดอูงค์
ประกอบทั�งหมดพรอ้มดว้ยรายละเอยีดทั�งหมดของภาพ ทา่นสามารถดจูากจอภาพไดเ้ชน่กนั
หากทา่นใชก้ลอ้งในสถานที�เย็น ภาพอาจมเีงาปรากฏ ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

หมายเหตเุกี�ยวกบัจอภาพ

อยา่กดจอภาพแรงๆ จออาจแสดงสผีดิเพี�ยนและอาจทําใหทํ้างานผดิปกติ
ถา้มหียดนํ�าหรอืของเหลวอยา่งอื�นอยูบ่นจอภาพ ใหเ้ชด็ออกดว้ยผา้นุ่ม ถา้ปลอ่ยใหจ้อภาพเปียกนานๆ ผวิดา้นนอกของจอภาพอาจ
เปลี�ยนแปลงหรอืเสื�อมสภาพได ้การทําเชน่นี�อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
หากทา่นใชก้ลอ้งในสถานที�เย็น ภาพอาจมเีงาปรากฏ ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ
เมื�อทา่นตอ่สายเขา้กบัขั�วตอ่ที�กลอ้ง การหมนุจอภาพอาจทําไดจํ้ากดั

หมายเหตเุกี�ยวกบัเซ็นเซอรภ์าพ

หากทา่นหนักลอ้งไปทางแหลง่กําเนดิแสงที�จา้มากขณะถา่ยภาพดว้ยความไวแสง ISO ตํ�า พื�นที�สวา่งในภาพอาจถกูบนัทกึเป็นพื�นที�มดื
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หมายเหตเุกี�ยวกบัพดัลมระบายความรอ้น

อยา่บงัชอ่งระบายอากาศ
ชอ่งระบายอากาศอาจเกดิความรอ้น
อยา่ใชก้ลอ้งในบรเิวณที�มลีะอองฝุ่ นหรอืทรายในอากาศ
หากพัดลมระบายความรอ้นสง่เสยีงผดิปกต ิใหห้ยดุใชก้ลอ้งและตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร

ความเขา้กนัไดข้องขอ้มลูภาพ

ผลติภณัฑน์ี�ผลติตามมาตรฐานสากล DCF (Design rule for Camera File system) ซึ�งกําหนดโดย JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)

บรกิารและซอฟตแ์วรโ์ดยบรษิทัอื�น

บรกิารเครอืขา่ย เนื�อหา และ [ระบบปฏบิตักิารและ] ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี�อาจขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารแตล่ะ
ราย และอาจเปลี�ยนแปลง หยดุชะงักหรอืยกเลกิไดต้ลอดเวลา และอาจมคีา่ธรรมเนยีม ตอ้งลงทะเบยีนและระบขุอ้มลูบตัรเครดติ

หมายเหตเุกี�ยวกบัการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ในการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครอืขา่ย ใหเ้ชื�อมตอ่ผา่นเราเตอรห์รอืพอรต์ LAN ที�มฟัีงกช์ั�นเดยีวกนั หากไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ในลกัษณะดงั
กลา่วอาจสง่ผลใหเ้กดิปัญหาเกี�ยวกบัความปลอดภยั

อปุกรณเ์สรมิ

ขอแนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิของแทจ้าก Sony
อปุกรณเ์สรมิของ Sony บางรายการอาจวางจําหน่ายเฉพาะในบางประเทศและบางภมูภิาค

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชแ้บตเตอรี�

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชเ้ฉพาะแบตเตอรี�ของแทข้อง Sony เทา่นั�น
ตวัแสดงปรมิาณแบตเตอรี�อาจแสดงปรมิาณไมถ่กูตอ้งภายใตส้ภาพการใชง้านหรอืสภาวะแวดลอ้มบางอยา่ง
อยา่ใหแ้บตเตอรี�เปียกนํ�า แบตเตอรี�ไมก่นันํ�า
อยา่วางแบตเตอรี�ไวใ้นสถานที�ซ ึ�งมอีณุหภมูสิงูมาก เชน่ ในรถยนตห์รอืถกูแสงแดดสอ่งถงึโดยตรง

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์แบตเตอรี�

ทําการชารจ์แบตเตอรี� (ที�ใหม้าดว้ย) กอ่นเริ�มใชง้านผลติภณัฑค์รั�งแรก
แบตเตอรี�ที�ชารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ คลายประจทุลีะนอ้ย แมเ้มื�อไมไ่ดใ้ชง้าน ชารจ์แบตเตอรี�กอ่นใชง้านผลติภณัฑใ์นแตล่ะครั�งเพื�อที�ทา่นจะ
ไดไ้มพ่ลาดโอกาสในการถา่ยภาพ
หา้มใชแ้บตเตอรี�อื�นนอกเหนอืไปจากที�ระบไุวว้า่ใหใ้ชสํ้าหรับผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั�นอาจทําใหเ้กดิการรั�วไหล ความรอ้นสงูเกนิ การ
ระเบดิ ไฟฟ้าชอ็ต แผลไหม ้หรอือาการบาดเจ็บอื�น ๆ ได ้
กรณีที�ใชแ้บตเตอรี�ที�เพิ�งซื�อมาใหมห่รอืแบตเตอรี�ที�ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ไฟชารจ์ (CHARGE) อาจกะพรบิถี�ๆ ขณะกําลงัชารจ์
แบตเตอรี� ในกรณีเชน่นี� ใหถ้อดแบตเตอรี�ออก แลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครั�งเพื�อชารจ์ใหม่
ขอแนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรี�ที�อณุหภมูแิวดลอ้มระหวา่ง 10 °C ถงึ 30 °C หากอณุหภมูไิมอ่ยูใ่นชว่งดงักลา่ว อาจไมส่ามารถชารจ์
แบตเตอรี�ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ระบบจา่ยไฟภายนอกบางชนดิอาจทําใหไ้มส่ามารถสั�งงานในบางลกัษณะได ้
หลงัชารจ์เสร็จ ใหถ้อดเครื�องชารจ์ออกจากเตา้รับตดิผนังหากชารจ์ดว้ยเครื�องชารจ์ หรอืถอดสาย USB ออกจากกลอ้งหากชารจ์
แบตเตอรี�ขณะที�แบตเตอรี�ยงัอยูใ่นกลอ้ง หากไมป่ฏบิตัติามขั�นตอนนี�อาจทําใหแ้บตเตอรี�มอีายกุารใชง้านสั�นลง
อยา่ชารจ์กอ้นแบตเตอรี�ตอ่เนื�องหรอืชารจ์ซํ�าๆ โดยไมใ่ชง้านแบตเตอรี�เมื�อชารจ์เต็มแลว้หรอืใกลจ้ะเต็มแลว้ การทําเชน่นี�อาจทําให ้
แบตเตอรี�มปีระสทิธภิาพเสื�อมลง
ถา้หากไฟชารจ์ของผลติภณัฑก์ะพรบิขณะกําลงัชารจ์ ใหถ้อดแบตเตอรี�ที�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�ที�เพิ�งใส่
เขา้ไปนั�นชารจ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่ถา้แบตเตอรี�ที�เพิ�งใสเ่ขา้ไปชารจ์อยา่งถกูตอ้ง แสดงวา่แบตเตอรี�กอ้นที�ใสก่อ่นหนา้นี�อาจ
ชาํรดุ

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�

การใชง้านแบตเตอรี�อยา่งมปีระสทิธภิาพ

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

วธิกีารเก็บรกัษาแบตเตอรี�

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

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หนว่ยความจาํ

ถา้ไอคอน  (ไอคอนเตอืนกลอ้งรอ้นเกนิไป) แสดงขึ�นบนจอภาพ หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกจากกลอ้งโดยทนัท ีแตใ่หร้อ
ครูห่นึ�งหลงัจากที�ปิดกลอ้งแลว้ จากนั�นจงึนําการด์หน่วยความจําออก ถา้ทา่นสมัผัสการด์หน่วยความจําขณะที�ยงัรอ้นอยู ่ทา่นอาจทํา
ตก และการด์หน่วยความจําอาจชาํรดุเสยีหายได ้ใชค้วามระมดัระวงัในการถอดการด์หน่วยความจํา
ถา้ทา่นถา่ยภาพและลบภาพซํ�าๆ กนัเป็นเวลานาน ขอ้มลูในไฟลใ์นการด์หน่วยความจําจะกระจัดกระจายและการบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวอาจหยดุชะงักระหวา่งการถา่ยภาพ ในกรณีนี�ใหบ้นัทกึภาพของทา่นลงในเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืที�เก็บขอ้มลูอื�น จากนั�น
สั�งงาน [ฟอรแ์มต] ดว้ยกลอ้ง
หา้มถอดแบตเตอรี�หรอืการด์หน่วยความจํา หรอืปิดสวติชก์ลอ้ง ขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่งอยู ่เพราะอาจทําใหข้อ้มลู
ในการด์หน่วยความจําเสยีหายได ้
อยา่ลมืสํารองขอ้มลูไวเ้พื�อเป็นการป้องกนั
ไมรั่บประกนัวา่การด์หน่วยความจําทั�งหมดจะทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ภาพที�บนัทกึบนการด์หน่วยความจํา SDXC/CFexpress Type A จะไมส่ามารถนําเขา้หรอืดบูนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ AV ที�ไม่
รองรับ exFAT เมื�อเชื�อมตอ่โดยใชส้าย USB ตรวจสอบวา่อปุกรณส์ามารถใชง้านรว่มกบั exFAT กอ่นจะเชื�อมตอ่อปุกรณก์บักลอ้ง
ถา้เชื�อมตอ่กลอ้งกบัอปุกรณท์ี�ใชร้ว่มกนัไมไ่ด ้จะมขีอ้ความแจง้ใหฟ้อรแ์มตการด์ อยา่ฟอรแ์มตการด์ตามที�ไดรั้บแจง้ เพราะจะ
เป็นการลบขอ้มลูทั�งหมดในการด์  
(exFAT คอืระบบไฟลท์ี�ใชก้บัการด์หน่วยความจํา SDXC หรอืการด์หน่วยความจํา CFexpress Type A)
อยา่ใหก้ารด์หน่วยความจําตกนํ�า
อยา่กระแทก บดิ หรอืทําการด์หน่วยความจําตก
อยา่ใชง้านหรอืเก็บการด์หน่วยความจําภายในสภาพตอ่ไปนี�

สถานที�ที�มอีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถที�จอดกลางแดด
สถานที�ซ ึ�งแสงแดดสอ่งถงึโดยตรง
สถานที�ชื�นหรอืมสีารกดักรอ่น

ถา้ใชก้ารด์หน่วยความจําใกลบ้รเิวณที�มแีมเ่หล็กแรงสงู หรอืใชใ้นสถานที�ซ ึ�งมกีระแสไฟฟ้าสถติหรอืกระแสไฟฟ้ารบกวน ขอ้มลูใน
การด์หน่วยความจําอาจไดรั้บความเสยีหาย
อยา่ใชม้อืหรอืวตัถโุลหะแตะบรเิวณหนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจํา
อยา่วางการด์หน่วยความจําในบรเิวณที�เด็กเล็กเอื�อมถงึ เด็กอาจจะกลนืลงไปได ้
อยา่ถอดประกอบหรอืดดัแปลงการด์หน่วยความจํา
การด์หน่วยความจําอาจรอ้นหลงัจากใชง้านเป็นเวลานาน โปรดระมดัระวงัในการจัดการกบัการด์ดงักลา่ว
ไมรั่บประกนัวา่การด์หน่วยความจําที�ฟอรแ์มตบนคอมพวิเตอรจ์ะสามารถใชก้บัผลติภณัฑน์ี�ได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดฟ้อรแ์มตการด์
หน่วยความจําโดยใชผ้ลติภณัฑน์ี�
ความเร็วในการอา่น/เขยีนขอ้มลู แตกตา่งกนัไปตามการด์หน่วยความจําและอปุกรณท์ี�ใช ้
หา้มใชแ้รงกดมากเกนิไปขณะที�กําลงับนัทกึขอ้มลูลงในพื�นที�หน่วยความจําของการด์หน่วยความจํา
อยา่ตดิฉลากบนการด์หน่วยความจําหรอืบนตวัแปลงการด์หน่วยความจํา ทา่นอาจไมส่ามารถนําการด์หน่วยความจําออกมาได ้
ถา้สวติชป้์องกนัการเขยีนหรอืสวติชป้์องกนัการลบของการด์หน่วยความจํา SD ถกูตั�งไวท้ี�ตําแหน่ง LOCK ทา่นจะไมส่ามารถบนัทกึ
หรอืลบภาพได ้ในกรณีนี� ใหเ้ลื�อนสวติชไ์ปที�ตําแหน่งบนัทกึ
หากตอ้งการใชก้ารด์หน่วยความจํา microSD กบัผลติภณัฑน์ี�:

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟอรแ์มต

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การทาํความสะอาดเซ็นเซอรภ์าพ (ทาํสะอาดเซ็นเซอร)์

ถา้ฝุ่ นละอองหรอืสิ�งสกปรกเขา้ไปในตวักลอ้งและตดิอยูบ่นผวิของเซน็เซอรภ์าพ (สว่นที�แปลงแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า) อาจทําใหม้จีดุสี
ดําปรากฏบนภาพ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ ในกรณีดงักลา่ว ใหทํ้าความสะอาดเซน็เซอรภ์าพอยา่งรวดเร็ว โดย
ปฏบิตัติามขั�นตอนดา้นลา่งนี�

คาํแนะนํา

สําหรับวธิกีารตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองบนเซน็เซอรภ์าพและรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารทําความสะอาด โปรดดไูดจ้าก URL ตอ่ไปนี� 
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปรมิาณแบตเตอรี�เหลอือยูท่ี�ระดบั  (ไอคอนแบตเตอรี�เหลอื 3 ขดี) ขึ�นไป กอ่นทําความสะอาด

อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นื�องจากอาจพน่หยดนํ�ากระจายเขา้ในตวักลอ้ง

อยา่ใสป่ลายของลกูยางทําความสะอาดเขา้ไปในชอ่งถดัจากบรเิวณยดึเลนสเ์พื�อที�ปลายของลกูยางจะไดไ้มส่มัผัสกบัเซน็เซอรภ์าพ

ขณะทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพดว้ยลกูยางทําความสะอาด อยา่เป่าแรงเกนิไป ถา้เป่าเซน็เซอรแ์รงเกนิไป ผลติภณัฑด์า้นในอาจไดรั้บความเสยี
หาย

ถา้ฝุ่ นยงัคงไมห่มดไปหลงัทําความสะอาดผลติภณัฑต์ามที�แนะนํา โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิาร

� � �

ยนืยนัวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี�เพยีงพอแลว้1

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [ทาํสะอาดเซ็นเซอร]์ → [ตกลง]

เซน็เซอรภ์าพจะสั�นเล็กนอ้ยเพื�อเขยา่เอาฝุ่ นละอองออก

2

ปิดระบบกลอ้งตามคาํแนะนําบนหนา้จอ3

ถอดเลนสอ์อก4

ใชล้กูยางเป่าลมที�มจีาํหนา่ยตามทอ้งตลาดเพื�อทาํความสะอาดพื�นผวิเซ็นเซอรภ์าพและบรเิวณโดยรอบ

ถอืกลอ้งควํ�าลงเล็กนอ้ยเพื�อใหฝุ้่ นหลดุออกมา

5

ใสเ่ลนส์6

30
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ในระหวา่งการทําความสะอาด จะมเีสยีงการสั�นดงัจากเซน็เซอรภ์าพ ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

การทําความสะอาดอาจดําเนนิการโดยอตัโนมตัเิมื�อปิดระบบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตดิ/การถอดเลนส์
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การทาํความสะอาด

การทาํความสะอาดเลนส์

อยา่ใชนํ้�ายาทําความสะอาดที�มตีวัทําละลายอนิทรยี ์เชน่ ทนิเนอรห์รอืเบนซนิ
เมื�อทําความสะอาดผวิเลนส ์ใหเ้ชด็ฝุ่ นโดยใชล้กูยางทําความสะอาดที�มจํีาหน่ายทั�วไป ในกรณีที�มฝีุ่ นตดิที�พื�นผวิ เชด็ฝุ่ นออกดว้ยผา้
นุ่มหรอืกระดาษทชิชทูี�ชบุนํ�ายาทําความสะอาดเลนสเ์ล็กนอ้ย เชด็วนเป็นรปูกน้หอยจากกึ�งกลางออกดา้นนอก อยา่ฉีดสเปรยนํ์�ายา
ทําความสะอาดเลนสล์งที�ผวิเลนสโ์ดยตรง

การทาํความสะอาดตวักลอ้ง

อยา่สมัผัสโดนสว่นของผลติภณัฑท์ี�อยูข่า้งในเมาทเ์ลนส ์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 อาจทําใหจ้อภาพมรีอยขดีขว่น
หากหนา้จอเริ�มสกปรกจากรอยนิ�วมอืหรอืฝุ่ น ใหเ้ชด็ฝุ่ นออกจากหนา้จอเบาๆ จากนั�นทําความสะอาดหนา้จอดว้ยผา้นุ่มหรอืวสัดอุื�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

อยา่ใชล้กูยางแบบสเปรยเ์นื�องจากจะทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ดา้นหนา้

ปุ่ ม 1 (ปุ่ มกําหนดเอง 1)/ปุ่ ม IRIS (มา่นตา)1.
ปุ่ มชตัเตอร์2.
กา้น W/T (ซมู)3.
ปุ่ มหมนุดา้นหนา้
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ตา่งๆ สําหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4.

เซน็เซอรอ์นิฟราเรดระยะไกล5.
เสาอากาศ WLAN (ตดิตั�งในตวั)
การสื�อสารผา่น Wi-Fi อาจถกูปิดกั�นหากมอืของทา่นหรอืวตัถอุื�นๆ บงัสว่นนี�

6.

ปุ่ มปลดเลนส์7.
ไฟชว่ย AF/ไฟระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ/เซน็เซอรแ์สงที�มองเห็นไดแ้ละ IR
หา้มบงัสว่นนี�ในขณะที�ถา่ย

8.

ไฟการบนัทกึ9.
ปุ่ ม 6 (ปุ่ มกําหนดเอง 6)/ปุ่ ม REC (การบนัทกึ)10.
ดชันกีารยดึ11.
เซน็เซอรภ์าพ*12.
เมาท์13.
หนา้สมัผัสเลนส*์14.

อยา่สมัผัสชิ�นสว่นเหลา่นี�โดยตรง*
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ดา้นหลงั
ดา้นบน
ดา้นขา้ง
ดา้นลา่ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ดา้นหลงั

สวติชเ์ปิด/ปิด1.
จอภาพ/แผงสมัผัส
ทา่นสามารถปรับจอภาพใหม้มีมุที�มองงา่ยขึ�นและถา่ยภาพจากตําแหน่งใดก็ได ้

(A): ประมาณ 176°
(B): ประมาณ 270°

ทา่นอาจไมส่ามารถปรับมมุจอภาพ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัชนดิของขาตั�งกลอ้งที�ใช ้ในกรณีดงักลา่ว ใหค้ลายสกรขูาตั�งกลอ้งเล็กนอ้ย
เพื�อปรับมมุจอภาพ
อยา่ใชแ้รงมากเกนิไปในการเปิด ปิด หรอืหมนุจอภาพ การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

2.

ปุ่ ม MODE (โหมด)3.
ไฟการบนัทกึ4.
ปุ่ ม MENU5.
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั
ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ตา่งๆ สําหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

6.

ปุ่ ม 5 (ปุ่ มกําหนดเอง 5)/ปุ่ ม FOCUS MAG (ขยายโฟกสั)7.
ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น)8.
ปุ่ มควบคมุ9.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ดา้นหนา้
ดา้นบน
ดา้นขา้ง
ดา้นลา่ง
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ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึ10.
สําหรับถา่ยภาพ: ปุ่ ม 4 (ปุ่ มกําหนดเอง 4)  
สําหรับดภูาพ: ปุ่ ม  (ลบ)

11.

ปุ่ ม  (ดภูาพ)12.
ลําโพง13.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ดา้นบน

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

1.

ไมโครโฟน
หา้มบงัสว่นนี�ในขณะทําการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว การทําเชน่นั�นอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืเสยีงเบาลง

2.

ปุ่ ม REC (การบนัทกึ)
เมื�อเริ�มการบนัทกึโดยกดปุ่ ม REC (การบนัทกึ) ไฟปุ่ มจะเป็นสแีดง

3.

ปุ่ มเลอืก4.
 เครื�องหมายแสดงตําแหน่งเซน็เซอรภ์าพ

เซน็เซอรภ์าพเป็นเซน็เซอรท์ี�แปลงแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า ตําแหน่งของเซน็เซอรภ์าพจะระบโุดย  (เครื�องหมายแสดง
ตําแหน่งเซน็เซอรภ์าพ) เมื�อทา่นวดัระยะหา่งที�แน่นอนจากกลอ้งถงึวตัถ ุใหอ้า้งองิกบัตําแหน่งของเสน้แนวนอน

ถา้วตัถอุยูใ่กลก้วา่ระยะถา่ยภาพที�ตํ�าที�สดุของเลนส ์จะไมส่ามารถยนืยนัโฟกสัได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรีะยะหา่งระหวา่งวตัถกุบั
กลอ้งอยา่งเพยีงพอ

5.

ปุ่ ม 3 (ปุ่ มกําหนดเอง 3)/ปุ่ ม ISO (ความไวแสง ISO)6.
ปุ่ ม 2 (ปุ่ มกําหนดเอง 2)/ปุ่ ม WB (สมดลุแสงสขีาว)7.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ดา้นหนา้
ดา้นหลงั
ดา้นขา้ง
ดา้นลา่ง
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รเูกลยีวยดึอปุกรณเ์สรมิ
รองรับสกร ู1/4-20 UNC
ใชอ้ปุกรณเ์สรมิที�มสีกรยูาวไมเ่กนิ 5.5 มม. มฉิะนั�น ทา่นจะไมส่ามารถยดึอปุกรณเ์สรมิไดอ้ยา่งแน่นหนา และอาจเกดิความเสยีหาย
กบักลอ้งได ้

8.

ทา่นสามารถใชอ้ปุกรณเ์สรมิสําหรับแทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิไดเ้ชน่กนั ไมรั่บประกนัการทํางานรว่มกบัอปุกรณเ์สรมิของผูผ้ลติรายอื�น*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ดา้นขา้ง

ขอเกี�ยวสายสะพาย (แยกจําหน่าย)1.
รเูกลยีวยดึอปุกรณเ์สรมิ
รองรับสกร ู1/4-20 UNC
ใชอ้ปุกรณเ์สรมิที�มสีกรยูาวไมเ่กนิ 5.5 มม. มฉิะนั�น ทา่นจะไมส่ามารถยดึอปุกรณเ์สรมิไดอ้ยา่งแน่นหนา และอาจเกดิความเสยีหาย
กบักลอ้งได ้

2.

ขั�วตอ่ HDMI ประเภท A3.
เสาอากาศ WLAN (ตดิตั�งในตวั)
การสื�อสารผา่น Wi-Fi อาจถกูปิดกั�นหากมอืของทา่นหรอืวตัถอุื�นๆ บงัสว่นนี�

4.

ชอ่งตอ่  (ไมโครโฟน)
เมื�อตอ่ไมโครโฟนภายนอก ไมโครโฟนในตวัและชดุดา้มจับ XLR จะปิดโดยอตัโนมตั ิหากไมโครโฟนภายนอกเป็นแบบตอ่โดยใช ้
ไฟเลี�ยง ไมโครโฟนจะไดรั้บไฟเลี�ยงจากกลอ้ง

5.

ชอ่งตอ่  (หฟัูง)6.
ขั�วตอ่ USB Type-C7.
ไฟชารจ์8.
ขั�วตอ่ Multi/Micro USB
ขั�วตอ่นี�สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณท์ี�ใชง้านรว่มกบัไมโคร USB ได ้

9.

ชอ่งระบายอากาศ
อยา่บงัชอ่งระบายอากาศ

10.

 (เครื�องหมาย N)11.
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หมายเหตเุกี�ยวกบัข ั�วตอ่ USB
ทา่นสามารถใชไ้ดท้ั�งขั�วตอ่ USB Type-C หรอืขั�วตอ่ Multi/Micro USB สําหรับการสื�อสารผา่น USB อยา่งไรก็ตาม ทา่นจะไมส่ามารถ
ใชก้ารสื�อสารผา่น USB โดยใชข้ั�วตอ่ทั�งสองขั�วในเวลาเดยีวกนั ใชข้ั�วตอ่ USB Type-C ในการจา่ยไฟและชารจ์แบตเตอรี� กลอ้งนี�ไม่
สามารถรับไฟจา่ยผา่นขั�วตอ่ Multi/Micro USB ได ้

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

หมายเหตเุกี�ยวกบัฝาปิดข ั�วตอ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาปิดขั�วตอ่กอ่นใชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ดา้นหนา้
ดา้นหลงั
ดา้นบน
ดา้นลา่ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เครื�องหมายนี�แสดงตําแหน่งการแตะเมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนที�ม ีNFC

NFC (Near Field Communication) คอืมาตรฐานระหวา่งประเทศสําหรับเทคโนโลยกีารสื�อสารไรส้ายระยะใกล ้

SLOT 1 (ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1)12.
SLOT 2 (ชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 2)13.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ดา้นลา่ง

กา้นล็อค1.
ชอ่งเสยีบแบตเตอรี�2.
ฝาปิดแบตเตอรี�
กอ่นจะตดิอปุกรณเ์สรมิ เชน่ ชดุอะแดปเตอรแ์บตเตอรี�แบบหลายกอ้น (แยกจําหน่าย) ใหถ้อดฝาปิดแบตเตอรี�
 

เมื�อตอ้งการถอดฝาปิดแบตเตอรี�
ดงึกา้นปลดฝาปิดแบตเตอรี� (A) ไปตามทศิทางของลกูศร จากนั�นถอดฝาปิดแบตเตอรี�

 

เมื�อตอ้งการใสฝ่าปิดแบตเตอรี�
ใสก่า้นบนฝาปิดแบตเตอรี�ดา้นหนึ�งในดา้นเสยีบ จากนั�นดนัฝาปิดแบตเตอรี�เขา้ไปโดยใหต้ดิกา้นบนฝั�งตรงขา้ม

3.
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ชอ่งอากาศเขา้
อยา่บงัชอ่งอากาศเขา้

4.

ชอ่งตอ่ขาตั�งกลอ้ง
รองรับสกร ู1/4-20 UNC
ใชข้าตั�งกลอ้งที�มสีกรยูาวไมเ่กนิ 5.5 มม. มฉิะนั�น ทา่นจะไมส่ามารถยดึกลอ้งไดอ้ยา่งแน่นหนา และอาจเกดิความเสยีหายกบักลอ้ง
ได ้

5.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ชุดดา้มจบั XLR

สว่นตา่งๆ ของตวักลอ้ง

สวติชแ์ละปุ่ มหมนุ

ที�ยดึไมโครโฟน1.
ที�ยดึสาย2.
สกรยูดึ3.
ฐาน Multi Interface4.
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สวติช ์ATT (INPUT1)
เลอืกระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานของขั�วตอ่ INPUT1 การตั�งคา่สวติชน์ี�จะทํางานเมื�อสวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ถกูตั�ง
คา่ไวท้ี� “MIC” หรอื “MIC+48V”

1.

สวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
เลอืกตวัเลอืกที�เหมาะสมกบัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัขั�วตอ่ INPUT1

2.

สวติช ์ATT (INPUT2)
เลอืกระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานของขั�วตอ่ INPUT2 การตั�งคา่สวติชน์ี�จะทํางานเมื�อสวติช ์INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ถกูตั�ง
คา่ไวท้ี� “MIC” หรอื “MIC+48V”

3.

สวติช ์INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
เลอืกตวัเลอืกที�เหมาะสมกบัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัขั�วตอ่ INPUT2

4.

สวติช ์LOW CUT (INPUT1)
ใชส้วติชน์ี�ลดเสยีงรบกวนที�ไมพ่งึประสงคโ์ดยการลดองคป์ระกอบความถี�ตํ�าของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1

5.

สวติช ์AUTO/MAN (INPUT3)
เลอืกวธิ ี(อตัโนมตั/ิดว้ยตนเอง) สําหรับการปรับระดบัเสยีงของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT3

6.

สวติช ์AUTO/MAN (INPUT1)
เลอืกวธิ ี(อตัโนมตั/ิดว้ยตนเอง) สําหรับการปรับระดบัเสยีงของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1

7.

ปุ่ มหมนุ AUDIO LEVEL (INPUT1)
ปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1

8.

สวติช ์AUTO/MAN/LINK (INPUT2)
เลอืกวธิ ี(อตัโนมตั/ิดว้ยตนเอง/เชื�อมโยง INPUT1) สําหรับการปรับระดบัเสยีงของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2

9.

ปุ่ มหมนุ AUDIO LEVEL (INPUT2)
ปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2

10.

สวติช ์LOW CUT (INPUT2)11.
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พอรต์และข ั�วตอ่

หมายเหตุ

อยา่สมัผัสชอ่งตอ่ตา่งๆ ดว้ยมอืเปลา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใสช่ดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย)

การบนัทกึเสยีงโดยใชอ้ะแดปเตอร ์XLR ของดา้มจับ (ที�ใหม้าดว้ย)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ใชส้วติชน์ี�ลดเสยีงรบกวนที�ไมพ่งึประสงคโ์ดยการลดองคป์ระกอบความถี�ตํ�าของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2

ปุ่ มหมนุ AUDIO LEVEL (INPUT3)
ปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT3

12.

สวติช ์INPUT SELECT
เลอืกสญัญาณเสยีงเขา้สําหรับการบนัทกึเสยีงไปยงัชอ่งสญัญาณของกลอ้งที�ตดิอยู่

13.

สวติช ์HANDLE AUDIO
เปิดใชง้านสญัญาณเสยีงเขา้จากอะแดปเตอร ์XLR

14.

ขั�วตอ่ INPUT3 (ขั�วตอ่มนิสิเตอรโิอ รองรับไฟเลี�ยงแบบ Plug-in)1.
กา้นปลด2.
ขั�วตอ่ INPUT2 (XLR/TRS 3 ขา ตวัเมยี รองรับไฟเลี�ยงแบบ Phantom)3.
ขั�วตอ่ INPUT1 (XLR/TRS 3 ขา ตวัเมยี รองรับไฟเลี�ยงแบบ Phantom)4.
พอรต์ Micro USB5.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การส ั�งงานจอภาพโดยการสมัผสั

ทา่นสามารถสั�งงานตา่งๆ โดยการสมัผัสจอภาพ ซึ�งมกีารใชง้านที�เขา้ใจงา่ย เชน่ การโฟกสัที�หนา้จอถา่ยภาพ และการสั�งงานหนา้จอดู
ภาพ

การส ั�งงานโดยการสมัผสั (บนหนา้จอถา่ยภาพ)

แตะจอภาพเพื�อระบตํุาแหน่งที�ตอ้งการโฟกสั (โฟกสัโดยแตะจอ)
แตะวตัถบุนจอภาพที�ตอ้งการใชฟั้งกช์ั�นการตดิตามโดยการสมัผัส (ตดิตามโดยแตะจอ)

การส ั�งงานโดยการสมัผสั (บนหนา้จอดภูาพ)

ในระหวา่งการแสดงภาพเดยีว ใหปั้ดหนา้จอไปทางซา้ยหรอืขวา เพื�อเลื�อนไปยงัภาพกอ่นหนา้หรอืภาพถดัไป

ในระหวา่งการแสดงภาพเดยีว ทา่นสามารถขยายหรอืยอ่ภาพที�แสดงไดโ้ดยการแตะดว้ยสองนิ�วแลว้เลื�อนนิ�วออกจากกนัหรอืเขา้หากนั
(กางนิ�ว/หบุนิ�ว)

ทา่นสามารถแตะจอภาพสองครั�งเพื�อขยายภาพนิ�งหรอืออกจากภาพที�ขยายอยู่
ในระหวา่งการดภูาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถเริ�มหรอืหยดุการเลน่ชั�วคราวไดโ้ดยการสั�งงานดว้ยการสมัผัส

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส
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ความไวสมัผัส
การโฟกสัดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ)
เริ�มตน้การตดิตามดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (ตดิตามโดยแตะจอ)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชง้านปุ่ มควบคมุ

จากหนา้จอเมนูหรอืหนา้จอที�แสดงขึ�นเมื�อกดปุ่ ม Fn ทา่นสามารถยา้ยกรอบการเลอืกไดโ้ดยการหมนุปุ่ มควบคมุ หรอืโดยการกดดา้นบน/
ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ รายการที�เลอืกจะไดรั้บการยนืยนัเมื�อทา่นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ

ฟังกช์ั�น DISP (การตั�งคา่แสดงผล), SHUTTER (อตัโนมตั/ิแมนนวล Tv), ZEBRA (เลอืกการแสดงลายทาง) และ PEAKING
(เลอืกการแสดงจดุสงูสดุ) ถกูกําหนดไวท้ี�ดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�นที�เลอืกให ้
ดา้นซา้ย/ขวา/ลา่ง และตรงกลางของปุ่ มควบคมุ รวมทั�งการหมนุของปุ่ มควบคมุได ้
ในระหวา่งที�ดภูาพ ทา่นสามารถเรยีกดภูาพถดัไป/ภาพกอ่นหนา้ไดโ้ดยการกดดา้นขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุหรอืการหมนุปุ่ มควบคมุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
การเปลี�ยนฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุชั�วคราว (การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ มเลอืก

ทา่นสามารถเลื�อนพื�นที�โฟกสัไดโ้ดยการกดปุ่ มเลอืกในทศิทางขึ�น/ลง/ซา้ย/ขวา ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นที�จะเปิดใชง้านเมื�อกดที�ตรง
กลางปุ่ มเลอืกไดเ้ชน่กนั

วางนิ�วลงที�ดา้นบนของปุ่ มเลอืก เพื�อใหใ้ชง้านไดแ้มน่ยํายิ�งขึ�น
ทา่นสามารถเลื�อนพื�นที�โฟกสัเมื�อตั�ง [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นพารามเิตอรต์อ่ไปนี�:

[โซน]
[จดุ: S] / [จดุ: M] / [จดุ: L]
[จดุขยาย]
[ตดิตาม: โซน]
[ตดิตาม: จดุ S] / [ตดิตาม: จดุ M] / [ตดิตาม: จดุ L]
[ตดิตาม: จดุขยาย]

ในการตั�งคา่เริ�มตน้ ฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] จะถกูกําหนดใหก้บัตรงกลางของปุ่ มเลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)
มาตรฐานโฟกสั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ ม MODE (โหมด)

ใชปุ้่ ม MODE (โหมด) เพื�อเลอืกโหมดการถา่ยที�เหมาะสมสําหรับวตัถแุละวตัถปุระสงคข์องการถา่ย

กดปุ่ ม MODE ใชปุ้่ มควบคมุเพื�อเลอืกโหมดถา่ยภาพที�ตอ้งการ จากนั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ

รายละเอยีดของโหมดการถา่ย

โหมดถา่ยภาพจะแบง่ออกเป็นโหมดการถา่ยภาพนิ�ง โหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว และโหมดเรยีกใชก้ารบนัทกึ

(A) โหมดการถา่ยภาพนิ�ง
(B) โหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
(C) โหมดเรยีกใชก้ารบนัทกึ

คาํแนะนํา
รายการเมนูที�แสดงจะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ

(A) โหมดการถา่ยภาพนิ�ง
โหมดการถา่ยที�ทา่นเลอืกจะกําหนดวธิกีารปรับรรัูบแสง (คา่ F) และความเร็วชตัเตอร์

ไอคอน
โหมด
ถา่ย
ภาพ

คาํอธบิาย

(อตัโนมตัิ
อจัฉรยิะ)

อตัโนมตัิ
อจัฉรยิะ กลอ้งจะถา่ยภาพดว้ยการจําแนกบรรยากาศอตัโนมตัิ

P โปรแกรม
อตัโนมตัิ

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ทา่นสามารถตั�งคา่ฟัง
กช์ั�นถา่ยภาพ เชน่ [ ISO]

A
กําหนด
คา่รรัูบ
แสง

คา่รรัูบแสงจะมคีวามสําคญัสงู และความเร็วชตัเตอรจ์ะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตั ิเลอืกการตั�งคา่นี�เมื�อ
ทา่นตอ้งการละลายฉากหลงัหรอืโฟกสัทั�งหนา้จอ
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(B) โหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

วธิตีั�งคา่ระดบัแสงในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] →
[ชนดิควบคมุรับแสง]
เมื�อต ั�งคา่ [ชนดิควบคมุรบัแสง] ไปที� [โหมด P/A/S/M]:
MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [โหมดรับแสง] หรอื [ โหมดรับแสง] → เลอืกโหมดปรับระดบัแสงที�ตอ้งการ
จาก P/A/S/M
เมื�อต ั�งคา่ [ชนดิควบคมุรบัแสง] ไปที� [โหมดรบัแสงที�ปรบั]:
สามารถสลบัคา่รรัูบแสง ความเร็วชตัเตอร ์และความไวแสง ISO ระหวา่งการตั�งคา่อตัโนมตักิบัการตั�งคา่ดว้ยตวัเองโดยการกดปุ่ ม IRIS
(มา่นตา) / ปุ่ ม SHUTTER (ชตัเตอร)์ / ปุ่ ม ISO (ความไวแสง ISO) คา้งไว ้ถา้ทา่นเลอืกการตั�งคา่ดว้ยตวัเอง ใหห้มนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/
หลงั หรอืปุ่ มควบคมุ แลว้ตั�งคา่ที�ตอ้งการ  
ในโหมดการตั�งคา่ดว้ยตวัเอง สามารถล็อคคา่ตา่งๆ ไดโ้ดยการกดปุ่ ม IRIS / ปุ่ ม SHUTTER / ปุ่ ม ISO ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นนี�ป้องกนั
ไมใ่หค้า่ตา่งๆ ถกูเปลี�ยนโดยไมต่ั�งใจ

(C) โหมดเรยีกใชก้ารบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อตัโนมตัอิจัฉรยิะ
โปรแกรมอตัโนมตัิ
กําหนดคา่รรัูบแสง
กําหนดชตัเตอรส์ปีด
ปรับระดบัแสงเอง
ชนดิควบคมุรับแสง
ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง
สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง
ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง
บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง

ไอคอน
โหมด
ถา่ย
ภาพ

คาํอธบิาย

S
กําหนด
ชตัเตอร์
สปีด

ความเร็วชตัเตอรจ์ะมคีวามสําคญัสงู และคา่รรัูบแสงจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตั ิเลอืกการตั�งคา่นี�เมื�อ
ทา่นตอ้งการถา่ยวตัถทุี�เคลื�อนที�ดว้ยความเร็วสงูใหค้มชดั หรอืเมื�อทา่นตอ้งการถา่ยภาพเสน้ทางของนํ�า
หรอืแสง

M
ปรับ
ระดบั
แสงเอง

ปรับทั�งคา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตนเอง ทา่นสามารถถา่ยดว้ยคา่ระดบัแสงที�ตอ้งการได ้

ไอคอน โหมดถา่ยภาพ คาํอธบิาย

 (ภาพเคลื�อนไหว) ภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถตั�งคา่โหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

S&Q สโลและควกิโมชั�น ทา่นสามารถตั�งคา่โหมดปรับระดบัแสงสําหรับการถา่ยสโลวแ์ละควกิโมชั�นได ้

ไอคอน โหมดถา่ยภาพ คาํอธบิาย

MR
ใชค้า่การตั�ง

คา่กลอ้ง

ทา่นสามารถเรยีกการตั�งคา่โหมดและตวัเลขตา่งๆ ที�ใชบ้อ่ย ซึ�งไดบ้นัทกึ* ไวล้ว่งหนา้ จากนั�นจงึถา่ย
ภาพ 

ใน [ บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง] ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่การถา่ยภาพตา่งๆ ได ้เชน่ โหมดปรับระดบัแสง (P / A / S /
M) คา่รรัูบแสง (คา่ F) และความเร็วชตัเตอร์

*
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การใชปุ้่ ม MENU

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ ม MENU

หนา้จอเมนูจะแสดงขึ�นเมื�อกดปุ่ ม MENU ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่เกี�ยวกบัการทํางานทั�งหมดของกลอ้งได ้ซึ�งรวมถงึการถา่ย
และการดภูาพ และทา่นสามารถสั�งงานฟังกช์ั�นจากหนา้จอเมนูไดเ้ชน่กนั

(A) แท็บเมนู
แท็บเมนูจะไดรั้บการจัดหมวดหมูต่ามสถานการณก์ารใชง้าน เชน่ การถา่ยภาพ การดภูาพ การตั�งคา่เครอืขา่ย เป็นตน้

(B) กลุม่เมนู
รายการเมนูในแตล่ะแท็บจะไดรั้บการจัดกลุม่ตามการทํางาน 
หมายเลขที�กําหนดใหก้บักลุม่คอืเลขลําดบัในแท็บ ดทูี�หมายเลขดงักลา่วเพื�อใหท้ราบตําแหน่งของกลุม่ที�กําลงัใช ้

(C) รายการเมนู
เลอืกฟังกช์ั�นที�ทา่นตอ้งการตั�งคา่หรอืสั�งงาน

คาํแนะนํา
ชื�อของแท็บหรอืกลุม่ที�เลอืกจะแสดงขึ�นที�สว่นบนของหนา้จอ

เมื�อตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] เป็น [เปิด] จะไมส่ามารถแตะเพื�อสั�งงานผา่นหนา้จอเมนูได ้

การทาํงานเบื�องตน้บนหนา้จอเมนู
กดปุ่ ม MENU เพื�อแสดงหนา้จอเมนู1.
เลื�อนไปมาภายในผังเมนู และคน้หารายการเมนูที�ตอ้งการโดยการกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ

รายการเมนูที�แสดงสําหรับโหมดการถา่ยภาพนิ�งและโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะแตกตา่งกนั

2.
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คาํแนะนํา
ทา่นสามารถแสดงหนา้จอเมนูไดโ้ดยกําหนดฟังกช์ั�น [MENU] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเองโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนด
เอง] จากนั�นกดคยีด์งักลา่ว

ความสมัพนัธร์ะหวา่งโหมดถา่ยภาพและหนา้จอเมนู
กลุม่เมนูและรายการเมนูที�แสดงในแท็บ [การถา่ยภาพ], [ระดบัแสง/ส]ี และ [โฟกสั] จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ

โหมดการถา่ยภาพนิ�ง (AUTO/P/A/S/M)

รายการเมนูสําหรับการถา่ยภาพนิ�งจะแสดงขึ�น*

โหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (  /S&Q)

รายการเมนูสําหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะแสดงขึ�น

(A) แท็บเมนู
(B) กลุม่เมนู
(C) รายการเมนู

กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุเพื�อเลอืกรายการเมนู
หนา้จอการตั�งคา่หรอืหนา้จอการสั�งงานสําหรับรายการที�เลอืกจะแสดงขึ�นบนจอภาพ

3.

เลอืกพารามเิตอรห์รอืสั�งงานฟังกช์ั�นนั�นๆ

ในกรณีที�ตอ้งการยกเลกิการเปลี�ยนแปลงพารามเิตอร ์ใหก้ดปุ่ ม MENU และกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

4.

กดปุ่ ม MENU เพื�อออกจากหนา้จอเมนู
ทา่นจะกลบัไปยงัหนา้จอการถา่ยหรอืหนา้จอดภูาพ

5.

เนื�องจากทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ ม REC (การบนัทกึ) แมข้ณะอยูใ่นโหมดการถา่ยภาพนิ�ง รายการเมนูพื�นฐานสําหรับภาพเคลื�อนไหวบางสว่น
จงึแสดงขึ�นดว้ย

*
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ไอคอนที�ใชใ้น “คูม่อืชว่ยเหลอื”
: รายการเมนูที�แสดงในโหมดการถา่ยภาพนิ�ง (AUTO/P/A/S/M)
: รายการเมนูที�แสดงในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (Movie/S&Q)
: รายการเมนูที�แสดงทั�งในโหมดการถา่ยภาพนิ�งและโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
แสดงเมนูของฉันกอ่น
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
การใชปุ้่ ม MODE (โหมด)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ มกาํหนดเอง

ถา้ทา่นกําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยใหก้บัปุ่ มที�กําหนดเอง (1-6) ไวล้ว่งหนา้ ทา่นจะสามารถเรยีกฟังกช์ั�นเหลา่นั�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพยีงกด
ปุ่ มดงักลา่วในระหวา่งการถา่ยหรอืการดภูาพ
ตามคา่เริ�มตน้จะมกีารกําหนดฟังกช์ั�นที�แนะนําใหก้บัปุ่ มที�กําหนดเองไวแ้ลว้

การตรวจสอบ/เปลี�ยนแปลงฟงักช์ ั�นของปุ่ มที�กาํหนดเอง
ทา่นสามารถตรวจสอบฟังกช์ั�นที�ไดกํ้าหนดใหก้บัแตล่ะปุ่ มในขณะนั�น โดยทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�
MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง], [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนด
เอง]
หากทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงฟังกช์ั�นของปุ่ มที�กําหนดเอง ใหก้ดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุขณะที�เลอืกปุ่ มกําหนดเองปุ่ มนั�นๆ ฟังกช์นัที�
สามารถกําหนดใหก้บัปุ่ มดงักลา่วไดจ้ะปรากฏขึ�น เลอืกฟังกช์ั�นที�ทา่นตอ้งการ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ ม Fn (ฟงักช์ ั�น)

หากทา่นกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) ระหวา่งการถา่ยภาพ เมนูที�มฟัีงกช์ั�นที�ใชบ้อ่ย เชน่ ระดบัการบนัทกึเสยีงและโหมดโฟกสั จะปรากฏบนหนา้
จอ (เมนูฟังกช์ั�น) ซึ�งจะชว่ยใหท้า่นสามารถเขา้ถงึฟังกช์ั�นตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ตวัอยา่งของเมนฟูงักช์ ั�น
รายการที�แสดงจะแตกตา่งกนัไปตามสถานะของกลอ้ง

คาํแนะนํา
ใช ้MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] →[ตั�งคา่เมนู Fn] เพื�อบนัทกึฟังกช์ั�นโปรดของทา่นในเมนูฟังกช์ั�น ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�น
สําหรับการถา่ยภาพนิ�งได ้12 ฟังกช์ั�น และฟังกช์ั�นสําหรับถา่ยภาพเคลื�อนไหวไดอ้กี 12 ฟังกช์ั�น

เมื�อตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] เป็น [เปิด] จะไมส่ามารถแตะเพื�อสั�งงานผา่นหนา้จอเมนูได ้

เมื�อตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] เป็น [เปิด] ทา่นสามารถเปิด [ตั�งคา่เมนู Fn] โดยกดไอคอนในเมนูฟังกช์ั�นคา้งไวไ้ดเ้ชน่กนั

กดปุ่ ม Fn (ฟงักช์ ั�น)1

กดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ เพื�อเลอืกฟงักช์ ั�นที�ตอ้งการกาํหนด2
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เมื�อตอ้งการปรบัการต ั�งคา่จากหนา้จอต ั�งคา่โดยเฉพาะ
เลอืกไอคอนสําหรับฟังกช์ั�นที�ตอ้งการ จากนั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ หนา้จอตั�งคา่เฉพาะสําหรับฟังกช์ั�นจะปรากฏขึ�น ปรับการตั�งคา่
ตามคําแนะนําการใชง้าน (A)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่เมนู Fn
การใชปุ้่ ม DISP (การตั�งคา่การแสดงผล)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพื�อเลอืกคา่ที�ตอ้งการ แลว้กดที�ตรงกลางของปุ่ มควบคมุ

บางฟังกช์ั�นสามารถปรับละเอยีดไดโ้ดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงั

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ ม DISP (การต ั�งคา่การแสดงผล)

เมื�อกดปุ่ ม DISP (การตั�งคา่การแสดงผล) ทา่นสามารถเปลี�ยนเนื�อหาที�แสดงบนหนา้จอในระหวา่งการถา่ยและการดภูาพได ้จอภาพจะ
สลบัการแสดงในแตล่ะครั�งที�กดปุ่ ม DISP

ระหวา่งการถา่ยภาพ
แสดงขอ้มลูทั�งหมด → ไมแ่สดงขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ระดบั → แสดงขอ้มลูทั�งหมด

ระหวา่งเปิดดภูาพ
แสดงขอ้มลู → ฮสิโตแกรม → ไมแ่สดงขอ้มลู → แสดงขอ้มลู

ถา้ภาพมบีรเิวณที�เปิดรับแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไป สว่นที�สอดคลอ้งกนัจะกะพรบิบนการแสดงฮสิโตแกรม (การเตอืนการรับแสง
มากเกนิไป/นอ้ยเกนิไป)
การตั�งคา่สําหรับการแสดงภาพสามารถใชก้บั [ แสดงภาพอตัโนมตั]ิ ไดเ้ชน่กนั

หมายเหตุ
เนื�อหาและตําแหน่งของเนื�อหาที�แสดงในภาพประกอบเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นั�น และอาจแตกตา่งจากการแสดงผลจรงิ
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ DISP (แสดงจอ)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ มลบ

ทา่นสามารถลบภาพที�กําลงัแสดงในปัจจบุนัไดโ้ดยกดปุ่ ม (ลบ)

เมื�อขอ้ความการยนืยนัปรากฏขึ�นหลงัจากที�กดปุ่ ม  (ลบ) ใหใ้ชปุ้่ มควบคมุเพื�อเลอืก [ลบ] แลว้กดที�ตรงกลาง
ทา่นสามารถลบภาพจํานวนสองภาพขึ�นไปพรอ้มกนัได ้
เลอืก MENU →  (เลน่) → [ลบ] → [ลบ] จากนั�นเลอืกภาพที�ตอ้งการลบ

คาํแนะนํา
นอกจากหนา้จอการแสดงภาพเดยีว ทา่นสามารถใชปุ้่ ม  (ลบ) เพื�อสั�งงานตอ่ไปนี�ไดด้ว้ย
คยีท์ี�กําหนดเอง
คําแนะนําในกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)
หนา้ยนืยนัการลบ
การใชปุ้่ มกําหนดเอง
คําแนะนําในกลอ้ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และปุ่ มหมนุดา้นหลงั

ทา่นสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้ (A) หรอืปุ่ มหมนุดา้นหลงั (B) เพื�อเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีตอ่ไปนี�:

เมื�อทา่นตอ้งการปรับคา่รรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอร์
เมื�อทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่กลอ้งในระหวา่งการถา่ย

ในระหวา่งการดภูาพ ทา่นสามารถหมนุปุ่ มหมนุเพื�อเรยีกดภูาพตา่งๆ

ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�น [การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน] เพื�อกําหนดฟังกช์ั�นที�ทา่นตอ้งการใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และเรยีกฟัง
กช์ั�นเหลา่นั�นเมื�อตอ้งการไดอ้กีดว้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดคา่รรัูบแสง
กําหนดชตัเตอรส์ปีด
ปรับระดบัแสงเอง
ชนดิควบคมุรับแสง
การเปลี�ยนฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุชั�วคราว (การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน)
ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ
หมนุ Av/Tv

เลอืกปุ่ มหมนุ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชแ้ป้นพมิพ์

เมื�อจําเป็นตอ้งพมิพต์วัอกัษรดว้ยตวัเอง แป้นพมิพจ์ะแสดงขึ�นบนหนา้จอ สําหรับตวัอยา่งของฟังกช์ั�นที�ใชแ้ป้นพมิพ ์โปรดดทูี� "หวัขอ้ที�
เกี�ยวขอ้ง" ที�ดา้นลา่งของหนา้นี�

ดา้นลา่งนี�จะอธบิายขั�นตอนสําหรับการป้อนตวัอกัษร

ชอ่งใสข่อ้ความ  
ตวัอกัษรที�พมิพจ์ะแสดงขึ�นบนหนา้จอ

1.

สลบัประเภทตวัอกัษร  
การกดคยีแ์ตล่ะครั�งจะเป็นการสลบัระหวา่งพยญัชนะ ตวัเลข และสญัลกัษณ์

2.

แป้นพมิพ ์ 
การกดคยีแ์ตล่ะครั�งจะทําใหอ้กัขระที�ตรงกบัคยีนั์�นแสดงขึ�นทลีะตวัตามลําดบั เมื�อตอ้งการเปลี�ยนตวัอกัษรตวัพมิพเ์ล็กเป็นตวัพมิพ์
ใหญ ่ใหก้ด  (ลกูศรขึ�น)

3.

 (ลกูศรซา้ย)  
เลื�อนเคอรเ์ซอรใ์นชอ่งใสข่อ้มลูไปทางซา้ย

4.

 (ลกูศรขวา) 
เลื�อนเคอรเ์ซอรใ์นชอ่งใสข่อ้มลูไปทางขวา คยีน์ี�สามารถใชเ้พื�อจบการป้อนอกัขระที�กําลงัแกไ้ขอยูแ่ละเลื�อนไปยงัอกัขระถดัไปเชน่
กนั

5.

 (ลบ) 
ลบตวัอกัษรที�อยูห่นา้เคอรเ์ซอร์

6.

 (ลกูศรขึ�น)  
สลบัตวัอกัษรเป็นตวัพมิพใ์หญห่รอืตวัพมิพเ์ล็ก

7.

 (วรรค) 
เวน้วรรค

8.

OK 
กดคยีน์ี�หลงัจากป้อนอกัขระ เพื�อจบการป้อนอกัขระ

9.

ใชปุ้่ มควบคมุเพื�อเลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ปยงัคยีท์ ี�ตอ้งการ

แตล่ะครั�งที�กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ อกัขระจะมกีารเปลี�ยนแปลง
เมื�อตอ้งการเปลี�ยนตวัอกัษรเป็นตวัพมิพใ์หญห่รอืตวัพมิพเ์ล็ก ใหก้ด  (ลกูศรขึ�น)

1

เมื�ออกัขระที�ทา่นตอ้งการป้อนปรากฏขึ�น ใหก้ด  (ลกูศรขวา) เพื�อยนืยนัอกัขระ

โปรดป้อนอกัขระทลีะตวั หากยงัไมไ่ดย้นืยนัอกัขระ ทา่นจะไมส่ามารถป้อนอกัขระถดัไปได ้
แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดก้ด  (ลกูศรขวา) อกัขระที�ป้อนจะไดรั้บการยนืยนัโดยอตัโนมตัหิลงัจากผา่นไปครูห่นึ�ง

2

หลงัจากที�ป้อนอกัขระท ั�งหมดแลว้ ใหก้ด [ตกลง] เพื�อจบการป้อนอกัขระ

ถา้ตอ้งการยกเลกิการป้อนขอ้ความ เลอืก [ยกเลกิ]

3
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขอ้มลูลขิสทิธิ�
ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่
LAN มสีาย(USB-LAN)
แกไ้ขชื�ออปุกรณ์
ความปลอดภยั (IPsec)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ไอคอนพื�นฐาน

หวัขอ้นี�จะอธบิายการแสดงผลของหนา้จอเมื�อโหมดการถา่ยเป็น  (โหมดรับแสงที�ปรับ) สําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหว และ 
(โปรแกรมอตัโนมตั)ิ สําหรับการถา่ยภาพนิ�ง

ตวัอยา่งตอ่ไปนี�จะอธบิายการแสดงผลเมื�อหนา้จออยูใ่นโหมดแสดงขอ้มลูทั�งหมด
เนื�อหาที�แสดงและตําแหน่งของการแสดงจะใชเ้พื�อการอา้งองิเทา่นั�น และอาจแตกตา่งจากที�แสดงจรงิ ไอคอนบางสว่นอาจไมแ่สดง
ขึ�น ซึ�งขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่กลอ้ง

ขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

ในระหวา่งการถา่ยภาพนิ�ง

ตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี�  (โหมดรับแสงที�ปรับ)1.
หมายเลขชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�บนัทกึขอ้มลูที�กําลงัถา่ย2.
เวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดสํ้าหรับชอ่งเสยีบที�แสดงในปัจจบุนั3.
[ รปูแบบไฟล]์ ถกูตั�งไวท้ี� [XAVC S HD]4.
[ ตั�งภาพเคลื�อนไหว] ถกูตั�งไวท้ี� [60p 50M 4:2:0 8bit]5.
ระดบัแบตเตอรี�ที�เหลอื6.
[ SteadyShot] ถกูตั�งไวท้ี� [ปกต]ิ7.
[ โหมดวดัแสง] ถกูตั�งไวท้ี� [หลายจดุ]8.
NFC ทํางาน [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ภายใต ้[ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] เป็น [เปิด]9.
[ สมดลุยแ์สงสขีาว] ถกูตั�งไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ10.
เลอืก [ตวัปรับชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั]ิ ไว ้11.
[ สรา้งสรรคล์คุ] ถกูตั�งไวท้ี� [ST]12.
[ โปรไฟลภ์าพ] ถกูตั�งไวท้ี� [ปิด]13.
[ โหมดโฟกสั] ถกูตั�งไวท้ี� [AF ตอ่เนื�อง]14.
[ บรเิวณปรับโฟกสั] ถกูตั�งไวท้ี� [กวา้ง]15.
[ หนา้/ตากอ่นใน AF] ถกูตั�งไวท้ี� [เปิด]16.
[  ความเร็วการซมู] ภายใต ้[ ความเร็วซมูที� 1 ] เป็น [1 (ชา้)]17.
เวลาการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจรงิ18.
ความเร็วชตัเตอร์19.
[แสดงระดบัเสยีง] ถกูตั�งไวท้ี� [เปิด]20.
คา่เปิดหนา้กลอ้ง21.
การชดเชยแสง22.
[ ISO] ถกูตั�งไวท้ี� [ISO AUTO] (ระบบจะแสดงคา่ ISO ที�กลอ้งกําหนดโดยอตัโนมตั)ิ23.
ตั�งคา่ [  การถา่ยภาพ] เป็น [เปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ และพื�นที�ที�บนัทกึไดเ้ป็นขนาดเทยีบเทา่ Super 35 มม.24.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รายการไอคอนบนจอภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี�  (โปรแกรมอตัโนมตั)ิ1.
จํานวนภาพนิ�งที�สามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�แสดงอยูใ่นขณะนี�2.
แสดงเมื�อตั�งคา่ [ไฟชว่ย AF] เป็น [อตัโนมตั]ิ และกลอ้งตรวจพบวา่ตอ้งใชไ้ฟชว่ย AF3.
[อตัราสว่นภาพ] ถกูตั�งไวท้ี� [3:2]4.
[ขนาดภาพ JPEG] ถกูตั�งไวท้ี� [L: 5.1M]5.
[สลบั JPEG/HEIF] ถกูตั�งไวท้ี� [JPEG] [คณุภาพ JPEG] ถกูตั�งไวท้ี� [ละเอยีด]6.
[โหมดขบัเคลื�อน] ถกูตั�งไวท้ี� [ถา่ยภาพเดี�ยว]7.
[ ISO] ถกูตั�งไวท้ี� [ISO AUTO]8.
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คาํแนะนําในกลอ้ง

[คําแนะนําในกลอ้ง] จะแสดงรายละเอยีดของรายการ MENU รายการ Fn (ฟังกช์ั�น) และการตั�งคา่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เลอืก MENU หรอืรายการ Fn ที�ทา่นตอ้งการดคูาํอธบิาย แลว้กดปุ่ ม  (ลบ) (A)

รายละเอยีดของรายการจะแสดงขึ�น

1
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การชารจ์กอ้นแบตเตอรี�โดยใชเ้ครื�องชารจ์

ใสแ่บตเตอรี�ในเครื�องชารจ์แบตเตอรี�

ใสแ่บตเตอรี�ในแทน่ชารจ์แบตเตอรี�ใหต้รงตามทศิทางของเครื�องหมาย  (สามเหลี�ยม)
เลื�อนแบตเตอรี�จนสดุ

1

ตอ่สายไฟ (ที�ใหม้าดว้ย) เขา้กบัเครื�องชารจ์แบตเตอรี� แลว้เสยีบเครื�องชารจ์แบตเตอรี�เขา้กบัเตา้รบัตดิผนงั

เมื�อเริ�มการชารจ์ ไฟ CHARGE (A) จะตดิสวา่งเป็นสสีม้
ทา่นสามารถตรวจสอบสถานะการชารจ์โดยประมาณดว้ยไฟแสดงสถานะการชารจ์ (B) ที�แสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี� (สสีม้หมาย
ถงึแสงของไฟ)
เมื�อไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชารจ์สวา่งขึ�นดบัลงทนัท ีแสดงวา่แบตเตอรี�ชารจ์เต็มแลว้

ระดบัการชารจ์ที�แสดงโดยไฟแสดงสถานะการชารจ์และเปอรเ์ซน็ตใ์นตารางดา้นบนเป็นคําแนะนําโดยสงัเขป
สถานะจรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามอณุหภมูแิวดลอ้มและสภาพของแบตเตอรี�

2

สถานะการชารจ์ ไฟ CHARGE /ไฟแสดงสถานะการชารจ์

ทนัทหีลงัจากใสแ่บตเตอรี� - 30%

30% - 60%

60% - 90%

90% - ชารจ์เต็มแลว้

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

กอ่นการชารจ์ โปรดอา่น “หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใส/่การถอดแบตเตอรี�
หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เวลาในการชารจ์ (ชารจ์เต็ม): เวลาในการชารจ์คอืประมาณ 150 นาที
เวลาในการชารจ์ขา้งตน้คอืเวลาสําหรับกรณีที�ชารจ์แบตเตอรี�ซ ึ�งไมม่ปีระจเุลยที�อณุหภมู ิ25°C การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่นี�
ข ึ�นอยูก่บัเงื�อนไขหรอืสถานการณก์ารใชง้าน
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การใส/่การถอดแบตเตอรี�

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

เลื�อนสวติชท์ ี�ฝาปิดชอ่งแบตเตอรี� เพื�อเปิดฝา1

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

ปิดฝา แลว้เลื�อนสวติชไ์ปที�ดา้น LOCK3
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์กอ้นแบตเตอรี�โดยใชเ้ครื�องชารจ์
การชารจ์แบตเตอรี�ขณะที�แบตเตอรี�ใสอ่ยูใ่นกลอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การชารจ์แบตเตอรี�ขณะที�แบตเตอรี�ใสอ่ยูใ่นกลอ้ง

ทา่นสามารถใชส้าย USB เพื�อชารจ์จากแหลง่จา่ยไฟภายนอก เชน่ อะแดปเตอร ์AC USB หรอืแบตเตอรี�พกพาที�มจํีาหน่ายตามทอ้ง
ตลาด  
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�รองรับ USB-PD (USB Power Delivery) เขา้กบักลอ้ง จะสามารถชารจ์แบบเร็วได ้

หมายเหตุ
ไมส่ามารถใชข้ั�วตอ่ Multi/Micro USB เพื�อชารจ์ทาง USB ได ้ใหใ้ชข้ั�วตอ่ USB Type-C ในการชารจ์แบตเตอรี�

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

ไมส่ามารถรับประกนัการชารจ์กบัคอมพวิเตอรแ์บบสั�งประกอบ คอมพวิเตอรด์ดัแปลง หรอืคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่ผา่นฮบั USB

กลอ้งอาจไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้งเมื�อใชอ้ปุกรณ ์USB อื�นในเวลาเดยีวกนั

ขอแนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ ์USB-PD ที�รองรับการจา่ย 9V/3A หรอื 9V/2A

กอ่นการชารจ์ โปรดอา่น “หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใส/่การถอดแบตเตอรี�
หมายเหตเุกี�ยวกบัแบตเตอรี�และการชารจ์แบตเตอรี�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปิดกลอ้งแลว้ตอ่แหลง่จา่ยไฟภายนอกเขา้กบัข ั�วตอ่ USB Type-C ที�กลอ้ง

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

ไฟชารจ์จะดบั เมื�อการชารจ์เสร็จสมบรูณ์

1

72



73



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชเ้ครื�องชารจ์แบตเตอรี�ในตา่งประเทศ

ทา่นสามารถใชเ้ครื�องชารจ์แบตเตอรี� (ที�ใหม้าดว้ย) ในประเทศหรอืภมูภิาคใด ๆ ก็ไดท้ี�แหลง่จา่ยไฟอยูภ่ายในชว่ง 100 V ถงึ 240 V AC
และ 50 Hz/60 Hz 
ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเทศ/ทอ้งที� อาจตอ้งใชห้วัแปลงปลั�กแปลงไฟเพื�อเชื�อมตอ่กบัเตา้รับตดิผนัง โปรดปรกึษาตวัแทนบรษัิททอ่งเที�ยว หรอื
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ พรอ้มทั�งเตรยีมหวัแปลงปลั�กไฟไปดว้ยลว่งหนา้

หมายเหตุ
หา้มใชต้วัแปลงความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์เนื�องจากอาจสง่ผลใหก้ารทํางานผดิพลาดได ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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การชารจ์ไฟจากเตา้รบัตดิผนงั

ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ฯลฯ เพื�อถา่ยภาพและดภูาพ ในขณะไดรั้บกระแสไฟจากเตา้รับตดิผนัง วธินีี�จะชว่ยประหยดัพลงังานแบตเตอรี�ของ
กลอ้งได ้
ขอแนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ ์USB-PD (USB Power Delivery) ที�รองรับการจา่ย 9V/3A

หมายเหตุ
ไมส่ามารถใชข้ั�วตอ่ Multi/Micro USB เพื�อจา่ยไฟทาง USB ได ้ใหใ้ชข้ั�วตอ่ USB Type-C ในการจา่ยไฟ

หากกลอ้งยงัคงเปิดอยู ่แบตเตอรี�จะไมช่ารจ์ไฟ แมว้า่จะเชื�อมตอ่กลอ้งกบัอะแดปเตอร ์AC ฯลฯ

ในบางสถานการณ ์อาจมกีารจา่ยพลงังานเสรมิจากแบตเตอรี�แมว้า่ทา่นจะใชอ้ะแดปเตอร ์AC ฯลฯ อยูก่็ตาม

อยา่ถอดแบตเตอรี�ออกขณะที�กําลงัชารจ์ไฟจากเตา้รับตดิผนัง ถา้ทา่นถอดแบตเตอรี�ออก กลอ้งจะปิด

การเชื�อมตอ่สาย USB เขา้กบักลอ้ง หรอืถอดสาย USB ออกจากกลอ้ง จะตอ้งทําขณะที�กลอ้งปิดอยู่

ระยะเวลาบนัทกึภาพตอ่เนื�องอาจสั�นลงขณะที�จา่ยพลงังานจากเตา้รับตดิผนัง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูกิลอ้งและแบตเตอรี�

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

ระบบจา่ยไฟภายนอกบางชนดิอาจทําใหไ้มส่ามารถสั�งงานในบางลกัษณะได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใส/่การถอดแบตเตอรี�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ใสแ่บตเตอรท์ ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอลงในกลอ้ง

กลอ้งจะไมเ่ปิดใชง้านถา้ไมม่แีบตเตอรี�เหลอือยู ่ใสแ่บตเตอรท์ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอลงในกลอ้ง

1

ตอ่สาย USB เขา้กบัข ั�วตอ่ USB Type-C ที�กลอ้ง2

ตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบตดิผนงัโดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC เป็นตน้3

เปิดกลอ้ง

ไอคอน ( ) ซึ�งระบวุา่ไดรั้บการจา่ยไฟทาง USB จะแสดงขึ�นบนจอภาพ และการจา่ยไฟจะเริ�มขึ�น

4
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การใส/่การถอดการด์หนว่ยความจาํ

อธบิายวธิกีารใสก่ารด์หน่วยความจํา (แยกจําหน่าย) เขา้ไปในกลอ้ง ทา่นสามารถใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type A และการด์
หน่วยความจํา SD รว่มกบักลอ้งนี�ได ้

เลื�อนสวติชท์ ี�ฝาปิดชอ่งการด์หนว่ยความจาํ เพื�อเปิดฝา1

ใสก่ารด์หนว่ยความจาํเขา้ไปในชอ่งเสยีบ 1

เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจําสองชดุ ใหใ้สก่ารด์อนัที�สองเขา้ในชอ่งเสยีบ 2
ทั�งชอ่งเสยีบ 1 และ ชอ่งเสยีบ 2 รองรับการด์หน่วยความจํา CFexpress Type A และการด์หน่วยความจํา SD
ใสก่ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type A โดยหนัดา้นฉลากเขา้หาจอภาพ และใสก่ารด์หน่วยความจํา SD โดยหนัดา้นขั�ว
สมัผัสเขา้หาจอภาพ ใสก่ารด์เขา้ไปจนกระทั�งมเีสยีงคลกิเขา้ที�

2

ปิดฝาปิด3
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คาํแนะนํา

เมื�อทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบักลอ้งนี�เป็นครั�งแรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์ในกลอ้ง เพื�อใหก้ารด์หน่วยความจํามปีระสทิธภิาพที�คงที�มากยิ�ง
ขึ�น

ทา่นสามารถเปลี�ยนชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําสําหรับการบนัทกึไดโ้ดยการเลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ ตั�งคา่สื�อ
บนัทกึ] → [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ตามการตั�งคา่เริ�มตน้จะใชช้อ่งเสยีบ 1

หากตอ้งการบนัทกึภาพเดยีวกนัในลงการด์หน่วยความจําสองชดุพรอ้มกนั หรอืจัดแบง่ภาพที�บนัทกึลงในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําทั�งสองชอ่ง
ตามประเภทของภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว) ใหเ้ลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [โหมดบนัทกึภาพ]

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

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การตดิ/การถอดเลนส์

ปิดกลอ้งกอ่นจะทําการใสห่รอืถอดเลนส์

ถอดฝาปิดตวักลอ้ง (A) ออกจากกลอ้งและถอดฝาปิดทา้ยเลนส ์(B) ออกจากดา้นหลงัเลนส์

ขอแนะนําใหใ้สฝ่าปิดหนา้เลนสเ์มื�อทา่นถา่ยภาพเสร็จแลว้

1

เมาทเ์ลนสโ์ดยใหเ้ครื�องหมายดชันสีขีาว (ดชันเีมาท)์ท ั�งสองบนเลนสแ์ละกลอ้งอยูใ่นแนวเดยีวกนั

ถอืกลอ้งควํ�าลงเพื�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

เลนสฮ์ดู
เราขอแนะนําใหท้า่นใชเ้ลนสฮ์ดูเพื�อป้องกนัไมใ่หแ้สงจากภายนอกเฟรมถา่ยภาพสง่ผลกระทบตอ่ภาพถา่ย ใสเ่ลนสฮ์ดูโดยใหตํ้าแหน่ง
ดชันทีี�เลนสแ์ละที�เลนสฮ์ดูตรงกนั
(อาจไมม่ดีชันเีลนสฮ์ดูบนเลนสบ์างรุน่)

หมายเหตุ

เมื�อทําการใส/่ถอดเลนส ์ใหทํ้าอยา่งรวดเร็วในบรเิวณที�ปลอดฝุ่ 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�ยื�นออกมาเพื�อซมูหรอืปรับโฟกสั

ใสเ่ลนสฮ์ดูใหถ้กูตอ้ง มฉิะนั�น เลนสฮ์ดูอาจไมม่ผีลหรอือาจจะมผีลตอ่ภาพเพยีงบางสว่น

ถอดเลนสฮ์ดูออกเมื�อใชแ้ฟลช เนื�องจากเลนสฮ์ดูจะไปปิดกั�นแสงแฟลชและอาจปรากฏเป็นเงาอยูใ่นภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสเ่ลนสเ์ขา้ไปตรงๆ
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การใสชุ่ดดา้มจบั XLR (ที�ใหม้าดว้ย)

การใสช่ดุดา้มจับ XLR ชว่ยใหท้า่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นตา่งๆ ของอะแดปเตอร ์XLR ได ้

การใสแ่ทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิ

ถอดฝาแทน่เสยีบ จากน ั�นตดิชุดดา้มจบั XLR เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface1

ขนัสกรใูหแ้นน่ท ั�งสองดา้นโดยใชเ้หรยีญ ฯลฯ2

ถอดสกรสูี�ตวัออกจากชดุดา้มจับ XLR1.
ใสแ่ทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิโดยใหส้ว่นที�ยื�นออกมาตรงกบัรอ่งในเมาทแ์ทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิ จากนั�นยดึเขา้กบัเมาทด์ว้ยสกรสูี�ตวั

ใชส้กรทูี�ใหม้ากบัชดุแทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิ

2.
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หมายเหตุ

ปิดกลอ้งกอ่นจะทําการใส/่ถอดดา้มจับ

เมื�อใสด่า้มจับเขา้กบักลอ้งแลว้ ใหข้นัสกรสูองตวัยดึดา้มจับใหแ้น่นหนา การใชด้า้มจับโดยไมไ่ดข้นัสกรยูดึดา้มจับอาจทําใหข้ั�วตอ่แทน่เสยีบ
Multi Interface เสยีหายหรอืทําใหก้ลอ้งรว่งหลดุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึเสยีงโดยใชอ้ะแดปเตอร ์XLR ของดา้มจับ (ที�ใหม้าดว้ย)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ใสแ่ผน่ปิดแทน่เสยีบอปุกรณเ์สรมิตามทศิทางที�แสดงในรปูตามเครื�องหมายลกูศรบนแผน่ปิด หากทา่นฝืนใสใ่นทศิทางตรงขา้ม
แผน่ปิดอาจไดรั้บความเสยีหาย
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การต ั�งภาษา วนัที�และเวลา

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

การรกัษาวนัที�และเวลาเอาไว้
กลอ้งนี�มแีบตเตอรี�แบบชารจ์ไดอ้ยูภ่ายในกลอ้งเพื�อเก็บขอ้มลูวนัที�และเวลา และการตั�งคา่อื�นๆ ไมว่า่จะเปิดหรอืปิดสวติชอ์ยู ่หรอืได ้
ชารจ์หรอืไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรี�ก็ตาม
หากตอ้งการชารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้ง ใหใ้สแ่บตเตอรี�เขา้กบักลอ้งแลว้ปิดสวติชผ์ลติภณัฑท์ิ�งไว ้24 ชั�วโมงขึ�นไป
ถา้นาฬกิามกีารรเีซต็ทกุครั�งที�ชารจ์แบตเตอรี� อาจเป็นเพราะแบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้งเสื�อมประสทิธภิาพ โปรดปรกึษา
ศนูยบ์รกิาร

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

นาฬกิาภายในกลอ้งอาจมคีวามคลาดเคลื�อนของเวลา ควรปรับเวลาเป็นประจํา

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เลื�อนสวติชเ์ปิด/ปิดไปที� “ ” (เปิด) เพื�อเปิดใชง้านกลอ้ง1

เลอืกภาษาที�ตอ้งการ จากน ั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ2

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดเ้ลอืก [ตกลง] ในหนา้จอยนืยนัทอ้งที�/วนัที�/เวลา จากน ั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ3

เลอืกตาํแหนง่ทางภมูศิาสตรท์ ี�ตอ้งการ ต ั�งคา่ [ปรบัเวลาฤดรูอ้น] จากน ั�นกดที��ตรงกลาง

การเปิด/ปิด [ปรับเวลาฤดรูอ้น] สามารถทําไดโ้ดยใชส้ว่นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ

4

ต ั�งคา่รปูแบบวนัที� (ปี/เดอืน/วนั) แลว้กดที�ตรงกลาง5

กาํหนดวนัที�และเวลา (ช ั�วโมง/นาท/ีวนิาท)ี แลว้กดที�ตรงกลาง

หากตอ้งการตั�งคา่วนัที�และเวลา หรอืที�ตั�งทางภมูศิาสตรใ์นภายหลงั ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ทอ้งที�/วนัที�] →
[ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา]

6
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การยนืยนักอ่นการถา่ย

หวัขอ้นี�จะแนะนําการตั�งคา่และฟังกช์ั�นที�มปีระโยชนซ์ึ�งทา่นควรทราบเมื�อใชง้านกลอ้ง ขอแนะนําใหท้า่นตรวจสอบการตั�งคา่และฟังกช์ั�น
เหลา่นี�กอ่นใชง้านกลอ้ง
ทา่นสามารถขา้มไปยงัหนา้ที�อธบิายแตล่ะฟังกช์ั�นไดโ้ดยการเลอืกชื�อของรายการที�ระบดุา้นลา่งนี�

การเตรยีมการด์หนว่ยความจาํสาํหรบัใชง้านกบักลอ้งนี�
ฟอรแ์มต
กูฐ้านขอ้มลูภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การเลอืกการด์หนว่ยความจาํสาํหรบัการบนัทกึ
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

การบนัทกึโดยใชก้ารด์หนว่ยความจาํสองชุด
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): โหมดบนัทกึภาพ
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ

การป้องกนักรณีไมไ่ดใ้สก่ารด์หนว่ยความจาํโดยไมต่ ั�งใจ
ถา่ยโดยไมม่กีารด์

การเลอืกการด์หนว่ยความจาํสาํหรบัการดภูาพ
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

การกาํหนดใหก้ลอ่งสง่เสยีงการทาํงานหรอืไม่
สญัญาณเสยีง

ชว่ยใหต้รวจสอบไดอ้ยา่งงา่ยดายวา่กลอ้งพรอ้มถา่ยหรอืกาํลงับนัทกึภาพอยู ่เมื�อต ั�งคา่เป็นโหมดภาพ
เคลื�อนไหว

เนน้ระหวา่งบนัทกึ

การรเีซ็ตการต ั�งคา่การถา่ยหรอืการรเีซ็ตการต ั�งคา่ท ั�งหมดของกลอ้ง
รเีซต็การตั�งคา่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

83



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ทา่นสามารถกําหนดรปูแบบและคา่ระดบัแสงสําหรับการบนัทกึ และบนัทกึภาพเคลื�อนไหว โดยใชร้ายการเมนูสําหรับภาพเคลื�อนไหวโดย
เฉพาะ

การเลอืกรปูแบบการบนัทกึ ( รปูแบบไฟล)์
ความละเอยีดและระดบัของความสามารถในการใชง้านรว่มกนัจะแตกตา่งกนัไปตามรปูแบบการบนัทกึ (XAVC HS 4K/XAVC S
4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD) เลอืกรปูแบบตามวตัถปุระสงคข์องภาพเคลื�อนไหวที�ตอ้งการถา่ย

กดปุ่ ม MODE (โหมด) แลว้ใชปุ้่ มควบคมุเพื�อเลอืก [ภาพเคลื�อนไหว] จากน ั�นกดที�ตรงกลาง1

กดปุ่ ม REC (การบนัทกึ) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ2

กดปุ่ ม REC อกีคร ั�งเพื�อหยดุการบนัทกึ3
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การเลอืกอตัราเฟรมหรอืคณุภาพของภาพ ( ต ั�งภาพเคลื�อนไหว)
อตัราเฟรมสง่ผลตอ่ความราบรื�นในการเคลื�อนไหวของภาพสําหรับเคลื�อนไหว ([ ตั�งภาพเคลื�อนไหว] → [อตัราเฟรมบนัทกึ])
คณุภาพของภาพจะเปลี�ยนแปลงไปตามอตัราบติ ([ ตั�งภาพเคลื�อนไหว] → [ตั�งคา่การบนัทกึ])
ถา้อตัราบติสงู ปรมิาณขอ้มลูจะเพิ�มขึ�น และทา่นสามารถถา่ยภาพเคลื�อนไหวดว้ยคณุภาพสงูได ้อยา่งไรก็ตาม ขนาดของขอ้มลูจะใหญ่
ขึ�น
เลอืกอตัราเฟรมและอตัราบติตามความตอ้งการและวตัถปุระสงคข์องทา่น

การปรบัคา่ระดบัแสง (ชนดิควบคมุรบัแสง/โหมดรบัแสง)
เมื�อตั�งคา่ [ชนดิควบคมุรับแสง] เป็น [โหมด P/A/S/M] ใหเ้ลอืกโหมดรับแสงโดยใชค้า่ความเร็วชตัเตอรร์ว่มกบัคา่รรัูบแสง ในลกัษณะ
เดยีวกบัการถา่ยภาพนิ�ง
เมื�อตั�งคา่ [ชนดิควบคมุรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที�ปรับ] ทา่นสามารถตั�งคา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง ISO ไดท้ั�ง
แบบอตัโนมตัหิรอืแบบกําหนดเอง

การเลอืกวธิกีารโฟกสั ( โหมดโฟกสั/ บรเิวณปรบัโฟกสั)
เลอืก  (AF ตอ่เนื�อง) หรอื  (โฟกสัดว้ยตวัเอง) สําหรับ [ โหมดโฟกสั] ทา่นสามารถกําหนดพื�นที�โฟกสัไดโ้ดยการตั�ง
คา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั]

แมใ้นระหวา่งการถา่ยโดยทําการโฟกสัดว้ยตวัเอง ทา่นสามารถสลบัเป็นโฟกสัอตัโนมตัชิั�วคราวไดโ้ดยใชว้ธิตีอ่ไปนี�

กดคยีท์ี�กําหนดเองที�ตอ้งการใชสํ้าหรับ [เปิด AF] หรอืกดปุ่ มชตัเตอรค์รึ�งระยะ
กดคยีท์ี�กําหนดเองที�ตอ้งการใชสํ้าหรับ [AF ตามตา]
แตะวตัถบุนจอภาพ

การบนัทกึเสยีงของภาพเคลื�อนไหวแบบ 4 ชอ่งสญัญาณ
ประกอบชดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย) หรอือปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Sony ซึ�งรองรับการบนัทกึเสยีง 4 ชอ่งสญัญาณระดบั 24 บติ เขา้
กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้ง

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นเริ�ม/หยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการไดเ้ชน่กนั

ทา่นสามารถปรับโฟกสัไดอ้ยา่งรวดเร็วขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง (เสยีงการทํางานของโฟกสัอตัโนมตัอิาจถกู
บนัทกึดว้ยในบางกรณี)

ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่สําหรับความไวแสง ISO การชดเชยแสง และพื�นที�โฟกสัไดใ้นขณะที�ถา่ยภาพเคลื�อนไหว

เสยีงการทํางานของกลอ้งและเลนสอ์าจถกูบนัทกึในการถา่ยภาพเคลื�อนไหว เพื�อป้องกนัไมใ่หม้กีารบนัทกึเสยีง ใหต้ั�งคา่ [การอดัเสยีง] เป็น [ปิด]

เพื�อป้องกนัไมใ่หเ้สยีงการทํางานของแหวนซมูถกูบนัทกึเมื�อใชเ้ลนสเ์พาเวอรซ์มู เราขอแนะนําใหบ้นัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชก้า้นปรับซมู เมื�อ
ปรับกา้นปรับซมู ระมดัระวงัไมใ่หก้า้นพลกิ

หมายเหตุ
ไอคอนที�แสดงวา่กําลงัเขยีนขอ้มลูจะปรากฏขึ�นหลงัถา่ยภาพ หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไอคอนปรากฏขึ�น

ทา่นไมส่ามารถเริ�มการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวขณะที�มกีารเขยีนขอ้มลูได ้รอจนกระทั�งการเขยีนขอ้มลูเสร็จสมบรูณ ์และขอ้ความ “STBY” แสดงขึ�น
กอ่นที�จะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

ถา้ไอคอน  (การเตอืนวา่กลอ้งรอ้นเกนิไป) ปรากฏขึ�น แสดงวา่กลอ้งมอีณุหภมูสิงู ปิดสวติชก์ลอ้งและปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลง รอจนกระทั�ง
กลอ้งพรอ้มจะถา่ยภาพอกีครั�ง

อณุหภมูขิองกลอ้งมแีนวโนม้สงูขึ�นเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวตดิตอ่กนั และทา่นอาจรูส้กึวา่กลอ้งรอ้นขึ�น ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางาน
ผดิปกต ินอกจากนี� [กลอ้งรอ้นเกนิไป ปลอ่ยใหเ้ย็นลง] ยงัอาจปรากฏขึ�นดว้ย ในกรณีดงักลา่ว ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งและปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลง รอจน
กระทั�งกลอ้งพรอ้มจะถา่ยภาพอกีครั�ง

สําหรับระยะเวลาในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�อง โปรดด ู“ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว” เมื�อสิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
ทา่นสามารถเริ�มบนัทกึภาพเคลื�อนไหวใหมไ่ดโ้ดยกดปุ่ ม REC อกีครั�งการบนัทกึอาจจะหยดุเพื�อรักษาผลติภณัฑ ์ทั�งนี�ข ึ�นกบัอณุหภมูขิอง
ผลติภณัฑห์รอืแบตเตอรี�
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ภาพเคลื�อนไหว)
ชนดิควบคมุรับแสง
ตั�งคา่สลบัอตั/แมน
ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

ตั�งคา่เสยีงขาตอ่
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพเคลื�อนไหว)
การอดัเสยีง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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การถา่ยภาพนิ�ง (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

หวัขอ้นี�จะอธบิายถงึวธิกีารถา่ยภาพนิ�งในโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] ในโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] กลอ้งจะโฟกสัโดยอตัโนมตัแิละระบคุา่
ระดบัแสงตามสภาวะในการถา่ยโดยอตัโนมตัิ

การเลอืกโหมดโฟกสัดว้ยตนเอง ( โหมดโฟกสั / บรเิวณปรบัโฟกสั)
การกําหนดโหมดโฟกสั เชน่ การเลอืก  (AF ครั�งเดยีว) สําหรับการถา่ยภมูทิศันห์รอืวตัถทุี�หยดุนิ�ง และเลอืก  (AF ตอ่
เนื�อง) สําหรับวตัถทุี�มกีารเคลื�อนที� จะทําใหโ้ฟกสัวตัถทุี�ตอ้งการไดง้า่ยยิ�งขึ�น ทา่นสามารถระบตํุาแหน่งและชว่งโฟกสัโดยใช ้[
บรเิวณปรับโฟกสั] ไดเ้ชน่กนั

การถา่ยขณะโฟกสัที�ดวงตาของมนษุย์
ตามการตั�งคา่เริ�มตน้ ฟังกช์ั�น [ หนา้/ตากอ่นใน AF] ภายใต ้[AF ตามใบหนา้/ตา] จะเปิดใชง้านอยู ่ทา่นจงึสามารถใชฟั้งกช์ั�น AF
ตามตาไดท้นัที

กดปุ่ ม MODE (โหมด) แลว้ใชปุ้่ มควบคมุเพื�อเลอืก [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] แลว้กดที�ตรงกลาง

กลอ้งจะตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี�  (อตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

1

ปรบัมมุของหนา้จอ แลว้ถอืกลอ้งไว้2

เมื�อตดิเลนสซู์ม ใหข้ยายภาพโดยใชก้า้นปรบัซูมหรอืแหวนปรบัซูม3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อปรบัโฟกสั

เมื�อปรับโฟกสัภาพได ้เสยีงบปีจะดงัขึ�นและตวัแสดง (เชน่ ) จะตดิสวา่ง

4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ5
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เมื�อตอ้งการถา่ยภาพโดยล็อคโฟกสัไวท้ ี�วตัถทุ ี�ตอ้งการ (ล็อคโฟกสั)
เมื�อทา่นโฟกสัที�วตัถ ุตําแหน่งโฟกสัจะถกูล็อคขณะที�กดปุ่ มชตัเตอรค์รึ�งหนึ�ง จัดวางองคป์ระกอบตามที�ตอ้งการ แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจน
สดุเพื�อถา่ยภาพ

ทา่นสามารถล็อคโฟกสับนวตัถทุี�ไมม่กีารเคลื�อนที�ได ้กําหนด [ โหมดโฟกสั] เป็น  (AF ครั�งเดยีว)
การตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็น [กําหนดกลางภาพ] จะชว่ยใหส้ามารถโฟกสัวตัถทุี�อยูบ่รเิวณกลางหนา้จอไดง้า่ยยิ�งขึ�น

คาํแนะนํา

เมื�อผลติภณัฑป์รับโฟกสัอตัโนมตัไิมไ่ด ้ตวัแสดงโฟกสัจะกะพรบิและไมม่เีสยีงบปี ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืเปลี�ยนการตั�งคา่โฟกสัใน
โหมด [AF ตอ่เนื�อง]  (ตวัแสดงโฟกสั) จะตดิสวา่ง โดยจะไมม่กีารสง่เสยีงบปีเพื�อระบวุา่ปรับโฟกสัสําเร็จแลว้

หมายเหตุ
ไอคอนที�แสดงวา่กําลงัเขยีนขอ้มลูจะปรากฏขึ�นหลงัถา่ยภาพ หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไอคอนปรากฏขึ�น การทําเชน่นั�นจะทําใหไ้ม่
สามารถบนัทกึภาพไดต้ามปกติ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

การเปิดดภูาพนิ�ง
แสดงภาพอตัโนมตั ิ(ภาพนิ�ง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การคน้หาฟงักช์ ั�นจาก MENU

รายการของ MENU ที�แสดงจะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ ตารางดา้นลา่งนี�จะแสดงรายการ MENU ของแตล่ะโหมดโดยระบดุว้ย
ไอคอนภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว

: รายการเมนูที�จะแสดงขึ�นเมื�อปรับโหมดถา่ยภาพไปที�ตําแหน่งโหมดการถา่ยภาพนิ�ง (A)
: รายการเมนูที�จะแสดงขึ�นเมื�อปรับโหมดถา่ยภาพไปที�ตําแหน่งโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (B)
: รายการเมนูที�จะแสดงขึ�นเมื�อปรับโหมดถา่ยภาพไปที�ตําแหน่งโหมดการถา่ยภาพนิ�ง (A) หรอืโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

(B)

เมื�อโหมดถา่ยภาพเป็น MR ( ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง) รายการเมนูที�แสดงขึ�นจะระบจุากโหมดที�บนัทกึไวก้บัหมายเลขการบนัทกึ
นั�น

แท็บ  (การถา่ยภาพ)

กลุม่ รายการเมนู

คณุภาพของภาพ สลบั JPEG/HEIF

รปูแบบไฟล์

ชนดิไฟล ์RAW

คณุภาพ JPEG

คณุภาพ HEIF

ขนาดภาพ JPEG

ขนาดภาพ HEIF

อตัราสว่นภาพ

รปูแบบไฟล์

ตั�งภาพเคลื�อนไหว

ตั�งคา่สโลและควกิ

ตั�งคา่พร็อกซี�

 การถา่ยภาพ

NR ที�ชตัเตอรช์า้

NR ที� ISO สงู

ภาพนิ�ง HLG

ขอบเขตสี
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กลุม่ รายการเมนู

ชดเชยเลนส์

สื�อ

ฟอรแ์มต

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: โหมดบนัทกึภาพ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ: สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ

กูฐ้านขอ้มลูภาพ

แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ

ไฟล์

ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร์

เลอืกโฟลเดอร ์REC

แฟ้มภาพใหม่

ขอ้มลู IPTC

ขอ้มลูลขิสทิธิ�

บนัทกึหมายเลขซเีรยีล

การตั�งคา่ไฟล์

โหมดถา่ยภาพ

โหมดรับแสง

โหมดรับแสง

ชนดิควบคมุรับแสง

ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง

บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง

เลอืกสื�อ

บนัทกึถา่ยกําหนดเอง

โหมดขบัเคลื�อน

โหมดขบัเคลื�อน: ถา่ยภาพเดี�ยว

โหมดขบัเคลื�อน: ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

โหมดขบัเคลื�อน: ตั�งเวลา(ครั�งเดยีว)

โหมดขบัเคลื�อน: ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)

โหมดขบัเคลื�อน: ครอ่มตอ่เนื�อง

โหมดขบัเคลื�อน: ครอ่มทลีะภาพ

โหมดขบัเคลื�อน: ครอ่มสมดลุยส์ขีาว

โหมดขบัเคลื�อน: ครอ่ม DRO

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง

ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง
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กลุม่ รายการเมนู

ชนดิของชตัเตอร์

มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ

ถา่ยโดยไมม่เีลนส์

ถา่ยโดยไมม่กีารด์

ถา่ยภาพกนักระพรบิ

การอดัเสยีง

การอดัเสยีง

ระดบัเสยีงบนัทกึ

จังหวะส.เสยีงออก

ลดเสยีงลมรบกวน

ตั�งคา่เสยีงขาตอ่

แสดงระดบัเสยีง

TC/UB

Time Code Preset

User Bit Preset

Time Code Format

Time Code Run

Time Code Make

User Bit Time Rec

กนัภาพสั�นไหว

SteadyShot

SteadyShot

ปรับคา่ SteadyShot

 ความยาวโฟกสั

ซมู

ชว่งซมู

 ความเร็วการซมู

ความเร็วการซมู

 ความเร็วการซมู

แสดงการถา่ยภาพ

แสดงเสน้ตาราง

แบบเสน้ตาราง

ตั�งคา่แสดง Live View

เนน้ระหวา่งบนัทกึ

แสดงตวักําหนด แสดงตวักําหนด

ตวักําหนดศนูยก์ลาง

ตวักําหนดลกัษณะ
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แท็บ  (ระดบัแสง/ส)ี

กลุม่ รายการเมนู

โซนปลอดภยั

กรอบนําสายตา

กลุม่ รายการเมนู

รับแสง

ชตัเตอรช์า้อตัโนมตัิ

ISO

จํากดัชว่ง ISO

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

ตั�งคา่สลบัอตั/แมน

ชดเชยแสง

ชดเชยแสง

ขั�นระดบัแสง

ปรับมาตรฐานแสง

วดัแสง

โหมดวดัแสง

หนา้กอ่นขณะวดั

จดุปรับจดุวดัแสง

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

แฟลช

โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช

ตั�งคา่ชดเชยแสง

แฟลชไรส้าย

ลดตาแดง

ตั�งคา่แฟลชภายนอก

สมดลุยแ์สงสขีาว

สมดลุยแ์สงสขีาว

ลําดบัสําคญั AWB

ล็อค AWB ชตัเตอร์

WB อยา่งราบรื�น

ส/ีโทน

ตวัปรับชว่งไดนามกิ

สรา้งสรรคล์คุ

โปรไฟลภ์าพ

แสดงลายทาง
แสดงลายทาง

ระดบัลายทาง
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แท็บ  (โฟกสั)

กลุม่ รายการเมนู

AF/MF

โหมดโฟกสั

ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

ความไว AF ตดิตาม

ไฟชว่ย AF

ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF

AF ดว้ยชตัเตอร์

AF ลว่งหนา้

ความเร็วเลื�อน AF

ความไวAF สลบัวตัถุ

บรเิวณปรับโฟกสั

บรเิวณปรับโฟกสั

จํากดับรเิวณโฟกสั

สลบั AF แนวตั�งนอน

สเีฟรมปรับโฟกสั

บนัทกึบรเิวณ AF

ลบบรเิวณ AF

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF

แสดงบรเิวณ AF-C

บรเิวณตรวจจับเฟส

หมนุเวยีนจดุโฟกสั

ปรมิาณเคลื�อนที� AF

AF ตามใบหนา้/ตา

หนา้/ตากอ่นใน AF

เป้าหมายหนา้/ตา

เลอืกตาขวา/ซา้ย

แสดงเฟรมหนา้/ตา

การบนัทกึใบหนา้

หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น

ชว่ยปรับโฟกสั ขยายอตัโนมตั ิMF

ขยายโฟกสั

เวลาขยายโฟกสั

ขยายโฟกสัเริ�มตน้
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แท็บ  (เลน่)

แท็บ  (เครอืขา่ย)

กลุม่ รายการเมนู

AF ในขยายโฟกสั

ขยายโฟกสัเริ�มตน้

แสดงจดุสงูสดุ

แสดงจดุสงูสดุ

ระดบัจดุสงูสดุ

สสีงูสดุ

กลุม่ รายการเมนู

เป้าหมายที�เลน่
เลอืกสื�อสําหรับเลน่

โหมดดภูาพ

การขยาย

ขยาย

ขยายขนาดเริ�มตน้

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

การเลอืก/ขอ้ความ

ป้องกนั

เรตติ�ง

ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)

ลบ
ลบ

หนา้ยนืยนัการลบ

แกไ้ข

หมนุ

คดัลอก

บนัทกึภาพนิ�ง

สลบั JPEG/HEIF

ดภูาพ

เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง

ความเร็วเลน่ ชว่ง

สไลดโ์ชว์

ตวัเลอืกการเลน่

ดชันภีาพ

แสดงเป็นกลุม่

หมนุการแสดงภาพ

แสดงเฟรมโฟกสั

เลอืกปุ่ มหมนุ

วธิกีารขา้มภาพ
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แท็บ  (ต ั�งคา่)

กลุม่ รายการเมนู

ถา่ยโอน/รโีมท

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

สง่ไปยงัสมารท์โฟน

เป้าหมายที�สง่

เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง

ฟังกช์ั�นการโอน FTP

ฟังกช์ั�น PC รโีมท

รโีมทควบคมุBluetooth

ขอ้มลูตําแหน่ง

เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง

แกเ้วลาอตัโนมตัิ

ปรับพื�นที�อตัโนมตัิ

Wi-Fi

กด WPS

ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ยา่นความถี� Wi-Fi

แสดงขอ้มลู Wi-Fi

รเีซต็ SSID/รหสัลบั

Bluetooth

ฟังกช์ั�น Bluetooth

การจับคู่

แสดง device address

LAN มสีาย
ตั�งคา่ IP Address

แสดงขอ้มลู LAN มสีาย

ตวัเลอืกเครอืขา่ย

โหมดเครื�องบนิ

แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

นําเขา้ใบรับรองหลกั

ความปลอดภยั (IPsec)

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย

กลุม่ รายการเมนู

ทอ้งที�/วนัที�

ภาษา

ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา

ตวัเลอืก NTSC/PAL

รเีซต็/บนัทกึตั�งคา่ รเีซต็การตั�งคา่
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กลุม่ รายการเมนู

จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่

กําหนดใชง้านเอง

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง

ตั�งคา่เมนู Fn

ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน

ตั�งคา่ DISP (แสดงจอ)

REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

หมนุวงแหวนซมู

กําหนดปุ่ มหมนุเอง

การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ

หมนุ Av/Tv

ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์

ล็อคสว่นที�ใชง้าน

ระบบสมัผัส

ระบบสมัผัส

ความไวสมัผัส

ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ

หนา้จอ
ความสวา่งหนา้จอ

คณุภาพการแสดงผล

ตวัเลอืกการแสดง

ตั�งคา่การแสดง TC/UB

ชว่ยแสดง Gamma

ชนดิชว่ยแสดงGamma

แสดงถา่ยที�เหลอื

แสดงภาพอตัโนมตัิ

ตวัเลอืกตั�งเปิดปิด
เวลาเริ�มประหยดัพง.

อณุหภมูปิิดอตัโนมตัิ

ตวัเลอืกเสยีง

ตั�งคา่ระดบัเสยีง

ตดิตามตรวจ 4ch

สญัญาณเสยีง

USB เชื�อมตอ่ USB

ตั�งคา่ USB LUN
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แท็บ  (เมนขูองฉนั)

หมายเหตุ

ลําดบัการแสดงแท็บเมนูในที�นี�จะแตกตา่งจากการแสดงจรงิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

กลุม่ รายการเมนู

เครื�องชารจ์ USB

สญัญาณออกนอก

ความละเอยีด HDMI

ตั�งคา่ออก HDMI

แสดงขอ้มลู HDMI

ควบคมุสําหรับ HDMI

ตวัเลอืกการตั�งคา่

โหมดไฟวดิโีอ

ไฟสถานะบนัทกึ

ควบคมุพัดลม

รโีมทควบคมุ IR

ทําสะอาดเซน็เซอร์

พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตัิ

พกิเซลแมปปิ�ง

เวอรช์ั�น

กลุม่ รายการเมนู

ตั�งคา่เมนูของฉัน

เพิ�มรายการ

จัดเรยีงรายการ

ลบรายการ

ลบหนา้

ลบทั�งหมด

แสดงเมนูของฉันกอ่น
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เนื�อหาของบทนี�

สารบญัตอ่ไปนี�จะแสดงคณุสมบตัติา่งๆ ที�ไดอ้ธบิายไวใ้นบทนี� (“การใชฟั้งกช์ั�นในการถา่ย”) ทา่นสามารถขา้มไปยงัหนา้ที�อธบิายแตล่ะ
ฟังกช์ั�นไดโ้ดยการเลอืกชื�อของรายการนั�นๆ

การเลอืกโหมดถา่ยภาพ
ชนดิควบคมุรับแสง
ตั�งคา่สลบัอตั/แมน
ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง
สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง
อตัโนมตัอิจัฉรยิะ
โปรแกรมอตัโนมตัิ
กําหนดคา่รรัูบแสง
กําหนดชตัเตอรส์ปีด
ปรับระดบัแสงเอง
ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน
ชตัเตอรช์า้อตัโนมตัิ

การโฟกสั
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)
การตดิตามวตัถ ุ(ฟังกช์ั�นตดิตาม)

AF ใบหนา้/ดวงตา
การโฟกสัดวงตาของมนุษย์
หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เลอืกตาขวา/ซา้ย (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
แสดงเฟรมหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
การบนัทกึใบหนา้
หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การใชฟ้งักช์ ั�น AF
มาตรฐานโฟกสั
การปรับการตั�งคา่พื�นที�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) (สลบั AF แนวตั�งนอน)
การบนัทกึพื�นที�โฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF)
การลบพื�นที� AF ที�บนัทกึไว ้(ลบบรเิวณ AF)
จํากดับรเิวณโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
หมนุเวยีนจดุโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ปรมิาณเคลื�อนที� AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
สเีฟรมปรับโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF
แสดงบรเิวณ AF-C
บรเิวณตรวจจับเฟส
ความไว AF ตดิตาม
ความเร็วเลื�อน AF
ความไวAF สลบัวตัถุ
ตวัเลอืก AF/MF
AF ดว้ยชตัเตอร์
เปิด AF
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ปรับโฟกสั
AF ลว่งหนา้
ลําดบัค.สําคญัใน AF-S
ลําดบัค.สําคญัใน AF-C
AF ในขยายโฟกสั
ไฟชว่ย AF
ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF

การใชฟ้งักช์ ั�น MF
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
ขยายอตัโนมตั ิMF
ขยายโฟกสั
เวลาขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพเคลื�อนไหว)
ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)
แสดงจดุสงูสดุ

การปรบัคา่ระดบัแสง/โหมดวดัแสง
ชดเชยแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
การแสดงฮสิโตแกรม
ขั�นระดบัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ปรับมาตรฐานแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ
ตวัปรับชว่งไดนามกิ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
โหมดวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
หนา้กอ่นขณะวดั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
จดุปรับจดุวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ล็อค AE
AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์
แสดงลายทาง

การเลอืกความไวแสง ISO
ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
จํากดัชว่ง ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

สมดลุแสงสขีาว
สมดลุยแ์สงสขีาว (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
การเก็บภาพสขีาวมาตรฐานเพื�อตั�งสมดลุแสงสขีาว (สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเอง)
ลําดบัสําคญั AWB (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ล็อค AWB ชตัเตอร์
WB อยา่งราบรื�น

การเพิ�มเอฟเฟ็คใหก้บัภาพ
สรา้งสรรคล์คุ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
โปรไฟลภ์าพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

การถา่ยดว้ยโหมดขบัเคลื�อน (การถา่ยตอ่เนื�อง/ระบบต ั�งเวลาถา่ยภาพ)
โหมดขบัเคลื�อน
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ตั�งเวลา(ครั�งเดยีว)
ตั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)
ครอ่มตอ่เนื�อง
ครอ่มทลีะภาพ
ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม
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ครอ่มสมดลุยส์ขีาว
ครอ่ม DRO
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง

การต ั�งคา่คณุภาพของภาพและรปูแบบการบนัทกึ
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)
ชนดิไฟล ์RAW
สลบั JPEG/HEIF
คณุภาพ JPEG/คณุภาพ HEIF
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF
อตัราสว่นภาพ
ภาพนิ�ง HLG
ขอบเขตสี
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่สโลและควกิ
ตั�งคา่พร็อกซี�
การถา่ยดว้ยขนาดAPS-C S35 (Super 35mm) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
มมุภาพ

การใชฟ้งักช์ ั�นสมัผสั
ระบบสมัผัส
ความไวสมัผัส
ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ
การโฟกสัดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ)
เริ�มตน้การตดิตามดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (ตดิตามโดยแตะจอ)

การต ั�งคา่ชตัเตอร์
ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ชนดิของชตัเตอร์
มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ
ถา่ยโดยไมม่เีลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ถา่ยโดยไมม่กีารด์
ถา่ยภาพกนักระพรบิ

การใชร้ะบบซูม
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล
ชว่งซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ความเร็วการซมู (กา้นปรับซมู) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ความเร็วการซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ความเร็วการซมู (รโีมทคอนโทรล) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู
หมนุวงแหวนซมู

การใชแ้ฟลช
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
ตั�งคา่ชดเชยแสง
แฟลชไรส้าย
ลดตาแดง
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ล็อค FEL
ตั�งคา่แฟลชภายนอก
โหมดไฟวดิโีอ

การลดอาการเบลอ
SteadyShot (ภาพนิ�ง)
SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)
ปรับคา่ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ความยาวโฟกสัสําหรับ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ชดเชยเลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ระบบลดจดุรบกวน
NR ที�ชตัเตอรช์า้
NR ที� ISO สงู

การต ั�งคา่หนา้จอมอนเิตอรข์ณะถา่ยภาพ
แสดงภาพอตัโนมตั ิ(ภาพนิ�ง)
แสดงถา่ยที�เหลอื (ภาพนิ�ง)
แสดงเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
แบบเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งคา่แสดง Live View
ตรวจสอบรรัูบแสง
ตรวจสอบผลถา่ยภาพ
ปรับหนา้จอสวา่ง
เนน้ระหวา่งบนัทกึ
แสดงตวักําหนด
ชว่ยแสดง Gamma
ชนดิชว่ยแสดงGamma

การบนัทกึเสยีงในภาพเคลื�อนไหว
การอดัเสยีง
ระดบัเสยีงบนัทกึ
จังหวะส.เสยีงออก
ลดเสยีงลมรบกวน
ตั�งคา่เสยีงขาตอ่
แสดงระดบัเสยีง
การบนัทกึเสยีงโดยใชอ้ะแดปเตอร ์XLR ของดา้มจับ (ที�ใหม้าดว้ย)

การต ั�งคา่ TC/UB
TC/UB
ตั�งคา่การแสดง TC/UB

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ชนดิควบคมุรบัแสง

ทา่นสามารถเลอืกวธิกีารตั�งคา่ระดบัแสง (ความเร็วชตัเตอร ์รรัูบแสง และความไวแสง ISO) เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวได ้ 
[โหมดรับแสงที�ปรับ] ชว่ยใหท้า่นสามารถสลบัระหวา่งการตั�งคา่อตัโนมตัแิละการตั�งคา่ดว้ยตวัเองแยกกนัสําหรับคา่รรัูบแสง ความเร็ว
ชตัเตอร ์และความไวแสง ISO ได ้ 
[โหมด P/A/S/M] ชว่ยใหท้า่นสามารถเลอืกโหมด P/A/S/M ไดใ้นลกัษณะเดยีวกบัโหมดปรับระดบัแสงสําหรับภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
โหมด P/A/S/M:
เลอืกโหมดปรับระดบัแสงที�ตอ้งการจาก [โปรแกรมอตัโนมตั]ิ, [กําหนดคา่รรัูบแสง], [กําหนดชตัเตอรส์ปีด] และ [ปรับระดบัแสงเอง]
โหมดรบัแสงที�ปรบั:
ตั�งคา่รรัูบแสง ความเร็วชตัเตอร ์และความไวแสง ISO โดยอตัโนมตั ิ(อตัโนมตั)ิ หรอืดว้ยตวัเอง (แมนนวล)  
ทา่นสามารถสลบัระหวา่งการตั�งคา่อตัโนมตัแิละดว้ยตวัเองโดยใชค้ยีท์ี�กําหนดเองซึ�งไดกํ้าหนดหนา้ที�ไวแ้ลว้ หรอืเปลี�ยนคา่รรัูบแสง
ความเร็วชตัเตอร ์และความไวแสง ISO โดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัและปุ่ มควบคมุ

หมายเหตุ

แมใ้นกรณีที� [ชนดิควบคมุรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที�ปรับ] เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวโดยกดปุ่ ม REC (การบนัทกึ) ในโหมดการถา่ยภาพนิ�ง การ
ถา่ยภาพเคลื�อนไหวจะใชโ้หมดปรับระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพนิ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรับแสง
ตั�งคา่สลบัอตั/แมน

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ชนดิควบคมุรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่สลบัอตั/แมน

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถสลบัระหวา่งการตั�งคา่อตัโนมตัแิละดว้ยตวัเองแยกกนัสําหรับรรัูบแสง ความเร็วชตัเตอร ์และความ
ไวแสง ISO ได ้เชน่เดยีวกบัระบบควบคมุคา่ระดบัแสงของกลอ้งระดบัมอือาชพีตั�งคา่ [ชนดิควบคมุรับแสง] ไปที� [โหมดรับแสงที�ปรับ] ไว ้
ลว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
สลบัอตั/แมน Av:
สลบัคา่รรัูบแสงระหวา่ง [อตัโนมตั]ิ และ [แมนนวล]
สลบัอตั/แมน Tv:
สลบัคา่ความเร็วชตัเตอรร์ะหวา่ง [อตัโนมตั]ิ และ [แมนนวล]
สลบัอตั/แมน ISO:
สลบัคา่ความไวแสง ISO ระหวา่ง [อตัโนมตั]ิ และ [แมนนวล]

การสลบัระหวา่ง [อตัโนมตั]ิ และ [แมนนวล] โดยใชค้ยีท์ ี�กาํหนดเอง
เมื�อตั�งคา่ [ชนดิควบคมุรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที�ปรับ] ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะถกูกําหนดใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเองในระหวา่งการบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหว

[สลบัอตั/แมน Av]: ปุ่ ม IRIS (มา่นตา)
[สลบัอตั/แมน Tv]: ปุ่ ม SHUTTER (ชตัเตอร)์
[สลบัอตั/แมน ISO]: ปุ่ ม ISO (ความไวแสง ISO)

แตล่ะครั�งที�ทา่นกดคยีท์ี�กําหนดเองแตล่ะคยีค์า้งไว ้คา่รรัูบแสง ความเร็วชตัเตอร ์หรอืความไวแสง ISO จะสลบัระหวา่ง [อตัโนมตั]ิ และ
[แมนนวล]  
เมื�อเลอืก [แมนนวล] จะสามารถล็อคคา่ตา่งๆ ไดโ้ดยการกดคยีนั์�นๆ ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นนี�ป้องกนัไมใ่หค้า่ตา่งๆ ถกูเปลี�ยนโดยไม่
ตั�งใจ 
เมื�อเลอืก [อตัโนมตั]ิ คา่ระดบัแสงจะไดรั้บการกําหนดอยา่งเหมาะสมโดยอตัโนมตั ิและเมื�อเลอืก [แมนนวล] จะสามารถตั�งคา่รรัูบแสง
ความเร็วชตัเตอร ์และความไวแสง ISO โดยใชปุ้่ มหมนุตอ่ไปนี�

คา่รรัูบแสง: ปุ่ มหมนุดา้นหนา้
ความเร็วชตัเตอร:์ ปุ่ มควบคมุ
ความไวแสง ISO: ปุ่ มหมนุดา้นหลงั

หมายเหตุ
เมื�อทา่นตั�งคา่รรัูบแสงโดยใชแ้หวนปรับรรัูบแสงของเลนส ์คา่ที�แหวนปรับรรัูบแสงจะมคีวามสําคญัสงูกวา่คา่ของปุ่ มหมนุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชนดิควบคมุรับแสง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [รบัแสง] → [ต ั�งคา่สลบัอตั/แมน] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ภาพเคลื�อนไหว: โหมดรบัแสง

ทา่นสามารถตั�งคา่โหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหว การตั�งคา่ที�ทา่นเลอืกจะถกูนําไปใชเ้มื�อตั�งคา่ [ชนดิควบคมุรับแสง]
เป็น [โหมด P/A/S/M]

รายละเอยีดรายการเมนู
 โปรแกรมอตัโนมตั:ิ

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
 กาํหนดคา่รรูบัแสง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง
 กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
 ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชนดิควบคมุรับแสง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [ภาพเคลื�อนไหว] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

MENU→  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [โหมดรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ2

กดปุ่ ม REC (การบนัทกึ) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม REC อกีครั�งเพื�อหยดุการบนัทกึ

3
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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สโลและควกิโมช ั�น: โหมดรบัแสง

ทา่นสามารถเลอืกโหมดระดบัแสงสําหรับการถา่ยภาพแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น การตั�งคา่ที�ทา่นเลอืกจะถกูนําไปใชเ้มื�อตั�งคา่ [ชนดิ
ควบคมุรับแสง] เป็น [โหมด P/A/S/M]  
ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่และความเร็วในการแสดงภาพสําหรับการถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นดว้ย [ ตั�งคา่
สโลและควกิ]

รายละเอยีดรายการเมนู
 โปรแกรมอตัโนมตั:ิ

ใหท้า่นถา่ยภาพโดยปรับระดบัแสงอตัโนมตั ิ(ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
 กาํหนดคา่รรูบัแสง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่รรัูบแสงดว้ยตวัเอง
 กาํหนดชตัเตอรส์ปีด:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
 ปรบัระดบัแสงเอง:

ใหท้า่นถา่ยภาพหลงัจากปรับคา่ระดบัแสง (ทั�งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) ดว้ยตวัเอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่สโลและควกิ
ชนดิควบคมุรับแสง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [สโลและควกิโมช ั�น] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ โหมดรบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ2

กดปุ่ ม REC (บนัทกึ) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม REC อกีครั�งเพื�อหยดุการบนัทกึ

3

106



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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อตัโนมตัอิจัฉรยิะ

กลอ้งจะถา่ยภาพดว้ยการจําแนกบรรยากาศอตัโนมตัิ

เกี�ยวกบัระบบจาํแนกบรรยากาศ
ฟังกช์ั�นจําแนกบรรยากาศ ชว่ยใหก้ลอ้งสามารถระบสุภาวะในการถา่ยไดโ้ดยอตัโนมตั ิ 
เมื�อกลอ้งระบบุรรยากาศที�แน่ชดัแลว้ ไอคอนและคําแนะนําตอ่ไปนี�จะแสดงขึ�นที�ดา้นบนของสว่นบนของหนา้จอ:

 (บคุคล),  (ทารก),  (บคุคลกลางคนื),  (ทวิทศันก์ลางคนื),  (บคุคลยอ้นแสง),  (ยอ้นแสง),  (ววิ), 
(มาโคร),  (สปอตไลต)์,  (แสงนอ้ย),  (ทวิทศันก์ลางคนืดว้ยขาตั�งกลอ้ง)

หมายเหตุ
ผลติภณัฑจ์ะไมทํ่าการจําแนกบรรยากาศ ถา้หากทา่นถา่ยภาพดว้ยฟังกช์ั�นซมูอื�นนอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนส์

ผลติภณัฑอ์าจจะจําแนกบรรยากาศไมถ่กูตอ้ง ภายใตเ้งื�อนไขถา่ยภาพบางเงื�อนไข

สําหรับโหมด [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] ฟังกช์ั�นสว่นใหญจ่ะถกูกําหนดโดยอตัโนมตั ิและทา่นไมส่ามารถปรับการตั�งคา่ไดด้ว้ยตวัเอง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

เล็งกลอ้งไปที�วตัถุ

เมื�อกลอ้งจําแนกบรรยากาศได ้ไอคอนของบรรยากาศที�จําแนกไดจ้ะปรากฏบนหนา้จอ

2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ3
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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�นที�ไมใ่ช ่[โปรแกรมอตัโนมตั]ิ หรอืปิดกลอ้ง

หมายเหตุ

การปรับเลื�อนโปรแกรมอาจจะไมถ่กูใชง้าน ทั�งนี�ข ึ�นกบัความสวา่งของสภาพแวดลอ้ม

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

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [โปรแกรมอตัโนมตั]ิ → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

ต ั�งฟงักช์ ั�นถา่ยภาพตา่งๆ ตามที�ตอ้งการ2

ปรบัโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ3
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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กาํหนดคา่รรูบัแสง

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยปรับรรัูบแสงทําใหร้ะยะในโฟกสัเปลี�ยนไป หรอืปรับฉากหลงัใหเ้บลอ

หมายเหตุ
ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิที�ถา่ยได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตรวจสอบรรัูบแสง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → ใชปุ้่ มควบคมุเพื�อเลอืก [กาํหนดคา่รรูบัแสง] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั

คา่ F นอ้ยลง: วตัถจุะอยูใ่นโฟกสั แตส่ิ�งอื�นที�อยูห่นา้หรอืหลงัวตัถจุะเบลอ  
คา่ F สงูขึ�น: วตัถรุวมถงึสิ�งที�อยูเ่บื�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�อนที�ไดห้ลากหลายรปูแบบ โดยปรับความเร็วชตัเตอร ์เชน่ หยดุการ
เคลื�อนไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรส์งู หรอืแสดงรอยการเคลื�อนไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์�า

คาํแนะนํา
ใชข้าตั�งกลอ้งเพื�อป้องกนักลอ้งสั�นเมื�อทา่นเลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์�า

เมื�อถา่ยภาพการเลน่กฬีาภายในรม่ ใหต้ั�งคา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึ�น

หมายเหตุ
ตวัแสดงเตอืน SteadyShot ไมป่รากฏในโหมดกําหนดความเร็วชตัเตอร์

เมื�อตั�งคา่ [NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไวท้ี� [เปิด] และความเร็วชตัเตอรต์ั�งไวท้ี� 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ โดยตั�งคา่ [ชนดิของชตัเตอร]์ เป็นคา่ที�ไมใ่ช ่[ชตัเตอร์
อเิล็กทรอนกิส]์ การลดจดุรบกวนจะทํางานหลงัจากถา่ยภาพเป็นเวลานานเทา่กบัระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพ
ไดอ้กีขณะที�ระบบลดจดุรบกวนกําลงัทํางาน

ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิที�ถา่ยได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
NR ที�ชตัเตอรช์า้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [กาํหนดชตัเตอรส์ปีด] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

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
ทา่นสามารถเปลี�ยนความเร็วชตัเตอรร์ว่มกบัคา่รรัูบแสง (คา่ F) ไดโ้ดยไมต่อ้งเปลี�ยนคา่ระดบัแสงที�ตั�งไวโ้ดยการกดคยีท์ี�ทา่นกําหนด [กดคา้ง
ล็อคAEL] หรอื [ปิดเปิดล็อคAEL] ไวโ้ดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืปุ่ มหมนุดา้นหลงั (ปรับ
เลื�อนเอง)

หมายเหตุ
ตวัแสดงการวดัแสงแบบแมนนวลจะไมป่รากฏขึ�นเมื�อตั�งคา่ [ ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO]

เมื�อปรมิาณแสงแวดลอ้มสงูเกนิชว่งการวดัแสงของวดัแสงแบบแมนนวล ตวัแสดงการวดัแสงแบบแมนนวลจะกะพรบิ

ตวัเตอืน SteadyShot จะไมป่รากฏในโหมดปรับระดบัแสงเอง

ความสวา่งของภาพบนหนา้จออาจจะแตกตา่งจากภาพจรงิที�ถา่ยได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [ปรบัระดบัแสงเอง] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

เลอืกคา่รรูบัแสงที�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้  
เลอืกคา่ความเร็วชตัเตอรท์ ี�ตอ้งการโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั

ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่ของปุ่ มควบคมุดา้นหนา้/ดา้นหลงัไดโ้ดยใช ้MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดปุ่ มหมนุ
เอง] → [ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ]
รวมทั�งยงัสามารถตั�งคา่ [ ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO] ในโหมดตั�งระดบัแสงเองไดด้ว้ย คา่ ISO จะเปลี�ยนโดยอตัโนมตัเิพื�อ
ใหไ้ดร้ะดบัแสงที�เหมาะสมโดยใชค้า่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรท์ี�ทา่นไดต้ั�งไว ้
เมื�อตั�งคา่ [ ISO] ไวท้ี� [ISO AUTO] ตวัแสดงคา่ ISO จะกะพรบิถา้คา่ที�ทา่นตั�งไวไ้มเ่หมาะสมกบัระดบัแสง ในกรณีนี� ให ้
เปลี�ยนความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสง
เมื�อตั�งคา่ [ ISO] ไวท้ี�คา่อื�นซึ�งไมใ่ช ่[ISO AUTO] ใหใ้ช ้“M.M.” (วดัแสงแบบแมนนวล)* เพื�อตรวจสอบคา่ระดบัแสง 
ไปทางดา้น +: ภาพสวา่งขึ�น  
ไปทาง -: ภาพจะมดืลง  
0: คา่ระดบัแสงที�เหมาะสมจากการวเิคราะหข์องกลอ้ง

2

แสดงคา่ตํ�ากวา่/สงูกวา่คา่รรัูบแสงที�เหมาะสม*

ปรบัโฟกสัและถา่ยภาพวตัถุ3
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ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน

ทา่นสามารถถา่ยภาพการเคลื�อนไหวของวตัถทุี�เคลื�อนไหวดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งนานๆ
การถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนานเหมาะสําหรับถา่ยภาพเสน้แสงดาว ดอกไมไ้ฟ ฯลฯ

คาํแนะนํา
เมื�อถา่ยภาพดอกไมไ้ฟ ฯลฯ ใหโ้ฟกสัที�ระยะอนันตใ์นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองหากทา่นใชเ้ลนสท์ี�จดุอนันตไ์มช่ดัเจน ใหป้รับโฟกสัไปที�ดอกไมไ้ฟ
ในบรเิวณที�ทา่นตอ้งการโฟกสัลว่งหนา้

ในการถา่ยภาพ Bulb โดยไมทํ่าใหค้ณุภาพของภาพถา่ยลดลง เราขอแนะนําใหท้า่นเริ�มถา่ยภาพขณะที�กลอ้งยงัเย็นอยู่

ขณะถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน ภาพมแีนวโนม้ที�จะเบลอ ขอแนะนําใหท้า่นใชข้าตั�งกลอ้ง รโีมทคอนโทรล Bluetooth (แยกจําหน่าย) หรอื
รโีมทคอนโทรลที�มฟัีงกช์ั�นล็อค (แยกจําหน่าย) เมื�อใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth ทา่นสามารถเริ�มการถา่ยแบบเปิดหนา้กลอ้งนานไดโ้ดยการกด
ปุ่ มชตัเตอรท์ี�รโีมทคอนโทรล หากตอ้งการหยดุถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรบ์นรโีมทคอนโทรลอกีครั�ง หากตอ้งการใช ้
รโีมทคอนโทรลอื�น ๆ ใหใ้ชรุ้น่ที�สามารถเชื�อมตอ่ผา่นทางขั�วตอ่ Multi/Micro USB

หมายเหตุ
ยิ�งเปิดรับแสงนาน จดุรบกวนบนภาพก็จะยิ�งมมีากขึ�น

เมื�อ [NR ที�ชตัเตอรช์า้] ถกูตั�งไวท้ี� [เปิด] การลดจดุรบกวนจะทํางานหลงัจากถา่ยภาพเป็นเวลานานเทา่กบัระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์ทา่นไมส่ามารถ
ถา่ยภาพขณะที�ระบบลดจดุรบกวนกําลงัทํางาน

ทา่นไมส่ามารถตั�งความเร็วชตัเตอรเ์ป็น [BULB] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
เมื�อตั�งโหมดขบัเคลื�อนไวด้งันี�:

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

[ชนดิของชตัเตอร]์ ถกูตั�งไวท้ี� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ]

หากทา่นใชฟั้งกช์ั�นที�กลา่วมาดา้นบน เมื�อตั�งความเร็วชตัเตอรไ์วท้ี� [BULB] ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตั�งคา่ไวช้ั�วคราวที� 30 วนิาที

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปรับระดบัแสงเอง

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [ปรบัระดบัแสงเอง] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัตามเข็มนาฬกิาจนกระท ั�ง [BULB] ปรากฏขึ�น2

เลอืกคา่รรูบัแสง (คา่ F) โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อปรบัโฟกสั4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวน้านเทา่ระยะเวลาที�ตอ้งการถา่ยภาพ

ชตัเตอรจ์ะเปิดตลอดเวลาที�ชตัเตอรถ์กูกด

5
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ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิ

ตั�งคา่วา่ตอ้งการปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัขิณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่ในกรณีที�วตัถมุดื

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใชช้ตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลงโดยอตัโนมตัเิมื�อบนัทกึในที�มดื ทา่นสามารถลดจดุรบกวนในภาพเคลื�อนไหวโดยใช ้
ความเร็วชตัเตอรช์า้เมื�อถา่ยภาพในที�มดื
ปิด:
ไมใ่ชช้ตัเตอรช์า้อตัโนมตั ิภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจะมดืกวา่เมื�อเลอืก [เปิด] แตท่า่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยที�การเคลื�อนไหว
จะราบรื�นกวา่และวตัถเุบลอนอ้ยกวา่

หมายเหตุ
[ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�:

(กําหนดชตัเตอรส์ปีด)
(ปรับระดบัแสงเอง)

เมื�อตั�งคา่ [ ISO] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกจาก [ISO AUTO]
เมื�อตั�งคา่ [ชนดิควบคมุรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที�ปรับ] และกําหนดวธิกีารปรับความเร็วชตัเตอรเ์ป็น [แมนนวล]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [รบัแสง] → [ชตัเตอรช์า้อตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1

114



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)

เลอืกวธิโีฟกสัใหเ้หมาะกบัการเคลื�อนไหวของวตัถุ

รายละเอยีดรายการเมนู
 AF คร ั�งเดยีว:

ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสั เมื�อปรับโฟกสัไดแ้ลว้ ใชโ้หมดนี�เมื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหว

 AF อตัโนมตั:ิ
[AF ครั�งเดยีว] และ [AF ตอ่เนื�อง] จะสลบัตามการเคลื�อนที�ของวตัถ ุเมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง ผลติภณัฑจ์ะล็อคโฟกสัเมื�อกําหนด
แลว้วา่วตัถไุมเ่คลื�อนไหว หรอืโฟกสัตอ่เมื�อวตัถเุคลื�อนไหวแลว้ ในระหวา่งการถา่ยตอ่เนื�อง ผลติภณัฑน์ี�จะถา่ยดว้ย [AF ตอ่เนื�อง] ตั�งแต่
ภาพที�สองเป็นตน้ไปโดยอตัโนมตัิ

 AF ตอ่เนื�อง:
กลอ้งจะทําการปรับโฟกสัตอ่ไปขณะที�กดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไวค้รึ�งหนึ�ง ใชค้า่นี�เมื�อวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว ในโหมด [AF ตอ่เนื�อง] จะไมม่ี
เสยีงบปี เมื�อกลอ้งปรับโฟกสัไดแ้ลว้

DMF:
ทา่นสามารถปรับละเอยีดดว้ยตวัเองหลงัจากปรับโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ได ้เพื�อชว่ยใหส้ามารถโฟกสัวตัถไุดร้วดเร็วกวา่การใชโ้หมด [โฟกสั
ดว้ยตวัเอง] ตั�งแตเ่ริ�มตน้ ฟังกช์ั�นนี�ชว่ยอํานวยความสะดวกในสถานการณต์า่งๆ เชน่ การถา่ยภาพมาโคร

 โฟกสัดว้ยตวัเอง:
ปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง หากทา่นไมส่ามารถโฟกสัไปยงัวตัถทุี�ตอ้งการโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิใหใ้ช ้[โฟกสัดว้ยตวัเอง]

ตวัแสดงโฟกสั
(ตดิสวา่ง):  

วตัถอุยูใ่นโฟกสัและล็อคโฟกสัแลว้
(กะพรบิ):  

วตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสั
(ตดิสวา่ง):  

วตัถอุยูใ่นโฟกสั กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนื�องไปตามการเคลื�อนไหวของวตัถุ
(ตดิสวา่ง):  

กําลงัปรับโฟกสั

วตัถซุึ�งปรบัโฟกสัไดย้ากเมื�อใชโ้หมดโฟกสัอตัโนมตั ิ
วตัถทุี�มดืและอยูไ่กล
วตัถมุคีอนทราสตน์อ้ย
วตัถอุยูห่ลงักระจก
วตัถทุี�เคลื�อนที�เร็ว
แสงสะทอ้นหรอืผวิวตัถเุป็นมนัวาว
แสงกะพรบิ
วตัถยุอ้นแสง

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ โหมดโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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รปูแบบซํ�าๆ ตอ่เนื�องกนั เชน่ ดา้นหนา้อาคาร
วตัถใุนพื�นที�โฟกสัซึ�งมรีะยะโฟกสัตา่งกนั

คาํแนะนํา

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

เมื�อตั�งโฟกสัไปที�ระยะอนันตใ์นโหมด [โฟกสัดว้ยตวัเอง] หรอืโหมด [DMF] ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดว้างโฟกสัไวท้ี�วตัถซุ ึ�งอยูไ่กลเพยีงพอ โดย
การตรวจสอบจากจอภาพ

หมายเหตุ
[AF อตัโนมตั]ิ จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อใชเ้ลนสท์ี�รองรับ AF แบบตรวจจับเฟสเทา่นั�น

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

ทา่นจะใชง้านไดเ้ฉพาะ [AF ตอ่เนื�อง] และ [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ในโหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

โฟกสัดว้ยตวัเอง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรบัโฟกสั)

กําหนดประเภทของกรอบโฟกสัเมื�อถา่ยโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิเลอืกโหมดตามวตัถุ

รายละเอยีดรายการเมนู
 กวา้ง:

โฟกสัวตัถทุี�ครอบคลมุทกุระยะของหนา้จอโดยอตัโนมตั ิเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งในโหมดถา่ยภาพนิ�ง กรอบสเีขยีวจะปรากฏ
รอบบรเิวณที�อยูใ่นโฟกสั

 โซน:
เลอืกโซนที�จะโฟกสับนจอภาพ และผลติภณัฑจ์ะเลอืกพื�นที�โฟกสัโดยอตัโนมตัิ

 กาํหนดกลางภาพ:
ปรับโฟกสัไปที�วตัถทุี�อยูก่ ึ�งกลางของภาพโดยอตัโนมตั ิใชร้ว่มกบัฟังกช์ั�นโฟกสัล็อค เพื�อสรา้งองคป์ระกอบภาพตามที�ตอ้งการ

 จดุ: S/จดุ: M/จดุ: L:
ชว่ยใหส้ามารถเลื�อนกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการในหนา้จอ และปรับโฟกสัที�วตัถขุนาดเล็กมากในบรเิวณแคบ ๆ ได ้

 จดุขยาย:
ถา้ผลติภณัฑไ์มส่ามารถโฟกสัที�จดุที�เลอืกไวเ้พยีงจดุเดยีวได ้ระบบจะใชจ้ดุโฟกสัรอบๆ [จดุ] ดงักลา่วเป็นพื�นที�ที�มคีวามสําคญัระดบัรอง
ลงมาในการโฟกสั

     ตดิตาม:
การตั�งคา่นี�จะใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง] เมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งและคา้งไว ้ผลติภณัฑจ์ะ
ตดิตามวตัถภุายในบรเิวณโฟกสัอตัโนมตัทิี�เลอืกไว ้วางเคอรเ์ซอรไ์ปที� [ตดิตาม] บนหนา้จอตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] จากนั�นเลอืก
บรเิวณที�ตอ้งการเพื�อเริ�มการตดิตามโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ ทา่นสามารถยา้ยบรเิวณเริ�มตดิตามไปยงัจดุที�ตอ้งการไดโ้ดย
การกําหนดใหบ้รเิวณนั�นๆ เป็น [ตดิตาม: โซน], [ตดิตาม: จดุ S]/[ตดิตาม: จดุ M]/[ตดิตาม: จดุ L] หรอื [ตดิตาม: จดุขยาย]

หมายเหตุ

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

พื�นที�โฟกสัอาจไมส่วา่งขึ�นในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง หรอืเมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุในครั�งเดยีว

เมื�อตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น] หรอืระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว จะไมส่ามารถเลอืก [ตดิตาม]
สําหรับ [ บรเิวณปรับโฟกสั] ได ้

ตวัอยา่งของการแสดงกรอบการโฟกสั
กรอบการโฟกสัจะแตกตา่งกนัดงัที�แสดงไวด้า้นลา่ง

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ บรเิวณปรบัโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นที�ขนาดใหญ่

เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นที�ขนาดเล็ก

เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [โซน] กรอบการโฟกสัอาจสลบัไปมาระหวา่ง “เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นที�ขนาดใหญ”่
กบั “เมื�อโฟกสัไปยงัพื�นที�ขนาดเล็ก” ขึ�นอยูก่บัวตัถหุรอืสถานการณ์
เมื�อทา่นตดิเลนส ์A-mount กบัอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(LA-EA3 หรอื LA-EA5) (แยกจําหน่าย) กรอบการโฟกสัสําหรับ “เมื�อโฟกสั
ไปยงัพื�นที�ขนาดเล็ก” อาจแสดงขึ�น

เมื�อโฟกสัไดโ้ดยอตัโนมตัติามระยะท ั�งหมดของจอภาพ

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

เมื�อตอ้งการยา้ยพื�นที�โฟกสั
ทา่นสามารถเลื�อนพื�นที�โฟกสัไดโ้ดยการใชปุ้่ มเลอืก เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นพารามเิตอรต์อ่ไปนี�:

[โซน]
[จดุ: S]/[จดุ: M]/[จดุ: L]
[จดุขยาย]
[ตดิตาม: โซน]
[ตดิตาม: จดุ S]/[ตดิตาม: จดุ M]/[ตดิตาม: จดุ L]
[ตดิตาม: จดุขยาย]

หากกําหนด [มาตรฐานโฟกสั] ใหต้รงกลางของปุ่ มเลอืกไวล้ว่งหนา้ ทา่นสามารถยา้ยกรอบการโฟกสักลบัไปที�ตรงกลางจอภาพได ้
โดยกดตรงกลางปุ่ มเลอืก
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คาํแนะนํา

เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็น [จดุ] หรอื [จดุขยาย] ทา่นสามารถยา้ยกรอบโฟกสัไกลขึ�นเมื�อใชปุ้่ มเลอืก โดยตั�งคา่ [ ปรมิาณเคลื�อนที�
AF] เป็น [มาก]

ทา่นสามารถเลื�อนกรอบการโฟกสัอยา่งรวดเร็วไดโ้ดยแตะแลว้ลากกรอบการโฟกสันั�นในจอภาพ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] แลว้ตั�งคา่ [ฟัง
กช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ] ไปที� [โฟกสัโดยแตะจอ] ไวล้ว่งหนา้

ในการตดิตามวตัถชุ ั�วคราว (เปิดตดิตาม)
ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่ชั�วคราวสําหรับ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็น [ตดิตาม] ขณะที�ทา่นกดคยีกํ์าหนดเองที�ไดกํ้าหนด [เปิด
ตดิตาม] ไวล้ว่งหนา้คา้งไว ้การตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] กอ่นทา่นใชง้าน [เปิดตดิตาม] จะเปลี�ยนเป็นการตั�งคา่ [ตดิตาม] ที�เทยีบ
เทา่
เชน่:

AF แบบตรวจจบัเฟส
เมื�อมจีดุ AF แบบตรวจจับเฟสภายในพื�นที�โฟกสัอตัโนมตั ิผลติภณัฑจ์ะใชโ้ฟกสัอตัโนมตัผิสมระหวา่ง AF แบบตรวจจับเฟสและ AF คอ
นทราสต์

หมายเหตุ
AF แบบตรวจจับเฟสจะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมื�อใสเ่ลนสท์ี�ใชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นั�น หากทา่นใชเ้ลนสท์ี�ไมร่องรับ AF แบบตรวจจับเฟส ทา่นจะไม่
สามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้

[AF อตัโนมตั]ิ
[ความไว AF ตดิตาม]
[ความไวAF สลบัวตัถ]ุ
[ความเร็วเลื�อน AF]

นอกจากนี� แมว้า่จะใชเ้ลนสท์ี�ใชร้ว่มกนัไดซ้ ึ�งซื�อมากอ่นหนา้นี� แต ่AF แบบตรวจจับเฟสก็อาจไมทํ่างาน เวน้แตจ่ะไดอ้พัเดตเลนสแ์ลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)
ระบบสมัผัส
การโฟกสัดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ)

การปรับการตั�งคา่พื�นที�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) (สลบั AF แนวตั�งนอน)
การบนัทกึพื�นที�โฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

[ บรเิวณปรบัโฟกสั] กอ่นทา่นใชง้าน [เปิดตดิตาม] [ บรเิวณปรบัโฟกสั] ขณะที� [เปิดตดิตาม] เปิดอยู่

[กวา้ง] [ตดิตาม: กวา้ง]

[จดุ: S] [ตดิตาม: จดุ S]

[จดุขยาย] [ตดิตาม: จดุขยาย]
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การตดิตามวตัถ ุ(ฟงักช์ ั�นตดิตาม)

กลอ้งนี�มฟัีงกช์ั�นตดิตามซึ�งจะตดิตามวตัถ ุและทําเครื�องหมายไวอ้ยา่งตอ่เนื�องดว้ยกรอบโฟกสั
ทา่นสามารถตั�งคา่ตําแหน่งเริ�มเพื�อตดิตามโดยเลอืกจากพื�นที�โฟกสั หรอืระบดุว้ยการใชง้านแบบสมัผัส ฟังกช์ั�นที�ตอ้งการจะแตกตา่งกนั
ไปตามวธิกีารตั�งคา่

ทา่นสามารถดฟัูงกช์ั�นที�เกี�ยวขอ้งภายใต ้“หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง” ที�ดา้นลา่งของหนา้นี�

การต ั�งคา่ตาํแหนง่เร ิ�มตดิตามโดยการโฟกสัพื�นที� ([ตดิตาม] ภายใต ้[ บรเิวณปรบัโฟกสั])
กรอบโฟกสัที�เลอืกถกูตั�งคา่เป็นตําแหน่งเริ�มตดิตาม และการตดิตามจะเริ�มโดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง

ฟังกช์ั�นนี�สามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพนิ�ง
ฟังกช์ั�นนี�จะใชง้านไดเ้มื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง]

การต ั�งคา่ตาํแหนง่เร ิ�มตดิตามโดยการใชง้านแบบสมัผสั ([ตดิตามโดยแตะจอ] ภายใต ้[ฟงักช์ ั�นสมัผสัถา่ย
ภาพ])
ทา่นสามารถตั�งคา่วตัถทุี�จะตดิตามโดยแตะที�จอภาพ

ฟังกช์ั�นนี�สามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพนิ�งและโหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว
ฟังกช์ั�นนี�จะใชง้านไดเ้มื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF ครั�งเดยีว], [AF อตัโนมตั]ิ, [AF ตอ่เนื�อง] หรอื [DMF]

การเปลี�ยนการต ั�งคา่สาํหรบั [ บรเิวณปรบัโฟกสั] เป็น [ตดิตาม] ช ั�วคราว ([เปิดตดิตาม] ภายใต ้[ ต ั�งคา่
คยีก์าํหนดเอง])
แมต้ั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกเหนอืจาก [ตดิตาม] ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่ชั�วคราวสําหรับ [ บรเิวณ
ปรับโฟกสั] เป็น [ตดิตาม] ขณะที�ทา่นกดปุ่ มที�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [เปิดตดิตาม]คา้งไว ้

กําหนดฟังกช์ั�น [เปิดตดิตาม] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ลว่งหนา้
ฟังกช์ั�นนี�สามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพนิ�ง
ฟังกช์ั�นนี�จะใชง้านไดเ้มื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)

การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

เริ�มตน้การตดิตามดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (ตดิตามโดยแตะจอ)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การโฟกสัดวงตาของมนษุย์

กลอ้งสามารถตรวจจับใบหนา้และดวงตา เพื�อโฟกสัดวงตา (AF ตามตา) โดยอตัโนมตัไิด ้ตอ่ไปนี�คอืคําอธบิายสําหรับกรณีที�เป้าหมาย
การตรวจจับคอืมนุษย ์ระบบสามารถตรวจจับใบหนา้ไดส้งูสดุ 8 คน
มสีองวธิใีนการทําการ [AF ตามตา] ซึ�งมรีายละเอยีดบางอยา่งที�แตกตา่งกนั โปรดเลอืกวธิทีี�เหมาะสมตามวตัถปุระสงคข์องทา่น

[AF ตามตา] โดยใชค้ยีท์ ี�กาํหนดเอง
ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�น AF ตามตา โดยการกําหนด [AF ตามตา] ใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเองไดเ้ชน่กนั กลอ้งสามารถโฟกสัไปที�ดวงตาตราบ
เทา่ที�ทา่นกดคยีนั์�น ซึ�งจะมปีระโยชนเ์มื�อทา่นตอ้งการใชฟั้งกช์ั�นตามตา AF ชั�วคราวกบัทั�งหนา้จอ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [

บรเิวณปรับโฟกสั]
กลอ้งจะไมโ่ฟกสัอตัโนมตัหิากไมม่กีารตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตา

การโฟกสัดวงตาของสตัว ์
ตั�งคา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] ไปที� [สตัว]์ กอ่นที�จะถา่ยภาพ ถา้เป้าหมายสําหรับการตรวจจับคอืสตัว ์จะสามารถตรวจจับดวงตาได ้
เฉพาะเมื�อถา่ยภาพนิ�งเทา่นั�น ใบหนา้สตัวจ์ะไมถ่กูตรวจจับ

รายการ ฟงักช์ ั�น [ หนา้/ตากอ่นใน AF] [AF ตามตา] ผา่นคยีก์าํหนดเอง

คณุลกัษณะ กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้/ดวงตาเป็นจดุสําคญั กลอ้งจะตรวจจับเฉพาะใบหนา้/ดวงตา

การเตรยีม
การลว่ง
หนา้

เลอืก [ หนา้/ตากอ่นใน AF] → [เปิด]
เลอืก [ เป้าหมายหนา้/ตา] → [มนุษย]์

กําหนด [AF ตามตา] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�ง
คา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง]

วธิใีช ้[AF
ตามตา] กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง กดคยีท์ี�ทา่นไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ไว*้

รายละเอยีด
ของฟงั
กช์ ั�น

เมื�อกลอ้งตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาภายในหรอืรอบ
พื�นที�โฟกสัที�กําหนด กลอ้งจะโฟกสัที�ใบหนา้หรอื
ดวงตาเป็นจดุสําคญั
หากกลอ้งไมต่รวจจับใบหนา้หรอืดวงตาภายในหรอื
รอบพื�นที�โฟกสัที�กําหนด กลอ้งจะโฟกสัที�วตัถอุื�นที�
สามารถตรวจจับได ้

กลอ้งจะตรวจจับเฉพาะใบหนา้หรอืดวงตาบนที�ใด
ก็ไดบ้นหนา้จอ โดยไมคํ่านงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [

บรเิวณปรับโฟกสั]
กลอ้งจะไมโ่ฟกสัที�วตัถอุื�นโดยอตัโนมตัหิากไมพ่บ
ใบหนา้หรอืดวงตาบนที�ใดก็ไดบ้นหนา้จอ

โหมดโฟกสั ตามการตั�งคา่ที�กําหนดดว้ย [ โหมดโฟกสั] ตามการตั�งคา่ที�กําหนดดว้ย [ โหมดโฟกสั]

พื�นที�โฟกสั ตามการตั�งคา่ที�กําหนดดว้ย [ บรเิวณปรับโฟกสั]
พื�นที�โฟกสัจะกลายเป็นหนา้จอทั�งหมดชั�วคราว โดยไม่
คํานงึถงึการตั�งคา่สําหรับ [ บรเิวณปรับโฟกสั]

ไมว่า่การตั�งคา่ [ หนา้/ตากอ่นใน AF] จะเป็น [เปิด] หรอื [ปิด] ทา่นสามารถใช ้[AF ตามตา] โดยสั�งงานดว้ยคยีท์ี�กําหนดเอง เมื�อทา่นกดคยีท์ี�กําหนดเองซึ�งได ้
กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [AF ตามตา]

*

MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] → คยีท์ี�ตอ้งการ
จากนั�นกําหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ใหก้บัคยีด์งักลา่ว

1.

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [ เป้าหมายหนา้/ตา] → [มนุษย]์2.
หนักลอ้งไปยงัใบหนา้ของมนุษย ์แลว้กดคยีท์ี�ทา่นไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ไว ้
หากตอ้งการถา่ยภาพนิ�ง ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรข์ณะที�กําลงักดคยี์

3.
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หมายเหตุ

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

ยงัมสีถานการณอ์ื�นๆ ที�ทําใหอ้าจไมส่ามารถโฟกสัดวงตาได ้

เมื�อกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัไปยงัดวงตาของบคุคล กลอ้งจะตรวจจับและโฟกสัใบหนา้แทน กลอ้งไมส่ามารถโฟกสัดวงตาไดเ้มื�อไมม่กีารตรวจจับ
ใบหนา้ของบคุคล

ในบางสภาวะกลอ้งอาจไมส่ามารถตรวจจับใบหนา้ได ้หรอือาจระบวุา่วตัถอุื�นเป็นใบหนา้โดยบงัเอญิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เลอืกตาขวา/ซา้ย (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)

การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดวา่กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาภายในพื�นที�โฟกสัขณะที�ทําการโฟกสัอตัโนมตั ิจากนั�นจงึโฟกสัดวงตาโดยอตัโนมตั ิ( AF
ตามตา) หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เนน้การโฟกสัที�ใบหนา้หรอืดวงตา หากพบใบหนา้หรอืดวงตาภายในพื�นที�โฟกสักําหนด หรอืในบรเิวณใกลเ้คยีง
ปิด:
ไมเ่นน้ใบหนา้หรอืดวงตาเมื�อโฟกสัอตัโนมตัิ

คาํแนะนํา
เมื�อใชฟั้งกช์ั�น [ หนา้/ตากอ่นใน AF] รว่มกบั [ บรเิวณปรับโฟกสั] → [ตดิตาม] ทา่นสามารถรักษาโฟกสัที�ดวงตาหรอืใบหนา้ซึ�งมกีาร
เคลื�อนที�ได ้

เมื�อกําหนดฟังกช์ั�น [เลอืกใบหนา้/ตากอ่น] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นจะสามารถ
เปิดหรอืปิดฟังกช์ั�น [ หนา้/ตากอ่นใน AF] ไดโ้ดยการกดคยีนั์�นๆ

หมายเหตุ
หากกลอ้งไมต่รวจจับใบหนา้หรอืดวงตาภายในหรอืรอบพื�นที�โฟกสัที�กําหนด กลอ้งจะโฟกสัที�วตัถอุื�นที�สามารถตรวจจับได ้

เมื�อตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ หนา้/ตากอ่นใน AF] จะถกูล็อคไวท้ี� [เปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโฟกสัดวงตาของมนุษย์
เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เลอืกตาขวา/ซา้ย (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [ หนา้/ตากอ่นใน AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกเป้าหมายสําหรับการตรวจจับโดยใชฟั้งกช์ั�น AF ใบหนา้/ดวงตา

รายละเอยีดรายการเมนู
มนษุย:์
ตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาของบคุคล
สตัว:์
ตรวจจับดวงตาของสตัว์

คาํแนะนํา
ในการตรวจจับดวงตาของสตัว ์ใหจั้ดเรยีงองคป์ระกอบเพื�อใหด้วงตาทั�งสองขา้งและจมกูของสตัวอ์ยูภ่ายในมมุภาพ เมื�อทา่นโฟกสัที�ใบหนา้ของ
สตัว ์จะตรวจจับดวงตาของสตัวไ์ดง้า่ยขึ�น

หมายเหตุ
เมื�อตั�งคา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] เป็น [สตัว]์ จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้

หนา้กอ่นขณะวดั
หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น

ฟังกช์ั�นตรวจจับดวงตาในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

แมเ้มื�อตั�งคา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] เป็น [สตัว]์ ดวงตาของสตัวบ์างชนดิก็ไมส่ามารถตรวจจับได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโฟกสัดวงตาของมนุษย์
หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [ เป้าหมายหนา้/ตา] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เลอืกตาขวา/ซา้ย (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดวา่จะโฟกสัที�ตาซา้ยหรอืตาขวา เมื�อตั�งคา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] เป็น [มนุษย]์ กําหนดวา่จะโฟกสัที�ตาซา้ยหรอืตาขวา เมื�อตั�ง
คา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] เป็น [มนุษย]์ หรอื [สตัว]์

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
กลอ้งจะตรวจจับตาซา้ยหรอืตาขวาโดยอตัโนมตัิ
ตาขวา:
ตาขวาของวตัถ ุ(ตาซึ�งอยูท่างดา้นซา้ยในมมุมองของชา่งภาพ) จะถกูตรวจจับ
ตาซา้ย:
ตาซา้ยของวตัถ ุ(ตาซึ�งอยูท่างดา้นขวาในมมุมองของชา่งภาพ) จะถกูตรวจจับ

[สลบัตาขวา/ซา้ย] โดยใชค้ยีท์ ี�กาํหนดเอง
ทา่นสามารถสลบัตาขา้งที�ตอ้งการตรวจจับโดยการกดคยีท์ี�กําหนดเองไดเ้ชน่กนั
เมื�อตั�งคา่ [ เลอืกตาขวา/ซา้ย] ไวท้ี� [ตาขวา] หรอื [ตาซา้ย] ทา่นสามารถเปลี�ยนดวงตาที�จะตรวจจับโดยกดคยีกํ์าหนดเองที�ทา่นได ้
กําหนดฟังกช์ั�น [สลบัตาขวา/ซา้ย] ไว ้
เมื�อตั�งคา่ [ เลอืกตาขวา/ซา้ย] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ ทา่นสามารถเปลี�ยนดวงตาที�จะตรวจจับชั�วคราวโดยกดคยีกํ์าหนดเองที�ทา่นไดกํ้า
หนดฟังกช์ั�น [สลบัตาขวา/ซา้ย] ไว ้
การเลอืกซา้ย/ขวาชั�วคราวจะถกูยกเลกิเมื�อทา่นใชง้านดงัตอ่ไปนี� ฯลฯ กลอ้งกลบัเขา้สูก่ารตรวจจับดวงตาอตัโนมตัิ

กดที�ตรงกลางของปุ่ มควบคมุ
กดที�ตรงกลางของปุ่ มเลอืก
การหยดุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง (ระหวา่งการถา่ยภาพนิ�งเทา่นั�น)
การหยดุกดคยีท์ี�กําหนดเองซึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [เปิด AF] หรอื [AF ตามตา] ไว ้(เฉพาะในระหวา่งการถา่ยภาพนิ�ง)
การกดปุ่ ม MENU

คาํแนะนํา

เมื�อตั�งคา่ [ แสดงเฟรมหนา้/ตา] เป็น [เปิด] กรอบคน้หาดวงตาจะปรากฏรอบดวงตาที�ทา่นเลอืกโดยใช ้[ เลอืกตาขวา/ซา้ย] หรอื [สลบัตา
ขวา/ซา้ย] ดว้ยคยีท์ี�กําหนดเอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโฟกสัดวงตาของมนุษย์
หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
แสดงเฟรมหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [ เลอืกตาขวา/ซา้ย] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

แสดงเฟรมหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่จะแสดงกรอบคน้หาใบหนา้/ดวงตาเมื�อตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาของหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงกรอบตรวจจับเมื�อตรวจพบใบหนา้หรอืดวงตา
ปิด:
ไมแ่สดงกรอบตรวจจับเมื�อตรวจพบใบหนา้หรอืดวงตา

กรอบคน้หาใบหนา้
เมื�อกลอ้งตรวจพบใบหนา้ กรอบคน้หาใบหนา้สเีทาจะปรากฏขึ�น กรอบจะเป็นสมีว่งอมแดงหากใบหนา้ที�พบเป็นใบหนา้ที�ไดบ้นัทกึไวแ้ลว้
โดยใชฟั้งกช์ั�น [การบนัทกึใบหนา้]  
กรอบตรวจจับใบหนา้จะเปลี�ยนเป็นสขีาวเมื�อพบใบหนา้ภายในพื�นที�โฟกสัหรอืบรเิวณใกลเ้คยีง และกลอ้งระบวุา่ไดเ้ปิดใชโ้ฟกสัอตัโนมตัิ

กรอบคน้หาดวงตา
กรอบคน้หาตาขาวจะปรากฏเมื�อตรวจจับดวงตา และกลอ้งจะกําหนดวา่การโฟกสัอตัโนมตัเิป็นไปไดห้รอืไม่
กรอบคน้หาดวงตาจะแสดงตามนี�เมื�อตั�งคา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] เป็น [สตัว]์

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

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [ แสดงเฟรมหนา้/ตา] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หมายเหตุ

ถา้วตัถเุคลื�อนไหวมากเกนิไป กรอบคน้หาอาจแสดงไมถ่กูตอ้งเหนอืดวงตา

กรอบคน้หาดวงตาจะไมแ่สดงเมื�อฟังกช์ั�นตามตา AF ไมส่ามารถใชง้านได ้

แมเ้มื�อตั�งคา่ [ แสดงเฟรมหนา้/ตา] เป็น [ปิด] กรอบโฟกสัสเีขยีวจะปรากฏขึ�นเหนอืใบหนา้หรอืดวงตาที�อยูใ่นโฟกสัเมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึ�งหนึ�ง เป็นตน้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโฟกสัดวงตาของมนุษย์
หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เป้าหมายหนา้/ตา (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เลอืกตาขวา/ซา้ย (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
การบนัทกึใบหนา้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การบนัทกึใบหนา้

กําหนดขอ้มลูใบหนา้บคุคล หากทา่นบนัทกึใบหนา้ไวล้ว่งหนา้ ผลติภณัฑส์ามารถเนน้ตรวจจับใบหนา้ที�บนัทกึเป็นจดุสําคญั
สามารถบนัทกึภาพใบหนา้ไดส้งูสดุแปดภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
การบนัทกึใหม:่
ถา่ยและบนัทกึใบหนา้
การเปลี�ยนลาํดบั:
เมื�อบนัทกึใบหนา้ไวห้ลายใบหนา้ จะสามารถเปลี�ยนแปลงลําดบัความสําคญัของขอ้มลูใบหนา้ที�บนัทกึไวไ้ด ้
ลบ:
ลบใบหนา้ที�บนัทกึไวท้ลีะรายการ
ลบ ท ั�งหมด:
ลบใบหนา้ที�บนัทกึไวท้ั�งหมดในคราวเดยีว

หมายเหตุ

เมื�อใช ้[การบนัทกึใหม]่ ใหถ้า่ยใบหนา้จากดา้นหนา้ ในบรเิวณที�มแีสงสวา่งมาก อาจจะลงทะเบยีนใบหนา้ไดไ้มถ่กูตอ้งถา้หากมหีมวก หนา้กาก
แวน่กนัแดด ฯลฯ ปิดบงัอยู่

ถงึแมท้า่นจะสั�ง [ลบ] ขอ้มลูของใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไวจ้ะยงัคงคา้งอยูใ่นผลติภณัฑ ์การลบขอ้มลูของใบหนา้ที�ลงทะเบยีนไวอ้อกจากผลติภณัฑ์
ใหเ้ลอืก [ลบ ทั�งหมด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [การบนัทกึใบหนา้] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่จะโฟกสัโดยเนน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญัหรอืไม ่โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
โฟกสัโดยเนน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญัโดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]
ปิด:
โฟกสัโดยไมเ่นน้ใบหนา้ที�บนัทกึไวใ้หเ้ป็นจดุสําคญั

คาํแนะนํา
ในการใชฟั้งกช์ั�น [ หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น] ใหต้ั�งคา่ดงัตอ่ไปนี�

[ หนา้/ตากอ่นใน AF] ใต ้[AF ตามใบหนา้/ตา]: [เปิด]
[ เป้าหมายหนา้/ตา] ใต ้[AF ตามใบหนา้/ตา]: [มนุษย]์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้/ตากอ่นใน AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
การบนัทกึใบหนา้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF ตามใบหนา้/ตา] → [ หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น] → คา่ที�ตอ้งการ1
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มาตรฐานโฟกสั

หากทา่นกดคยีท์ี�ไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] ไว ้ทา่นสามารถเรยีกใชฟั้งกช์ั�นที�เป็นประโยชน ์เชน่ โฟกสัวตัถทุี�อยูต่รงกลาง
จอภาพโดยอตัโนมตัติามการตั�งคา่พื�นที�โฟกสั

ตวัอยา่งฟงักช์ ั�นสาํหรบัคยี ์[มาตรฐานโฟกสั]
เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นพารามเิตอรใ์ดก็ไดต้อ่ไปนี� การกดคยีด์งักลา่วจะเป็นการเลื�อนกรอบโฟกสักลบัมาที�ตรงกลาง:

[โซน]
[จดุ: S]/[จดุ: M]/[จดุ: L]
[จดุขยาย]
[ตดิตาม: โซน]
[ตดิตาม: จดุ S]/[ตดิตาม: จดุ M]/[ตดิตาม: จดุ L]
[ตดิตาม: จดุขยาย]

เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็น [กวา้ง], [กําหนดกลางภาพ], [ตดิตาม: กวา้ง] หรอื [ตดิตาม: กําหนดเป็นกลางภาพ] การกด
คยีน์ี�ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัจิะทําใหก้ลอ้งโฟกสัที�ตรงกลางหนา้จอ ถา้ทา่นกดคยีน์ี�ขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยโฟกสัดว้ยตวัเอง
ทา่นจะสามารถสลบัเป็นการโฟกสัอตัโนมตัชิั�วคราว และโฟกสัที�ตรงกลางหนา้จอได ้

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตั�งฟังกช์ั�น [มาตรฐานโฟกสั] เป็น [ฟังกช์ั�นของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของปุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง] ของปุ่ มควบคมุได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] → คยีท์ ี�
ตอ้งการ จากน ั�นกาํหนดฟงักช์ ั�น [มาตรฐานโฟกสั] ใหก้บัคยีด์งักลา่ว

1

กดคยีท์ ี�กาํหนดใหก้บัฟงักช์ ั�น [มาตรฐานโฟกสั]

เมื�อกดคยี ์ขอบเขตการใชง้านจะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่สําหรับ [ บรเิวณปรับโฟกสั]

2
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การปรบัการต ั�งคา่พื�นที�โฟกสัไปที�ทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวต ั�ง) (สลบั AF แนวต ั�งนอน)

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

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมเ่ปลี�ยน [ บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง)
จดุปรบั AF เทา่น ั�น:
เปลี�ยนตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง) ล็อค [ บรเิวณปรับโฟกสั] แลว้
จดุAF+บรเิวณAF:
เปลี�ยนทั�ง [ บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัตามทศิทางของกลอ้ง (แนวนอน/แนวตั�ง)

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อเลอืก [จดุAF+บรเิวณAF] ไว้

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

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

หมายเหตุ

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

[ บรเิวณปรับโฟกสั] และตําแหน่งของกรอบการโฟกสัจะไมเ่ปลี�ยนแมเ้มื�อตั�งคา่ [สลบั AF แนวตั�งนอน] ไวท้ี� [จดุAF+บรเิวณAF] หรอื [จดุปรับ
AF เทา่นั�น] ในกรณีตอ่ไปนี�
เมื�อตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
ขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง
ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว
ขณะใชฟั้งกช์ั�นซมูดจิติอล
ขณะโฟกสัอตัโนมตัเิปิดใชง้านอยู่
ระหวา่งถา่ยภาพตอ่เนื�อง
ระหวา่งนับถอยหลงัสําหรับระบบตั�งเวลา
เมื�อ [ขยายโฟกสั] เปิดอยู่

เมื�อทา่นถา่ยภาพทนัทหีลงัเปิดสวติชก์ลอ้งและกลอ้งอยูใ่นแนวตั�ง ภาพแรกจะถกูถา่ยดว้ยการตั�งคา่โฟกสัในแนวนอนหรอืดว้ยการตั�งคา่โฟกสั
ลา่สดุ

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [สลบั AF แนวต ั�งนอน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ไมส่ามารถตรวจจับทศิทางของกลอ้งไดเ้มื�อเลนสห์นัขึ�นหรอืลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การบนัทกึพื�นที�โฟกสัปจัจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF)

ทา่นสามารถยา้ยกรอบการโฟกสัไปยงัตําแหน่งที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ชั�วคราวโดยใชค้ยีแ์บบกําหนดเอง ฟังกช์ั�นนี�มปีระโยชนเ์มื�อถา่ยฉาก
ที�การเคลื�อนไหวของวตัถสุามารถคาดเดาได ้ยกตวัอยา่งเชน่ ฉากกฬีา ดว้ยฟังกช์ั�นนี� ทา่นสามารถเปลี�ยนพื�นที�โฟกสัไดอ้ยา่งรวดเร็วตาม
สถานการณ์

วธิบีนัทกึพื�นที�โฟกสั

วธิเีรยีกใชพ้ื�นที�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�นที�โฟกสัไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
ขณะกําลงัทําการ [โฟกสัโดยแตะจอ]
ขณะใชฟั้งกช์ั�นซมูดจิติอล
ขณะกําลงัทําการ [ตดิตามโดยแตะจอ]
ขณะกําลงัโฟกสั
ขณะทําการล็อคโฟกสั

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

ทา่นไมส่ามารถเรยีกใชพ้ื�นที�โฟกสัที�บนัทกึไวใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
โหมดถา่ยภาพถกูตั�งคา่ไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

การลบพื�นที� AF ที�บนัทกึไว ้(ลบบรเิวณ AF)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรับโฟกสั] → [บนัทกึบรเิวณ AF] → [เปิด]1.
ตั�งคา่พื�นที�โฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ จากนั�นกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไว ้2.

MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] → คยีท์ี�ตอ้งการ จากนั�นเลอืก [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้1.
ตั�งคา่กลอ้งไปที�โหมดถา่ยภาพ กดคยีท์ี�มกีารกําหนด [บนัทกึ AF กดคา้งไว]้ คา้งไว ้จากนั�นกดปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ2.
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ILME-FX3

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

ลบตําแหน่งกรอบการโฟกสัซึ�งบนัทกึไว ้โดยใช ้[บนัทกึบรเิวณ AF]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึพื�นที�โฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ลบบรเิวณ AF]1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

จาํกดับรเิวณโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

โดยการจํากดัประเภทการตั�งคา่พื�นที�โฟกสัที�ใชไ้ดไ้วล้ว่งหนา้ ทา่นสามารถเลอืกการตั�งคา่สําหรับ [ บรเิวณปรับโฟกสั] ไดเ้ร็วขึ�น

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นกําหนด [สลบับรเิวณปรับโฟกสั] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] พื�นที�โฟกสัจะ
เปลี�ยนแปลงทกุครั�งที�ทา่นกดคยีท์ี�กําหนดไว ้โดยการจํากดัประเภทของพื�นที�โฟกสัที�เลอืกไดด้ว้ย [ จํากดับรเิวณโฟกสั] ไวล้ว่งหนา้ ทา่น
สามารถเลอืกการตั�งคา่พื�นที�โฟกสัที�ทา่นตอ้งการไดเ้ร็วขึ�น

หมายเหตุ
ประเภทของพื�นที�โฟกสัที�ทา่นไมไ่ดทํ้าเครื�องหมายถกูไวไ้มส่ามารถเลอืกไดโ้ดยใช ้MENU หรอืเมนู Fn (ฟังกช์ั�น) ในการเลอืกพื�นที�โฟกสั ใหทํ้า
เครื�องหมายถกูโดยใช ้[ จํากดับรเิวณโฟกสั]

หากทา่นลบเครื�องหมายถกูสําหรับพื�นที�โฟกสัที�บนัทกึไวด้ว้ย [สลบั AF แนวตั�งนอน] หรอื [บนัทกึบรเิวณ AF] การตั�งคา่ที�บนัทกึไวจ้ะเปลี�ยนแปลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ จาํกดับรเิวณโฟกสั] → ทาํเครื�องหมายถกูที�พื�นที�โฟกสัที�ทา่น
ตอ้งการใช ้จากน ั�นเลอืก [ตกลง]

ประเภทของพื�นที�โฟกสัที�ทําเครื�องหมาย  (เครื�องหมายถกู) ไว ้จะใชเ้ป็นการตั�งคา่ได ้

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

หมนุเวยีนจดุโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดวา่จะอนุญาตใหก้รอบโฟกสัขา้มจากขอบดา้นหนึ�งไปยงัอกีดา้นหนึ�งเมื�อทา่นเลื�อนกรอบโฟกสัหรอืไม ่ฟังกช์ั�นนี�มปีระโยชนเ์มื�อ
ทา่นตอ้งการยา้ยกรอบโฟกสัจากขอบดา้นหนึ�งไปยงัอกีดา้นหนึ�งอยา่งรวดเร็ว
ฟังกช์ั�นนี�สามารถใชไ้ดเ้มื�อเลอืกการตั�งคา่ตอ่ไปนี�สําหรับ [ บรเิวณปรับโฟกสั]

[โซน]
[จดุ: S]/[จดุ: M]/[จดุ: L]
[จดุขยาย]
[ตดิตาม: โซน]
[ตดิตาม: จดุ S]/[ตดิตาม: จดุ M]/[ตดิตาม: จดุ L]
[ตดิตาม: จดุขยาย]

รายละเอยีดรายการเมนู
ไมห่มนุเวยีน:
เคอรเ์ซอรไ์มข่ยบัเมื�อทา่นพยายามยา้ยกรอบโฟกสัผา่นขอบ
หมนุเวยีน:
เคอรเ์ซอรเ์ดง้ไปยงัขอบฝั�งตรงขา้มเมื�อทา่นพยายามยา้ยกรอบโฟกสัผา่นขอบ

หมายเหตุ
แมเ้มื�อทา่นตั�งคา่ [ หมนุเวยีนจดุโฟกสั] ไปที� [หมนุเวยีน] กรอบโฟกสัจะไมเ่คลื�อนไหวในแนวทแยงมมุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ หมนุเวยีนจดุโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�อเลอืก [หมนุเวยีน] ไว:้

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ปรมิาณเคลื�อนที� AF (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดระยะในการเลื�อนกรอบโฟกสัเมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็น [จดุ] เป็นตน้ ทา่นสามารถเลื�อนกรอบโฟกสัอยา่งรวดเร็วดว้ย
การเพิ�มระยะ เชน่ ในกรณีที�วตัถกํุาลงัเคลื�อนไหวมาก

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
กรอบโฟกสัจะเลื�อนตามระยะมาตรฐาน
มาก:
กรอบโฟกสัจะเลื�อนเป็นระยะทางมากขึ�นในแตล่ะครั�ง เมื�อเทยีบกบัการเลอืก [ปกต]ิ

คาํแนะนํา
เมื�อกําหนด [สลบัเลื�อนเฟรม AF คา้ง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] การตั�งคา่ [
ปรมิาณเคลื�อนที� AF] จะเปลี�ยนแปลงชั�วคราวขณะที�กดคยีนั์�นๆ

หากไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นอยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�ใหก้บัปุ่ มควบคมุโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถ
เลื�อนกรอบโฟกสัเป็นระยะที�กําหนดไวสํ้าหรับแตล่ะฟังกช์ั�น โดยไมข่ึ�นอยูก่บัการตั�งคา่สําหรับ [ ปรมิาณเคลื�อนที� AF].

[เลื�อนเฟรม AF  : มาก]
[เลื�อนเฟรม AF  : มาก]
[เลื�อนเฟรม AF  : ปกต]ิ
[เลื�อนเฟรม AF  : ปกต]ิ

หากไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นอยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�ใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัหรอืปุ่ มควบคมุ โดยใช ้[การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน] ทา่นสามารถเลื�อน
กรอบโฟกสัเป็นระยะที�กําหนดไวสํ้าหรับแตล่ะฟังกช์ั�น โดยไมข่ึ�นอยูก่บัการตั�งคา่สําหรับ [ ปรมิาณเคลื�อนที� AF]

[เลื�อนเฟรม AF  : มาก]
[เลื�อนเฟรม AF  : มาก]
[เลื�อนเฟรม AF  : ปกต]ิ
[เลื�อนเฟรม AF  : ปกต]ิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ ปรมิาณเคลื�อนที� AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

สเีฟรมปรบัโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถระบสุขีองกรอบที�แสดงพื�นที�โฟกสั หากมองเห็นกรอบไดย้ากเนื�องจากวตัถ ุใหเ้ปลี�ยนสกีรอบเพื�อใหม้องเห็นไดช้ดัยิ�งขึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู
สขีาว:
แสดงกรอบที�แสดงพื�นที�โฟกสัเป็นสขีาว
สแีดง:
แสดงกรอบที�แสดงพื�นที�โฟกสัเป็นสแีดง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ สเีฟรมปรบัโฟกสั] → สทีี�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF

ตั�งคา่วา่ควรแสดงพื�นที�โฟกสัตลอดเวลาหรอืไม ่หรอืใหห้ายไปโดยอตัโนมตัหิลงัจากโฟกสัไดแ้ลว้

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

แสดงบรเิวณ AF-C

ทา่นสามารถตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงพื�นที�ที�อยูใ่นโฟกสัเมื�อตั�ง [ บรเิวณปรับโฟกสั] ไปที� [กวา้ง] หรอื [โซน] ในโหมด [AF ตอ่
เนื�อง]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงพื�นที�โฟกสัที�อยูใ่นโฟกสั
ปิด:
ไมแ่สดงพื�นที�โฟกสัที�อยูใ่นโฟกสั

หมายเหตุ
เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นคา่ใดคา่หนึ�งตอ่ไปนี� กรอบในพื�นที�ซ ึ�งอยูใ่นโฟกสัจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว:

[กําหนดกลางภาพ]
[จดุ]
[จดุขยาย]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [แสดงบรเิวณ AF-C] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

บรเิวณตรวจจบัเฟส

ตั�งวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงพื�นที� AF แบบตรวจจับเฟส

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงพื�นที� AF แบบตรวจจับเฟส
ปิด:
ไมแ่สดงพื�นที� AF แบบตรวจจับเฟส

หมายเหตุ
ระบบ AF แบบตรวจจับเฟสใชง้านไดก้บัเลนสท์ี�สนับสนุนเทา่นั�น หากตดิเลนสท์ี�ไมส่นับสนุน ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านระบบ AF แบบตรวจจับเฟส
ระบบ AF แบบตรวจจับเฟสอาจจะไมทํ่างานถงึแมจ้ะใชก้บัเลนสท์ี�สนับสนุนบางตวั เชน่ เลนสท์ี�ซื�อในอดตีซึ�งยงัไมไ่ดรั้บการปรับปรงุ

เมื�อถา่ยภาพโดยใชเ้ลนสท์ี�สนับสนุนขนาดฟลูเฟรม พื�นที� AF แบบตรวจจับเฟสจะไมแ่สดงขึ�นแมว้า่จะตั�งคา่ [บรเิวณตรวจจับเฟส] เป็น [เปิด]
ก็ตาม

เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว พื�นที� AF แบบตรวจจับเฟสจะไมแ่สดงขึ�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [บรเิวณปรบัโฟกสั] → [บรเิวณตรวจจบัเฟส] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ความไว AF ตดิตาม

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 ิ�งอื��นมาขวางอยูด่า้นหนา้วตัถดุงักลา่ว

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ความไว AF ตดิตาม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ความเร็วเลื�อน AF

กําหนดความเร็วสําหรับการเลื�อนตําแหน่งโฟกสั เมื�อเป้าหมายของระบบโฟกสัอตัโนมตัมิกีารเปลี�ยนแปลงขณะที�ถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
7 (เร็ว)/6/5/4/3/2/1 (ชา้):
เลอืกคา่ที�เร็วขึ�นเพื�อใหโ้ฟกสัวตัถรุวดเร็วยิ�งขึ�น
เลอืกคา่ที�ชา้ลงเพื�อใหโ้ฟกสัวตัถนุุ่มนวลยิ�งขึ�น

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นโฟกสัแบบสมัผัสเพื�อเปลี�ยน AF ตามที�ตั�งใจ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ความเร็วเลื�อน AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ความไวAF สลบัวตัถุ

กําหนดความไวในการสลบัตําแหน่งโฟกสัไปยงัวตัถอุื�น เมื�อวตัถเุดมิออกจากพื�นที�โฟกสัในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
5(เร็ว)/4/3/2/1(ชา้):
เลอืกคา่สงูขึ�นเมื�อทา่นตอ้งการถา่ยวตัถทุี�มกีารเคลื�อนที�อยา่งรวดเร็ว หรอืเมื�อตอ้งการถา่ยวตัถจํุานวนมากพรอ้มกบัเปลี�ยนตําแหน่งโฟกสั
อยา่งตอ่เนื�อง 
เลอืกคา่ตํ�าลงเมื�อทา่นตอ้งการใหตํ้าแหน่งโฟกสัคงที�มากขึ�น หรอืเมื�อตอ้งการโฟกสัที�วตัถเุดยีวโดยที�ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากวตัถอุื�นๆ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ความไวAF สลบัวตัถ]ุ → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ตวัเลอืก AF/MF

ทา่นสามารถเปลี�ยนสลบัโหมดโฟกสัจากอตัโนมตัเิป็นโฟกสัเองหรอืกลบักนั ไดอ้ยา่งงา่ยดายขณะถา่ยภาพ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งขยบั
ตําแหน่งมอืจับ

รายละเอยีดรายการเมนู
กดตวัเลอืก AF/MF ไว:้
เปลี�ยนโหมดโฟกสัขณะที�ปุ่ มถกูกดคา้งไว ้
กดสลบัตวัเลอืก AF/MF:
เปลี�ยนโหมดโฟกสัจนกระทั�งปุ่ มถกูกดอกีครั�ง

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถตั�งฟังกช์ั�น [กดตวัเลอืก AF/MF ไว]้ เป็น [ฟังกช์ั�นของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของปุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง] ของปุ่ มควบคมุได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] → ปุ่ มที�
ตอ้งการ → [กดตวัเลอืก AF/MF ไว]้ หรอื [กดสลบัตวัเลอืก AF/MF]

1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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AF ดว้ยชตัเตอร์

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

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

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เปิด AF

ขยายโฟกสั
AF ลว่งหนา้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [AF ดว้ยชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

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

2.

กดคยีท์ี�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [เปิด AF]3.
กดคยีท์ี�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จากนั�นหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพื�อทําการปรับโฟกสัแบบ micro-adjustment4.
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ5.
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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เปิด AF

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

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

ตั�งคา่ [AF ดว้ยชตัเตอร]์ และ [AF ลว่งหนา้] ไปที� [ปิด] เพื�อโฟกสัไปที�ระยะถา่ยภาพที�เจาะจงโดยคาดเดาตําแหน่งของวตัถุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
AF ดว้ยชตัเตอร์
AF ลว่งหนา้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง] → คยีท์ ี�ตอ้งการ จาก
น ั�นกาํหนดฟงักช์ ั�น [เปิด AF] ใหก้บัคยีด์งักลา่ว

1

กดคยีท์ ี�ทา่นไดก้าํหนดฟงักช์ ั�น [เปิด AF] ไว้

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัโิดยการกดคยีท์ี�กําหนดเองซึ�งไดกํ้าหนด [เปิด AF] ไวค้า้งไว ้แม ้
อยูใ่นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ปรบัโฟกสั

ล็อคโฟกสัขณะที�กดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นคา้งโฟกสัไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] → กาํ
หนดฟงักช์ ั�น [ปรบัโฟกสั] ใหก้บัคยีท์ ี�ตอ้งการ

1

โฟกสัและกดคยีท์ ี�ไดก้าํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัโฟกสั] ไว้2

กดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีค์า้งไว้3
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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AF ลว่งหนา้

ผลติภณัฑจ์ะปรับโฟกสัโดยอตัโนมตักิอ่นที�ทา่นจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง

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

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

ระหวา่งทําการโฟกสั หนา้จออาจจะสั�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [AF ลว่งหนา้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-S

ตั�งวา่จะลั�นชตัเตอรห์รอืไมแ่มเ้มื�อวตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสัเมื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ครั�งเดยีว], [DMF] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ และ
วตัถยุงัคงอยูน่ิ�ง

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)
ลําดบัค.สําคญัใน AF-C

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-S] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-C

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

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)
ลําดบัค.สําคญัใน AF-S

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ลาํดบัค.สาํคญัใน AF-C] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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AF ในขยายโฟกสั

ทา่นสามารถโฟกสัไปที�วตัถไุดแ้มน่ยํามากขึ�นโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตัโิดยการขยายพื�นที�ซ ึ�งทา่นตอ้งการจะโฟกสั ขณะที�ภาพที�ขยาย
แสดงขึ�น ทา่นสามารถโฟกสัไปยงัพื�นที�ขนาดเล็กกวา่ [จดุ] ภายใต ้[ บรเิวณปรับโฟกสั]

คาํแนะนํา
แนะนําใหใ้ชข้าตั�งกลอ้งเพื�อการระบตํุาแหน่งที�ตอ้งการขยายอยา่งถกูตอ้ง

ทา่นสามารถตรวจสอบตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตัไิดโ้ดยขยายภาพที�แสดง หากตอ้งการปรับตําแหน่งโฟกสัใหม ่ใหป้รับพื�นที�โฟกสัในหนา้จอที�ขยาย
จากนั�นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง

หมายเหตุ
หากทา่นขยายพื�นที�บรเิวณขอบของหนา้จอ กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัได ้

ไมส่ามารถปรับระดบัแสงและสมดลุแสงขาวขณะกําลงัขยายภาพที�แสดง

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

ขณะกําลงัขยายภาพที�แสดง ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะใชง้านไมไ่ด ้
[AF ตามตา]
[AF ลว่งหนา้]
[ หนา้/ตากอ่นใน AF]

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] → [AF ในขยายโฟกสั] → [เปิด]1

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] → [ขยายโฟกสั]2

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

แตล่ะครั�งที�กดตรงกลาง กําลงัขยายก็จะเปลี�ยนไป

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อปรบัโฟกสั

กลอ้งจะจับโฟกสัไปที�ตําแหน่ง  (เครื�องหมายบวก) บรเิวณตรงกลางจอภาพ

4

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ

กลอ้งจะออกจากการแสดงผลที�ขยายหลงัจากถา่ยภาพ

5
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ไฟชว่ย AF

แสงไฟชว่ย AF จะชว่ยสอ่งไฟ เพื�อใหโ้ฟกสัไดง้า่ยขึ�นบนวตัถใุนที�มดื ในระหวา่งการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งและการล็อคโฟกสั แสง
ไฟชว่ย AF จะสวา่งขึ�นเพื�อใหก้ลอ้งสามารถโฟกสัไดโ้ดยงา่ย
ถา้ตดิตั�งแฟลชที�มฟัีงกช์ั�นไฟชว่ย AF เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface เมื�อแฟลชตดิสวา่ง ไฟชว่ย AF ของแฟลชจะตดิสวา่งดว้ย

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

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถใชง้าน [ไฟชว่ย AF] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
เมื�อตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
เมื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง] หรอื [AF อตัโนมตั]ิ และวตัถกํุาลงัเคลื�อนไหว (เมื�อตวัแสดงโฟกสั / ตดิสวา่ง)
เมื�อ [ขยายโฟกสั] เปิดอยู่
เมื�อตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

แสงไฟชว่ย AF จะสอ่งฉายไฟที�สวา่งมาก ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ อยา่มองตรงไปที�แสงไฟชว่ย AF ในระยะใกล ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ไฟชว่ย AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ขบัเคลื�อนรรูบัแสง AF

เปลี�ยนระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเพื�อเนน้ประสทิธภิาพการตดิตามการปรับโฟกสัอตัโนมตัหิรอืเพื�อเนน้ความเงยีบ

รายละเอยีดรายการเมนู
ใหส้าํคญักบัโฟกสั:
เปลี�ยนระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเพื�อเนน้ประสทิธภิาพการปรับโฟกสัอตัโนมตัิ
ปกต:ิ
ใชร้ะบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงแบบมาตรฐาน
ใหส้าํคญัไรเ้สยีง:
เปลี�ยนระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเพื�อเนน้ความเงยีบเพื�อใหเ้สยีงจากระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสงเงยีบกวา่ใน [ปกต]ิ

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ใหสํ้าคญักบัโฟกสั] อาจไดย้นิเสยีงจากระบบขบัเคลื�อนรรัูบแสง หรอือาจจะไมเ่ห็นเอฟเฟ็ครรัูบแสงบนจอภาพเพื�อหลกีเลี�ยง
ปรากฏการณเ์หลา่นี� ใหเ้ปลี�ยนการตั�งคา่เป็น [ปกต]ิ

เมื�อเลอืก [ใหสํ้าคญัไรเ้สยีง] ความเร็วในการโฟกสัอาจชา้ลง และอาจจะทําใหโ้ฟกสัไปที�วตัถยุากขึ�น

เอฟเฟ็คอาจแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัเลนสท์ี�ทา่นใชแ้ละเงื�อนไขการถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ขบัเคลื�อนรรูบัแสง AF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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โฟกสัดว้ยตวัเอง

เมื�อปรับโฟกสัใหเ้หมาะสมไดย้ากในโหมดโฟกสัอตัโนมตั ิทา่นสามารถทําการปรับโฟกสัดว้ยตวัเองได ้

หมายเหตุ
ระยะโฟกสัที�แสดงเป็นเพยีงขอ้มลูอา้งองิเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

ขยายอตัโนมตั ิMF
ขยายโฟกสั
แสดงจดุสงูสดุ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ โหมดโฟกสั] → [โฟกสัดว้ยตวัเอง]1

หมนุวงแหวนปรบัโฟกสัเพื�อใหไ้ดโ้ฟกสัคมชดั

เมื�อทา่นถา่ยภาพนิ�ง ทา่นสามารถแสดงระยะโฟกสับนหนา้จอไดโ้ดยหมนุวงแหวนปรับโฟกสั 
ระยะโฟกสัไมแ่สดงขึ�นเมื�อเสยีบอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย)

2
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โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

ทา่นสามารถปรับละเอยีดดว้ยตวัเองได ้หลงัจากปรับโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ เพื�อชว่ยใหส้ามารถโฟกสัวตัถไุดร้วดเร็วขึ�นกวา่เมื�อใชโ้หมด
โฟกสัดว้ยตวัเองตั�งแตเ่ริ�มตน้ ฟังกช์ั�นนี�ชว่ยอํานวยความสะดวกในสถานการณต์า่งๆ เชน่ การถา่ยภาพมาโคร

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
แสดงจดุสงูสดุ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [AF/MF] → [ โหมดโฟกสั] → [DMF]1

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อปรบัโฟกสัอตัโนมตั ิ2

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งคา้งไว ้แลว้หมนุวงแหวนปรบัโฟกสัเพื�อใหไ้ดโ้ฟกสัที�คมชดัยิ�งข ึ�น

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

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ4
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ขยายอตัโนมตั ิMF

ขยายภาพบนหนา้จออตัโนมตัเิพื�อชว่ยใหป้รับโฟกสัเองไดง้า่ยขึ�น ระบบนี�ทํางานในการถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเอง หรอืโฟกสัดว้ยตวั
เองโดยตรง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาที�จะใหแ้สดงภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรับโฟกสั] → [ เวลาขยายโฟกสั]

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

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)
เวลาขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] → [ขยายอตัโนมตั ิMF] → [เปิด]1

หมนุแหวนปรบัโฟกสัเพื�อปรบัโฟกสั

ภาพถกูขยาย ทา่นสามารถขยายภาพออกไปไดอ้กี โดยการกดตรงกลางปุ่ มควบคมุ

2
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ขยายโฟกสั

ทา่นสามารถตรวจสอบโฟกสัโดยการขยายภาพกอ่นถา่ยภาพ
ทา่นสามารถขยายภาพไดโ้ดยไมต่อ้งใชว้งแหวนปรับโฟกสั ซึ�งแตกตา่งจาก [ขยายอตัโนมตั ิMF]

หากตอ้งการใชฟ้งักช์ ั�นตวัขยายโฟกสัโดยการสมัผสั
ทา่นสามารถขยายภาพและปรับโฟกสัโดยการแตะที�จอภาพ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้  
เมื�อโหมดโฟกสัคอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ทา่นสามารถทําการ [ขยายโฟกสั] ไดโ้ดยการแตะบรเิวณที�จะโฟกสัสองครั�ง

คาํแนะนํา
[ขยายโฟกสั] ถกูกําหนดใหก้บัปุ่ ม 5 (ปุ่ มกําหนดเอง 5) ในการตั�งคา่เริ�มตน้

ขณะที�ใชฟั้งกช์ั�นตวัขยายโฟกสัอยู ่ทา่นสามารถเลื�อนบรเิวณที�ขยายไดโ้ดยการลากไปมาบนแผงสมัผัส

หากตอ้งการออกจากฟังกช์ั�นขยายโฟกสั ใหแ้ตะที�หนา้จออกีสองครั�งเมื�อตั�งคา่ [AF ในขยายโฟกสั] ไวท้ี� [ปิด] สามารถปิดการทํางานของฟังกช์ั�น
ตวัขยายโฟกสัไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายอตัโนมตั ิMF

เวลาขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] → [ขยายโฟกสั]1

กดที�ตรงกลางปุ่ มเลอืกเพื�อขยายภาพ และเลอืกพื�นที�ท ี�ทา่นตอ้งการขยาย โดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มเลอืก

แตล่ะครั�งที�กดตรงกลางปุ่ ม กําลงัขยายจะเปลี�ยน
ทา่นสามารถตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้ไดโ้ดยเลอืก MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรับโฟกสั] → [ ขยายโฟกสัเริ�มตน้]
หรอื [ ขยายโฟกสัเริ�มตน้]

2

ตรวจสอบยนืยนัโฟกสั

กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อเลื�อนตําแหน่งที�ขยายมายงักึ�งกลางภาพ
เมื�อโหมดโฟกสัคอื [โฟกสัดว้ยตวัเอง] ทา่นสามารถปรับโฟกสัในขณะที�ภาพถกูขยายใหญข่ึ�น ถา้ตั�งคา่ [AF ในขยายโฟกสั] ไป
ที� [ปิด] ฟังกช์ั�น [ขยายโฟกสั] จะถกูยกเลกิเมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง
เมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งขณะที�ขยายภาพระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตั ิกลอ้งจะดําเนนิการฟังกช์ั�นตา่งๆ ขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่
[AF ในขยายโฟกสั]

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

ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาที�จะใหแ้สดงภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรับโฟกสั] → [ เวลา
ขยายโฟกสั]

3

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพื�อถา่ยภาพ4
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ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพนิ�ง)
ขยายโฟกสัเริ�มตน้ (ภาพเคลื�อนไหว)
AF ในขยายโฟกสั
ระบบสมัผัส

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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เวลาขยายโฟกสั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายอตัโนมตั ิMF
ขยายโฟกสั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] → [ เวลาขยายโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้ (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่กําลงัขยายเริ�มตน้สําหรับ [ขยายโฟกสั] ในโหมดการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
x1.0:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายเดยีวกบัหนา้จอถา่ยภาพ
x4.0:
แสดงภาพขยาย 4.0 เทา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] →[ ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้] → 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
x2.1:
แสดงภาพขยาย 2.1 เทา่

การถา่ยภาพขนาด APS-C/Super 35 มม.

x1.0:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายเดยีวกบัหนา้จอถา่ยภาพ
x1.5:
แสดงภาพขยาย 1.5 เทา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายโฟกสั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [ชว่ยปรบัโฟกสั] → [ ขยายโฟกสัเร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงจดุสงูสดุ

ตั�งคา่ฟังกช์ั�นจดุสงูสดุ ซึ�งจะเนน้กรอบของบรเิวณที�อยูใ่นโฟกสัขณะถา่ยภาพแบบโฟกสัดว้ยตวัเองหรอืโฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงจดุสงูสดุ:

ตั�งคา่วา่จะแสดงจดุสงูสดุหรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
ระดบัจดุสงูสดุ:

ตั�งคา่ระดบัการเนน้ของบรเิวณที�อยูใ่นโฟกสั ([สงู] / [ปานกลาง] / [ตํ�า])
สสีงูสดุ:

ตั�งคา่สทีี�ใชเ้พื�อชว่ยเนน้บรเิวณที�อยูใ่นโฟกสั ([สแีดง] / [สเีหลอืง] / [สนํี�าเงนิ] / [สขีาว])

คาํแนะนํา
[เลอืกการแสดงจดุสงูสดุ] ถกูกําหนดใหก้บัดา้นขวาของปุ่ มควบคมุในการตั�งคา่เริ�มตน้

หมายเหตุ
เนื�องจากผลติภณัฑจ์ดจําวา่บรเิวณที�ชดัเจนเป็นบรเิวณที�อยูใ่นโฟกสั ผลสงูสดุจงึอาจจะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัวตัถแุละเลนส์

ขอบของบรเิวณที�อยูใ่นโฟกสัจะไมถ่กูปรับเนน้บนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โฟกสัดว้ยตวัเอง
โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (โฟกสั) → [แสดงจดุสงูสดุ] → เลอืกรายการเมนแูลว้ต ั�งคา่พารามเิตอรท์ ี�ตอ้งการ1
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ชดเชยแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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

คาํแนะนํา

สําหรับภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -2.0 EV ถงึ +2.0 EV

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถทําการชดเชยระดบัแสงในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�ได:้
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

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

ถา้หากทา่นถา่ยภาพในสถานที�ซ ึ�งสวา่งหรอืมดืมาก หรอืเมื�อทา่นใชง้านแฟลช ทา่นอาจจะไมส่ามารถถา่ยไดผ้ลที�น่าพงึพอใจ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขั�นระดบัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ
ตั�งคา่ชดเชยแสง
ครอ่มตอ่เนื�อง

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ชดเชยแสง] → [ ชดเชยแสง] → คา่ที�ตอ้งการ

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

ทา่นสามารถปรับคา่ชดเชยแสงภายในชว่ง -5.0 EV ถงึ +5.0 EV
ทา่นสามารถตรวจสอบคา่ชดเชยแสงที�ตั�งบนหนา้จอถา่ยภาพได ้

1
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ครอ่มทลีะภาพ
แสดงลายทาง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การแสดงฮสิโตแกรม

ฮสิโตแกรมจะแสดงการกระจายความสวา่ง โดยจะแสดงถงึจํานวนของพกิเซลในคา่ความสวา่งตา่ง ๆ
เมื�อตอ้งการแสดงฮสิโตแกรมบนหนา้จอถา่ยภาพหรอืหนา้จอดภูาพ ใหก้ดปุ่ ม DISP (การตั�งคา่แสดงผล) ซํ�าๆ

วธิอีา่นฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมจะแสดงคา่ความสวา่งตํ�าทางดา้นซา้ย และคา่ความสวา่งสงูทางดา้นขวา
ฮสิโตแกรมจะเปลี�ยนไปตามการชดเชยระดบัแสง
จดุสงูสดุที�ปลายดา้นขวาหรอืดา้นซา้ยของฮสิโตแกรมแสดงวา่ภาพมบีรเิวณที�เปิดรับแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไปตามลําดบั ทา่นไม่
สามารถแกไ้ขจดุตําหนดิงักลา่วโดยใชค้อมพวิเตอรห์ลงัจากถา่ยภาพแลว้ได ้ทําการชดเชยระดบัแสงกอ่นถา่ยภาพตามความจําเป็น

(A): จํานวนพกิเซล
(B): ความสวา่ง

หมายเหตุ
ขอ้มลูในการแสดงฮสิโตแกรมจะไมร่ะบภุาพถา่ยสดุทา้ย แตจ่ะเป็นขอ้มลูเกี�ยวกบัภาพที�แสดงบนหนา้จอ ผลลพัธส์ดุทา้ยจะขึ�นอยูก่บัคา่รรัูบแสง
และอื�น ๆ

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชปุ้่ ม DISP (การตั�งคา่การแสดงผล)
ชดเชยแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ข ั�นระดบัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถปรับเพิ�มการตั�งคา่ของความเร็วชตัเตอร ์รรัูบแสง และคา่ชดเชยแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
0.5EV / 0.3EV

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดเชยแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ชดเชยแสง] → [ ข ั�นระดบัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปรบัมาตรฐานแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ปรับมาตรฐานของกลอ้งเพื�อใหไ้ดค้า่ระดบัแสงที�ถกูตอ้งสําหรับโหมดวดัแสงแตล่ะโหมด

โหมดวดัแสง
คา่มาตรฐานที�ตั�งไวจ้ะถกูนํามาใช ้เมื�อทา่นเลอืกโหมดวดัแสงตอ่ไปนี�ใน MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [วดัแสง] → [ โหมดวดั
แสง]

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

หมายเหตุ
การชดเชยแสงจะไมม่ผีล ถา้เปลี�ยน [ ปรับมาตรฐานแสง]

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

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

คา่ที�ตั�งไวใ้น [ ปรับมาตรฐานแสง] จะถกูบนัทกึไวใ้นขอ้มลู Exif แยกตา่งหากจากคา่ชดเชยแสง ปรมิาณคา่ระดบัแสงมาตรฐานจะไมไ่ดนํ้าไป
เพิ�มใหก้บัคา่ชดเชยแสง

ถา้ทา่นตั�งคา่ [ ปรับมาตรฐานแสง] ในระหวา่งการถา่ยครอ่ม จํานวนภาพถา่ยสําหรับการถา่ยครอ่มจะถกูรเีซต็

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ชดเชยแสง] → [ 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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ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ

ทา่นสามารถชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุหนา้หรอืหลงัทา่นสามารถปรับระดบัแสงในชว่ง -5.0 EV ถงึ +5.0 EV

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมใ่ชก้ารชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

ปุ่ มหมนุหนา้ / ปุ่ มหมนุหลงั:
เปิดใชก้ารชดเชยระดบัแสงดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

หมายเหตุ
เมื�อฟังกช์ั�นชดเชยระดบัแสงถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั ฟังกช์ั�นอื�นๆที�ถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุนั�นกอ่นหนา้ จะถกูกําหนดให ้
กบัอกีปุ่ มหมนุหนึ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดเชยแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดปุ่ มหมนุเอง] → [ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตวัปรบัชว่งไดนามกิ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมป่รับความสวา่งและการไลร่ะดบั
ตวัปรบัไดนามกิ:
ถา้ทา่นเลอืก [ตวัปรับชว่งไดนามกิ: อตัโนมตั]ิ กลอ้งจะปรับความสวา่งและการไลร่ะดบัโดยอตัโนมตั ิเพื�อใหภ้าพที�บนัทกึมกีารไลร่ะดบัที�
เหมาะสมสําหรับพื�นที�เฉพาะสว่น ใหเ้ลอืกระดบัการปรับจาก [ตวัปรับชว่งไดนามกิ: ระดบั 1] (ออ่น) ถงึ [ตวัปรับชว่งไดนามกิ: ระดบั 5]
(เขม้)

หมายเหตุ

ในสถานการณต์อ่ไปนี� [ ตวัปรับชว่งไดนามกิ] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]:
เมื�อตั�งคา่ [ โปรไฟลภ์าพ] ไวท้ี�ตําแหน่งอื�นนอกจาก [ปิด]

เมื�อถา่ยภาพดว้ย [ตวัปรับไดนามกิ] ภาพอาจจะมจีดุรบกวนมาก เลอืกระดบัที�เหมาะสมโดยตรวจสอบภาพที�ถา่ยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อทา่นตั�ง
คา่เนน้ลกูเลน่มากขึ�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ส/ีโทน] → [ ตวัปรบัชว่งไดนามกิ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกโหมดวดัแสงซึ�งกําหนดสว่นของหนา้จอที�ใชว้ดัเพื�อนํามาคํานวณระดบัแสง

รายละเอยีดรายการเมนู
 หลายจดุ:

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

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

 จดุเดยีว:
วดัแสงเฉพาะภายในวงกลมวดัแสง โหมดนี�เหมาะสําหรับวดัแสงสว่นที�ระบขุองทั�งภาพ สามารถเลอืกขนาดวงกลมวดัแสงไดจ้าก [จดุ
เดยีว: ปกต]ิ และ [จดุเดยีว: ใหญ]่ ตําแหน่งของวงกลมวดัแสงขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ [ จดุปรับจดุวดัแสง].

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

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

คาํแนะนํา
การวดัแสงเฉพาะจดุสามารถทํางานสมัพันธก์บัพื�นที�โฟกสัไดโ้ดยใช ้[เชื�อมโยงจดุโฟกสั]

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

เมื�อตั�งคา่ [ โหมดวดัแสง] ไปที� [ไฮไลท]์ และเปิดใชง้านฟังกช์ั�น [ตวัปรับไดนามกิ] ความสวา่งและคอนทราสตจ์ะถกูแกไ้ขอตัโนมตัโิดยแบง่
ภาพออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ และวเิคราะหค์อนทราสตข์องแสงและเงาทําการตั�งคา่ตามสถานการณก์ารถา่ยภาพ

หมายเหตุ
[ โหมดวดัแสง] จะถกูล็อคเป็น [หลายจดุ] ในสถานการณก์ารถา่ยตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
เมื�อใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นนอกจากการซมูดว้ยเลนส์

ในโหมด [ไฮไลท]์ วตัถอุาจดมูดืถา้มสีว่นที�สวา่งกวา่บนหนา้จอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ล็อค AE

จดุปรับจดุวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
หนา้กอ่นขณะวดั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ตวัปรับชว่งไดนามกิ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [วดัแสง] → [ โหมดวดัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หนา้กอ่นขณะวดั (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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

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

หมายเหตุ
เมื�อตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ], [ หนา้กอ่นขณะวดั] จะถกูล็อคไวท้ี� [เปิด]

เมื�อตั�งคา่ [ หนา้/ตากอ่นใน AF] เป็น [เปิด] และตั�งคา่ [ เป้าหมายหนา้/ตา] เป็น [สตัว]์ ใต ้[AF ตามใบหนา้/ตา] [ หนา้กอ่นขณะวดั] จะ
ไมทํ่างาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [วดัแสง] → [ หนา้กอ่นขณะวดั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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จดุปรบัจดุวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดวา่จะปรับตําแหน่งของการวดัแสงเฉพาะจดุตามพื�นที�โฟกสัหรอืไม ่เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นพารามเิตอรต์อ่ไปนี�:

[จดุ: S]/[จดุ: M]/[จดุ: L]
[จดุขยาย]
[ตดิตาม: จดุ S]/[ตดิตาม: จดุ M]/[ตดิตาม: จดุ L]
[ตดิตาม: จดุขยาย]

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

หมายเหตุ

แมตํ้าแหน่งของการวดัแสงเฉพาะจดุจะสมัพันธก์บัตําแหน่งเริ�มตน้ของฟังกช์ั�น [ตดิตาม] แตจ่ะไมส่มัพันธก์บัการตดิตามวตัถุ

เมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นพารามเิตอรต์อ่ไปนี� ตําแหน่งของการวดัแสงเฉพาะจดุจะถกูล็อคไวท้ี�ตรงกลาง
[กวา้ง]
[โซน]
[กําหนดกลางภาพ]
[ตดิตาม: กวา้ง]/[ตดิตาม: โซน]/[ตดิตาม: กําหนดเป็นกลางภาพ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

โหมดวดัแสง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [วดัแสง] → [ จดุปรบัจดุวดัแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ล็อค AE

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

คาํแนะนํา
หากทา่นเลอืกฟังกช์ั�น [กดคา้งล็อคAEL] ใน [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถล็อคระดบัแสงไดต้ลอดเวลา
ที�ทา่นกดปุ่ มคา้งไว ้ทา่นไมส่ามารถตั�งฟังกช์ั�น [กดคา้งล็อคAEL] เป็น [ฟังกช์ั�นของปุ่ มซา้ย], [ฟังกช์ั�นของปุ่ มขวา] หรอื [ปุ่ มลง]

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ คยีก์าํหนดเอง] หรอื [ คยีก์าํหนดเอง] → คยีท์ ี�ตอ้งการ จาก
น ั�นกาํหนด [ปิดเปิดล็อคAEL] ใหก้บัคยีด์งักลา่ว

1

ปรบัโฟกสั ณ จดุที�ปรบัระดบัแสง2

กดปุ่ มที�กาํหนดใหเ้ป็น [ปิดเปิดล็อคAEL]

ระดบัแสงจะถกูล็อค และ  (ล็อค AE) จะแสดงขึ�น

3

ปรบัโฟกสับนวตัถอุกีคร ั�งแลว้กดปุ่ มชตัเตอร์

ยกเลกิการล็อคระดบัแสงไดโ้ดยกดปุ่ มซึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [ปิดเปิดล็อคAEL] ไว ้

4
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AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

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

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
กําหนดระดบัแสงหลงัปรับโฟกสัอตัโนมตัเิมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง เมื�อตั�ง [ โหมดโฟกสั] ไปที� [AF ครั�งเดยีว] เมื�อตั�งคา่ [

โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF อตัโนมตั]ิ และผลติภณัฑกํ์าหนดแลว้วา่วตัถกํุาลงัเคลื�อนไหวหรอืทา่นถา่ยภาพตอ่เนื�อง ระดบัแสงที�กําหนด
ไวจ้ะถกูยกเลกิ
เปิด:
ล็อคระดบัแสงเมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง
ปิด:
ไมล็่อคระดบัแสงเมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง ใชโ้หมดนี�หากทา่นตอ้งการปรับโฟกสัและระดบัแสงแยกจากกนั  
ผลติภณัฑจ์ะปรับระดบัแสงไปเรื�อยๆ ขณะถา่ยภาพในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]

หมายเหตุ
เมื�อกําหนด [ปิดเปิดล็อคAEL] ใหก้บัคยีใ์ดก็ตามโดยใช ้[ คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ คยีกํ์าหนดเอง] การสั�งงานโดยใชค้ยีด์งักลา่วจะมลํีาดบั
ความสําคญัสงูกวา่การตั�งคา่ [ปิดเปิดล็อคAEL]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [วดัแสง] → [AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงลายทาง

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

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงลายทาง:

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงลายทางมา้ลายหรอืไม ่([ปิด] / [เปิด])
ระดบัลายทาง:

ปรับระดบัความสวา่งของลายทางมา้ลาย ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100+])

คาํแนะนํา
[เลอืกการแสดงลายทาง] ถกูกําหนดใหก้บัดา้นซา้ยของปุ่ มควบคมุในการตั�งคา่เริ�มตน้

ทา่นสามารถบนัทกึคา่เพื�อตรวจสอบระดบัแสงที�ถกูตอ้งหรอืระดบัแสงจา้ รวมไปถงึระดบัความสวา่งของ [ ระดบัลายทาง] การตั�งคา่สําหรับการ
ยนืยนัระดบัแสงที�ถกูตอ้งและการยนืยนัระดบัแสงจา้ถกูบนัทกึไวท้ี� [กําหนดเอง 1] และ [กําหนดเอง 2] ตามลําดบัตามคา่เริ�มตน้

หากตอ้งการตรวจสอบระดบัแสงที�ถกูตอ้ง ใหต้ั�งคา่มาตรฐานและชว่งสําหรับระดบัความสวา่ง ลายทางมา้ลายจะปรากฏบนพื�นที�ซ ึ�งอยูภ่ายในชว่งที�
ทา่นไดต้ั�งคา่ไว ้

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

หมายเหตุ
ลายทางมา้ลายจะไมป่รากฏขึ�นบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แสดงลายทาง] → เลอืกรายการเมนแูลว้ต ั�งคา่พารามเิตอรท์ ี�ตอ้งการ1
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ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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

รายละเอยีดรายการเมนู
ISO AUTO:
ตั�งคา่ความไวแสง ISO โดยอตัโนมตัิ
ISO 40 – ISO 409600:
ตั�งคา่ความไวแสง ISO ดว้ยตวัเอง หากเลอืกตวัเลขที�มากขึ�น ความไวแสง ISO จะเพิ�มขึ�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]

ยิ�งคา่ ISO สงูขึ�น ภาพก็จะมจีดุรบกวนมากยิ�งขึ�น

คา่ ISO ที�สามารถตั�งไดจ้ะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัวา่ทา่นกําลงัถา่ยภาพนิ�ง ถา่ยภาพเคลื�อนไหว หรอืถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโม
ชั�น

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 80 ถงึ 409600 ถา้ตั�งคา่ ISO ไวน้อ้ยกวา่ 80 การตั�งคา่จะเปลี�ยนเป็น 80 โดยอตัโนมตัิ
เมื�อสิ�นสดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว คา่ ISO จะกลบัคนืสูค่า่ดั�งเดมิ

ชว่งความไวแสง ISO ที�ใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่สําหรับ [Gamma] ภายใต ้[ โปรไฟลภ์าพ]

ชว่งความไวแสง ISO ที�สามารถใชไ้ดจ้ะเปลี�ยนแปลงเมื�อสง่ภาพเคลื�อนไหว RAW ไปยงัอปุกรณอ์ื�นซึ�งเชื�อมตอ่ผา่น HDMI

หมายเหตุ

[ ISO] จะถกูกําหนดเป็น [ISO AUTO] ในโหมดการถา่ยตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

เมื�อตั�งคา่ความไวแสง ISO ไวตํ้�ากวา่ ISO 80 ชว่งความสวา่งของวตัถทุี�สามารถบนัทกึได ้(ชว่งไดนามกิ) อาจลดลง

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

หากทา่นหนักลอ้งไปทางแหลง่กําเนดิแสงที�จา้มากขณะถา่ยภาพดว้ยความไวแสง ISO ตํ�า พื�นที�สวา่งในภาพอาจถกูบนัทกึเป็นพื�นที�มดื

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม ISO (ความไวแสง ISO) → คา่ที�ตอ้งการ

ทา่นยงัสามารถเลอืก MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [รับแสง] → [ ISO] ไดเ้ชน่กนั

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

1
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จาํกดัชว่ง ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถจํากดัชว่งความไวแสง ISO เมื�อตั�งคา่ความไวแสง ISO ดว้ยตวัเอง

ในการต ั�งคา่ชว่งสาํหรบั [ISO AUTO]
หากทา่นตอ้งการปรับชว่งความไวแสง ISO ที�กําหนดในโหมด [ISO AUTO] อตัโนมตั ิเลอืก MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [รับแสง]
→ [ ISO] → [ISO AUTO] แลว้กดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุเพื�อเลอืก [ISO AUTO สงูสดุ]/[ISO AUTO ตํ�าสดุ]

หมายเหตุ

คา่ความไวแสง ISO ที�สงูกวา่ชว่งที�ระบไุวจ้ะไมส่ามารถใชไ้ด ้ในการเลอืกคา่ความไวแสง ISO ที�สงูกวา่ชว่งที�ระบไุว ้ใหร้เีซต็ [ จํากดัชว่ง
ISO]

ชว่งความไวแสง ISO ที�ใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่สําหรับ [Gamma] ภายใต ้[ โปรไฟลภ์าพ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [รบัแสง] → [ จาํกดัชว่ง ISO] → [ตํ�าสดุ] หรอื [สงูสดุ] และเลอืกคา่ที�ตอ้งการ1
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ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

ถา้เลอืก [ISO AUTO] เมื�อโหมดการถา่ยเป็น P (โปรแกรมอตัโนมตั)ิ หรอื A (กําหนดคา่รรัูบแสง) ทา่นสามารถตั�งคา่ความเร็วชตัเตอรท์ี�
จะทําใหค้วามไวแสง ISO เริ�มเปลี�ยนแปลง  
ฟังกช์ั�นนี�ใชไ้ดผ้ลสําหรับการถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหว ทา่นสามารถลดการเบลอของวตัถไุปพรอ้มๆ กบัป้องกนัอาการกลอ้งสั�น

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

คาํแนะนํา

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

หมายเหตุ

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

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โปรแกรมอตัโนมตัิ
กําหนดคา่รรัูบแสง
ISO (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [รบัแสง] → [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO] → คา่ที�ตอ้งการ1
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สมดลุยแ์สงสขีาว (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

แกไ้ขโทนเอฟเฟกตข์องสภาพแสงโดยรอบ เพื�อบนัทกึสขีาวของวตัถทุี�มสีขีาวตามธรรมชาต ิใชฟั้งกช์ั�นนี�เมื�อโทนสขีองภาพไมอ่อกมา
ตามที�ทา่นตอ้งการ หรอืทา่นตอ้งการเปลี�ยนโทนสเีพื�อถา่ยทอดอารมณข์องภาพถา่ย

รายละเอยีดรายการเมนู
 อตัโนมตั ิ/  อตัโน: บรรยากาศ /  อตัโนมตั:ิ สขีาว /  แสงแดดกลางวนั /  แสงแดดในรม่ /

แสงแดดมเีมฆ /  แสงหลอดไฟฟ้า /  ฟลอูอ.: ขาวนวล /  ฟลอูอ.: คลูไวท ์/  ฟลอูอ.: ขาวสวา่ง /  ฟลู
ออ.: แสงแดดก. /  แฟลช /  อตัโนมตัใิตนํ้�า :
เมื�อทา่นเลอืกแหลง่กําเนดิแสงที�ทําใหว้ตัถสุวา่ง ผลติภณัฑจ์ะปรับโทนสใีหเ้หมาะสมกบัแหลง่กําเนดิแสงที�เลอืก (ปรับสมดลุแสงสขีาว
ลว่งหนา้) เมื�อทา่นเลอืก [อตัโนมตั]ิ ผลติภณัฑจ์ะตรวจหาแหลง่กําเนดิแสงและปรับโทนสโีดยอตัโนมตัิ

 อณุ./ฟิลเตอรส์:ี
ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสง ใชล้กูเลน่ของฟิลเตอร ์CC (ชดเชยส)ี สําหรับการถา่ยภาพ

 กาํหนดเอง 1/กาํหนดเอง 2/กาํหนดเอง 3:
จดจําสขีาวพื�นฐานภายใตส้ภาพแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพ

คาํแนะนํา
[ สมดลุยแ์สงสขีาว] ถกูกําหนดใหปุ้่ ม 2 (ปุ่ มกําหนดเอง 2) ในการตั�งคา่เริ�มตน้

ทา่นสามารถแสดงหนา้จอการปรับละเอยีดและทําการปรับโทนสแีบบละเอยีดตามที�ทา่นตอ้งการไดโ้ดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ เมื�อเลอืก
[อณุ./ฟิลเตอรส์]ี ทา่นสามารถเปลี�ยนอณุหภมูสิโีดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั แทนการกดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ

ถา้โทนสใีนการตั�งคา่ที�เลอืกไวไ้มเ่ป็นไปตามที�ทา่นตอ้งการ ใหทํ้าการถา่ยภาพ [ครอ่มสมดลุยส์ขีาว]

 (อตัโน: บรรยากาศ),  (อตัโนมตั:ิ สขีาว) จะแสดงขึ�นเฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ ลําดบัสําคญั AWB] เป็น [บรรยากาศ] หรอื [สขีาว]
เทา่นั�น

ถา้ทา่นตอ้งการลดการเปลี�ยนแปลงอยา่งกะทนัหนัของสมดลุแสงสขีาว เชน่ เมื�อสภาพแวดลอ้มในการบนัทกึมกีารเปลี�ยนแปลงในระหวา่งการ
บนัทกึภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถเปลี�ยนความเร็วในการปรับสมดลุแสงสขีาวไดโ้ดยใชฟั้งกช์ั�น [WB อยา่งราบรื�น]

หมายเหตุ

[ สมดลุยแ์สงสขีาว] ถกูล็อคไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

หากทา่นใชห้ลอดแสงจันทรห์รอืหลอดโซเดยีมเป็นแหลง่กําเนดิแสง คา่สมดลุแสงสขีาวจะไมแ่มน่ยําเนื�องจากลกัษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนํา
ใหถ้า่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หรอืเลอืก [กําหนดเอง 1] ถงึ [กําหนดเอง 3]

จะตอ้งไมม่สี ิ�งบดบงัเซน็เซอรแ์สงที�มองเห็นไดแ้ละ IR เมื�อตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] เป็น [อตัโนมตั]ิ มฉิะนั�นระบบอาจระบแุหลง่กําเนดิแสง
ไมถ่กูตอ้ง และอาจปรับสมดลุแสงสขีาวเป็นสทีี�ไมเ่หมาะสม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเก็บภาพสขีาวมาตรฐานเพื�อตั�งสมดลุแสงสขีาว (สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเอง)
ลําดบัสําคญั AWB (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ครอ่มสมดลุยส์ขีาว

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [ สมดลุยแ์สงสขีาว] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การเก็บภาพสขีาวมาตรฐานเพื�อต ั�งสมดลุแสงสขีาว (สมดลุแสงสขีาวแบบกาํหนดเอง)

ในฉากที�แสงโดยรอบประกอบไปดว้ยแหลง่กําเนดิแสงหลายชนดิ แนะนําใหใ้ชส้มดลุแสงสขีาวกําหนดเองเพื�อใหส้รา้งสขีาวไดอ้ยา่ง
แมน่ยําทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ได ้3 ชดุ

หมายเหตุ

ขอ้ความ [การบนัทกึ WB กําหนดเองลม้เหลวแลว้] จะแสดงใหเ้ห็นวา่คา่อยูใ่นชว่งที�ไมไ่ดค้าดไว ้เชน่ วตัถสุสีดเกนิไป ทา่นสามารถบนัทกึการตั�ง
คา่ไดแ้ลว้ในตอนนี� แตข่อแนะนําใหท้า่นตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวอกีครั�ง เมื�อมกีารตั�งคา่ที�ผดิพลาด ตวัแสดง  (สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนด
เอง) จะเปลี�ยนเป็นสสีม้บนจอแสดงขอ้มลูการบนัทกึ ตวัแสดงจะแสดงขึ�นเป็นสขีาว เมื�อคา่ตั�งอยูใ่นชว่งที�คาดหวงัไว ้

ถา้ทา่นใชแ้ฟลชเมื�อจับภาพสขีาวพื�นฐาน สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเองจะถกูบนัทกึไวร้ว่มกบัแสงจากแฟลช ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชแ้ฟลช
เมื�อใดก็ตามที�ทา่นถา่ยภาพดว้ยการตั�งคา่ที�เรยีกใชซ้ ึ�งบนัทกึไวพ้รอ้มแฟลช

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [ สมดลุยแ์สงสขีาว] → เลอืกจาก [กาํหนดเอง 1] ถงึ
[กาํหนดเอง 3] และจากน ั�นกดดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ

1

เลอืก  (ต ั�งคา่สมดลุแสงสขีาวแบบกาํหนดเอง) แลว้กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ2

ถอืผลติภณัฑโ์ดยใหบ้รเิวณสขีาวครอบคลมุกรอบการถา่ยภาพสมดลุแสงสขีาวท ั�งหมด แลว้กดที�ตรงกลางของปุ่ ม
ควบคมุ

หลงัจากที�เสยีงชตัเตอรด์งั คา่ที�วดั (อณุหภมูสิแีละฟิลเตอรส์)ี จะแสดงขึ�นมา
ทา่นสามารถปรับตําแหน่งของกรอบการถา่ยภาพสมดลุแสงสขีาวโดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ
หลงัจากเก็บภาพสขีาวมาตรฐาน ทา่นสามารถแสดงหนา้จอการปรับละเอยีดโดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ ทา่นสามารถปรับ
โทนสแีบบละเอยีดตามที�ตอ้งการ
ในกรณีตอ่ไปนี�จะไมม่เีสยีงชตัเตอร์

ในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
เมื�อตั�งคา่ [โหมดไรเ้สยีง] ไวท้ี� [เปิด]
เมื�อตั�งคา่ [ชนดิของชตัเตอร]์ ไวท้ี� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ]

3

กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ

คา่ที�วดัจะถกูบนัทกึไว ้จอภาพจะกลบัไปแสดงเมนู ขณะที�คงการตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวกําหนดเองที�จดจําไว ้
กลอ้งจะยงัคงจําการตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเองที�บนัทกึไวจ้นกวา่จะถกูเขยีนทบัโดยการตั�งคา่อื�น

4
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ลาํดบัสาํคญั AWB (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกโทนสทีี�จะเนน้ เมื�อถา่ยภาพในสภาพที�มแีสงสวา่ง เชน่ แสงหลอดไส ้เมื�อตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปกต:ิ

ถา่ยภาพโดยใชส้มดลุแสงสขีาวอตัโนมตัมิาตรฐาน กลอ้งจะปรับโทนสโีดยอตัโนมตัิ
 บรรยากาศ:

ปรับโทนสตีามแหลง่กําเนดิแสงกอ่น วธินีี�เหมาะสําหรับการถา่ยภาพใหม้บีรรยากาศอบอุน่
 สขีาว:

ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งสขีาวกอ่น เมื�อแหลง่กําเนดิแสงมอีณุหภมูสิตํี�า

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สมดลุยแ์สงสขีาว (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [ ลาํดบัสาํคญั AWB] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ล็อค AWB ชตัเตอร์

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะล็อคสมดลุแสงสขีาวขณะกดปุ่ มชตัเตอรไ์วห้รอืไม ่เมื�อตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ หรอื
[อตัโนมตัใิตนํ้�า]
ฟังกช์ั�นนี�ป้องกนัการเปลี�ยนสมดลุแสงสขีาวโดยไมไ่ดต้ั�งใจในขณะถา่ยภาพตอ่เนื�อง หรอืเมื�อถา่ยภาพดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
กดชตัเตอรล์งครึ�ง:
ล็อคสมดลุแสงสขีาวขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง แมอ้ยูใ่นโหมดสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตั ิสมดลุแสงสขีาวยงัถกูล็อคระหวา่งการถา่ย
ภาพตอ่เนื�องดว้ยเชน่กนั
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง:
ล็อคสมดลุแสงสขีาวไวท้ี�การตั�งคา่การถา่ยภาพภาพแรกระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง แมอ้ยูใ่นโหมดสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตัิ
ปิด:
ทํางานรว่มกบัสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตัแิบบปกติ

เกี�ยวกบั [กดคา้งล็อค AWB] และ [ปิดเปิดล็อค AWB]
ทา่นยงัสามารถล็อคสมดลุแสงสขีาวในโหมดสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตัโิดยกําหนด [กดคา้งล็อค AWB] หรอื [ปิดเปิดล็อค AWB] ใหก้บั
คยีกํ์าหนดเอง หากทา่นกดคยีท์ี�กําหนดไวร้ะหวา่งการถา่ยภาพ สมดลุแสงสขีาวจะถกูล็อค  
ฟังกช์ั�น [กดคา้งล็อค AWB] จะล็อคสมดลุแสงสขีาวโดยหยดุการปรับสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตัขิณะกดปุ่ ม
ฟังกช์ั�น [ปิดเปิดล็อค AWB] จะล็อคสมดลุแสงสขีาวโดยหยดุการปรับสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตัหิลงัจากกดปุ่ มหนึ�งครั�ง เมื�อทา่นกดปุ่ ม
อกีครั�ง จะเป็นการปลดล็อค AWB

ถา้ทา่นตอ้งการล็อคสมดลุแสงสขีาวขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวในโหมดสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตั ิใหกํ้าหนด [กดคา้งล็อค AWB]
หรอื [ปิดเปิดล็อค AWB] ใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเองดว้ย

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นถา่ยภาพดว้ยแฟลชขณะที�ล็อคสมดลุแสงสขีาวอตัโนมตัอิยู ่โทนสอีาจไมเ่ป็นธรรมชาตเิพราะสมดลุแสงสขีาวถกูล็อคกอ่นมกีารปลอ่ย
แฟลช ในกรณีนี� ใหต้ั�งคา่ [ล็อค AWB ชตัเตอร]์ เป็น [ปิด] หรอื [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] และไมใ่ชฟั้งกช์ั�น [กดคา้งล็อค AWB] หรอืฟังกช์ั�น [ปิดเปิด
ล็อค AWB] เมื�อถา่ยภาพ หรอื ตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] ไปที� [แฟลช]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สมดลุยแ์สงสขีาว (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [ล็อค AWB ชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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WB อยา่งราบรื�น

กําหนดความเร็วในการเปลี�ยนสมดลุแสงสขีาวในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว เชน่ เมื�อการตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] หรอื [
ลําดบัสําคญั AWB] มกีารเปลี�ยนแปลง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
สมดลุแสงสขีาวจะเปลี�ยนแปลงในทนัททีี�ทา่นเปลี�ยนการตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
1 (เร็ว)/2/3 (ชา้):
ทา่นสามารถเลอืกความเร็วสําหรับการเปลี�ยนสมดลุแสงสขีาวในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว เพื�อใหก้ารเปลี�ยนสมดลุแสงสขีาวของ
ภาพเคลื�อนไหวเป็นไปอยา่งนุ่มนวลยิ�งขึ�น  
การตั�งคา่ความเร็วเรยีงจากเร็วที�สดุไปหาชา้ที�สดุคอื [1 (เร็ว)], [2] และ [3 (ชา้)]

หมายเหตุ

ฟังกช์ั�นนี�จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเร็วที�สมดลุแสงสขีาวเปลี�ยนแปลง เมื�อตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] เป็น [อตัโนมตั]ิ

แมใ้นกรณีที�เลอืกการตั�งคา่อื�นนอกจาก [ปิด] การตั�งคา่ตอ่ไปนี�จะถกูนําไปใชโ้ดยทนัท ีโดยไมข่ึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ความเร็ว
การปรับโทนสโีดยละเอยีด
การเปลี�ยนแปลงอณุหภมูสิโีดยใช ้[อณุ./ฟิลเตอรส์]ี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สมดลุยแ์สงสขีาว (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [สมดลุยแ์สงสขีาว] → [WB อยา่งราบรื�น] → คา่ที�ตอ้งการ1
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สรา้งสรรคล์คุ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

“ลคุ” คอืการตั�งคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้สําหรับการสรา้งสรรคภ์าพ ซึ�งตดิตั�งไวแ้ลว้ภายในกลอ้ง
ฟังกช์ั�นนี�ชว่ยใหท้า่นสามารถเลอืกลกัษณะสําเร็จรปูของภาพโดยการเลอืก “ลคุ” นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถปรับคอนทราสต ์สว่นสวา่ง
สว่นเงา การซดีจาง ความอิ�มส ีชว่งความคมชดั และความชดัเจนสําหรับแตล่ะ “ลคุ” โดยละเอยีดไดอ้กีดว้ย

รายละเอยีดรายการเมนู
 ST:

ลกัษณะภาพมาตรฐานสําหรับวตัถแุละบรรยากาศที�หลากหลาย
 PT:

สําหรับจับภาพผวิหนังใหม้โีทนออ่น เหมาะอยา่งยิ�งกบัการถา่ยภาพบคุคล
 NT:

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ส/ีโทน] → [ สรา้งสรรคล์คุ]1

เลอืก “ลคุ” ที�ตอ้งการ หรอื [ลคุกาํหนดเอง] โดยใชส้ว่นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ2

เมื�อตอ้งการปรบั  (คอนทราสต)์,  (ไฮไลท)์,  (เงา),  (จาง),  (ความอิ�มส)ี,  (ความคมชดั), 
(ชว่งความคมชดั) และ  (ความชดัเจน) ใหเ้ลื�อนไปทางขวาโดยใชส้ว่นขวาของปุ่ มควบคมุ เลอืกรายการที�ตอ้งการ
โดยใชด้า้นขวา/ซา้ย จากน ั�นเลอืกคา่โดยใชด้า้นบน/ดา้นลา่ง

3

เมื�อเลอืก [ลคุกาํหนดเอง] ใหเ้ลื�อนไปทางขวาโดยใชด้า้นขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นเลอืก “ลคุ” ที�ตอ้งการ

การใช ้[ลคุกําหนดเอง] ชว่ยใหท้า่นสามารถเรยีกการตั�งคา่ที�กําหนดไวแ้ลว้สําหรับ “ลคุ” แบบเดยีวกนัซึ�งมกีารตั�งคา่แตกตา่ง
ออกไปเล็กนอ้ยได ้

4
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ความอิ�มสแีละความคมชดัจะถกูปรับลดลงเพื�อถา่ยภาพใหม้โีทนออ่นลง เหมาะสําหรับถา่ยภาพเพื�อนําไปตบแตง่บนเครื�องคอมพวิเตอร์
ภายหลงั

 VV:
ความอิ�มสแีละคอนทราสตถ์กูปรับใหส้งูขึ�นสําหรับถา่ยใหไ้ดภ้าพที�น่าตื�นตา ของฉากที�เต็มไปดว้ยสสีนั และวตัถ ุเชน่ ดอกไม ้ทุง่สเีขยีว
ของฤดใูบไมผ้ล ิสฟ้ีาบนทอ้งฟ้า หรอืทวิทศันท์อ้งทะเล

 VV2:
สรา้งสรรคภ์าพที�มสีสีนัสวา่งสดใส และใหร้ายละเอยีดที�ชดัเจน

 FL:
สรา้งสรรคภ์าพที�มบีรรยากาศหมน่ โดยเนน้คอนทราสตเ์ป็นพเิศษพรอ้มกบัสสีนัเรยีบๆ ใหภ้าพทอ้งฟ้าและสเีขยีวของตน้ไมท้ี�น่าประทบั
ใจ

 IN:
สรา้งสรรคภ์าพที�มพีื�นผวิดา้น โดยการลดคอนทราสตแ์ละความอิ�มสี

 SH:
สรา้งสรรคภ์าพที�มบีรรยากาศสวา่ง ไมป่รงุแตง่ นุ่มนวล และสสีนัสดใส

 BW:
สําหรับถา่ยภาพสขีาวดํา

 SE:
สําหรับถา่ยภาพสเีซเปีย

 การบนัทกึการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ (ลคุกาํหนดเอง):
เลอืกลคุแบบกําหนดเอง 6 แบบ (ชอ่งที�มตีวัเลขที�ดา้นซา้ย) เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ที�ตอ้งการ จากนั�นเลอืกการตั�งคา่ที�ตอ้งการโดยกดปุ่ ม
ขวา
ทา่นสามารถเรยีกการตั�งคา่ที�กําหนดไวแ้ลว้สําหรับ “ลคุ” แบบเดยีวกนัซึ�งมกีารตั�งคา่แตกตา่งออกไปเล็กนอ้ย

การปรบัโดยละเอยีดยิ�งข ึ�น
ทา่นสามารถปรับรายการตา่งๆ เชน่ คอนทราสต ์โดยอา้งองิแตล่ะ “ลคุ” ตามที�ทา่นตอ้งการได ้ไมเ่พยีงทา่นสามารถปรับ “ลคุ” ที�กําหนด
ไวแ้ลว้เทา่นั�น แตย่งัสามารถปรับ [ลคุกําหนดเอง] แตล่ะแบบ ดว้ยฟังกช์ั�นที�ชว่ยใหท้า่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่โปรดของทา่นได ้
เลอืกรายการที�ตอ้งการตั�งคา่โดยกดดา้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ แลว้ตั�งคา่โดยกดดา้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ
เมื�อการตั�งคา่เปลี�ยนแปลงไปจากคา่เริ�มตน้  (เครื�องหมายดอกจัน) จะแสดงขึ�นถดัจากไอคอน “ลคุ” ที�แสดงบนหนา้จอถา่ยภาพ

 คอนทราสต:์
ยิ�งเลอืกคา่สงูขึ�นเทา่ใด ความแตกตา่งของแสงและเงาก็จะเดน่มากขึ�นเทา่นั�น และจะมผีลกบัภาพมากยิ�งขึ�น (-9 ถงึ +9)

 ไฮไลท:์
ปรับความสวา่งของสว่นสวา่ง เมื�อเลอืกคา่ที�สงูขึ�น ภาพจะสวา่งยิ�งขึ�น (-9 ถงึ +9)

 เงา:
ปรับความมดืของสว่นมดื เมื�อเลอืกคา่ที�สงูขึ�น ภาพจะสวา่งยิ�งขึ�น (-9 ถงึ +9)

 จาง:
ปรับระดบัการซดีจาง เมื�อใชค้า่ที�สงูขึ�น ผลที�เกดิขึ�นกบัภาพจะชดัเจนยิ�งขึ�น (0 ถงึ 9)

 ความอิ�มส:ี
ยิ�งเลอืกคา่สงู สกี็จะยิ�งสดใสมากขึ�น เมื�อเลอืกคา่ตํ�าลง สขีองภาพจะถกูยบัยั�งใหอ้อ่นลง (-9 ถงึ +9)

 ความคมชดั:
ปรับความคมชดั ยิ�งเลอืกคา่สงูขึ�น ขอบของวตัถจุะถกูปรับเนน้มากขึ�น ยิ�งเลอืกคา่นอ้ยลง ขอบของวตัถจุะถกูปรับใหอ้อ่นนวลลง (0 ถงึ 9)

 ชว่งความคมชดั:
ปรับขอบเขตสําหรับใชเ้อฟเฟ็คความคมชดั เมื�อเพิ�มคา่จะทําใหเ้อฟเฟ็คความคมชดัสง่ผลตอ่สว่นขอบภาพที�ละเอยีดยิ�งขึ�น (1 ถงึ 5)

 ความชดัเจน:
ปรับระดบัความชดัเจน เมื�อใชค้า่ที�สงูขึ�น ผลที�เกดิขึ�นกบัภาพจะชดัเจนยิ�งขึ�น (0 ถงึ 9)

การรเีซ็ตคา่ที�ปรบัไวส้าํหรบัแตล่ะ “ลคุ”
ทา่นสามารถรเีซต็คา่ตา่งๆ พรอ้มกนั เชน่ คอนทราสต ์ที�ทา่นไดป้รับไวต้ามที�ตอ้งการสําหรับแตล่ะ “ลคุ” ได ้กดปุ่ ม  (ลบ) ที�หนา้จอ
การปรับสําหรับ “ลคุ” ที�ทา่นตอ้งการรเีซต็ คา่ทั�งหมดที�ปรับไวซ้ ึ�งมกีารเปลี�ยนแปลง จะยอ้นกลบัเป็นคา่เริ�มตน้

คาํแนะนํา
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สําหรับ [ความคมชดั], [ชว่งความคมชดั] และ [ความชดัเจน] ควรถา่ยภาพทดสอบแลว้ขยายดบูนจอภาพของกลอ้ง หรอืสง่ภาพไปยงัอปุกรณด์ภูาพ
เพื�อตรวจดผูลของการตั�งคา่ จากนั�นปรับการตั�งคา่อกีครั�งหากจําเป็น

หมายเหตุ

[ สรา้งสรรคล์คุ] จะถกูล็อคไวท้ี� [ST] ในสถานการณต์อ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[ โปรไฟลภ์าพ] ถกูตั�งคา่ไวเ้ป็นอยา่งอื�นที�ไมใ่ช ่[ปิด]

เมื�อตั�งคา่ฟังกช์ั�นนี�ไวท้ี� [BW] หรอื [SE] [ความอิ�มส]ี จะไมส่ามารถปรับได ้

ในโหมดภาพเคลื�อนไหวจะไมส่ามารถปรับ [ชว่งความคมชดั] ได ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

โปรไฟลภ์าพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ชว่ยใหส้ามารถเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่สําหรับส ีการไลแ่สงเงา ฯลฯ ได ้
แมว้า่จะสามารถใช ้[ โปรไฟลภ์าพ] สําหรับทั�งภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว แตฟั่งกช์ั�นนี�ไดรั้บการออกแบบมาสําหรับภาพเคลื�อนไหว

การกาํหนดโปรไฟลภ์าพ
ทา่นสามารถกําหนดคณุภาพของภาพโดยปรับรายการโปรไฟลภ์าพ เชน่ [Gamma] และ [รายละเอยีด] เมื�อตั�งคา่พารามเิตอรเ์หลา่นี� ให ้
เชื�อมตอ่กลอ้งกบัทวีหีรอืจอภาพ และปรับพารามเิตอรใ์นขณะที�สงัเกตภาพบนหนา้จอ

การใชค้า่ที�กาํหนดไวล้ว่งหนา้ของโปรไฟลภ์าพ

การตั�งคา่เริ�มตน้ [PP1] ถงึ [PP11] สําหรับภาพเคลื�อนไหวไดถ้กูตั�งไวล้ว่งหนา้ในกลอ้งตามเงื�อนไขการถา่ยภาพแบบตา่งๆ
MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ส/ีโทน] → [ 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]
PP11:

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ส/ีโทน] → [ โปรไฟลภ์าพ] → โปรไฟลท์ี�ทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลง1

ยา้ยไปหนา้จอดชันขีองรายการโดยกดที�ดา้นขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกรายการที�จะเปลี�ยนแปลงโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ3

เลอืกคา่ที�ตอ้งการโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ แลว้กดที�ตรงกลางปุ่ ม4
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ตวัอยา่งการตั�งคา่โดยใชแ้กมมา่ [S-Cinetone]

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว HDR
กลอ้งสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบ HDR เมื�อเลอืกแกมมา่ตั�งแต ่[HLG], [HLG1] ถงึ [HLG3] ในโปรไฟลภ์าพ การตั�งคา่โปรไฟล์
ภาพลว่งหนา้ [PP10] ใหต้วัอยา่งการตั�งคา่สําหรับการบนัทกึ HDR สามารถดภูาพเคลื�อนไหวที�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

รายการของโปรไฟลภ์าพ

ระดบัสดีาํ
ตั�งคา่ระดบัสดํีา (–15 ถงึ +15)

Gamma
เลอืกเสน้กราฟแกมมา่
Movie: เสน้กราฟแกมมา่มาตรฐานสําหรับภาพเคลื�อนไหว
Still: เสน้กราฟแกมมา่มาตรฐานสําหรับภาพนิ�ง
S-Cinetone: เสน้กราฟแกมมา่ที�ไดรั้บการออกแบบขึ�นเพื�อใหไ้ดก้ารปรับระดบัสแีละการแสดงอารมณด์ว้ยสทีี�เหมาะสําหรับภาพยนตร์
การตั�งคา่นี�ชว่ยใหส้ามารถถา่ยดว้ยสสีนัที�นุ่มนวล เหมาะอยา่งยิ�งสําหรับการถา่ยภาพบคุคล
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�มขึ�น

[HLG1], [HLG2] และ [HLG3] ลว้นใชเ้สน้กราฟแกมมา่ที�มคีณุลกัษณะเดยีวกนั แตเ่สน้กราฟแตล่ะเสน้ใหส้มดลุระหวา่งชว่ง
ไดนามกิกบัการลดสญัญาณรบกวนตา่งกนั เสน้กราฟแตล่ะเสน้มรีะดบัสญัญาณวดิโีอออกไดส้งูสดุตา่งกนัดงันี�: [HLG1]: ประมาณ
87%, [HLG2]: ประมาณ 95%, [HLG3]: ประมาณ 100%

Gamma สดีาํ
แกไ้ขแกมมา่ในพื�นที�ซ ึ�งความเขม้ตํ�า
[Gamma สดํีา] จะถกูกําหนดไวท้ี� “0” และไมส่ามารถปรับไดเ้มื�อตั�งคา่ [Gamma] ไปที� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
ชว่ง: เลอืกชว่งการแกไ้ข (กวา้ง / ระดบักลาง / แคบ)
ระดบั: ตั�งคา่ระดบัการแกไ้ข (-7 (การบบีอดัสดํีาสงูสดุ) ถงึ +7 (การขยายสดํีาออกสงูสดุ))

จาํกดัแสง
ตั�งคา่จดุหกัมมุและความลาดเอยีงสําหรับการบบีอดัสญัญาณวดิโีอเพื�อป้องกนัระดบัแสงเกนิโดยจํากดัสญัญาณในพื�นที�ซ ึ�งความเขม้สงู
ของวตัถใุหอ้ยูใ่นชว่งไดนามกิของกลอ้ง 
[จํากดัแสง] ถกูปิดใชง้าน ถา้ตั�งคา่ [โหมด] ไปที� [อตัโนมตั]ิ เมื�อตั�งคา่ [Gamma] ไปที� [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4],
[ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] เพื�อเปิดใชง้าน [จํากดัแสง] ใหต้ั�งคา่ [โหมด] ไปที�
[แมนนวล]
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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
ตั�งคา่ประเภทและระดบัส ี
ใน [โหมดส]ี เฉพาะ [BT.2020] และ [709] เทา่นั�นที�สามารถใชไ้ดเ้มื�อตั�งคา่ [Gamma] ไปที� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
Movie: สทีี�เหมาะสมเมื�อตั�ง [Gamma] ไวท้ี� [Movie]
Still: สทีี�เหมาะสมเมื�อตั�ง [Gamma] ไวท้ี� [Still]
S-Cinetone: สทีี�เหมาะสมเมื�อตั�ง [Gamma] ไวท้ี� [S-Cinetone]
Cinema: สทีี�เหมาะสมเมื�อตั�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�งคา่ตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการปรับแตง่หลงัจากการถา่ยภาพ ใชเ้มื�อตั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log2]
S-Gamut3.Cine: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อตั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log3]
การตั�งคา่นี�ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยภาพในขอบเขตสทีี�สามารถแปลงไดง้า่ยสําหรับดจิติอลซนิมีา่
S-Gamut3: การตั�งคา่เป็นไปตามสมมตฐิานที�วา่ภาพจะไดรั้บการประมวลผลหลงัถา่ยภาพ ใชเ้มื�อตั�ง [Gamma] ไปที� [S-Log3] การตั�ง
คา่นี�ใหท้า่นถา่ยภาพในขอบเขตสกีวา้ง
BT.2020: โทนสมีาตรฐาน เมื�อตั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]
709: โทนส ีเมื�อตั�งคา่ [Gamma] ไวท้ี� [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และบนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยส ีHDTV (BT.709)

ความอิ�มสี
ตั�งคา่ความอิ�มส ี(-32 ถงึ +32)

เฟสสี
ตั�งคา่เฟสส ี(-7 ถงึ +7)

ความลกึของสี
ตั�งคา่ความเขม้ของสสํีาหรับแตล่ะเฟสส ีฟังกช์ั�นนี�ใชไ้ดผ้ลมากกวา่สําหรับสรีงคแ์ละไดผ้ลนอ้ยกวา่สําหรับสอีรงค ์สจีะดเูขม้ขึ�นเมื�อเพิ�ม
คา่ที�ตั�งไปทางดา้นบวก และออ่นลงเมื�อลดคา่ไปทางดา้นลบ ฟังกช์ั�นนี�ใชง้านไดแ้มเ้มื�อตั�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))
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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�นที�ซ ึ�งความเขม้สงู (0 ถงึ 4)

การคดัลอกการต ั�งคา่ใหก้บัหมายเลขโปรไฟลข์องภาพอื�น
ทา่นสามารถคดัลอกการตั�งคา่ของโปรไฟลภ์าพไปยงัหมายเลขโปรไฟลภ์าพอื�นได ้
MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ส/ีโทน] → [ โปรไฟลภ์าพ] → [คดัลอก]

การรเีซ็ตโปรไฟลภ์าพกลบัสูค่า่เร ิ�มตน้
ทา่นสามารถรเีซต็โปรไฟลภ์าพกลบัสูค่า่เริ�มตน้ได ้ทา่นไมส่ามารถรเีซต็การตั�งคา่โปรไฟลภ์าพทั�งหมดในทนัที
MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [ส/ีโทน] → [ โปรไฟลภ์าพ] → [เริ�มใหม]่

หมายเหตุ
ถา้ทา่นตอ้งการเลอืกการตั�งคา่ที�แตกตา่งกนัสําหรับภาพเคลื�อนไหวและภาพนิ�ง ใหเ้พิ�มเครื�องหมายถกูที� [โปรไฟลภ์าพ] ภายใต ้[ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/
เคลื�อน]

หากทา่นสรา้งภาพ RAW ดว้ยการตั�งคา่ถา่ยภาพ การตั�งคา่ตอ่ไปนี�จะไมม่ผีล:
ระดบัสดํีา
Gamma สดํีา
จํากดัแสง
ความลกึของสี

ถา้ทา่นเปลี�ยน [Gamma] ชว่งคา่ ISO ที�ใชไ้ดจ้ะเปลี�ยนไป

อาจมจีดุรบกวนมากขึ�นในสว่นที�มดื ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั�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

หากตั�งคา่ [ความชนั] ไวท้ี� +5 ใน [ตั�งคา่ปรับเอง] ในสว่น [จํากดัแสง], [จํากดัแสง] จะถกูปิดใชง้าน

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

ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

โหมดขบัเคลื�อน

เลอืกโหมดที�เหมาะสําหรับวตัถ ุเชน่ การถา่ยเดี�ยว การถา่ยตอ่เนื�อง หรอืการถา่ยครอ่ม

รายละเอยีดรายการเมนู
 ถา่ยภาพเดี�ยว:

โหมดถา่ยภาพปกติ
 ถา่ยภาพตอ่เนื�อง:

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะที�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้
 ต ั�งเวลา(คร ั�งเดยีว) :

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

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

ถา่ยภาพหลายภาพขณะกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้โดยแตล่ะภาพมรีะดบัแสงตา่งกนั
 ครอ่มทลีะภาพ:

ถา่ยภาพเทา่จํานวนที�ระบ ุทลีะภาพ โดยแตล่ะภาพมรีะดบัแสงตา่งกนั
 ครอ่มสมดลุยส์ขีาว:

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

ถา่ยภาพทั�งหมดสามภาพ โดยใหแ้ตล่ะภาพมรีะดบัตวัปรับชว่งไดนามกิตา่งกนั

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะที�ทา่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งคา้งไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
 ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+:

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

กลอ้งจะตดิตามวตัถไุดง้า่ยขึ�น เนื�องจากจะแสดงวตัถแุบบเรยีลไทมใ์นจอภาพระหวา่งการถา่ยภาพ

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

ขนาดภาพ: [L:12M]

คาํแนะนํา

เมื�อตอ้งการปรับโฟกสัและระดบัแสงอยา่งตอ่เนื�องระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�อง ใหต้ั�งคา่ตอ่ไปนี�  
[ โหมดโฟกสั]: [AF ตอ่เนื�อง]
[AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์: [ปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ

หมายเหตุ
เมื�อคา่ F มากกวา่ F11 ในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+], [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi] หรอื [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Mid] กลอ้งจะล็อคโฟกสัไวต้ามการตั�ง
คา่ในการถา่ยภาพแรก

วตัถจุะไมแ่สดงแบบเรยีลไทมบ์นจอภาพระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื�องในโหมด [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+]

MENU → (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]1

รปูแบบไฟล์ จาํนวนของภาพเมื�อเลอืก
JPEG

จาํนวนของภาพเมื�อเลอืก
HEIF

JPEG/HEIF (ละเอยีด) ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป

RAW (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู) ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป

RAW & JPEG/RAW & HEIF (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู)* ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป

RAW (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู) ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป

RAW & JPEG/RAW & HEIF (RAW แบบไมบ่บีอดั
ขอ้มลู)*

ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ�นไป

เมื�อตั�งคา่ [คณุภาพ JPEG]/[คณุภาพ HEIF] เป็น [ละเอยีด]*
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ความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนื�องจะลดลงเมื�อถา่ยภาพดว้ยแฟลช

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แสดงถา่ยที�เหลอื (ภาพนิ�ง)
การเลอืกวธิโีฟกสั (โหมดโฟกสั)

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ต ั�งเวลา(คร ั�งเดยีว)

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

รายละเอยีดรายการเมนู
โหมดจะกําหนดจํานวนวนิาททีี�ตอ้งการใหก้ลอ้งเริ�มทําการถา่ยภาพหลงัจากที�กดปุ่ มชตัเตอรแ์ลว้

 ต ั�งเวลา (คร ั�งเดยีว): 10 วนิาที
 ต ั�งเวลา (คร ั�งเดยีว): 5 วนิาที
 ต ั�งเวลา (คร ั�งเดยีว): 2 วนิาที

คาํแนะนํา
กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครั�งเพื�อหยดุการนับของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

เลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ถา่ยภาพเดี�ยว] เพื�อยกเลกิระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

ตั�ง [สญัญาณเสยีง] ไปที� [ปิด] เพื�อปิดเสยีงบปีระหวา่งการนับถอยหลงัของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

เมื�อตอ้งการใชร้ะบบตั�งเวลาถา่ยภาพในโหมดถา่ยครอ่ม ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยครอ่มในโหมดขบัเคลื�อน จากนั�นเลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ)
→ [โหมดขบัเคลื�อน] → [ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม] → [ตั�งเวลาเมื�อถา่ยครอ่ม]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สญัญาณเสยีง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ต ั�งเวลา(คร ั�งเดยีว)]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�กดปุ่ มชตัเตอร์
ทา่นสามารถเลอืกรปูที�ดทีี�สดุจากหลายภาพที�ถา่ยไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ตวัอยา่งเชน่ จะถา่ยภาพสามภาพเมื�อเวลาผา่นไป 10 วนิาท ีหลงัจากที�กดปุ่ 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�งเพื�อหยดุการนับของระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

เลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ถา่ยภาพเดี�ยว] เพื�อยกเลกิระบบตั�งเวลาถา่ยภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ต ั�งเวลา (ตอ่เนื�อง)]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�เปลี�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]

คาํแนะนํา
ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

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

เมื�อระดบัแสงไดรั้บการชดเชย ระดบัแสงจะถกูปรับเลื�อนตามคา่ที�ชดเชย

การถา่ยครอ่มใชง้านไมไ่ดใ้นโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม
ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ครอ่มตอ่เนื�อง]1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ

ระดบัแสงพื�นฐานจะถกูกําหนดไวสํ้าหรับภาพแรก
กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวจ้นกวา่จะทําการถา่ยคร่อิมเสร็จ

3
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ครอ่มทลีะภาพ

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

รายละเอยีดรายการเมนู
ยกตวัอยา่งเชน่ เมื�อเลอืก [ครอ่มทลีะภาพ: 0.3EV ทกุๆ 3 ภาพ] กลอ้งจะถา่ยภาพสามภาพทลีะครั�งโดยคา่ระดบัแสงจะถกูปรับเลื�อนขึ�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]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม
ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ครอ่มทลีะภาพ]1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ

กดปุ่ มชตัเตอรสํ์าหรับแตล่ะภาพ

3
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ตวัแสดงขณะถา่ยครอ่ม

บนหนา้จอ [แสดงขอ้มลูทั�งหมด] หรอื [ฮสิโตแกรม] ทา่นสามารถใชต้วัแสดงการถา่ยครอ่มเพื�อยนืยนัการตั�งคา่การถา่ยครอ่ม

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

คาํแนะนํา
ในขณะถา่ยครอ่ม คําแนะนําเทา่จํานวนภาพที�จะถา่ยจะแสดงขึ�นเหนอื/ใตต้วัแสดงการถา่ยครอ่ม

เมื�อทา่นเริ�มการถา่ยครอ่ม คําแนะนําจะหายไปทลีะหนึ�งรายการขณะที�กลอ้งบนัทกึภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

แสงโดยรอบ: คําทั�วไปที�ใชเ้รยีกแสงซึ�งไมใ่ชแ่สงแฟลช ซึ�งไดแ้ก ่แสงธรรมชาต ิแสงจากหลอดไฟฟ้า และแสงฟลอูอเรสเซนต ์แสงแฟลชจะกะพรบิชั�วขณะหนึ�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"

คาํแนะนํา
ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ครอ่มสมดลุยส์ขีาว]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)

คาํแนะนํา
ภาพสดุทา้ยจะแสดงในการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ครอ่ม DRO]1

เลอืกโหมดที�ตอ้งการดว้ยดา้น ขวา/ซา้ย ของปุ่ มควบคมุ2

ปรบัโฟกสัแลว้ทาํการถา่ยภาพ3
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ต ั�งคา่ถา่ยครอ่ม

ทา่นสามารถตั�งเวลาในโหมดถา่ยครอ่ม และลําดบัของการถา่ยครอ่มระดบัแสง และการถา่ยครอ่มสมดลุแสงสขีาว

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

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ต ั�งคา่ถา่ยครอ่ม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง

ทา่นสามารถถา่ยภาพนิ�งตดิตอ่กนัไดอ้ตัโนมตัดิว้ยการถา่ยภาพชว่งเวลา และจํานวนภาพถา่ยที�ทา่นตั�งไวล้ว่งหนา้ (ถา่ยภาพชว่งเวลา)
สําหรับกลอ้งนี� ทา่นไมส่ามารถสรา้งภาพเคลื�อนไหวจากภาพนิ�งที�ไดจ้ากการถา่ยภาพชว่งเวลา

รายละเอยีดรายการเมนู
ถา่ยภาพชว่งเวลา:
ตั�งคา่วา่จะทําการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่([ปิด]/[เปิด])
เวลาเร ิ�มการถา่ยภาพ:
ตั�งเวลาตั�งแตเ่มื�อกดปุ่ มชตัเตอรจ์นถงึเวลาที�การถา่ยภาพชว่งเวลาเริ�มขึ�น (1 วนิาท ีถงึ 99 นาท ี59 วนิาท)ี
ชว่งเวลาถา่ยภาพ:
ตั�งชว่งเวลาการถา่ยภาพ (เวลาจากตอนที�การเปิดรับแสงหนึ�งเริ�มขึ�นจนถงึการเปิดรับแสงสําหรับภาพถา่ยถดัไปเริ�มขึ�น) (1 วนิาท ีถงึ 60
วนิาท)ี
จาํนวนการถา่ยภาพ:
ตั�งจํานวนภาพถา่ยสําหรับการถา่ยภาพชว่งเวลา (1 ภาพ ถงึ 9999 ภาพ)
ความไวตดิตาม AE:
ตั�งความไวในการตดิตามของระดบัแสงอตัโนมตัติามการเปลี�ยนแปลงความสวา่งระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา หากทา่นเลอืก [ตํ�า] ระดบั
แสงที�เปลี�ยนในขณะถา่ยภาพชว่งเวลาจะนุ่มนวลขึ�น ([สงู]/[ปานกลาง]/[ตํ�า])
ชนดิชตัเตอรใ์นชว่ง:
ตั�งประเภทชตัเตอรร์ะหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา ([ชตัเตอรก์ลไก]/[ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ])
สาํคญักบัชว่งถา่ย:
ตั�งคา่วา่ตอ้งการใหค้วามสําคญักบัการถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม ่เมื�อโหมดระดบัแสงเป็น [โปรแกรมอตัโนมตั]ิ หรอื [กําหนดคา่รรัูบแสง]
และความเร็วชตัเตอรจ์ะยาวกวา่เวลาที�ตั�งไวสํ้าหรับ [ชว่งเวลาถา่ยภาพ] ([ปิด]/[เปิด])

คาํแนะนํา
หากทา่นกดปุ่ มชตัเตอรร์ะหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา การถา่ยภาพชว่งเวลาจะสิ�นสดุ และกลอ้งจะกลบัเขา้สูห่นา้จอพรอ้มใชง้านสําหรับการถา่ย
ภาพชว่งเวลา

หากตอ้งการกลบัไปยงัโหมดการถา่ยปกต ิใหต้ั�งคา่ [ถา่ยภาพชว่งเวลา] เป็น [ปิด]

หากทา่นกดคยีซ์ ึ�งไดกํ้าหนดฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ในขณะที�การถา่ยภาพเริ�มขึ�น ฟังกช์ั�นจะยงัทํางานระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา แมเ้มื�อทา่นไมไ่ดก้ด
ปุ่ มคา้งไว ้

[กดคา้งล็อคAEL]
[ กดคา้งล็อคAEL]

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง] → [ถา่ยภาพชว่งเวลา] → [เปิด]1

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดขบัเคลื�อน] → [ฟงักช์ ั�นถา่ยภาพชว่ง] → เลอืกรายการที�ตอ้งการต ั�งคา่ จาก
น ั�นเลอืกคา่ที�ตอ้งการ

2

กดปุ่ มชตัเตอร์

เมื�อเวลาที�ตั�งไวสํ้าหรับ [เวลาเริ�มการถา่ยภาพ] ไดผ้า่นไป การถา่ยภาพจะเริ�มขึ�น

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

3
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[กดตวัเลอืก AF/MF ไว]้
[บนัทกึ AF กดคา้งไว]้
[กดคา้งล็อค AWB]
[ปุ่ มหมนุ 1 ระหวา่งคา้ง] ถงึ [ปุ่ มหมนุ 3 ระหวา่งคา้ง]

หากทา่นตั�งคา่ [แสดงเป็นกลุม่] เป็น [เปิด] ภาพนิ�งที�ถา่ยดว้ยฟังกช์ั�นการถา่ยภาพชว่งเวลาจะแสดงเป็นกลุม่

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

หมายเหตุ
ทา่นอาจจะไมส่ามารถบนัทกึจํานวนรปูภาพที�ตั�งไวซ้ ึ�งขึ�นอยูก่บัระดบัแบตเตอรี�ที�เหลอื และจํานวนพื�นที�วา่งในสื�อบนัทกึ จา่ยไฟผา่น USB ขณะ
ถา่ยภาพ และใชก้ารด์หน่วยความจําที�มพีื�นที�เพยีงพอ

เมื�อชว่งเวลาการถา่ยภาพสั�น กลอ้งอาจรอ้นไดง้า่ย ทา่นอาจจะไมส่ามารถบนัทกึจํานวนรปูภาพที�ตั�งไวเ้นื�องจากกลอ้งอาจหยดุการบนัทกึเพื�อ
ป้องกนัอปุกรณ ์ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้ม

ระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา (รวมเวลาระหวา่งกดปุ่ มชตัเตอรแ์ละเริ�มถา่ยภาพ) ทา่นไมส่ามารถใชง้านหนา้จอการตั�งคา่การถา่ยภาพหรอืหนา้จอ
MENU ที�กําหนดไดอ้ยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่บางอยา่งได ้เชน่ ปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยใชปุ้่ มหมนุหรอืปุ่ มควบคมุที�กําหนดเอง

ระหวา่งการถา่ยภาพชว่งเวลา การแสดงภาพอตัโนมตัจิะไมป่รากฏขึ�น

[ชนดิชตัเตอรใ์นชว่ง] ถกูตั�งคา่ไวท้ี� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ] ตามคา่เริ�มตน้ โดยไมต่อ้งเปลี�ยนการตั�งคา่สําหรับ [ชนดิของชตัเตอร]์

การถา่ยภาพชว่งเวลาใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
ตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เลน่ภาพตอ่เนื�องชว่ง
การชารจ์ไฟจากเตา้รับตดิผนัง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่รปูแบบไฟลสํ์าหรับภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
RAW:
ไมม่กีารประมวลผลทางดจิติอลกบัไฟลร์ปูแบบนี� เลอืกรปูแบบนี�เพื�อประมวลผลภาพบนเครื�องคอมพวิเตอรสํ์าหรับการใชง้านอยา่งมอื
อาชพี
RAW & JPEG/RAW & HEIF:
ภาพ RAW และภาพ JPEG หรอื HEIF จะถกูสรา้งขึ�นพรอ้มกนั ซึ�งเหมาะสําหรับในกรณีที�ตอ้งการไฟลภ์าพสองไฟล ์คอื JPEG หรอื
HEIF สําหรับเปิดด ูและภาพ RAW สําหรับนําไปปรับแตง่
JPEG/HEIF:
ภาพจะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG หรอื HEIF

เกี�ยวกบัภาพ RAW
ในการเปิดไฟลภ์าพ RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี� จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์Imaging Edge Desktop ทา่นสามารถใช ้Imaging Edge
Desktop เพื�อเปิดไฟลภ์าพ RAW แลว้แปลงเป็นรปูแบบภาพที�ไดรั้บความนยิม เชน่ JPEG หรอื TIFF หรอืปรับสมดลุแสงสขีาว
ความอิ�มส ีหรอืคอนทราสตข์องภาพอกีครั�ง
ภาพ RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�มคีวามละเอยีด 14 บติตอ่พกิเซล
ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะบบีอดัหรอืไมบ่บีอดัภาพ RAW โดยใช ้[ชนดิไฟล ์RAW]

หมายเหตุ
Iหากทา่นไมต่อ้งการปรับแตง่ภาพบนคอมพวิเตอร ์ขอแนะนําใหท้า่นบนัทกึในรปูแบบ JPEG หรอื HEIF

การดภูาพ HEIF จะตอ้งใชร้ะบบที�รองรับรปูแบบ HEIF

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สลบั JPEG/HEIF
คณุภาพ JPEG/คณุภาพ HEIF

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF

ชนดิไฟล ์RAW
ขอ้มลูเบื�องตน้เกี�ยวกบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์(Imaging Edge Desktop/Catalyst)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ชนดิไฟล ์RAW

เลอืกชนดิไฟลสํ์าหรับภาพ RAW

รายละเอยีดรายการเมนู
บบีอดัขอ้มลู:
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ที�บบีอดัขอ้มลู ขนาดไฟลข์องภาพจะอยูท่ี�ประมาณครึ�งหนึ�งของไฟลท์ี� [ไมบ่บีอดัขอ้มลู]
ไมบ่บีอดัขอ้มลู:
บนัทกึภาพในรปูแบบ RAW ที�ไมบ่บีอดัขอ้มลู เมื�อเลอืก [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] สําหรับ [ชนดิไฟล ์RAW] ขนาดไฟลข์องภาพจะใหญก่วา่เมื�อ
บนัทกึในรปูแบบ RAW ที�บบีอดัขอ้มลู

หมายเหตุ
เมื�อเลอืก [ไมบ่บีอดัขอ้มลู] สําหรับ [ชนดิไฟล ์RAW] ไอคอนบนหนา้จอจะเปลี�ยนเป็น  (RAW)  (RAW) จะแสดงขึ�นเมื�อดภูาพที�ถา่ย
ดว้ยรปูแบบ RAW ที�ไมบ่บีอดัขอ้มลูเชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ชนดิไฟล ์RAW] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

สลบั JPEG/HEIF

เปลี�ยนรปูแบบไฟล ์(JPEG / HEIF) ของภาพนิ�งที�ตอ้งการบนัทกึ
รปูแบบ JPEG รองรับการใชง้านบนอปุกรณท์ั�วไป ทา่นสามารถดแูละแกไ้ขไฟล ์JPEG ในสภาพแวดลอ้มระบบตา่งๆ ได ้รปูแบบ HEIF
ใหป้ระสทิธภิาพในการบบีอดัขอ้มลูสงู กลอ้งสามารถบนัทกึภาพดว้ยคณุภาพสงูและมขีนาดไฟลเ์ล็กในรปูแบบ HEIF ทา่นอาจไม่
สามารถดหูรอืแกไ้ขไฟล ์HEIF ได ้ซึ�งขึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรห์รอืซอฟตแ์วร ์นอกจากนี� ในการเลน่ภาพนิ�งในรปูแบบ HEIF สภาพ
แวดลอ้มของระบบจะตอ้งรองรับ HEIF ดว้ย ทา่นสามารถรับชมภาพนิ�งที�มคีณุภาพสงูไดโ้ดยการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัทวีผีา่น HDMI

รายละเอยีดรายการเมนู
JPEG:
ทําการปรับแตง่ทางดจิติอลสําหรับไฟล ์RAW แลว้บนัทกึเป็นรปูแบบ JPEG การตั�งคา่นี�ใหค้วามสําคญักบัความเขา้กนัได ้
HEIF(4:2:0):
ทําการปรับแตง่ทางดจิติอลสําหรับไฟล ์RAW แลว้บนัทกึเป็นรปูแบบ HEIF (4:2:0) การตั�งคา่นี�ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพของภาพและ
ประสทิธภิาพในการบบีอดัขอ้มลู
HEIF(4:2:2):
ทําการปรับแตง่ทางดจิติอลสําหรับไฟล ์RAW แลว้บนัทกึเป็นรปูแบบ HEIF (4:2:2) การตั�งคา่นี�ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพของภาพ

คาํแนะนํา
ขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่สําหรับ [สลบั JPEG/HEIF] รายการตั�งคา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัรปูแบบไฟล ์([ รปูแบบไฟล]์ เป็นตน้) จะเปลี�ยนเป็น JPEG หรอื
HEIF.

หมายเหตุ
ไฟลภ์าพ HEIF ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�จะไมส่ามารถแสดงบนกลอ้งอื�นๆ ที�ไมร่องรับรปูแบบไฟล ์HEIF ระวงัอยา่ลบไฟลภ์าพ HEIF โดยไมต่ั�งใจ
ดว้ยการฟอรแ์ม็ตการด์หน่วยความจําหรอืการลบไฟล์

เมื�อบนัทกึภาพเป็นรปูแบบ HEIF โดยตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [ปิด] ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยขอบเขตส ีsRGB เมื�อตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [เปิด]
ภาพจะถกูบนัทกึในขอบเขตส ีBT.2100 (ชว่งสBีT.2020)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [สลบั JPEG/HEIF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

คณุภาพ JPEG/คณุภาพ HEIF

เลอืกคณุภาพของภาพเมื�อบนัทกึภาพเป็น JPEG หรอื HEIF

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [คณุภาพ JPEG]/[คณุภาพ HEIF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF

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

รายละเอยีดรายการเมนู
เมื�อบนัทกึในขนาดฟลูเฟรม
เมื�อต ั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น 3:2

เมื�อต ั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น 4:3

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

เมื�อต ั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น 1:1

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] → คา่ที�ตอ้งการ1

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 12M 4240×2832 พกิเซล

M: 5.1M 2768×1848 พกิเซล

S: 3.0M 2128×1416 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 11M 3776×2832 พกิเซล

M: 4.6M 2464×1848 พกิเซล

S: 2.7M 1888×1416 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 10M 4240×2384 พกิเซล

M: 4.3M 2768×1560 พกิเซล

S: 2.6M 2128×1200 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)
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เมื�อบนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C
เมื�อต ั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น 3:2

เมื�อต ั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น 4:3

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

เมื�อต ั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น 1:1

หมายเหตุ

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 8.0M 2832×2832 พกิเซล

M: 3.4M 1840×1840 พกิเซล

S: 2.0M 1408×1408 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 5.1M 2768×1848 พกิเซล

M: 3.0M 2128×1416 พกิเซล

S: 1.3M 1376×920 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 4.6M 2464×1848 พกิเซล

M: 2.7M 1888×1416 พกิเซล

S: 1.1M 1232×920 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 4.3M 2768×1560 พกิเซล

M: 2.6M 2128×1200 พกิเซล

S: 1.1M 1376×776 พกิเซล

การต ั�งคา่ตา่งๆ จาํนวนพกิเซล (แนวนอน×แนวต ั�ง)

L: 3.4M 1840×1840 พกิเซล

M: 2.0M 1408×1408 พกิเซล

S: 0.8M 912×912 พกิเซล
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ขนาดภาพสําหรับภาพ RAW จะสอดคลอ้งกบั “L”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)
อตัราสว่นภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

อตัราสว่นภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
3:2:
อตัราสว่นเทา่กบัฟิลม์ 35 มม.
4:3:
อตัราสว่นภาพคอื 4:3
16:9:
อตัราสว่นภาพคอื 16:9
1:1:
อตัราสว่นภาพคอื 1:1

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [อตัราสว่นภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ภาพนิ�ง HLG

การใชล้กัษณะแกมมา่เทยีบเทา่ HLG (Hybrid Log-Gamma: มาตรฐานสําหรับภาพ HDR) ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยภาพนิ�งที�มชีว่ง
ไดนามกิกวา้งและชว่งสทีี�ถา่ยทอดไดก้วา้ง ซึ�งเขา้กนัไดก้บั BT.2020
[ภาพนิ�ง HLG] สามารถกําหนดไดเ้ฉพาะเมื�อถา่ยดว้ยรปูแบบ HEIFกําหนด [สลบั JPEG/HEIF] เป็น [HEIF(4:2:0)] หรอื [HEIF(4:2:2)]
และ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [HEIF] ไวล้ว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ถา่ยภาพนิ�ง HLG
ปิด:
ถา่ยภาพนิ�งปกติ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถแสดงภาพดว้ยชว่งความสวา่งกวา้งเป็นพเิศษโดยการดภูาพนิ�ง HLG ดว้ยทวีหีรอืจอภาพที�รองรับ HLG

ทา่นสามารถแสดงภาพนิ�ง HLG บนจอภาพของกลอ้งดว้ยคณุภาพใกลเ้คยีงเมื�อแสดงบนจอภาพที�รองรับ HLG- (BT.2020-) โดยการตั�งคา่ดงันี�
[ชว่ยแสดง Gamma]: [เปิด]
[ชนดิชว่ยแสดงGamma]: [อตัโนมตั]ิ หรอื [HLG(BT.2020)]

หมายเหตุ
ในสถานการณต์อ่ไปนี� [ภาพนิ�ง HLG] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]:

[สลบั JPEG/HEIF] ถกูตั�งไวท้ี� [JPEG]
[ รปูแบบไฟล]์ ถกูตั�งไวท้ี� [RAW] หรอื [RAW & HEIF]
เมื�อตั�งคา่โหมดการถา่ยอื�นนอกจาก P / A / S / M ในระหวา่งการถา่ยภาพนิ�ง
เมื�อเปิดใชค้วามไว ISO ชั�วคราวดว้ยฟังกช์ั�น [บนัทกึถา่ยกําหนดเอง]
เมื�อเปิดใชฟั้งกช์ั�น [ครอ่ม DRO] ภายใต ้[โหมดขบัเคลื�อน] ชั�วคราวดว้ยฟังกช์ั�น [บนัทกึถา่ยกําหนดเอง]

เมื�อตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [เปิด] จะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[ตวัปรับไดนามกิ]
[ สรา้งสรรคล์คุ]
[ครอ่ม DRO] ภายใต ้[โหมดขบัเคลื�อน]
[ โปรไฟลภ์าพ]

เมื�อตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [เปิด] ชว่ง ISO ที�สามารถใชไ้ดจ้ะมกีารเปลี�ยนแปลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพนิ�ง)
สลบั JPEG/HEIF
ชว่ยแสดง Gamma

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ภาพนิ�ง HLG] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ขอบเขตสี

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
การตั�งคา่ [ขอบเขตส]ี จะไมส่ามารถใชไ้ดเ้มื�อถา่ยภาพเป็นรปูแบบ HEIF HEIF ถา้ตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [ปิด] ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยขอบเขตสี
sRGB เมื�อตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [เปิด] ภาพจะถกูบนัทกึในขอบเขตส ีBT.2100 (ชว่งสBีT.2020)

[AdobeRGB] ใชสํ้าหรับโปรแกรมหรอืเครื�องพมิพท์ี�สนับสนุนการจัดการสแีละการเลอืกพกิดัสขีอง DCF2.0 อาจจะไมส่ามารถพมิพภ์าพหรอืดู
ภาพดว้ยสทีี�ถกูตอ้ง ถา้หากโปรแกรมหรอืเครื�องพมิพไ์มส่นับสนุน Adobe RGB

เมื�อเปิดแสดงภาพที�ถา่ยดว้ย [AdobeRGB] บนอปุกรณท์ี�ไมส่นับสนุนAdobe RGB ภาพจะมคีวามอิ�มสลีดนอ้ยลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สลบั JPEG/HEIF

ภาพนิ�ง HLG

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ขอบเขตส]ี → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

เลอืกรปูแบบไฟลภ์าพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู

Intra/Long GOP คอืรปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว Intra จะบบีอดัภาพเคลื�อนไหวแตล่ะเฟรม ในขณะที� Long GOP จะบบีอดั
หลายเฟรมพรอ้มกนั การบบีอดัแบบ Intra มกีารตอบสนองและความยดืหยุน่ที�ดกีวา่ในการแกไ้ข แตก่ารบบีอดัแบบ Long GOP มี
ประสทิธภิาพการบบีอดัที�ดกีวา่

หมายเหตุ

ในการดภูาพเคลื�อนไหว XAVC HS 4K บนสมารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอร ์ทา่นจําเป็นตอ้งมอีปุกรณห์รอืซอฟตแ์วรท์ี�มคีวามสามารถในการประมวล
ผลสงูซึ�งรองรับตวัแปลงสญัญาณชนดิ HEVC

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวระดบั 4K [  การถา่ยภาพ] จะถกูปิดใชง้าน และจะเป็น [ปิด] เสมอ

ถา้ใสเ่ลนสท์ี�รองรับขนาด APS-C เทา่นั�น สว่นขอบของหนา้จออาจมดื เมื�อบนัทกึภาพยนตรร์ะดบั 4K ดว้ยกลอ้งนี� ขอแนะนําใหใ้ชเ้ลนสท์ี�รองรับ
ขนาดฟลูเฟรม 35 มม.

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ รปูแบบไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

รปู
แบบ
ไฟล์

คณุลกัษณะ

XAVC
HS
4K

บนัทกึภาพเคลื�อนไหว 4K ในรปูแบบ XAVC HS
รปูแบบ XAVC HS จะใชต้วัแปลงสญัญาณ HEVC ซึ�งมปีระสทิธภิาพในการบบีอดัขอ้มลูสงู กลอ้งนี�สามารถบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวดว้ยคณุภาพของภาพที�สงูกวา่ภาพเคลื�อนไหวชนดิ XAVC S โดยที�ขอ้มลูมขีนาดเทา่กนั ภาพเคลื�อนไหวจะใช ้
การบบีอดัแบบ Long GOP

XAVC
S 4K

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยความละเอยีด 4K (3840×2160) ภาพเคลื�อนไหวจะใชก้ารบบีอดัแบบ Long GOP

XAVC
S HD

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวดว้ยความละเอยีดระดบั HD (1920×1080) ภาพเคลื�อนไหวจะใชก้ารบบีอดัแบบ Long GOP

XAVC
S-I
4K

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวในรปูแบบ XAVC S-I
รปูแบบ XAVC S-I จะใชก้ารบบีอดัแบบ Intra สําหรับภาพเคลื�อนไหว รปูแบบดงักลา่วมคีวามเหมาะสมสําหรับการแกไ้ขใน
ภายหลงัมากกวา่การบบีอดัแบบ Long GOP

XAVC
S-I
HD

บนัทกึภาพเคลื�อนไหวในรปูแบบ XAVC S-I
รปูแบบ XAVC S-I จะใชก้ารบบีอดัแบบ Intra สําหรับภาพเคลื�อนไหว รปูแบบดงักลา่วมคีวามเหมาะสมสําหรับการแกไ้ขใน
ภายหลงัมากกวา่การบบีอดัแบบ Long GOP
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งภาพเคลื�อนไหว (ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดอตัราเฟรม อตัราบติ ขอ้มลูส ีเป็นตน้

รายละเอยีดรายการเมนู
เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [XAVC HS 4K]

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ ต ั�งภาพเคลื�อนไหว] → [อตัราเฟรมบนัทกึ] → คา่ที�
ตอ้งการ

1

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ ต ั�งภาพเคลื�อนไหว] → [ต ั�งคา่การบนัทกึ] → คา่ที�
ตอ้งการ

ตวัอยา่งการต ั�งคา่

(A): อตัราบติ
(B): การเก็บขอ้มลูสี
(C): ความลกึบติ

เมื�ออตัราบติสงูขึ�น คณุภาพของภาพก็จะสงูขึ�นดว้ย
การเก็บขอ้มลูส ี(4:2:2 และ 4:2:0) คอือตัราการบนัทกึขอ้มลูส ีเมื�อใชอ้ตัราสว่นที�สมํ�าเสมอยิ�งขึ�น สทีี�ไดจ้ะมคีวามถกูตอ้งมาก
ขึ�น และสามารถขจัดสทีี�ไมต่อ้งการไดส้ะอาดยิ�งขึ�นแมใ้นกรณีที�จัดองคป์ระกอบโดยใชฉ้ากเขยีว
ความลกึบติหมายถงึการไลร่ะดบัของขอ้มลูความสวา่ง เมื�อความลกึบติเป็น 8 บติ จะสามารถไลร่ะดบัได ้256 ระดบั เมื�อความ
ลกึบติเป็น 10 บติ จะสามารถไลร่ะดบัได ้1024 ระดบั เมื�อเพิ�มคา่นี� การไลร่ะดบัจากสว่นมดืจนถงึสว่นสวา่งของภาพจะตอ่เนื�อง
ยิ�งขึ�น
การตั�งคา่ [4:2:2 10 bit] เหมาะสําหรับนําภาพที�บนัทกึไปแกไ้ขตอ่บนคอมพวิเตอร ์อยา่งไรก็ตาม การตั�งคา่ [4:2:2 10 bit]
อาจไมส่ามารถดไูดใ้นบางระบบ

2

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

60p/50p 150M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

60p/50p 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

60p/50p 75M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

60p/50p 45M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

24p* 100M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
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เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S 4K]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S HD]

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

24p* 50M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

24p* 50M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

24p* 30M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

120p/100p 200M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] เป็น NTSC*

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

60p/50p 150M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

30p/25p 140M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP

120p/100p 200M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] เป็น NTSC*

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

60p/50p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP

60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

30p/25p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP

30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

24p* 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP

24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
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เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S-I 4K]

เมื�อต ั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ ี� [XAVC S-I HD]

หมายเหตุ
อตัราเฟรมการบนัทกึจะแสดงเป็นคา่จํานวนเต็มที�ใกลเ้คยีงที�สดุ อตัราเฟรมจรงิที�สอดคลอ้งกนัมดีงันี�  
24p: 23.98 fps, 30p: 29.97 fps, 60p: 59.94 fps และ 120p: 119.88 fps

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] เป็น NTSC*

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

24p* 240M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] เป็น NTSC*

อตัราเฟรมบนัทกึ ต ั�งคา่การบนัทกึ ขนาด รปูแบบการบบีอดัภาพเคลื�อนไหว

60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

24p* 89M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] เป็น NTSC*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่สโลและควกิ

ทา่นสามารถบนัทกึชว่งเวลาที�ไมส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ (การถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น) หรอืบนัทกึปรากฏการณ์
ระยะยาวไวเ้ป็นภาพเคลื�อนไหวแบบบบีอดั (การถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�น) ตวัอยา่งเชน่ ทา่นสามารถบนัทกึภาพการแขง่ขนั
กฬีาที�ดเุดอืด ชว่งเวลาที�นกกําลงัเริ�มกางปีกบนิ ดอกไมท้ี�กําลงับาน และภาพกอ้นเมฆหรอืกลุม่ดาวบนทอ้งฟ้าที�เปลี�ยนไปเรื�อย ๆ เสยีง
จะไมถ่กูบนัทกึ

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัราเฟรมบนัทกึ:

เลอืกอตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหว
อตัราเฟรม:

เลอืกอตัราเฟรมของการถา่ยภาพ 
ต ั�งคา่การบนัทกึ:

เลอืกอตัราบติ การเก็บขอ้มลูส ีและความลกึบติของภาพเคลื�อนไหว

คา่ที�สามารถกําหนดไดสํ้าหรับ [ อตัราเฟรมบนัทกึ] และ [ ตั�งคา่การบนัทกึ] จะเหมอืนกบัการตั�งคา่สําหรับ [ ตั�งภาพ
เคลื�อนไหว]
รปูแบบของภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจะเหมอืนกบัในการตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์

ความเร็วในการแสดงภาพ
ความเร็วในการแสดงภาพจะแตกตา่งกนัไปตามรายการดา้นลา่งนี� ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บั [ อตัราเฟรมบนัทกึ] และ [ อตัราเฟรม] ที�
กําหนด
เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ ี� NTSC

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [สโลและควกิโมช ั�น] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

เลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ โหมดรบัแสง] → แลว้เลอืกคา่ที�ตอ้งการสาํหรบัสโลว์
โมช ั�น/ควกิโมช ั�น (โปรแกรมอตัโนมตั,ิ กาํหนดคา่รรูบัแสง, กาํหนดชตัเตอรส์ปีด หรอื ปรบัระดบัแสงเอง)

2

เลอืก MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ ต ั�งคา่สโลและควกิ] → เลอืกรายการที�ตอ้งการต ั�ง
คา่ จากน ั�นเลอืกคา่ที�ตอ้งการ

3

กดปุ่ ม REC (การบนัทกึ) เพื�อเร ิ�มการบนัทกึภาพ

กดปุ่ ม REC (การบนัทกึ) อกีครั�งเพื�อหยดุการบนัทกึ

4

อตัรา
เฟรม

อตัราเฟรมบนัทกึ:
24p

อตัราเฟรมบนัทกึ:
30p

อตัราเฟรมบนัทกึ:
60p

อตัราเฟรมบนัทกึ:
120p

240fps ชา้ 10 เทา่ ชา้ 8 เทา่ ชา้ 4 เทา่ ชา้ 2 เทา่

225



เมื�อต ั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ ี� PAL

[240fps]/[200fps] จะไมส่ามารถเลอืกไดเ้มื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็นรายการตอ่ไปนี�:

XAVC HS 4K
XAVC S 4K
XAVC S-I 4K

คาํแนะนํา
สําหรับเวลาที�บนัทกึไดโ้ดยประมาณ โปรดดทูี� “ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว”

หมายเหตุ
ในการบนัทกึแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น เวลาในการถา่ยจรงิจะแตกตา่งจากเวลาที�บนัทกึของภาพเคลื�อนไหว เวลาที�บนัทกึไดจ้ะแสดงขึ�นที�สว่น
บนของจอภาพ โดยแสดงเวลาการบนัทกึที�เหลอือยูสํ่าหรับภาพเคลื�อนไหว ไมใ่ชเ่วลาการบนัทกึคงเหลอืของการด์หน่วยความจํา

อตัรา
เฟรม

อตัราเฟรมบนัทกึ:
24p

อตัราเฟรมบนัทกึ:
30p

อตัราเฟรมบนัทกึ:
60p

อตัราเฟรมบนัทกึ:
120p

120fps ชา้ 5 เทา่ ชา้ 4 เทา่ ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดง
ภาพ

60fps ชา้ 2.5 เทา่ ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดง
ภาพ เร็ว 2 เทา่

30fps ชา้ 1.25 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดง
ภาพ เร็ว 2 เทา่ เร็ว 4 เทา่

15fps เร็ว 1.6 เทา่ เร็ว 2 เทา่ เร็ว 4 เทา่ เร็ว 8 เทา่

8fps เร็ว 3 เทา่ เร็ว 3.75 เทา่ เร็ว 7.5 เทา่ เร็ว 15 เทา่

4fps เร็ว 6 เทา่ เร็ว 7.5 เทา่ เร็ว 15 เทา่ เร็ว 30 เทา่

2fps เร็ว 12 เทา่ เร็ว 15 เทา่ เร็ว 30 เทา่ เร็ว 60 เทา่

1fps เร็ว 24 เทา่ เร็ว 30 เทา่ เร็ว 60 เทา่ เร็ว 120 เทา่

อตัราเฟรม อตัราเฟรมบนัทกึ: 25p อตัราเฟรมบนัทกึ: 50p อตัราเฟรมบนัทกึ: 100p

200fps ชา้ 8 เทา่ ชา้ 4 เทา่ ชา้ 2 เทา่

100fps ชา้ 4 เทา่ ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ

50fps ชา้ 2 เทา่ ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ เร็ว 2 เทา่

25fps ความเร็วปกตใินการแสดงภาพ เร็ว 2 เทา่ เร็ว 4 เทา่

12fps เร็ว 2.08 เทา่ เร็ว 4.16 เทา่ เร็ว 8.3 เทา่

6fps เร็ว 4.16 เทา่ เร็ว 8.3 เทา่ เร็ว 16.6 เทา่

3fps เร็ว 8.3 เทา่ เร็ว 16.6 เทา่ เร็ว 33.3 เทา่

2fps เร็ว 12.5 เทา่ เร็ว 25 เทา่ เร็ว 50 เทา่

1fps เร็ว 25 เทา่ เร็ว 50 เทา่ เร็ว 100 เทา่
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ในการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น ความเร็วชตัเตอรจ์ะเร็วขึ�นและคา่ระดบัแสงที�ไดอ้าจไมถ่กูตอ้ง ในกรณีนี�ใหล้ดคา่รรัูบแสง หรอืตั�งคา่
ความไวแสง ISO ใหส้งูขึ�น

ระหวา่งที�ทําการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น จะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�ได ้
[Time Code Run]
[สญัญาณออก Time Code]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สโลและควกิโมชั�น: โหมดรับแสง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่พร็อกซี�

ขณะที�บนัทกึภาพเคลื�อนไหว บนัทกึสโลวโ์มชั�น/บนัทกึควกิโมชั�น ทา่นสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ซ ึ�งมอีตัราบติตํ�าไปพรอ้ม
กนัได ้
เนื�องจากภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เป็นไฟลข์นาดเล็ก จงึเหมาะกบัการถา่ยโอนไปยงัสมารท์โฟนหรอือพัโหลดไปยงัเว็บไซต์

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึภาพพร็อกซี�:

เลอืกวา่จะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ไปพรอ้มกนัหรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
รปูแบบไฟลพ์ร็อกซี�:

เลอืกรปูแบบการบนัทกึของภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี� ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])
ต ั�งคา่บนัทกึพร็อกซี�:

เลอืกอตัราบติ การเก็บขอ้มลูส ีและความลกึบติของภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี� ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

การต ั�งคา่การบนัทกึพร็อกซี�ท ี�สามารถเลอืกได้

คาํแนะนํา
ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมป่รากฏบนหนา้จอเปิดดภูาพ (หนา้จอแสดงภาพเดี�ยวหรอืหนา้จอดชันภีาพ)  (พร็อกซี�) จะปรากฏเหนอืภาพ
เคลื�อนไหวที�มกีารบนัทกึภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ไปพรอ้มกนั

หมายเหตุ

ไมส่ามารถดภูาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�บนกลอ้งนี�ได ้

ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะไมส่ามารถบนัทกึไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแบบปกติ

[อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p] ขึ�นไป

การบนัทกึสโลวโ์มชั�น/การบนัทกึควกิโมชั�น

[ อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p] ขึ�นไป
[ อตัราเฟรม] เป็น [120fps]/[100fps] ขึ�นไป

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ ต ั�งคา่พร็อกซี�] → เลอืกรายการที�ตอ้งการต ั�งคา่ จากน ั�น
เลอืกคา่ที�ตอ้งการ

1

รปูแบบไฟลพ์ร็
อกซี�

ขนาดของการ
บนัทกึ

อตัราเฟรมของการ
บนัทกึ

ต ั�งคา่บนัทกึพร็
อกซี�

ตวัแปลงสญัญาณสาํหรบัการ
บบีอดั

XAVC HS HD 1920×1080 สงูสดุ 60p/สงูสดุ 50p
16Mbps 4:2:0 10bit
9Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC/H.265

XAVC S HD 1280×720 สงูสดุ 60p/สงูสดุ 50p 6Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC/H.264
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การลบ/การป้องกนัภาพเคลื�อนไหวที�มภีาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�จะลบ/ป้องกนัทั�งภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัและพร็อกซี� ทา่นไมส่ามารถลบ/ป้องกนั
เฉพาะภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัหรอืภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ได ้

ไมส่ามารถตดัตอ่ภาพเคลื�อนไหวบนกลอ้งนี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การถา่ยดว้ยขนาดAPS-C S35 (Super 35mm) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่จะบนัทกึดว้ยมมุมองภาพ APS-C สําหรับภาพนิ�งและดว้ยมมุมองภาพเทยีบเทา่ Super 35 มม. สําหรับภาพเคลื�อนไหวหรอืไม่
หากทา่นเลอืก [เปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ ทา่นสามารถใชเ้ลนสสํ์าหรับขนาด APS-C โดยเฉพาะกบัผลติภณัฑน์ี�ได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
บนัทกึดว้ยขนาดเทยีบเทา่ APS-C หรอืขนาดเทยีบเทา่ Super 35mm  
เมื�อเลอืก [เปิด] จะไดม้มุรับภาพประมาณ 1.5 เทา่ของความยาวโฟกสัที�ระบบุนเลนส์
อตัโนมตั:ิ
ตั�งขอบเขตการถา่ยภาพโดยอตัโนมตัติามชนดิของเลนส์
ปิด:
ถา่ยภาพดว้ยเซน็เซอรภ์าพฟลูเฟรมขนาด 35 มม. เสมอ

หมายเหตุ

เมื�อใสเ่ลนสท์ี�สนับสนุน APS-C และตั�งคา่ [  การถา่ยภาพ] ไปที� [ปิด] ทา่นอาจไมไ่ดภ้าพถา่ยที�ดทีี�สดุ ตวัอยา่งเชน่ ขอบภาพอาจมดื
ลง

เมื�อตั�งคา่ [  การถา่ยภาพ] ไวท้ี� [เปิด] มมุมองภาพจะเหมอืนกบัเมื�อถา่ยภาพดว้ยเซน็เซอรภ์าพขนาด APS-C

เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหวระดบั 4K [  การถา่ยภาพ] จะถกูปิดใชง้าน และจะเป็น [ปิด] เสมอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
มมุภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [  การถา่ยภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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มมุภาพ

มมุภาพจะเปลี�ยนเป็นเทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรมหรอื APS-C/Super 35mm ขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่สําหรับ [  การถา่ยภาพ]
และเลนสท์ี�ตดิตั�ง มมุภาพยงัแตกตา่งกนัสําหรับการถา่ยภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวอกีดว้ย

มมุภาพที�เทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรม

(A) เมื�อถา่ยภาพนิ�ง
(B) เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (นอกจาก 4K 120p/ 100p)
(C) เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (4K 120p/100p)

กลอ้งจะถา่ยดว้ยมมุภาพที�เทยีบเทา่กบัรปูแบบฟลูเฟรมเมื�อตั�งคา่ [  การถา่ยภาพ] ไวท้ี� [ปิด]

มมุภาพเทยีบเทา่กบัขนาด APS-C/Super 35mm

(A) เมื�อถา่ยภาพนิ�ง
(B) เมื�อบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (Full-HD)

กลอ้งจะถา่ยดว้ยมมุภาพที�เทยีบเทา่กบัขนาด APS-C หรอื Super 35mm เมื�อตั�งคา่ [  การถา่ยภาพ] ไวท้ี� [เปิด] มมุรับภาพ
จะมคีา่ประมาณ 1.5 เทา่ของความยาวโฟกสัที�ระบทุี�เลนส ์สําหรับทั�งภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว อยา่งไรก็ตาม จะไมส่ามารถบนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวระดบั 4K ได ้เมื�อตั�งคา่ [  การถา่ยภาพ] เป็น [เปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ภาพเคลื�อนไหว)
การถา่ยดว้ยขนาดAPS-C S35 (Super 35mm) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
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ระบบสมัผสั

ตั�งคา่วา่จะเปิดใชง้านการใชง้านแบบสมัผัสในจอภาพหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชก้ารสั�งงานแบบสมัผัส
เปิด: เลน่เทา่น ั�น:
เปิดใชก้ารสั�งงานแบบสมัผัสในระหวา่งการดภูาพเทา่นั�น
ปิด:
ปิดใชก้ารสั�งงานแบบสมัผัส

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ความไวสมัผัส
การสั�งงานจอภาพโดยการสมัผัส
ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → [ระบบสมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความไวสมัผสั

กําหนดความไวในการสั�งงานโดยการสมัผัส

รายละเอยีดรายการเมนู
ไวตอ่การสมัผสั:
ความไวตอ่การสมัผัสจะดกีวา่การใช ้[ปกต]ิ
ปกต:ิ
กําหนดความไวตอ่การสมัผัสเป็นปกติ

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นตอ้งการปิดใชง้านการสั�งงานโดยการสมัผัสที�จอภาพ ใหต้ั�งคา่ [ระบบสมัผัส] เป็น [ปิด]

หมายเหตุ
แมจ้ะตั�งคา่ความไวตอ่การสมัผัสเป็น [ไวตอ่การสมัผัส] หนา้จอสมัผัส/แผงสมัผัสอาจไมส่ามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึ�งขึ�นอยูก่บัถงุมอืที�ใช ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบสมัผัส

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → [ความไวสมัผสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ฟงักช์ ั�นสมัผสัถา่ยภาพ

ตั�งคา่การใชง้านที�เปิดใชโ้ดยการแตะหนา้จอระหวา่งถา่ยภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
โฟกสัโดยแตะจอ:
ตําแหน่งโฟกสัจะถกูตั�งคา่โดยการแตะหนา้จอระหวา่งถา่ยภาพ
ตดิตามโดยแตะจอ:
วตัถจุะถกูเลอืกและเริ�มตดิตามโดยการแตะหนา้จอระหวา่งถา่ยภาพ
ปิด:
ปิดใชก้ารสั�งงานดว้ยการสมัผัสระหวา่งถา่ยภาพ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่สําหรับ [ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ] ไดโ้ดยการแตะที� / /  (ไอคอนฟังกช์ั�นสมัผัส) ในหนา้จอถา่ย
ภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโฟกสัดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (โฟกสัโดยแตะจอ)

เริ�มตน้การตดิตามดว้ยการสั�งงานแบบสมัผัส (ตดิตามโดยแตะจอ)

ระบบสมัผัส

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → [ฟงักช์ ั�นสมัผสัถา่ยภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การโฟกสัดว้ยการส ั�งงานแบบสมัผสั (โฟกสัโดยแตะจอ)

[โฟกสัโดยแตะจอ] ชว่ยใหท้า่นระบตํุาแหน่งที�ตอ้งการโฟกสัโดยใชก้ารใชง้านแบบสมัผัส เลอืก MENU → (ตั�งคา่) → [ระบบ
สมัผัส] → [ระบบสมัผัส] → [เปิด] ไวล้ว่งหนา้
ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ บรเิวณปรับโฟกสั] เป็นพารามเิตอรอ์ยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�:

[กวา้ง]
[โซน]
[กําหนดกลางภาพ]
[ตดิตาม: กวา้ง]
[ตดิตาม: โซน]
[ตดิตาม: กําหนดเป็นกลางภาพ]

การระบตุาํแหนง่ที�ตอ้งการโฟกสัในโหมดภาพนิ�ง
เมื�อทําการโฟกสัอตัโนมตั ิทา่นสามารถกําหนดตําแหน่งที�ทา่นตอ้งการโฟกสัไดโ้ดยการสั�งงานดว้ยการสมัผัส หลงัจากแตะจอภาพและ
ระบตํุาแหน่ง ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั

การกาํหนดตาํแหนง่ที�ทา่นตอ้งการโฟกสัในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
กลอ้งจะโฟกสัไปที�วตัถทุี�แตะ

คาํแนะนํา

นอกจากฟังกช์ั�นการโฟกสัแบบสมัผัสแลว้ ยงัสามารถใชง้านการทํางานแบบสมัผัสในลกัษณะตอ่ไปนี�ไดอ้กีดว้ย
กรอบโฟกสัสําหรับ [จดุ] และ [จดุขยาย] สามารถยา้ยไดโ้ดยการลาก
เมื�อถา่ยภาพนิ�งในโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง จะสามารถใชฟั้งกช์ั�นขยายโฟกสัไดโ้ดยแตะสองครั�งที�จอภาพ

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นการโฟกสัแบบสมัผัสจะใชง้านไมไ่ดใ้นกรณีตอ่ไปนี�

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → [ฟงักช์ ั�นสมัผสัถา่ยภาพ] → [โฟกสัโดยแตะจอ]1

แตะที�จอภาพ

แตะวตัถทุี�จะโฟกสั
หากตอ้งการยกเลกิการโฟกสัดว้ยการทํางานแบบสมัผัส ใหแ้ตะไอคอน  (ยกเลกิการโฟกสัดว้ยการสมัผัส) หรอืกดที�ตรง
กลางปุ่ มควบคมุ

1.

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อปรับโฟกสั

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ เพื�อถา่ยภาพ

2.

แตะวตัถทุี�ตอ้งการโฟกสักอ่นหรอืในขณะบนัทกึภาพ

เมื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง] โหมดโฟกสัจะเปลี�ยนเป็นการโฟกสัดว้ยตวัเองชั�วคราว และจะสามารถปรับ
โฟกสัไดโ้ดยใชว้งแหวนปรับโฟกสั (โฟกสัเฉพาะจดุ)
หากตอ้งการยกเลกิการโฟกสัเฉพาะจดุ ใหแ้ตะไอคอน  (ยกเลกิการโฟกสัดว้ยการสมัผัส) หรอืกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ
เมื�อตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] เป็น [โฟกสัดว้ยตวัเอง] โหมดโฟกสัจะเปลี�ยนเป็น [AF ตอ่เนื�อง] เป็นการชั�วคราว เมื�อพื�นที�ที�แตะ
เขา้โฟกสั โหมดโฟกสัจะกลบัไปเป็นการโฟกสัดว้ยตวัเอง

1.
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เมื�อถา่ยภาพนิ�งในโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง
เมื�อใชง้านซมูดจิติอล
เมื�อใช ้LA-EA4 หรอื LA-EA5

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ
ระบบสมัผัส
การเลอืกพื�นที�โฟกสั (บรเิวณปรับโฟกสั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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เร ิ�มตน้การตดิตามดว้ยการส ั�งงานแบบสมัผสั (ตดิตามโดยแตะจอ)

ทา่นสามารถเลอืกวตัถทุี�ตอ้งการตดิตามในโหมดการถา่ยภาพนิ�งและโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยสั�งงานดว้ยการสมัผัสได ้ 
เลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [ระบบสมัผัส] → [ระบบสมัผัส] → [เปิด] ไวล้ว่งหนา้

คาํแนะนํา
หากตอ้งการยกเลกิการตดิตาม ใหแ้ตะไอคอน  (ยกเลกิการตดิตาม) หรอืกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ

หมายเหตุ
[ตดิตามโดยแตะจอ] ไมทํ่างานในสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อตั�ง [ โหมดโฟกสั] ไปที� [โฟกสัดว้ยตวัเอง]
เมื�อใชซ้มูอจัฉรยิะ ซมูภาพคมชดั และซมูดจิติอล

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ
ระบบสมัผัส

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ระบบสมัผสั] → [ฟงักช์ ั�นสมัผสัถา่ยภาพ] → [ตดิตามโดยแตะจอ]1

แตะวตัถทุ ี�ทา่นตอ้งการตดิตามบนจอภาพ

การตดิตามจะเริ�มขึ�น

2

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเพื�อปรบัโฟกสั

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ เพื�อถา่ยภาพ

3
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ต ั�งคา่โหมดไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถกําหนดการตั�งคา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัโหมดไรเ้สยีง ซึ�งชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยโดยไมม่เีสยีงชตัเตอรห์รอืเสยีงของระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์ทา่นสามารถกําหนดวา่จะเปลี�ยนแปลงการตั�งคา่สําหรับฟังกช์ั�นอื�นๆ ที�มกีารสง่เสยีงจากกลอ้งหรอืไม ่เมื�อปรับกลอ้งเป็น
โหมดไรเ้สยีง

รายละเอยีดรายการเมนู
โหมดไรเ้สยีง:
กําหนดวา่จะถา่ยโดยไมม่เีสยีงชตัเตอรห์รอืเสยีงจากระบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืไม ่([เปิด]/[ปิด])  
เมื�อตั�งคา่เป็น [เปิด], [ชนดิของชตัเตอร]์ และ [ชนดิชตัเตอรใ์นชว่ง] จะถกูล็อคเป็น [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ] และ [สญัญาณเสยีง] จะถกูล็อค
เป็น [ปิด]
ต ั�งคา่ฟงักช์ ั�นเป้าหมาย:
กําหนดวา่เปลี�ยนแปลงการตั�งคา่พรอ้มกนัสําหรับฟังกช์ั�นอื�นๆ ที�มกีารสง่เสยีงจากกลอ้ง เมื�อตั�งคา่กลอ้งใหเ้ป็นโหมดไรเ้สยีงหรอืไม(่[ขบั
เคลื�อนรรัูบแสง AF]/[พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั]ิ) 
หากเลอืก [ไมเ่ป็นเป้าหมาย] การตั�งคา่สําหรับแตล่ะฟังกช์ั�นจะถกูคงไวแ้มอ้ยูใ่นโหมดไรเ้สยีง

หมายเหตุ
ใชฟั้งกช์ั�น [โหมดไรเ้สยีง] ดว้ยความรับผดิชอบของทา่นเอง พรอ้มทั�งคํานงึถงึสทิธคิวามเป็นสว่นตวัและการถา่ยภาพบคุคลของเป้าหมายอยา่ง
เพยีงพอ

แมว้า่จะตั�งคา่ [โหมดไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] เสยีงถา่ยภาพจะไมเ่งยีบสนทิ

แมจ้ะตั�งคา่ [โหมดไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] เสยีงการทํางานของรรัูบแสงและโฟกสัจะดงัขึ�น

ถา้ตั�งคา่ [พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิด] อาจไดย้นิเสยีงเสยีงชตัเตอรเ์ป็นบางครั�งเมื�อปิดอปุกรณ ์ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางาน
ผดิปกติ

ความผดิสว่นของภาพซึ�งเกดิจากการเคลื�อนไหวของวตัถหุรอืกลอ้งอาจเกดิขึ�นได ้

ถา้ทา่นถา่ยภาพใตแ้สงไฟแลบหรอืแสงไฟที�กะพรบิ เชน่ แสงแฟลชจากกลอ้งตวัอื�น หรอืแสงฟลอูอเรสเซนต ์อาจเกดิแสงเป็นริ�วบนภาพได ้

แมจ้ะตั�งคา่ [โหมดไรเ้สยีง] เป็น [เปิด] ทา่นอาจไดย้นิเสยีงชตัเตอรเ์มื�อทา่นบนัทกึใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

เมื�อตั�งคา่ [โหมดไรเ้สยีง] ไปที� [เปิด] จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�: 
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
NR ที�ชตัเตอรช์า้
มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ
การถา่ยภาพ BULB
ถา่ยภาพกนักระพรบิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชนดิของชตัเตอร์
ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง
ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF

พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตัิ

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง] → [ ต ั�งคา่โหมดไรเ้สยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ชนดิของชตัเตอร์

ทา่นสามารถตั�งวา่จะถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรก์ลไกหรอืชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส์

รายละเอยีดรายการเมนู
ชตัเตอรก์ลไก:
ถา่ยภาพโดยใชช้ตัเตอรเ์ชงิกลเทา่นั�น
ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ:
ถา่ยภาพโดยใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสเ์ทา่นั�น

คาํแนะนํา
ในสถานการณต์อ่ไปนี� ใหต้ั�งคา่ [ชนดิของชตัเตอร]์ เป็น [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ]
เมื�อถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรค์วามเร็วสงูในสถานที�สวา่ง เชน่ เมื�ออยูก่ลางแดด ที�ชายหาด หรอืภเูขาที�มหีมิะ
เมื�อตอ้งการเพิ�มความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนื�อง

หมายเหตุ

ในกรณีที�เกดิไมบ่อ่ย เสยีงชตัเตอรอ์าจดงัขึ�นเมื�อปิดสวติชแ์ลว้ แมเ้มื�อตั�ง [ชนดิของชตัเตอร]์ ไปที� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ] อาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่
กลอ้งทํางานผดิปกติ

แมจ้ะตั�งคา่ [ชนดิของชตัเตอร]์ เป็น [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ] ทา่นอาจไดย้นิเสยีงชตัเตอรเ์มื�อทา่นบนัทกึใบหนา้โดยใช ้[การบนัทกึใบหนา้]

ไมส่ามารถเลอืก [ชนดิของชตัเตอร]์ ไดเ้มื�อโหมดถา่ยภาพเป็นโหมดอื�นที�ไมใ่ช ่P/A/S/M

เมื�อตั�งคา่ [ชนดิของชตัเตอร]์ ไปที� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ] จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�: 
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
NR ที�ชตัเตอรช์า้
มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ
การถา่ยภาพ BULBถา่ยภาพกนักระพรบิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง] → [ชนดิของชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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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�นนี�เป็น [ปิด] หากทา่นตั�งฟังกช์ั�นนี�เป็น [เปิด] คา่ระดบั
แสงจะไมถ่กูตอ้ง หรอืความสวา่งของภาพจะไมส่มํ�าเสมอ

เมื�อถา่ยภาพที�ความเร็วชตัเตอรส์งู ภาพอาจสวา่งไมส่มํ�าเสมอกนั ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง [มา่นชตัเตอร์
หนา้อเิล็กฯ] ไปที� [ปิด]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง] → [มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ถา่ยโดยไมม่เีลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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 ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง] → [ ถา่ยโดยไมม่เีลนส]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง] → [ถา่ยโดยไมม่กีารด์] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ถา่ยภาพกนักระพรบิ

ตรวจจับแสงไฟวบูวาบ/แสงกะพรบิจากแหลง่กําเนดิแสงประดษิฐ ์เชน่ แสงหลอดฟลอูอเรสเซนต ์และตั�งเวลาถา่ยภาพเป็นชว่งเวลาที�
แสงไฟวบูวาบจะสง่ผลกระทบลดลง
ฟังกช์ั�นนี�จะชว่ยลดความแตกตา่งของระดบัแสงและโทนสซีึ�งเกดิจากแสงวบูวาบระหวา่งภาพสว่นบนและสว่นลา่งที�มคีวามเร็วชตัเตอรส์งู
และในระหวา่งที�ทําการถา่ยภาพตอ่เนื�อง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมล่ดผลกระทบที�เกดิจากแสงวบูวาบ
เปิด:
ลดผลกระทบที�เกดิจากแสงวบูวาบ เมื�อกลอ้งตรวจพบแสงวบูวาบขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง  (ไอคอนตวักําเนดิแสง) จะ
แสดงขึ�น

คาํแนะนํา
โทนสขีองภาพถา่ยอาจแตกตา่งกนัไป เมื�อถา่ยภาพในบรรยากาศเดยีวกนัแตใ่ชค้วามเร็วชตัเตอรไ์มเ่หมอืนกนั ในกรณีดงักลา่ว ขอแนะนําใหท้า่น
ถา่ยภาพในโหมด [กําหนดชตัเตอรส์ปีด] หรอื [ปรับระดบัแสงเอง] โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรค์งที�

ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยไมเ่กดิแสงเป็นเสน้ ๆ ไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งเมื�อใชโ้หมดปรับโฟกสัดว้ยตนเอง

เมื�อกําหนด [ เลอืกถา่ยกนักระพรบิ] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นจะสามารถเปิดและปิดฟังกช์ั�น [ถา่ยภาพกนักระ
พรบิ] ไดโ้ดยการกดคยีนั์�นๆ

หมายเหตุ

เมื�อตั�ง [ถา่ยภาพกนักระพรบิ] เป็น [เปิด] คณุภาพของภาพของ Live View จะลดลง

เมื�อตั�ง [ถา่ยภาพกนักระพรบิ] ไวท้ี� [เปิด] ระยะเวลาหน่วงในการลั�นชตัเตอรอ์าจเพิ�มขึ�นเล็กนอ้ย ในโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง ความเร็วการถา่ยภาพ
อาจชา้ลงหรอืรอบระยะเวลาในการถา่ยของแตล่ะภาพอาจไมส่มํ�าเสมอ

กลอ้งจะตรวจหาแสงวบูวาบเมื�อแหลง่กําเนดิแสงมคีา่ความถี� 100 Hz หรอื 120 Hz เทา่นั�น

กลอ้งไมส่ามารถตรวจหาแสงวบูวาบตามแหลง่กําเนดิแสงและสภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพ เชน่ บรเิวณที�มดื ได ้

แมว้า่กลอ้งจะทําการตรวจหาแสงวบูวาบแลว้ แตก่็อาจชว่ยลดผลกระทบจากแสงวบูวาบไดไ้มม่ากพอ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัแหลง่กําเนดิแสงหรอืสภาพ
แวดลอ้มการถา่ยภาพ เราขอแนะนําใหท้า่นทดสอบถา่ยภาพดกูอ่น

[ถา่ยภาพกนักระพรบิ] ไมทํ่างาน เมื�อถา่ยภาพในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ขณะถา่ยภาพ Bulb
เมื�อตั�งคา่ [ชนดิของชตัเตอร]์ ไวท้ี� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ]
โหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว

โทนสขีองภาพอาจแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [ถา่ยภาพกนักระพรบิ]

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ชตัเตอร/์ไรเ้สยีง] → [ถา่ยภาพกนักระพรบิ] → [เปิด]1

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งแลว้ถา่ยภาพ

ผลติภณัฑจ์ะตรวจจับแสงวบูวาบเมื�อมกีารกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง
ถา่ยภาพหลงัจากที�ไดย้นืยนัวา่  (ไอคอนแสงวบูวาบ) แสดงขึ�นแลว้

2
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ระบบซูมตา่งๆของกลอ้งนี�

ระบบซมูของกลอ้งชว่ยใหซ้มูดว้ยกําลงัขยายสงูขึ�นโดยรวมผลของการซมูหลายๆระบบ ไอคอนที�แสดงบนหนา้จอจะเปลี�ยนแปลงไปตาม
ระบบซมูที�เลอืก

เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซ์มู:

เมื�อตดิเลนสอ์ื�นที�ไมใ่ชเ่ลนสเ์พาเวอรซ์มู:

คาํแนะนํา
คา่ปกตขิอง [ ชว่งซมู] คอื [อพตคิลัซมูเทา่นั�น]

คา่เริ�มตน้ของ [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] คอื [L] เมื�อตอ้งการใชซ้มูอจัฉรยิะ ใหเ้ปลี�ยน [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น
[M] หรอื [S]

หมายเหตุ

ฟังกช์ั�นซมูอจัฉรยิะ ซมูภาพคมชดั และซมูดจิติอลจะใชง้านไมไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�:
[ รปูแบบไฟล]์ ถกูตั�งคา่เป็น [RAW] หรอื [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]
[อตัราเฟรมบนัทกึ] ถกูตั�งไวท้ี� [120p]/[100p]

ขอบเขตของซูมดว้ยเลนส ์
ซมูภาพในระยะซมูของเลนส ์
เมื�อตดิเลนสเ์พาเวอรซ์มู แถบซมูของขอบเขตการซมูดว้ยเลนสจ์ะปรากฏขึ�น  
เมื�อใสเ่ลนสช์นดิอื�นที�ไมใ่ชเ่ลนสเ์พาเวอรซ์มู แถบเลื�อนซมูจะถกูล็อคไวท้ี�ดา้นซา้ยสดุของแถบซมู ในขณะที�ตําแหน่งการซมูอยูใ่น
ขอบเขตของการซมูดว้ยเลนส ์กําลงัขยายจะแสดงเป็น “×1.0” ถา้ตั�งคา่ [ ชว่งซมู] เป็น [อพตคิลัซมูเทา่นั�น] แถบเลื�อนซมูจะไม่
แสดงขึ�น

1.

ขอบเขตของสมารท์ซูม ( )  
ซมูภาพโดยไมทํ่าใหค้ณุภาพดั�งเดมิดอ้ยลงโดยการครอบตดัภาพบางสว่น (เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF]
เป็น [M] หรอื [S])

2.

ขอบเขตของซูมภาพคมชดั ( )
ซมูภาพโดยใชก้ารประมวลผลภาพที�ไมทํ่าใหค้ณุภาพดอ้ยลงมาก
เมื�อทา่นตั�ง [ ชว่งซมู] ไปที� [ซมูภาพคมชดั] หรอื [ซมูดจิติอล] ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นซมูนี�ได ้

3.

ขอบเขตของซูมดจิติอล ( )
ทา่นสามารถขยายภาพดว้ยการประมวลผลภาพ
เมื�อทา่นตั�ง [ ชว่งซมู] ไปที� [ซมูดจิติอล] ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นซมูนี�ได ้

4.
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ในระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�นโดยตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] เป็น [240fps]/[200fps] หรอื [120fps]/[100fps]

ทา่นไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นสมารท์ซมูกบัภาพเคลื�อนไหว

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

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอจัฉรยิะ ซมูภาพคมชดั หรอืซมูดจิติอล [ โหมดวดัแสง] จะถกูล็อคไวท้ี� [หลายจดุ]

เมื�อใชฟั้งกช์ั�นซมูอจัฉรยิะ ซมูภาพคมชดั หรอืซมูดจิติอล จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�:
หนา้/ตากอ่นใน AF
หนา้กอ่นขณะวดั

ฟังกช์ั�นตดิตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล
ชว่งซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ซูมภาพคมชดั/ซูมดจิติอล

เมื�อทา่นใชฟั้งกช์ั�นซมูอื�นที�ไมใ่ชก่ารซมูดว้ยเลนส ์ทา่นสามารถซมูไดม้ากกวา่ชว่งการซมูของการซมูดว้ยเลนส์

คาํแนะนํา
เมื�อใสเ่ลนสเ์พาเวอรซ์มู ทา่นสามารถใชก้า้นปรับซมูหรอืแหวนซมูเพื�อขยายภาพได ้เมื�อทา่นปรับเกนิกําลงัขยายของการซมูดว้ยเลนส ์ทา่น
สามารถเปลี�ยนเป็นฟังกช์ั�นซมูอื�นๆ นอกเหนอืจากการซมูดว้ยเลนสไ์ด ้โดยใชข้ั�นตอนเดยีวกนั

แมท้า่นจะใช ้[ซมูภาพคมชดั] หรอื [ซมูดจิติอล] โดยที�ใสเ่ลนสเ์พาเวอรซ์มูอยู ่ระบบจะใชก้ารซมูดว้ยเลนสจ์นถงึดา้นเทเลโฟโตข้องเลนส์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชว่งซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ซูม] → [ ชว่งซูม] → เลอืก [ซูมภาพคมชดั] หรอื [ซูมดจิติอล]1

ซูมโดยใชก้า้นปรบั W/T (ซูม)

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�น [ซมู] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการไดโ้ดยการเลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [
ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง]

ถา้ทา่นกําหนด [ใชง้านซมู (ดา้น T)] หรอื [ใชง้านซมู (ดา้น W)] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการลว่งหนา้ โดยการเลอืก MENU → 
(ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นจะสามารถซมูเขา้และออก
ไดโ้ดยการกดคยีด์งักลา่ว

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ชว่งซูม (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถเลอืกตั�งคา่การซมูของกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
อพตคิลัซูมเทา่น ั�น:
จํากดัชว่งการซมูไวท้ี�การซมูดว้ยเลนส ์ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นซมูอจัฉรยิะได ้หากกําหนด [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น
[M] หรอื [S]
ซูมภาพคมชดั :
เลอืกการตั�งคา่นี�เพื�อใชซ้มูภาพคมชดั แมเ้มื�อระยะซมูเกนิชว่งการซมูดว้ยเลนส ์กลอ้งจะขยายรปูภาพโดยใชก้ารประมวลผลภาพที�ไม่
ทําใหค้ณุภาพดอ้ยลงมาก
ซูมดจิติอล:
เมื�อทําการซมูเกนิกวา่ระยะซมูของฟังกช์ั�นซมูภาพคมชดั ผลติภณัฑจ์ะขยายภาพใหเ้ป็นขนาดใหญท่ี�สดุ อยา่งไรก็ตาม คณุภาพของภาพ
จะดอ้ยลง

หมายเหตุ

ตั�ง [อพตคิลัซมูเทา่นั�น] ถา้หากทา่นตอ้งการขยายภาพภายในชว่งที�คณุภาพของภาพไมด่อ้ยลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
เกี�ยวกบัสเกลปรับซมู

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ซูม] → [ ชว่งซูม] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ความเร็วการซูม (กา้นปรบัซูม) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ความเร็วการซมูเมื�อใชก้า้นปรับ W/T (ซมู) ของกลอ้ง สามารถตั�งความเร็วการซมูไดท้ลีะสองระดบั การตั�งคา่นี�สามารถตั�งสําหรับ
สถานะพรอ้มถา่ยภาพและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแยกกนัได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ความเร็วซูมที� 1  :

ตั�งคา่ความเร็วการซมูของการปรับระดบัแรกสําหรับสถานะพรอ้มถา่ยภาพ (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))
ความเร็วซูมที� 2  :

ตั�งคา่ความเร็วการซมูของการปรับระดบัที�สองสําหรับสถานะพรอ้มถา่ยภาพ (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))
ความเร็วซูมที� 1  :

ตั�งคา่ความเร็วการซมูของการปรับระดบัแรกสําหรับการบนัทกึภาพ (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))
ความเร็วซูมที� 2  :

ตั�งคา่ความเร็วการซมูของการปรับระดบัที�สองสําหรับการบนัทกึภาพ (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))

คาํแนะนํา

ถา้ตั�งคา่ความเร็วสงูสําหรับสถานะพรอ้มถา่ยภาพและตั�งคา่ความเร็วตํ�าสําหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว จะสามารถเปลี�ยนมมุมองภาพไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในระหวา่งสถานะพรอ้มถา่ยภาพ และเปลี�ยนอยา่งชา้ๆ ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หมายเหตุ
ความเร็วการซมูจะไมม่กีารเปลี�ยนแปลงเมื�อใชแ้หวนซมูของเลนสห์รอืกา้นปรับซมูของ เลนสเ์พาเวอรซ์มู

ถา้ทา่นเพิ�มความเร็วการซมู เสยีงการทํางานของระบบซมูอาจถกูบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ซูม] → [  ความเร็วการซูม] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ความเร็วการซูม (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดความเร็วการซมูเมื�อใชค้ยีท์ี�กําหนดไวสํ้าหรับ [ใชง้านซมู (ดา้น T)] / [ใชง้านซมู (ดา้น W)] การตั�งคา่นี�สามารถตั�งสําหรับสถานะ
พรอ้มถา่ยภาพและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแยกกนัได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ความเร็วคงที�  :
กําหนดความเร็วการซมูในระหวา่งสถานะพรอ้มถา่ยภาพ (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))
ความเร็วคงที�  :
กําหนดความเร็วการซมูในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))

คาํแนะนํา
ถา้ตั�งคา่ความเร็วสงูสําหรับ [ความเร็วคงที� ] และตั�งคา่ความเร็วตํ�าสําหรับ [ความเร็วคงที� ] จะสามารถเปลี�ยนมมุมองภาพไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในระหวา่งสถานะพรอ้มถา่ยภาพ และเปลี�ยนอยา่งชา้ๆ ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หมายเหตุ

ความเร็วการซมูจะไมม่กีารเปลี�ยนแปลงเมื�อใชแ้หวนซมูของเลนสห์รอืกา้นปรับซมูของ เลนสเ์พาเวอรซ์มู

ถา้ทา่นเพิ�มความเร็วการซมู เสยีงการทํางานของระบบซมูอาจถกูบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ซูม] → [ ความเร็วการซูม] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ความเร็วการซูม (รโีมทคอนโทรล) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ความเร็วการซมูเมื�อทําการซมูโดยใชร้โีมทคอนโทรล (แยกจําหน่าย) หรอื [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] การตั�งคา่นี�สามารถตั�งสําหรับ
สถานะพรอ้มถา่ยภาพและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวแยกกนัได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ชนดิความเร็ว:

กําหนดวา่จะล็อคความเร็วการซมูหรอืไม ่([หลายระดบั]/[คงที�])
ความเร็วคงที�  :

กําหนดความเร็วการซมูในระหวา่งสถานะพรอ้มถา่ยภาพ เมื�อตั�งคา่ [ ชนดิความเร็ว] เป็น [คงที�] (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))
ความเร็วคงที�  :

กําหนดความเร็วการซมูในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเมื�อตั�งคา่ [ ชนดิความเร็ว] เป็น [คงที�] (1 (ชา้) ถงึ 8 (เร็ว))

คาํแนะนํา
เมื�อตั�งคา่ [ ชนดิความเร็ว] เป็น [หลายระดบั] การกดกา้นปรับซมูที�รโีมทคอนโทรลจะเป็นการเพิ�มความเร็วการซมู (รโีมทคอนโทรลบางรุน่ไม่
รองรับการซมูแบบปรับได)้

ถา้ตั�งคา่ [ ชนดิความเร็ว] เป็น [คงที�] ตั�งคา่ความเร็วสงูสําหรับ [ ความเร็วคงที� ]และตั�งคา่ความเร็วตํ�าสําหรับ [ ความเร็วคงที� ]จะ
สามารถเปลี�ยนมมุมองภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วในระหวา่งสถานะพรอ้มถา่ยภาพ และเปลี�ยนอยา่งชา้ๆ ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หมายเหตุ
ถา้ทา่นเพิ�มความเร็วการซมู เสยีงการทํางานของระบบซมูอาจถกูบนัทกึ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ซูม] → [  ความเร็วการซูม] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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เกี�ยวกบัสเกลปรบัซูม

อตัราซมูที�ใชร้ว่มกบัการซมูของเลนสจ์ะเปลี�ยนแปลงไปตามขนาดภาพที�เลอืก

เมื�อ [อตัราสว่นภาพ] เป็น [3:2]
เต็มขนาด

ขนาด APS-C

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล
ระบบซมูตา่งๆของกลอ้งนี�
ชว่งซมู (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF อพตคิลัซูมเทา่น ั�น (สมารท์ซูม) ซูมภาพคมชดั ซูมดจิติอล

L: 12M - ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0×

M: 5.1M ประมาณ 1.5× ประมาณ 3.1× ประมาณ 6.1×

S: 3.0M ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0× ประมาณ 8.0×

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF อพตคิลัซูมเทา่น ั�น (สมารท์ซูม) ซูมภาพคมชดั ซูมดจิติอล

L: 5.1M - ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0×

M: 3.0M ประมาณ 1.3× ประมาณ 2.6× ประมาณ 5.2×

S: 1.3M ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0× ประมาณ 8.0×
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หมนุวงแหวนซูม

กําหนดฟังกช์ั�นซมูเขา้ (T) หรอืซมูออก (W) ใหก้บัทศิทางการหมนุของแหวนซมู ใชง้านไดก้บัเลนสเ์พาเวอรซ์มูที�รองรับฟังกช์ั�นนี�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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [หมนุวงแหวนซูม] → คา่ที�ตอ้งการ1

255



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชง้านแฟลช (แยกจาํหนา่ย)

ใชแ้ฟลชในบรเิวณที�มดืเพื�อทําใหว้ตัถสุวา่งขึ�นขณะถา่ยภาพ และใชแ้ฟลชดว้ยเพื�อป้องกนัอาการกลอ้งสั�น

ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัแฟลชไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านของแฟลช

หมายเหตุ

แสงแฟลชอาจถกูบงัถา้เสยีบเลนสฮ์ดู และสว่นลา่งของภาพที�บนัทกึอาจมแีสงเงา ถอดเลนสฮ์ดู

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�วไปที�ใชแ้รงดนัไฟ 250 V หรอืมากกวา่ หรอืที�มขีั�วสลบักบักลอ้ง การกระทําดงั
กลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

เมื�อถา่ยภาพดว้ยแฟลชและตั�งซมูไวท้ี�ตําแหน่ง W เงาของเลนสอ์าจจะปรากฏบนภาพ ทั�งนี�ข ึ�นกบัเงื�อนไขการถา่ยภาพ ในกรณีนี� ใหถ้า่ยภาพโดย
ถอ่ยหา่งออกจากวตัถ ุหรอืตั�งซมูไปที�ตําแหน่ง T แลว้ถา่ยภาพดว้ยแฟลชอกีครั�ง

มมุของภาพที�บนัทกึอาจจะเป็นเงามดื ทั�งนี�ข ึ�นกบัเลนส์

เมื�อถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชภายนอก อาจมเีสน้ริ�วมดืและสวา่งปรากฏอยูใ่นภาพ หากตั�งคา่ความเร็วชตัเตอรไ์วเ้ร็วกวา่ 1/4000 วนิาท ีในกรณีนี�
Sony ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพในโหมดตั�งคา่แฟลชดว้ยตวัเองและตั�งคา่ระดบัแสงแฟลชเป็น 1/2 หรอืสงูกวา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดแฟลช
แฟลชไรส้าย

ตดิแฟลช (แยกจาํหนา่ย) ที�ผลติภณัฑ์1

ถา่ยภาพหลงัจากที�ไดเ้ปิดแฟลชและแฟลชชารจ์เต็มแลว้

 (ไอคอนชารจ์แฟลช) กะพรบิ: กําลงัชารจ์อยู ่ 
 (ไอคอนชารจ์แฟลช) ตดิสวา่ง: ชารจ์เสร็จแลว้
โหมดแฟลชที�ใชไ้ดข้ ึ�นอยูก่บัโหมดและฟังกช์ั�นถา่ยภาพ

2

256



5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

257



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

โหมดแฟลช

ทา่นสามารถตั�งโหมดการทํางานของแฟลช

รายละเอยีดรายการเมนู
 ปิดแฟลช:

แฟลชไมทํ่างาน
 แฟลชอตัโนมตั:ิ

แฟลชทํางานในบรเิวณที�มดืหรอืเมื�อถา่ยยอ้นแสง
 ใชแ้ฟลชเสมอ:

แฟลชทํางานทกุครั�งที�กดชตัเตอร์
 ชตัเตอรช์า้:

แฟลชทํางานทกุครั�งที�กดชตัเตอร ์ระบบชตัเตอรช์า้ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพวตัถแุละฉากหลงัไดช้ดัเจน โดยใชค้วามเร็วชตัเตอรช์า้ลง
 จงัหวะหลงั:

แฟลชทํางานกอ่นจะเปิดรับแสงเสร็จเรยีบรอ้ยทกุครั�งที�กดชตัเตอร ์การถา่ยภาพจังหวะหลงั ชว่ยใหท้า่นถา่ยภาพรอยการเคลื�อนที�ของ
วตัถไุดเ้ป็นธรรมชาต ิเชน่ รถที�กําลงัวิ�ง หรอืคนกําลงัเดนิ

หมายเหตุ
คา่เริ�มตน้ขึ�นกบัโหมดถา่ยภาพ

การตั�งคา่ [โหมดแฟลช] บางรายการจะไมส่ามารถใชไ้ด ้ขึ�นอยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านแฟลช (แยกจําหน่าย)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แฟลช] → [โหมดแฟลช] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชยแสงแฟลช

ปรับปรมิาณแสงแฟลชในชว่งระหวา่ง –3.0 EV ถงึ +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมผีลตอ่ปรมิาณแสงแฟลชเทา่นั�น การชดเชยระดบั
แสง จะปรับปรมิาณแสงแฟลชควบคูไ่ปกบัการปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง

หมายเหตุ
[ชดเชยแสงแฟลช] ไมทํ่างานเมื�อตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี�โหมดตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

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)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แฟลช] → [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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แฟลช] → [ต ั�งคา่ชดเชยแสง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แฟลชไรส้าย

มสีองวธิใีนการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้าย นั�นคอื การถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณไฟที�ใชแ้สงของแฟลชที�ตดิตั�งกบักลอ้งเป็นไฟ
สญัญาณ และการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณวทิยทุี�ใชก้ารสื�อสารแบบไรส้าย ในการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณวทิย ุใชแ้ฟลชหรอืตวั
สั�งงานคลื�นวทิยไุรส้ายที�รองรับ (แยกจําหน่าย) สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการปรับตั�งสําหรับการใชง้านแตล่ะวธิ ีโปรดดทูี�คูม่อืการใช ้
งานแฟลชหรอืตวัสั�งงานคลื�นวทิยไุรส้าย

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมใ่ชฟั้งกช์ั�นแฟลชไรส้าย
เปิด:
ใชฟั้งกช์ั�นแฟลชไรส้ายเพื�อใหแ้ฟลชภายนอกปลอ่ยแสงในระยะไกลจากตวักลอ้ง

หมายเหตุ

แฟลชแยกอาจปลอ่ยแสงหลงัจากไดรั้บสญัญาณแสงจากแฟลชที�เป็นตวัควบคมุของกลอ้งอื�น ในกรณีดงักลา่ว ใหเ้ปลี�ยนชอ่งสญัญาณแฟลชของ
ทา่น สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารเปลี�ยนชอ่งสญัญาณ โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านแฟลช

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่แฟลชภายนอก

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แฟลช] → [แฟลชไรส้าย] → [เปิด]1

ถอดฝาปิดฐานเสยีบแฟลชออกจากกลอ้ง จากน ั�นใสแ่ฟลชหรอืตวัส ั�งงานคลื�นวทิยไุรส้าย

เมื�อทําการถา่ยภาพดว้ยแฟลชสญัญาณแสงแบบไรส้าย ใหต้ั�งคา่แฟลชที�ใสไ่วเ้ป็นตวัควบคมุ  
เมื�อทําการถา่ยภาพดว้ยแฟลชไรส้ายสญัญาณวทิยโุดยมแีฟลชตดิตั�งอยูก่บักลอ้ง ใหใ้ชแ้ฟลชที�ตดิตั�งเป็นตวัสั�งงาน

2

ต ั�งคา่แฟลชแยกที�ต ั�งไวเ้ป็นโหมดไรส้ายหรอืที�ตอ่กบัตวัรบัสญัญาณคลื�นวทิยไุรส้าย (แยกจาํหนา่ย)

ทา่นสามารถทําการทดสอบแฟลชโดยการกําหนดฟังกช์ั�น [แฟลชทดสอบไรส้าย] ใหก้บัคยีกํ์าหนดเองโดยใช ้[ ตั�งคา่คยี์
กําหนดเอง] จากนั�นกดคยีด์งักลา่ว

3
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ลดตาแดง

เมื�อใชแ้ฟลช แฟลชจะยงิสองครั�งหรอืมากกวา่กอ่นถา่ยภาพเพื�อลดตาแดง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แฟลชจะตดิเสมอเพื�อลดอาการตาแดง
ปิด:
ไมใ่ชร้ะบบลดตาแดง

หมายเหตุ
ระบบลดตาแดงอาจจะไมใ่หผ้ลที�ตอ้งการ ทั�งนี�ข ึ�นกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และเงื�อนไขตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งจากบคุคล หรอืบคุคลนั�นได ้
มองแสงแฟลชกอ่นถา่ยภาพหรอืไม่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แฟลช] → [ลดตาแดง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ล็อค FEL

ระดบัแฟลชจะไดรั้บการปรับอตัโนมตัเิพื�อใหว้ตัถมุรีะดบัแสงที�เหมาะสมที�สดุในระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยแฟลชปกต ิทา่นสามารถกําหนด
ระดบัแสงแฟลชลว่งหนา้ไดเ้ชน่กนั  
FEL: ระดบัแสงแฟลช

คาํแนะนํา

เมื�อตั�งคา่ [กด FEL ล็อคคา้งไว]้ ไว ้ทา่นจะสามารถคา้งการตั�งคา่ไวเ้มื�อกดปุ่ มลง นอกจากนี� เมื�อตั�งคา่ [FEL ล็อค/AEL คา้งไว]้ และ [FEL
ล็อค/AEL สลบั] ทา่นจะสามารถถา่ยภาพโดยล็อค AE ไวใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อตั�ง [โหมดแฟลช] ไวท้ี� [ปิดแฟลช] หรอื [แฟลชอตัโนมตั]ิ
เมื�อแฟลชไมต่ดิ
เมื�อใชแ้ฟลชภายนอกที�ตั�งคา่เป็นโหมดตั�งคา่แฟลชดว้ยตวัเอง

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง]→ จากน ั�นกาํหนดฟงักช์ ั�น [กดสลบั FEL
ล็อค] ใหก้บัปุ่ มน ั�นๆ

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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หมายเหตุ
ไมส่ามารถตั�งคา่ล็อค FEL เมื�อไมไ่ดเ้สยีบแฟลช

ถา้เสยีบแฟลชที�ไมร่องรับล็อค FEL ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึ�น

เมื�อใชท้ั�งการล็อค AE และ FEL ไอคอน  (ล็อค AE/ล็อค FEL) จะตดิสวา่งขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ต ั�งคา่แฟลชภายนอก

ทา่นสามารถกําหนดการตั�งคา่ของแฟลช (แยกจําหน่าย) ที�ตดิเขา้กบักลอ้งโดยใชจ้อภาพและปุ่ มควบคมุของกลอ้ง
อปัเดตซอฟตแ์วรข์องแฟลชของทา่นเป็นเวอรช์ั�นลา่สดุกอ่นใชง้านฟังกช์ั�นนี�
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นแฟลชไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านแฟลช

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่เปิดแฟลชนอก:
ชว่ยใหส้ามารถกําหนดการตั�งคา่ที�เกี�ยวกบัการยงิแฟลช เชน่ โหมดแฟลช ระดบัแสงแฟลช ฯลฯ
ต ั�งคา่แฟลชภายนอกเอง:
ชว่ยใหส้ามารถกําหนดการตั�งคา่อื�น ๆ ของแฟลช การตั�งคา่ไรส้าย รวมทั�งการตั�งคา่ตวัแฟลช

คาํแนะนํา

ถา้ทา่นกําหนด [ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถเปิดหนา้จอ [ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก] ได ้
โดยการกดคยีด์งักลา่ว

ทา่นสามารถปรับการตั�งคา่ดว้ยการใชง้านแฟลชแมใ้นขณะที�ทา่นกําลงัใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก]

นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถกําหนดการตั�งคา่สําหรับตวัสั�งงานคลื�นวทิยไุรส้าย (แยกจําหน่าย) ที�ตดิเขา้กบักลอ้งไดด้ว้ย

หมายเหตุ

ทา่นสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ [ตั�งคา่แฟลชภายนอก] เพื�อกําหนดการตั�งคา่ของแฟลช (แยกจําหน่าย) หรอืตวัสั�งงานคลื�นวทิยไุรส้าย (แยกจําหน่าย) ที�
ผลติโดย Sony และตดิเขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้งเทา่นั�น

ทา่นสามารถใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] ไดเ้ฉพาะเมื�อตดิแฟลชเขา้กบักลอ้งโดยตรงเทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นนี�ไดเ้มื�อถา่ยภาพดว้ยแฟลช
แยกที�เชื�อมตอ่โดยใชส้ายเคเบลิ

สามารถใช ้[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] เพื�อกําหนดคา่ไดเ้ฉพาะฟังกช์ั�นบางอยา่งของแฟลชที�ตดิตั�งอยูเ่ทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถดําเนนิการจับคูก่บัแฟลช
อื�น ๆ รเีซต็แฟลช ตั�งคา่เริ�มตน้ของแฟลช เป็นตน้ ผา่น [ตั�งคา่แฟลชภายนอก]

[ตั�งคา่แฟลชภายนอก] ไมทํ่างานภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�
เมื�อไมไ่ดต้ดิแฟลชเขา้กบักลอ้ง
เมื�อตดิตั�งแฟลชที�ไมร่องรับ [ตั�งคา่แฟลชภายนอก]
เมื�อปรับโหมดถา่ยภาพไปที� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น] หรอืในระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

นอกจากนี� [ตั�งคา่แฟลชภายนอก] อาจใชง้านไมไ่ด ้ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานะของแฟลช

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

ตดิแฟลช (แยกจาํหนา่ย) เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้ง จากน ั�นเปิดกลอ้งและแฟลช1

MENU →  (ระดบัแสง/ส)ี → [แฟลช] → [ต ั�งคา่แฟลชภายนอก] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ2

กาํหนดการต ั�งคา่โดยใชปุ้่ มควบคมุของกลอ้ง3
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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
โยงบนัทกึ&STBY:
แสงวดิโีอจะเปิดเมื�อการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเริ�มขึ�น และจะหรี�ลงเมื�อไมไ่ดบ้นัทกึ (STBY)
อตัโนมตั:ิ
แสงวดิโีอจะเปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อมดื

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [โหมดไฟวดิโีอ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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SteadyShot (ภาพนิ�ง)

ตั�งคา่วา่จะใชฟั้งกช์ั�น SteadyShot หรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใช ้[ SteadyShot]
ปิด:
ไมใ่ช ้[ SteadyShot]

คาํแนะนํา
เมื�อใชข้าตั�งกลอ้ง ฯลฯ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฟังกช์ั�น SteadyShot แลว้เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิปกตใินขณะถา่ยภาพได ้

ถา้ทา่นกําหนด [ เลอืก SteadyShot] ใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเองโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นจะสามารถเปิดและปิดฟังกช์ั�น [
SteadyShot] ไดโ้ดยการกดคยีนั์�นๆ

เมื�อถา่ยในที�แสงนอ้ย ไอคอน  (SteadyShot) อาจกะพรบิ ขอแนะนําใหท้า่นเพิ�มความเร็วชตัเตอรโ์ดยการลดคา่รรัูบแสงหรอืโดยการปรับ
ความไวแสง ISO เป็นคา่ที�สงูขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)
ปรับคา่ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [กนัภาพส ั�นไหว] → [ SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ1
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SteadyShot (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งเอฟเฟ็ค [ SteadyShot] เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
วอ่งไว:
ใหเ้อฟเฟ็ค SteadyShot ที�มปีระสทิธผิลมากขึ�น
ปกต:ิ
ลดอาการกลอ้งสั�นภายใตส้ภาพแวดลอ้มการถา่ยภาพเคลื�อนไหวที�มั�นคง
ปิด:
ไมใ่ช ้[ SteadyShot]

หมายเหตุ
เมื�อใชข้าตั�งกลอ้ง ฯลฯ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฟังกช์ั�น SteadyShot แลว้เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิปกตใินขณะถา่ยภาพได ้

ถา้หากทา่นเปลี�ยนการตั�งคา่ [ SteadyShot] มมุภาพที�มองเห็นจะเปลี�ยนไป เมื�อตั�งคา่ [ SteadyShot] เป็น [วอ่งไว] มมุรับภาพจะแคบลง
เมื�อใชค้วามยาวโฟกสั 200 มม. ขึ�นไป ขอแนะนําใหต้ั�งคา่ [ SteadyShot] to [ปกต]ิ.

ในกรณีตอ่ไปนี� จะไมส่ามารถเลอืก [วอ่งไว] ได:้
สําหรับภาพเคลื�อนไหวแบบปกต:ิ เมื�อตั�งคา่ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p] ขึ�นไป  
สําหรับการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น: เมื�อตั�งคา่ [ อตัราเฟรม] เป็น [120fps]/[100fps] ขึ�นไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
SteadyShot (ภาพนิ�ง)
ปรับคา่ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [กนัภาพส ั�นไหว] → [ SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ปรบัคา่ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถถา่ยภาพดว้ยการตั�งคา่ SteadyShot ที�เหมาะกบัเลนสท์ี�ใสไ่ด ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ใชง้านฟังกช์ั�น SteadyShot โดยอตัโนมตัติามขอ้มลูที�ไดรั้บจากเลนสท์ี�ใส่
แมนนวล:
ทําฟังกช์ั�น SteadyShot ตามความยาวโฟกสัที�ตั�งไวโ้ดยใช ้[  ความยาวโฟกสั] (8mm-1000mm)

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น SteadyShot อาจทํางานไดไ้มเ่ต็มที�ในกรณีที�เพิ�งเปิดสวติชก์ลอ้ง หลงัจากที�เพิ�งหนักลอ้งไปทางวตัถ ุหรอืเมื�อกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
โดยไมก่ดลงครึ�งหนึ�งกอ่น

เมื�อกลอ้งไมส่ามารถรับขอ้มลูความยาวโฟกสัจากเลนสไ์ด ้ฟังกช์ั�น SteadyShot จะทํางานไมถ่กูตอ้ง ตั�ง [ ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมน
นวล] และตั�ง [  ความยาวโฟกสั] ใหต้รงกบัเลนสท์ี�ใช ้คา่ที�ตั�งไวใ้นปัจจบุนัของความยาวโฟกสั SteadyShot จะแสดงขึ�นที�ขา้งไอคอน 

 (SteadyShot)

เมื�อใชเ้ลนส ์SEL16F28 (แยกจําหน่าย) ที�มเีทเลคอนเวอเตอร ์ฯลฯ ใหต้ั�ง [ ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมนนวล] และตั�งความยาวโฟกสั

ถา้ตดิเลนสท์ี�มสีวติช ์SteadyShot จะสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่ดงักลา่วไดโ้ดยตอ้งใชส้วติชท์ี�เลนสเ์ทา่นั�น ทา่นไมส่ามารถสลบัการตั�งคา่ดว้ย
กลอ้งได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ความยาวโฟกสัสําหรับ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [กนัภาพส ั�นไหว] → [ ปรบัคา่ SteadyShot] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ความยาวโฟกสัสาํหรบั SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ขอ้มลูความยาวโฟกสัเพื�อใชสํ้าหรับฟังกช์ั�น SteadyShot ภายในกลอ้ง เมื�อตั�งคา่ [ ปรับคา่ SteadyShot] เป็น [แมนนวล]

รายละเอยีดรายการเมนู
8mm - 1000mm:
ฟังกช์ั�น SteadyShot จะใชค้วามยาวโฟกสัที�ทา่นกําหนดไว ้
ตรวจสอบดชันคีวามยาวโฟกสัที�เลนสแ์ละกําหนดความยาวโฟกสั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ปรับคา่ SteadyShot (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [กนัภาพส ั�นไหว] → [  ความยาวโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชดเชยเลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

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�นนี�ใชง้านไดเ้ฉพาะเมื�อใชเ้ลนสช์ดเชยแสงอตัโนมตัเิทา่นั�น

เงามดืที�มมุหนา้จออาจจะไมไ่ดรั้บการแกไ้ขดว้ยการ [ชดเชยแสงเงา] ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัชนดิของเลนส์

[ชดเชยความผดิสว่น] อาจถกูล็อคไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ และทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [ปิด] ได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัชนดิของเลนส์

ถา้ [ SteadyShot] เป็น [วอ่งไว] ในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว [ชดเชยความผดิสว่น] จะถกูล็อคเป็น [อตัโนมตั]ิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [ ชดเชยเลนส]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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NR ที�ชตัเตอรช์า้

เมื�อตั�งความเร็วชตัเตอรไ์วท้ี� 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ (ถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรช์า้) ระบบลดจดุรบกวนจะเปิดทํางานเป็นระยะเวลาเทา่กบัระยะ
เวลาที�เปิดชตัเตอร ์เมื�อเปิดฟังกช์ั�นนี� จดุรบกวนที�มกัปรากฏที�ความเร็วชตัเตอรช์า้ จะลดลง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทําการลดจดุรบกวนเป็นระยะเวลาเทา่กบัระยะเวลาที�เปิดชตัเตอร ์ขณะกําลงัลดจดุรบกวน ขอ้ความจะปรากฏและทา่นจะไมส่ามารถ
ทําการถา่ยภาพ เลอืกตวัเลอืกนี�เพื�อเนน้คณุภาพของภาพ
ปิด:
ไมเ่ปิดระบบลดจดุรบกวน เลอืกตวัเลอืกนี�เพื�อใหค้วามสําคญักบัจังหวะเวลาถา่ยภาพ

หมายเหตุ
[NR ที�ชตัเตอรช์า้] ใชง้านไมไ่ด ้เมื�อตั�ง [ชนดิของชตัเตอร]์ ไวท้ี� [ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ]

การลดจดุรบกวนอาจไมทํ่างานแมเ้มื�อตั�งคา่ [NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไปที� [เปิด] ในสถานการณต์อ่ไปนี�

[โหมดขบัเคลื�อน] ถกูตั�งไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] หรอื [ครอ่มตอ่เนื�อง]

ไมส่ามารถตั�งคา่ [NR ที�ชตัเตอรช์า้] ไปที� [ปิด] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [NR ที�ชตัเตอรช์า้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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NR ที� ISO สงู

เมื�อถา่ยภาพดว้ยความไว ISO สงู ผลติภณัฑจ์ะลดจดุรบกวนที�ปรากฏเดน่ชดัขึ�นเมื�อผลติภณัฑม์คีวามไวแสงสงู

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู ระดบัปกติ
ตํ�า:
เปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู เพยีงเล็กนอ้ย
ปิด:
ไมเ่ปิดระบบลดจดุรบกวน ISO สงู

หมายเหตุ
[NR ที� ISO สงู] ถกูล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:

[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]

เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ ไวท้ี� [RAW] ฟังกช์ั�นนี�จะถกูปิดการใชง้าน

[NR ที� ISO สงู] ใชง้านไมไ่ดก้บัภาพ RAW เมื�อ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [คณุภาพของภาพ] → [NR ที� ISO สงู] → คา่ที�ตอ้งการ1

274



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

แสดงภาพอตัโนมตั ิ(ภาพนิ�ง)

ทา่นสามารถตรวจสอบภาพที�บนัทกึบนหนา้จอไดท้นัทหีลงัจากถา่ยภาพ ทา่นสามารถตั�งระยะเวลาแสดงภาพของระบบดภูาพอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
10 วนิาท/ี5 วนิาท/ี2 วนิาท:ี
แสดงภาพที�บนัทกึบนหนา้จอทนัทหีลงัจากถา่ยภาพตามระยะเวลาที�เลอืกไว ้ถา้ทา่นทําการขยายภาพระหวา่งการแสดงภาพอตัโนมตัิ
ทา่นสามารถตรวจสอบภาพนั�นไดโ้ดยใชอ้ตัราที�ขยาย
ปิด:
ไมแ่สดงภาพอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
เมื�อคณุใชฟั้งกช์ั�นที�ทําการประมวลผลภาพ ภาพกอ่นการประมวลผลอาจจะแสดงขึ�นชั�วคราว ตามดว้ยภาพหลงัการประมวลผล

การตั�งคา่ DISP (การตั�งคา่แสดงผล) จะนําไปใชก้บัการแสดงภาพอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการแสดง] → [ แสดงภาพอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงถา่ยที�เหลอื (ภาพนิ�ง)

กําหนดวา่จะแสดงขอ้มลูระบจํุานวนภาพนิ�งที�สามารถถา่ยไดอ้ยา่งตอ่เนื�องโดยใชค้วามเร็วเดยีวกนัในการถา่ยหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงตลอดเวลา:
แสดงขอ้มลูเสมอเมื�อถา่ยภาพนิ�ง
แสดงถา่ยเทา่น ั�น:
ในระหวา่งการถา่ย จํานวนภาพที�เหลอืที�สามารถถา่ยไดจ้ะแสดงขึ�นเสมอ เมื�อทา่นกดปุ่ มชตัเตอรค์รึ�งระยะ จํานวนภาพที�เหลอือยูจ่ะแสดง
ขึ�น
ไมแ่สดง:
ไมแ่สดงตวัแสดง

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการแสดง] → [ แสดงถา่ยที�เหลอื] → คา่ที�ตอ้งการ1

276



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

แสดงเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงเสน้ตารางในระหวา่งการถา่ยหรอืไม ่เสน้ตารางจะชว่ยทา่นในการจัดองคป์ระกอบของภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงเสน้ตาราง
ปิด:
ไมแ่สดงเสน้ตาราง

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นกําหนดฟังกช์ั�น [เลอืกแสดงเสน้ตาราง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่น
สามารถแสดงหรอืซอ่นเสน้ตารางไดโ้ดยการกดคยีท์ี�กําหนดไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แบบเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [แสดงการถา่ยภาพ] → [ แสดงเสน้ตาราง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แบบเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่ชนดิเสน้ตารางที�แสดง เสน้ตารางจะชว่ยทา่นในการจัดองคป์ระกอบของภาพ

รายละเอยีดรายการเมนู
เสน้กฎสามสว่น:
วางวตัถไุวใ้กลก้บัหนึ�งในเสน้ตารางที�แบง่ภาพออกเป็นสามสว่น เพื�อใหภ้าพมอีงคป์ระกอบที�สมดลุ
ตารางสี�เหลี�ยม:
ตารางสี�เหลี�ยมจัตรัุสชว่ยใหต้รวจสอบแนวระดบัขององคป์ระกอบในภาพไดง้า่ยขึ�น ซึ�งจะมปีระโยชนสํ์าหรับประเมนิองคป์ระกอบภาพเมื�อ
ถา่ยภาพววิ ภาพระยะใกล ้หรอืเมื�อทําการสแกนดว้ยกลอ้ง
สี�เหลี�ยม+ ทแยงมมุ:
วางวตัถบุนเสน้แนวทะแยง เพื�อแสดงความรูส้กึฮกึเหมิและมพีลงั

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นกําหนด [ แบบเสน้ตาราง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นจะสามารถ
เปลี�ยนชนดิของเสน้ตารางในแตล่ะครั�งที�ทา่นกดปุ่ มที�กําหนดไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แสดงเสน้ตาราง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [แสดงการถา่ยภาพ] → [ แบบเสน้ตาราง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่แสดง Live View

กําหนดวา่จะแสดงหรอืไมแ่สดงภาพที�ถกูเปลี�ยนแปลงอนัเป็นผลจากการปรับการชดเชยแสง สมดลุแสงสขีาว [ สรา้งสรรคล์คุ] ฯลฯ
บนหนา้จอ

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดง Live View:
กําหนดวา่จะแสดงการตั�งคา่การถา่ยทั�งหมดบนจอภาพและแสดง Live View ในลกัษณะที�ใกลเ้คยีงกบัภาพที�จะถา่ยไดห้รอืไมเ่มื�อการตั�ง
คา่ถกูนํามาใช ้หรอืจะแสดง Live View โดยไมแ่สดงการตั�งคา่ดงักลา่วหรอืไม ่([การตั�งคา่เอฟเฟ็ค เปิด] / [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด])
ถา้ทา่นเลอืก [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ทา่นจะสามารถตรวจสอบองคป์ระกอบภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย แมใ้นกรณีที�ถา่ยโดยใชอ้งคป์ระกอบ
ภาพที�แสดงใน Live View
เอฟเฟ็คแสง:
กําหนดวา่จะแสดง Live View โดยใชก้ารแกไ้ขอตัโนมตั ิโดยใชค้า่ระดบัแสงจากแฟลชหรอืไม ่เมื�อตั�งคา่ [แสดง Live View] เป็น [การ
ตั�งคา่เอฟเฟ็ค เปิด] ([ตั�งคา่แสง & แฟลช] / [ตั�งคา่ระดบัแสงเทา่นั�น])
เมื�อใชแ้ฟลชในการถา่ยภาพบคุคล ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่ระดบัแสงเทา่นั�น] เพื�อตั�งคา่ระดบัแสงดว้ยตนเองตามสภาพแสงโดยรอบ
จาํกดัเร็วตํ�าเฟรมเรท:
กําหนดวา่จะควบคมุอตัราเฟรมของ Live View ไมใ่หช้า้เกนิไปหรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
ถา้ทา่นเลอืก [เปิด] อตัราเฟรมของ Live View จะไมช่า้แมใ้นกรณีที�ถา่ยในที�แสงนอ้ย แตภ่าพของ Live View อาจมดื

คาํแนะนํา
เมื�อใชง้านแฟลชของผูผ้ลติอื�น เชน่ แฟลชสตดูโิอ การแสดงภาพ Live View อาจจะมดืสําหรับคา่ความเร็วชตัเตอรบ์างคา่ เมื�อตั�งคา่ [แสดง Live
View] ไวท้ี� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] Live View จะแสดงภาพใหส้วา่งเพื�อที�ทา่นจะไดต้รวจสอบองคป์ระกอบภาพไดโ้ดยงา่ย

ถา้ทา่นเลอืก [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] การแสดง Live View จะใชค้วามสวา่งที�เหมาะสมเสมอ แมใ้นโหมด [ปรับระดบัแสงเอง]

เมื�อเลอืก [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ไอคอน  (VIEW) จะแสดงบนหนา้จอ Live View

หมายเหตุ

[เอฟเฟ็คแสง] จะสง่ผลเฉพาะเมื�อใชแ้ฟลชที�ผลติโดย Sony เทา่นั�น

ไมส่ามารถตั�งคา่ [แสดง Live View] ไปที� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ในโหมดถา่ยภาพตอ่ไปนี�:
[อตัโนมตัอิจัฉรยิะ]
[ภาพเคลื�อนไหว]
[สโลและควกิโมชั�น]

เมื�อตั�ง [แสดง Live View] ไวท้ี� [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] ความสวา่งของภาพที�ถา่ยจะไมเ่ทา่กนักบัภาพที�แสดงดว้ย Live View

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [แสดงการถา่ยภาพ] → [ต ั�งคา่แสดง Live View] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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ตรวจสอบรรูบัแสง

ขณะที�ทา่นกดปุ่ มที�กําหนดใหก้บัฟังกช์ั�น [ตรวจสอบรรัูบแสง] คา้งไว ้รรัูบแสงจะหดเล็กลงใหเ้ทา่กบัคา่รรัูบแสงที�ตั�งไว ้ทําใหท้า่น
สามารถตรวจสอบระดบัความเบลอของภาพกอ่นถา่ยภาพได ้

คาํแนะนํา
ถงึแมท้า่นจะสามารถเปลี�ยนคา่รรัูบแสงขณะตรวจสอบภาพ วตัถอุาจจะหลดุโฟกสัเมื�อทา่นเลอืกรรัูบแสงที�สวา่งขึ�น ขอแนะนําใหท้า่นปรับโฟกสัอกี
ครั�งหนึ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
ตรวจสอบผลถา่ยภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] → กาํหนดฟงักช์นั [ตรวจสอบรรูบัแสง]
ใหก้บัคยีท์ ี�ตอ้งการ

1

เมื�อถา่ยภาพนิ�ง 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�งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ถา่ยภาพ แตใ่นกรณีนั�น การตั�งคา่ที�ทา่นเลอืกไวจ้ะยงัคงมผีลกบัภาพที�ทา่นถา่ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
ตรวจสอบรรัูบแสง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] → กาํหนดฟงักช์นั [ตรวจสอบผลถา่ย
ภาพ] ใหก้บัคยีท์ ี�ตอ้งการ

1

เมื�อถา่ยภาพนิ�ง ตรวจสอบภาพโดยกดปุ่ มที�กาํหนดใหก้บั [ตรวจสอบผลถา่ยภาพ]2
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ปรบัหนา้จอสวา่ง

ใหท้า่นปรับองคป์ระกอบเมื�อถา่ยภาพในสถานที�มดื การยดืระยะเวลาเปิดรับแสงชว่ยใหท้า่นสามารถตรวจสอบองคป์ระกอบบนจอภาพแม ้
ในสถานที�มดื เชน่ ภายใตท้อ้งฟ้าตอนกลางคนื

หมายเหตุ
ในระหวา่ง [ปรับหนา้จอสวา่ง], [แสดง Live View] จะสลบัเป็น [การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด] โดยอตัโนมตั ิและคา่ที�ตั�งไว ้เชน่ การชดเชยระดบัแสง จะ
ไมป่รากฏบนการแสดงภาพ Live View ขอแนะนําใหใ้ช ้[ปรับหนา้จอสวา่ง] ในสถานที�มดืเทา่นั�น

[ปรับหนา้จอสวา่ง] จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัใินสถานการณต์อ่ไปนี�
เมื�อปิดสวติชก์ลอ้ง
เมื�อเปลี�ยนโหมดถา่ยภาพจาก P/A/S/M เป็นโหมดที�ไมใ่ช ่P/A/S/M
เมื�อตั�งโหมดโฟกสัไวเ้ป็นอยา่งอื�นนอกเหนอืจากโฟกสัดว้ยตวัเอง
เมื�อสั�งงาน [ขยายอตัโนมตั ิMF]
เมื�อเลอืก [ขยายโฟกสั] ไว ้

ในระหวา่ง [ปรับหนา้จอสวา่ง] ความเร็วชตัเตอรอ์าจชา้กวา่ปกตขิณะถา่ยภาพในสถานที�มดื เนื�องจากชว่งความสวา่งที�วดัไดข้ยายออกมาก คา่
ระดบัแสงจงึอาจมกีารเปลี�ยนแปลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่แสดง Live View

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง] → กาํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัหนา้จอสวา่ง] ให้
กบัคยีท์ ี�ตอ้งการ

1

ในโหมดการถา่ยภาพนิ�ง ใหก้ดคยีท์ ี�ทา่นไดก้าํหนดฟงักช์ ั�น [ปรบัหนา้จอสวา่ง] ไว ้แลว้ถา่ยภาพ

ความสวา่งเนื�องจาก [ปรับหนา้จอสวา่ง] จะคงอยูต่อ่ไปหลงัถา่ยภาพ
หากตอ้งการใหค้วามสวา่งของจอภาพกลบัสูป่กต ิกดคยีซ์ ึ�งทา่นไดกํ้าหนดฟังกช์ั�น [ปรับหนา้จอสวา่ง] ไวอ้กีครั�ง

2
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เนน้ระหวา่งบนัทกึ

กําหนดวา่จะแสดงกรอบสแีดงรอบขอบจอภาพของกลอ้งขณะที�บนัทกึภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่ทา่นสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งงา่ยดายวา่
กลอ้งอยูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพหรอืกําลงับนัทกึภาพ แมใ้นกรณีที�ทา่นมองจอภาพของกลอ้งจากแนวเฉียงหรอืจากระยะไกล

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงกรอบสแีดงเพื�อแสดงวา่กําลงัทําการบนัทกึ
ปิด:
ไมแ่สดงกรอบสแีดงเพื�อแสดงวา่กําลงัทําการบนัทกึ

คาํแนะนํา
กรอบที�แสดงโดยใชฟั้งกช์ั�นนี�สามารถสง่ไปยงัจอภาพภายนอกที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI ได ้ตั�งคา่ [แสดงขอ้มลู HDMI] ไปที� [เปิด]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [แสดงการถา่ยภาพ] → [เนน้ระหวา่งบนัทกึ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงตวักาํหนด

ขณะที�ถา่ยภาพเคลื�อนไหว ทา่นสามารถกําหนดวา่จะแสดงเครื�องหมายบนจอภาพหรอืไม ่รวมถงึสามารถเลอืกประเภทของเครื�องหมาย
ได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
แสดงตวักาํหนด:
กําหนดวา่จะแสดงเครื�องหมายหรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
ตวักาํหนดศนูยก์ลาง:
กําหนดวา่จะแสดงเครื�องหมายกึ�งกลางที�ตรงกลางหนา้จอถา่ยภาพหรอืไม ่([ปิด] / [เปิด])
ตวักาํหนดลกัษณะ:
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�องหมายทั�งหมดพรอ้มกนัได ้

จัดใหว้ตัถอุยูท่ี�จดุตดัของ [กรอบนําสายตา] เพื�อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบที�สมดลุ

หมายเหตุ

เครื�องหมายจะแสดงขึ�นเมื�อตั�งโหมดถา่ยภาพไปที� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น] หรอืเมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ทา่นไมส่ามารถแสดงเครื�องหมายเมื�อใช ้[ขยายโฟกสั]

เครื�องหมายจะแสดงบนจอภาพ (ทา่นไมส่ามารถสง่ออกเครื�องหมายได)้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [แสดงตวักาํหนด] → เลอืกรายการเมนแูลว้ต ั�งคา่พารามเิตอรท์ ี�ตอ้งการ1
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ชว่ยแสดง Gamma

กลอ้งจะคาดคะเนวา่มกีารประมวลผลภาพเคลื�อนไหวที�มแีกมมา่ S-Log หลงัจากถา่ยภาพ เพื�อใชป้ระโยชนจ์ากชว่งไดนามกิกวา้งภาพที�
ใชแ้กมมา่ HLG ควรจะแสดงบนจอภาพที�รองรับภาพ HDRดงันั�นจงึแสดงภาพใหม้คีอนทราสตตํ์�าระหวา่งการถา่ยภาพและอาจตรวจสอบ
ไดย้าก อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�น [ชว่ยแสดง Gamma] เพื�อสรา้งคอนทราสตท์ี�เทยีบเทา่กบัคอนทราสตข์องแกมมา่ปกตขิึ�น
มาใหมไ่ด ้นอกจากนี� ยงัสามารถใช ้[ชว่ยแสดง Gamma] เมื�อเปิดดภูาพเคลื�อนไหวบนจอภาพของกลอ้ง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ใชฟั้งกช์ั�นชว่ยแสดงแกมมา่
ปิด:
ไมใ่ชฟั้งกช์ั�นชว่ยแสดงแกมมา่

คาํแนะนํา

ถา้ทา่นกําหนด [เลอืกชว่ยแสดงGamma] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง], [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยี์
กําหนดเอง] ทา่นสามารถเปิดหรอืปิดฟังกช์ั�นชว่ยแสดงแกมมา่ไดโ้ดยการกดคยีท์ี�กําหนดไว ้

หมายเหตุ
[ชว่ยแสดง Gamma] จะไมถ่กูนํามาใชก้บัภาพเคลื�อนไหวเมื�อแสดงบนจอทวีหีรอืจอภาพที�เชื�อมตอ่กบักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โปรไฟลภ์าพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
ชนดิชว่ยแสดงGamma

ภาพนิ�ง HLG

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการแสดง] → [ชว่ยแสดง Gamma] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ชนดิชว่ยแสดงGamma

เลอืกประเภทการแปลงสําหรับ [ชว่ยแสดง Gamma]

รายละเอยีดรายการเมนู
 อตัโนมตั:ิ
แสดงภาพโดยใชเ้อฟเฟ็คดงันี� ตามแกมมา่หรอืโหมดสทีี�กําหนดไวใ้น [ โปรไฟลภ์าพ]

เมื�อตั�งคา่แกมมา่เป็น [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
เมื�อตั�งคา่แกมมา่เป็น [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
เมื�อตั�งคา่แกมมา่เป็น [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และตั�งคา่โหมดสเีป็น [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
เมื�อตั�งคา่แกมมา่เป็น [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3] และตั�งคา่โหมดสเีป็น [709]: [HLG(709)]

แสดงภาพโดยใชเ้อฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] เมื�อถา่ยภาพนิ�ง HLG โดยตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [เปิด]
แสดงภาพโดยใชเ้อฟเฟ็ค [S-Log3→709(800%)] เมื�อสง่ภาพเคลื�อนไหว RAW ไปยงัอปุกรณอ์ื�นซึ�งเชื�อมตอ่ผา่น HDMI ใน
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลื�อนไหว

 S-Log2→709(800%):
แสดงภาพที�มคีา่คอนทราสตก์ารสรา้งแกมมา่ S-Log2 เทา่กบั ITU709 (800%)

 S-Log3→709(800%):
แสดงภาพที�มคีา่คอนทราสตก์ารสรา้งแกมมา่ S-Log3 เทา่กบั ITU709 (800%)

 HLG(BT.2020):
แสดงภาพหลงัจากการปรับคณุภาพภาพของจอภาพเป็นคณุภาพที�ใกลเ้คยีงกบัเมื�อแสดงภาพบนหนา้จอที�รองรับ [HLG(BT.2020)]

 HLG(709):
แสดงภาพหลงัจากการปรับคณุภาพภาพของจอภาพเป็นคณุภาพที�ใกลเ้คยีงกบัเมื�อแสดงภาพบนหนา้จอที�รองรับ [HLG(709)]

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นกําหนดฟังกช์ั�น [ชนดิชว่ยแสดงGamma] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นจะ
สามารถเปลี�ยนการตั�งคา่ [ชนดิชว่ยแสดงGamma] ในแตล่ะครั�งที�ทา่นกดคยีท์ี�ไดกํ้าหนดไว ้

หมายเหตุ

เมื�อตั�งคา่ [ชว่ยแสดง Gamma] เป็น [อตัโนมตั]ิ ในระหวา่งการดภูาพ จะมกีารใชเ้อฟเฟ็คตอ่ภาพดงันี�:
เมื�อดภูาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึดว้ย [HLG], [HLG1], [HLG2] หรอื [HLG3]: แสดงภาพโดยใชเ้อฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] หรอื [HLG(709)] ขึ�น
อยูก่บัโหมดสี
เมื�อดภูาพนิ�ง HLG ที�ถา่ยโดยตั�งคา่ [ภาพนิ�ง HLG] เป็น [เปิด]: แสดงภาพโดยใชเ้อฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)]
เมื�อดภูาพเคลื�อนไหว RAW ที�สง่ไปยงัอปุกรณอ์ื�นที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI: แสดงภาพโดยใชเ้อฟเฟ็ค [S-Log3→709(800%)]

ในสถานการณอ์ื�นๆ จะแสดงภาพเคลื�อนไหวตามการตั�งคา่แกมมา่และโหมดสทีี�ตั�งคา่ไวใ้น [ โปรไฟลภ์าพ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชว่ยแสดง Gamma

โปรไฟลภ์าพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการแสดง] → [ชนดิชว่ยแสดงGamma] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตั�งคา่ออก HDMI (ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การอดัเสยีง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการบนัทกึเสยีงขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหวหรอืไม ่เลอืก [ปิด] เพื�อป้องกนัการบนัทกึเสยีงการทํางานของกลอ้งและเลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
บนัทกึเสยีง
ปิด:
ไมบ่นัทกึเสยีง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระดบัเสยีงบนัทกึ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [การอดัเสยีง] → [การอดัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ระดบัเสยีงบนัทกึ

ทา่นสามารถปรับระดบัการบนัทกึเสยีงของไมโครโฟนในตวักลอ้งขณะตรวจสอบมเิตอรร์ะดบัเสยีง

รายละเอยีดรายการเมนู
+:
ปรับเพิ�มระดบัการบนัทกึเสยีง
-:
ปรับลดระดบัการบนัทกึเสยีง

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวที�มเีสยีงดงั ตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไปที�ระดบัเสยีงที�เบากวา่ การทําเชน่นี�จะชว่ยใหท้า่นบนัทกึเสยีงไดส้มจรงิ
มากกวา่ เมื�อทา่นบนัทกึภาพเคลื�อนไหวที�มเีสยีงเบา ตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไปที�ระดบัเสยีงที�ดงักวา่เพื�อใหไ้ดย้นิชดัขึ�น

หากตอ้งการรเีซต็ระดบัเสยีงในการบนัทกึใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ ใหก้ดปุ่ ม  (ลบ)

หมายเหตุ
แมว้า่จะมกีารตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] ไว ้ลมิติเตอรจ์ะทํางานตลอดเวลา

[ระดบัเสยีงบนัทกึ] ใชง้านไดเ้มื�อตั�งโหมดถา่ยภาพเป็นภาพเคลื�อนไหวเทา่นั�น

[ระดบัเสยีงบนัทกึ] ใชง้านไมไ่ดใ้นระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

การตั�งคา่ [ระดบัเสยีงบนัทกึ] จะถกูนํามาใชก้บัทั�งไมโครโฟนภายในและชอ่งสญัญาณเขา้  (ไมโครโฟน)  

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [การอดัเสยีง] → [ระดบัเสยีงบนัทกึ]1

เลอืกระดบัที�ตอ้งการโดยใชด้า้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ2
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จงัหวะส.เสยีงออก

ทา่นสามารถตั�งคา่ระบบลดเสยีงสะทอ้นระหวา่งการตรวจสอบเสยีงและป้องกนัความคลาดเคลื�อนที�ไมต่อ้งการระหวา่งภาพวดิโีอและ
เสยีงขณะสง่สญัญาณออก HDMI

รายละเอยีดรายการเมนู
ไลฟ์:
สง่สญัญาณเสยีงออกโดยไมม่กีารหน่วงเวลา เลอืกคา่นี�หากความคลาดเคลื�อนของเสยีงเป็นปัญหาขณะเฝ้าฟังเสยีง
ลปิซงิค:์
สง่สญัญาณออกภาพและเสยีงใหต้รงกนั เลอืกคา่นี�เพื�อป้องกนัความเบี�ยงเบนอนัไมพ่งึประสงคร์ะหวา่งสญัญาณภาพและเสยีง

หมายเหตุ
การใชไ้มโครโฟนภายนอกอาจทําใหเ้กดิการหน่วงเวลาเล็กนอ้ย หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบั
ไมโครโฟน

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [การอดัเสยีง] → [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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [การอดัเสยีง] → [ลดเสยีงลมรบกวน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่เสยีงขาตอ่

ตั�งคา่เสยีงดจิทิลัที�สง่จากชดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย) ไมโครโฟน (แยกจําหน่าย) ที�สนับสนุนอนิเตอรเ์ฟสเสยีงดจิทิลั เป็นตน้ ซึ�งตอ่
อยูก่บัแทน่เสยีบ Multi interface ของกลอ้งทา่นสามารถกําหนดความถี�การเก็บตวัอยา่ง จํานวนบติควอนไทซ ์และจํานวนชอ่งสญัญาณ
ได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
 :

กําหนดความถี�การเก็บตวัอยา่งของเสยีงเขา้เป็น 48 kHz จํานวนบติควอนไทซเ์ป็น 24 บติ และจํานวนชอ่งสญัญาณเป็น 4
 :

กําหนดความถี�การเก็บตวัอยา่งของเสยีงเขา้เป็น 48 kHz จํานวนบติควอนไทซเ์ป็น 24 บติ และจํานวนชอ่งสญัญาณเป็น 2
 :

กําหนดความถี�การเก็บตวัอยา่งของเสยีงเขา้เป็น 48 kHz จํานวนบติควอนไทซเ์ป็น 16 บติ และจํานวนชอ่งสญัญาณเป็น 2

คาํแนะนํา

จอภาพจะแสดงระดบัเสยีงสําหรับ 4 ชอ่งสญัญาณ ในระหวา่งการบนัทกึเสยีงจาก 4 ชอ่งสญัญาณ

หมายเหตุ

เมื�อเชื�อมตอ่ไมโครโฟนภายนอก (แยกจําหน่าย) เขา้กบัขั�วตอ่  (ไมโครโฟน) ของกลอ้ง เสยีงจะถกูบนัทกึจากไมโครโฟนภายนอกที�เชื�อมตอ่
กบัขั�วตอ่  (ไมโครโฟน) ทา่นไมส่ามารถกําหนด [ ตั�งคา่เสยีงขาตอ่] ได ้

ถา้ตั�งคา่ใหไ้มโครโฟนที�เชื�อมตอ่อยูใ่ชก้ารสง่สญัญาณแบบแอนะล็อก ทา่นจะไมส่ามารถกําหนด [ ตั�งคา่เสยีงขาตอ่] ได ้

ในกรณีที�ไมโครโฟนที�เชื�อมตอ่อยูไ่มร่องรับการบนัทกึเสยีง 4 ชอ่งสญัญาณ ทา่นจะไมส่ามารถเลอืก [ ] (48khz/24bit 4ch) ได ้

ในกรณีที�ไมโครโฟนที�เชื�อมตอ่อยูไ่มร่องรับการบนัทกึเสยีง 24 บติ [ ตั�งคา่เสยีงขาตอ่] จะถกูล็อคเป็น [ ] (48khz/16bit 2ch)

ในกรณีตอ่ไปนี�จะไมส่ามารถบนัทกึเสยีงไดอ้ยา่งถกูตอ้งในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว:
เมื�อทา่นตอ่หรอืถอดไมโครโฟน
เมื�อเปลี�ยนการสง่สญัญาณที�ไมโครโฟนจากแบบดจิติอลเป็นแบบแอนะล็อก หรอืตรงขา้ม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตดิตามตรวจ 4ch (ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [การอดัเสยีง] → [ ต ั�งคา่เสยีงขาตอ่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงระดบัเสยีง

ตั�งคา่วา่ตอ้งการแสดงระดบัเสยีงบนหนา้จอหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงระดบัเสยีง
ปิด:
ไมแ่สดงระดบัเสยีง

หมายเหตุ
กลอ้งจะไมแ่สดงระดบัเสยีงในกรณีตอ่ไปนี�:
เมื�อตั�ง [การอดัเสยีง] ไปที� [ปิด]
เมื�อตั�งคา่ DISP (การตั�งคา่แสดงผล) ไปที� [ไมแ่สดงขอ้มลู]
ระหวา่งการถา่ยภาพสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

ระดบัเสยีงจะแสดงขึ�นเชน่กนัขณะที�อยูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพ ในโหมดการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [การอดัเสยีง] → [แสดงระดบัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�อเลอืก [เปิด] ไว:้

1
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การบนัทกึเสยีงโดยใชอ้ะแดปเตอร ์XLR ของดา้มจบั (ที�ใหม้าดว้ย)

ดา้มจับ (ที�ใหม้าดว้ย) มาพรอ้มอะแดปเตอร ์XLR การตดิดา้มจับจะทําใหท้า่นสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณเ์สยีงภายนอกจํานวนมากเพื�อ
บนัทกึเสยีงได ้
กลอ้งสามารถทํางานรว่มกบัอนิเตอรเ์ฟสเสยีงดจิทิลัของแทน่เสยีบ Multi Interface ซึ�งชว่ยใหก้ลอ้งและอะแดปเตอร ์XLR สามารถ
สื�อสารกนัไดผ้า่นสญัญาณดจิทิลัและสามารถบนัทกึเสยีงไดโ้ดยมเีสยีงรบกวนนอ้ยที�สดุ

การสลบัสญัญาณเสยีงเขา้ไปยงัดา้มจบั
การสลบัสญัญาณเสยีงเขา้จากไมโครโฟนในตวักลอ้งไปยงัดา้มจับจะชว่ยใหท้า่นสามารถบนัทกึดว้ยไมโครโฟนที�เชื�อมตอ่กบัดา้มจับได ้

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณเ์สยีงภายนอก
ทา่นสามารถใชไ้มโครโฟน (แยกจําหน่าย) หรอือปุกรณเ์สยีงภายนอก เชน่ ออดโิอมกิเซอร ์เพื�อบนัทกึเสยีงได ้

ลดเสยีงรบกวนดว้ยฟงักช์นัตดัความถี�ตํ�า

เลื�อนสวติช ์HANDLE AUDIO ไปที� ON

ไมโครโฟนในตวักลอ้งจะเปิดใชง้านเมื�อเลื�อนสวติช ์HANDLE AUDIO ไปที� OFF

1.

เชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการเขา้กบัขั�วตอ่ INPUT1, INPUT2 หรอื INPUT3

เมื�อใชข้ั�วตอ่ INPUT1 หรอื INPUT2 อยา่งใดอยา่งหนึ�ง ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัขั�วตอ่ INPUT1
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัขั�วตอ่ INPUT3 ใหไ้ปตอ่ที�ขั�นตอนที� 3

1.

เลอืกแหลง่เสยีงที�จะรับสญัญาณ

ขึ�นอยูก่บัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัขั�วตอ่ INPUT1 หรอื INPUT2 ใหเ้ลื�อนสวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรอื INPUT2
(LINE/MIC/MIC+48V) ดงันี�

LINE (ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐาน +4 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms)): สําหรับอปุกรณเ์สยีงภายนอก (เชน่ ออดโิอมกิเซอร)์
MIC: สําหรับไมโครโฟนแบบไดนามกิหรอืไมโครโฟนที�มแีบตเตอรี�ในตวั
MIC+48V: สําหรับไมโครโฟนที�รองรับไฟเลี�ยง +48V (ไฟเลี�ยงแบบ Phantom)

2.

ใชส้วติช ์INPUT SELECT เลอืกสญัญาณเสยีงเขา้สําหรับบนัทกึเสยีงไปยงัชอ่งสญัญาณของกลอ้ง

เลอืกขั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ที�อะแดปเตอร ์XLR (INPUT1, INPUT2 หรอื INPUT3) ซึ�งจะบนัทกึเสยีงผา่นไปยงัชอ่งสญัญาณ
ของกลอ้ง

3.

เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัขั�วตอ่ INPUT1 หรอื INPUT2 ใหต้ั�งคา่ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานของไมโครโฟน

เมื�อเลื�อนสวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรอื INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที� “MIC” หรอื “MIC+48V” อยา่ง
ใดอยา่งหนึ�ง ทา่นสามารถตั�งคา่ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานโดยใชส้วติช ์ATT (INPUT1) หรอื ATT (INPUT2) เลอืกระดบัที�
เหมาะสมกบัความไวของไมโครโฟนที�เชื�อมตอ่หรอืระดบัเสยีงของสญัญาณเสยีงเขา้

0dB: ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานที� -60 dBu 
คา่นี�เหมาะกบัการบนัทกึดว้ยไมโครโฟนความไวตํ�าขณะที�ขยายเสยีงดว้ย
10dB: ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานที� -50 dBu 
คา่นี�เป็นคา่แนะนําสําหรับระดบัสญัญาณเขา้ของไมโครโฟนทั�วไป
20dB: ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานที� -40 dBu 
คา่นี�เหมาะสําหรับการบนัทกึดว้ยไมโครโฟนความไวสงูขณะที�รักษาระดบัเสยีงใหเ้บา

4.

ปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึ5.
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ลดเสยีงรบกวนที�ไมพ่งึประสงค ์เชน่ เสยีงลม เสยีงเครื�องปรับอากาศ และเสยีงการสั�นสะเทอืน โดยการลดองคป์ระกอบความถี�ตํ�าของ
สญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1 หรอื INPUT2

การปรบัระดบัเสยีงที�บนัทกึ
ทา่นสามารถปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1, INPUT2 หรอื INPUT3 ได ้

คาํแนะนํา
หากตอ้งการปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึโดยอตัโนมตั ิใหเ้ลื�อนสวติช ์AUTO/MAN(/LINK) ไปที� “AUTO” หากสญัญาณเสยีงเขา้ดงั ระดบัเสยีงที�
บนัทกึจะลดลงโดยอตัโนมตัเิพื�อไมใ่หเ้สยีงแตก

หากตอ้งการซงิคก์ารปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึของสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2 กบั INPUT1 โดยอตัโนมตั ิใหเ้ลื�อนสวติช์
AUTO/MAN/LINK (INPUT2) ไปที� “LINK” การซงิคน์ี�มปีระโยชนสํ์าหรับการรับเสยีงผา่นขั�วตอ่ INPUT1 และ INPUT2 และการบนัทกึเสยีงแบบ
สเตอรโิอ การเลื�อนสวติช ์AUTO/MAN (INPUT1) ไปที� “MAN” และเลื�อนสวติช ์AUTO/MAN/LINK (INPUT2) ไปที� “LINK” จะเป็นการปิดใช ้
งานปุ่ มหมนุ AUDIO LEVEL สําหรับขั�วตอ่ INPUT2 ซึ�งชว่ยใหค้ณุสามารถปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึของสญัญาณเสยีงเขา้จากทั�งขั�วตอ่ INPUT1
และ INPUT2 ไดพ้รอ้มกนัดว้ยปุ่ มหมนุ AUDIO LEVEL สําหรับขั�วตอ่ INPUT1

การเลอืกสญัญาณเสยีงเขา้สาํหรบัการบนัทกึเสยีงไปยงัชอ่งสญัญาณของกลอ้ง
ใชส้วติช ์INPUT SELECT เลอืกขั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ของอะแดปเตอร ์XLR (INPUT1, INPUT2 หรอื INPUT3) ซึ�งจะบนัทกึเสยีง
ผา่นไปยงัชอ่งสญัญาณของกลอ้ง

เมื�อมเีพยีงข ั�วตอ่ INPUT1 ที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอก:
เลื�อนสวติชไ์ปที� “IN1” สญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1 จะไดรั้บการบนัทกึไปยงัทั�งชอ่งสญัญาณCH1 และ CH2 ของกลอ้ง

เมื�อท ั�งข ั�วตอ่ INPUT1 และ INPUT2 เชื�อมตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอก:
เลื�อนสวติชไ์ปที� “IN1·IN2” สญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1 จะไดรั้บการบนัทกึไปยงัชอ่งสญัญาณ CH1 ของกลอ้ง ขณะที�
สญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2 จะไดรั้บการบนัทกึไปยงัชอ่งสญัญาณ CH2

คาํแนะนํา

เมื�อใชไ้มโครโฟนสเตอรโิอกบัปลั�ก XLR (3 ขา ตวัเมยี) สองอนั ใหเ้ชื�อมปลั�กชอ่งสญัญาณซา้ยเขา้กบัขั�วตอ่ INPUT1 และชอ่งสญัญาณขวาเขา้
กบัขั�วตอ่ INPUT2 จากนั�นเลื�อนสวติช ์INPUT SELECT ไปที� “IN1·IN2”  
นอกจากนี� การเลื�อนสวติช ์AUTO/MAN/LINK (INPUT2) ไปที� “LINK” ยงัมปีระโยชนร์ะหวา่งการบนัทกึแบบสเตอรโิอ เนื�องจากทา่นจะสามารถ
ปรับระดบัเสยีงที�บนัทกึสําหรับสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1 และ INPUT2 ไดพ้รอ้มกนั

เปลี�ยนการตั�งคา่สวติช ์LOW CUT (INPUT1) หรอื LOW CUT (INPUT2)

เลอืก “300Hz” หรอื “100Hz” ขึ�นอยูก่บัเสยีงรบกวนที�ตอ้งการลด

1.

เลื�อนสวติช ์AUTO/MAN(/LINK) สําหรับขั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ (INPUT1/INPUT2/INPUT3) ไปที� “MAN”1.
หมนุปุ่ มหมนุ AUDIO LEVEL เพื�อปรับเสยีงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีงอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมโดยการสงัเกตระดบัเสยีงที�บนัทกึดว้ยหฟัูงที�เชื�อมตอ่อยูห่รอืมเิตอรร์ะดบัเสยีงที�
กลอ้ง

2.

ข ั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ ชอ่งสญัญาณที�บนัทกึ

INPUT1 CH1 และ CH2

ข ั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ ชอ่งสญัญาณที�บนัทกึ

INPUT1 CH1

INPUT2 CH2
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เมื�อข ั�วตอ่ INPUT3 เชื�อมตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอก:
เลื�อนสวติชไ์ปที� “IN3” เสยีงสเตอรโิอจะไดรั้บผา่นขั�วตอ่ INPUT3 และเสยีงชอ่งสญัญาณซา้ยจะไดรั้บการบนัทกึไปยงัชอ่งสญัญาณ
CH1 ในกลอ้ง ในขณะที�เสยีงชอ่งสญัญาณขวาจะไดรั้บการบนัทกึไปยงัชอ่งสญัญาณ CH2

เมื�อข ั�วตอ่ INPUT1, INPUT2 และ INPUT3 เชื�อมตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอกสาํหรบัการบนัทกึไปยงั 4 ชอ่งสญัญาณพรอ้มกนั
หากตอ้งการบนัทกึสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1 ไปยงัชอ่งสญัญาณ CH1 สญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2 ไปยงัชอ่ง
สญัญาณ CH2 และสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT3 ไปยงัชอ่งสญัญาณ CH3 และ CH4 ของกลอ้ง ใหเ้ลื�อนสวติชไ์ปที� “IN1·IN2”

หากตอ้งการบนัทกึสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT3 ไปยงัชอ่งสญัญาณCH1 และ CH2 สญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT1 ไป
ยงัชอ่งสญัญาณCH3 และสญัญาณเสยีงเขา้จากขั�วตอ่ INPUT2 ไปยงัชอ่งสญัญาณ CH4 ของกลอ้ง ใหเ้ลื�อนสวติชไ์ปที� “IN3”

หมายเหตุ
หากมฝีุ่ นหรอืละอองนํ�าบนพื�นผวิของไมโครโฟน อาจไมส่ามารถบนัทกึเสยีงไดสํ้าเร็จ อยา่ลมืทําความสะอาดพื�นผวิไมโครโฟนกอ่นการใชด้า้มจับ

ขณะอยูร่ะหวา่งบนัทกึ อาจมกีารบนัทกึเสยีงการทํางานและการจับถอืกลอ้งหรอืเลนส ์การสมัผัสดา้มจับขณะอยูร่ะหวา่งบนัทกึจะทําใหเ้กดิเสยีง
รบกวนในการบนัทกึ

หากไมโครโฟนบนดา้มจับอยูใ่กลก้บัลําโพง อาจทําใหเ้กดิเสยีงป้อนกลบั ในกรณีนี� ใหย้า้ยดา้มจับออกหา่งจากลําโพงเพื�อใหม้รีะยะระหวา่ง
ไมโครโฟนกบัลําโพงมากที�สดุ หรอืลดระดบัเสยีงของลําโพงลง

เมื�อเชื�อมตอ่สายไมโคร USB เขา้กบัดา้มจับ การใชอ้ะแดปเตอร ์XLR อาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน

การใชอ้ะแดปเตอร ์XLR ใกลก้บัหอวทิยอุาจทําใหเ้กดิเสยีงรบกวนในการบนัทกึ กอ่นจะใชก้ลอ้งถา่ยภาพ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่หีอวทิยุ
ในบรเิวณใกลเ้คยีง

แมเ้มื�อเลื�อนสวติช ์HANDLE AUDIO ไปที� ON จะไมส่ามารถบนัทกึเสยีงจากอะแดปเตอร ์XLR ในขณะที�เชื�อมตอ่ไมโครโฟนภายนอกเขา้กบั
กลอ้ง

ทา่นไมส่ามารถปรับระดบัเสยีงบนัทกึสําหรับอปุกรณเ์สยีงภายนอกที�เชื�อมตอ่กบัอะแดปเตอร ์XLR ได ้

ข ั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ ชอ่งสญัญาณที�บนัทกึ

INPUT3 (L) CH1

INPUT3 (R) CH2

ข ั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ ชอ่งสญัญาณที�บนัทกึ

INPUT1 CH1

INPUT2 CH2

INPUT3 (L) CH3

INPUT3 (R) CH4

ข ั�วตอ่สญัญาณเสยีงเขา้ ชอ่งสญัญาณที�บนัทกึ

INPUT1 CH3

INPUT2 CH4

INPUT3 (L) CH1

INPUT3 (R) CH2
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ขณะอยูร่ะหวา่งบนัทกึ หา้มเปลี�ยนการตั�งคา่สวติช ์INPUT1 หรอื INPUT2

กอ่นจะเชื�อมตอ่/ตดัการเชื�อมตอ่ไมโครโฟนภายนอกหรอือปุกรณก์บั/จากขั�วตอ่ INPUT1 หรอื INPUT2 อยา่ลมืเลื�อนสวติช ์INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) หรอื INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที�ตําแหน่งอื�นที�ไมใ่ช ่“MIC+48V” การเสยีบ/ถอดสายเขา้/ออกจากไมโครโฟน
หรอือปุกรณภ์ายนอกขณะเลื�อนสวติชไ์ปที� “MIC+48V” อาจกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัหรอืทําใหอ้ปุกรณทํ์างานผดิปกตไิด ้

กอ่นจะเสยีบ/ถอดไมโครโฟน (แยกจําหน่าย) เขา้/ออกจากอะแดปเตอร ์อยา่ลมืเลื�อนสวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที�ตําแหน่งอื�นที�
ไมใ่ช ่“MIC+48V” ขณะเลื�อนสวติชไ์ปที� “MIC+48V” การเสยีบ/ถอดสายเขา้/ออกจากไมโครโฟนอาจกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัหรอืทําใหไ้มโครโฟน
ทํางานผดิปกตไิด ้

หากมเีสยีงที�ไดย้นิอยา่งชดัเจนจากขั�วตอ่ที�ไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณใ์ดๆ ใหเ้ลื�อนสวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรอื INPUT2
(LINE/MIC/MIC+48V) ไปที� “LINE”

เมื�อเลื�อนสวติช ์INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรอื INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที� “LINE” ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานจะถกูล็อค
เป็น +4 dBu ระดบัสญัญาณเขา้มาตรฐานจะไมเ่ปลี�ยนแปลงตามการตั�งคา่สวติช ์ATT

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชดุดา้มจับ XLR
การใสช่ดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

TC/UB

กลอ้งสามารถบนัทกึขอ้มลูไทมโ์คด้ (TC) และยสูเซอรบ์ติ (UB) เป็นขอ้มลูแนบไปกบัภาพเคลื�อนไหวได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
Time Code Preset:
ตั�งคา่ไทมโ์คด้
User Bit Preset:
ตั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ
Time Code Format:
ตั�งคา่วธิกีารบนัทกึสําหรับไทมโ์คด้ (เมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] ไวท้ี� NTSC เทา่นั�น)
Time Code Run:
ตั�งคา่รปูแบบการนับเวลาสําหรับไทมโ์คด้
Time Code Make:
ตั�งคา่รปูแบบการบนัทกึสําหรับไทมโ์คด้บนสื�อบนัทกึ
User Bit Time Rec:
ตั�งวา่จะบนัทกึหรอืไมบ่นัทกึเวลาเป็นยสูเซอรบ์ติ

วธิกีารต ั�งคา่ไทมโ์คด้ (Time Code Preset)

วธิกีารรเีซ็ตไทมโ์คด้

วธิกีารต ั�งคา่ยสูเซอรบ์ติ (User Bit Preset)

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → เลอืกรายการเมนแูลว้ต ั�งคา่พารามเิตอรท์ ี�ตอ้งการ1

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [Time Code Preset]1.
หมนุปุ่ มควบคมุแลว้เลอืกตวัเลขสองตําแหน่งแรก

สามารถตั�งคา่ไทมโ์คด้ไดใ้นชว่งตอ่ไปนี�  
เมื�อเลอืก [60p]: 00:00:00.00 ถงึ 23:59:59.29

+

2.

เมื�อเลอืก [24p] ทา่นสามารถเลอืกตวัเลขสองหลกัสดุทา้ยของไทมโ์คด้ โดยเพิ�มครั�งละสี� จาก 0 ถงึ 23 เฟรม*

 
เมื�อเลอืก [50p] : 00:00:00.00 ถงึ 23:59:59.24

ตั�งคา่ตวัเลขตําแหน่งอื�น ๆ โดยทําตามขั�นตอนเดยีวกบัขั�นตอนที� 2 จากนั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ3.

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [Time Code Preset]1.
กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อรเีซต็ไทมโ์คด้ (00:00:00.00)2.

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [User Bit Preset]1.
หมนุปุ่ มควบคมุแลว้เลอืกตวัเลขสองตําแหน่งแรก2.
ตั�งคา่ตวัเลขตําแหน่งอื�น ๆ โดยทําตามขั�นตอนเดยีวกบัขั�นตอนที� 2 จากนั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ3.
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วธิกีารรเีซ็ตยสูเซอรบ์ติ

วธิเีลอืกวธิกีารบนัทกึสาํหรบัไทมโ์คด้ (Time Code Format *1)

DF:
บนัทกึไทมโ์คด้ในรปูแบบดร็อปเฟรม*2

NDF:
บนัทกึไทมโ์คด้ในรปูแบบนอนดร็อปเฟรม

การตั�งคา่นี�ถกูกําหนดไวท้ี� [NDF] เมื�อบนัทกึที� 4K/24p หรอื 1080/24p

วธิเีลอืกรปูแบบการนบัเวลาสาํหรบัไทมโ์คด้ (Time Code Run)

Rec Run:
ตั�งคา่โหมดการเลื�อนขึ�นของไทมโ์คด้ใหไ้ปขา้งหนา้ขณะบนัทกึเทา่นั�น ไทมโ์คด้จะถกูบนัทกึตามลําดบัตดิตอ่กนัจากไทมโ์คด้ลา่สดุของ
การบนัทกึกอ่นหนา้
Free Run:
ตั�งคา่โหมดการเลื�อนขึ�นของไทมโ์คด้ใหไ้ปขา้งหนา้เวลาใดก็ได ้โดยไมคํ่านงึถงึการทํางานของกลอ้ง

กลอ้งอาจไมบ่นัทกึไทมโ์คด้ตามลําดบัตดิตอ่กนัในสถานการณต์อ่ไปนี� แมว้า่ไทมโ์คด้จะเดนิไปขา้งหนา้ไปในโหมด [Rec Run] แลว้
ก็ตาม

เมื�อรปูแบบการบนัทกึเปลี�ยนไป
เมื�อถอดสื�อบนัทกึออก

วธิเีลอืกวธิกีารบนัทกึไทมโ์คด้ (Time Code Make)

Preset:
บนัทกึไทมโ์คด้ที�เพิ�งตั�งคา่ใหมบ่นสื�อบนัทกึ
Regenerate:
อา่นไทมโ์คด้ลา่สดุของการบนัทกึกอ่นหนา้จากสื�อบนัทกึและบนัทกึไทมโ์คด้ใหมต่ามลําดบัตดิตอ่กนัจากไทมโ์คด้ลา่สดุ ไทมโ์คด้จะนับ
เดนิหนา้ในโหมด [Rec Run] โดยไมข่ึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ [Time Code Run]
การอา่นไทมโ์คด้จะแตกตา่งกนัดงันี� ตามการตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ใน [ ตั�งคา่สื�อบนัทกึ]

เมื�อตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] เป็น [บนัทกึพรอ้มกนั ( )] หรอื [บ.พรอ้ม ( / )] ไทมโ์คด้จะถกูอา่นจากการด์หน่วยความจํา
ในชอ่งเสยีบ 1
เมื�อตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี�รายการตอ่ไปนี� ไทมโ์คด้จะถกูอา่นจากการด์หน่วยความจําที�จะใชบ้นัทกึภาพเคลื�อนไหว

[ปกต]ิ
[บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
[จัดเรยีง( )]
[จัดเรยีง(RAW/HEIF)]
[จัดเรยีง(HEIF/RAW)]
[จัดเรยีง( / )]

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [User Bit Preset]1.
กดปุ่ ม  (ลบ) เพื�อรเีซต็ยสูเซอรบ์ติ (00 00 00 00)2.

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [Time Code Format]1.

เฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] เป็น NTSC*1

ไทมโ์คด้จะยดึที� 30 เฟรมตอ่วนิาท ีอยา่งไรก็ตาม ระยะหา่งระหวา่งเวลาจรงิและไทมโ์คด้จะเกดิขึ�นเมื�อบนัทกึเป็นเวลานานๆ เนื�องจากความถี�ของเฟรมของ
สญัญาณภาพ NTSC อยูท่ี�ประมาณ 29.97 เฟรมตอ่วนิาท ีDrop Frame จะแกไ้ขระยะหา่งนี�เพื�อทําใหไ้ทมโ์คด้และเวลาจรงิเทา่กนั ใน Drop Frame ตวัเลข 2
เฟรมแรกจะถกูลบออกทกุๆ นาท ียกเวน้ทกุๆ นาททีี�สบิ ไทมโ์คด้ที�ไมม่กีารแกไ้ขแบบนี�เรยีกวา่ Non-Drop Frame

*2

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [Time Code Run]1.

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [TC/UB] → [Time Code Make]1.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่การแสดง TC/UB
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่การแสดง TC/UB

กําหนดการแสดงตวันับเวลาการบนัทกึ ไทมโ์คด้ (TC) และยสูเซอรบ์ติ (UB) สําหรับภาพเคลื�อนไหว

รายละเอยีดรายการเมนู
ตวันบั:
แสดงตวันับเวลาของการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
TC:
แสดงไทมโ์คด้
U-Bit:
แสดงยสูเซอรบ์ติ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
TC/UB

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการแสดง] → [ต ั�งคา่การแสดง TC/UB] → คา่ที�ตอ้งการ1
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เนื�อหาของบทนี�

สารบญัตอ่ไปนี�จะแสดงคณุสมบตัติา่งๆ ที�ไดอ้ธบิายไวใ้นบทนี� (“การปรับแตง่คา่กลอ้ง”) ทา่นสามารถขา้มไปยงัหนา้ที�อธบิายแตล่ะฟัง
กช์ั�นไดโ้ดยการเลอืกชื�อของรายการนั�นๆ

คณุสมบตักิารปรบัแตง่ของกลอ้ง

กาํหนดฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง)

การเปลี�ยนฟงักช์ ั�นของปุ่ มหมนุช ั�วคราว (การต ั�งคา่ปุ่ มหมนุฉนั)

การลงทะเบยีนและการเรยีกการต ั�งคา่กลอ้ง
บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง
ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง
เลอืกสื�อ
การบนัทกึการตั�งคา่การถา่ยใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเอง (บนัทกึถา่ยกําหนดเอง)

การลงทะเบยีนฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัเมนฟูงักช์ ั�น
ตั�งคา่เมนู Fn

การลงทะเบยีนฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัเมนขูองฉนั
เพิ�มรายการ
จัดเรยีงรายการ
ลบรายการ
ลบหนา้
ลบทั�งหมด
แสดงเมนูของฉันกอ่น

การปรบัการต ั�งคา่กลอ้งสาํหรบัภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวแยกกนั
ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน

การกาํหนดฟงักช์ ั�นของแหวน/ปุ่ มหมนุ
ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ
หมนุ Av/Tv
วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์
ล็อคสว่นที�ใชง้าน

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพเคลื�อนไหว)

การต ั�งคา่จอภาพ
ตั�งคา่ DISP (แสดงจอ)
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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คณุสมบตักิารปรบัแตง่ของกลอ้ง

กลอ้งมคีณุสมบตักิารปรับแตง่ที�หลากหลาย เชน่ การบนัทกึฟังกช์ั�น และการตั�งคา่การถา่ยภาพใหก้บัคยีกํ์าหนดเอง ทา่นสามารถรวมการ
ตั�งคา่ตา่ง ๆ ที�ตอ้งการเพื�อปรับแตง่กลอ้งเพื�อการใชง้านที�งา่ยยิ�งขึ�น
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกํีาหนดการตั�งคา่และใชง้านคณุสมบตัเิหลา่นี� โปรดดหูนา้สําหรับฟังกช์ั�นแตล่ะอยา่ง

หากตอ้งการกาํหนดฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยใหก้บัปุ่ ม ( ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง/ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง/ ต ั�ง
คา่คยีก์าํหนดเอง)
ทา่นสามารถเปลี�ยนฟังกช์ั�นตา่ง ๆ ของปุ่ มรวมถงึ ปุ่ มกําหนดเอง (1 ถงึ 6) ตามความพอใจของทา่นขอแนะนําใหท้า่นกําหนดฟังกช์ั�นที�ใช ้
บอ่ยเพื�อใหใ้ชง้านปุ่ มไดง้า่ย เพื�อใหท้า่นสามารถเรยีกใชฟั้งกช์ั�นที�กําหนดไดง้า่ย ๆ โดยการกดปุ่ มที�สอดคลอ้งกนั

หากตอ้งการบนัทกึฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยใหก้บัปุ่ ม Fn (เมนฟูงักช์ ั�น)
หากทา่นบนัทกึฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยในโหมดการถา่ยภาพใหก้บัเมนูฟังกช์ั�น ทา่นสามารถแสดงฟังกช์ั�นที�บนัทกึบนหนา้จอไดง้า่ย ๆ โดยกด
ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) บนหนา้จอเมนูฟังกช์ั�น ทา่นสามารถเรยีกใชฟั้งกช์ั�นที�ตอ้งการใชโ้ดยเลอืกไอคอนตา่ง ๆ

หากตอ้งการรวมฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยบนหนา้จอเมน ู(  เมนขูองฉนั)
หากทา่นรวมรายการที�ใชบ้อ่ยจากเมนูตา่งๆ เชน่ เมนูการถา่ยภาพและเมนูเครอืขา่ย ไวบ้นหนา้จอ “เมนูของฉัน” ทา่นจะสามารถเขา้ถงึ
รายการเมนูที�ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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หากตอ้งการกาํหนดฟงักช์ ั�นที�ตา่งกนัใหก้บัปุ่ มหมนุและสลบัฟงักช์ ั�นของปุ่ มหมนุ (  การต ั�งคา่ปุ่ มหมนุฉนั)
ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นที�ตอ้งการใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ และบนัทกึการตั�งคา่ไดส้งูสดุสามการตั�งคา่ใหก้บั
กลอ้งเป็นการตั�งคา่ “ปุ่ มหมนุของฉัน 1 - 3”

เชน่: หนา้จอ [การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน] สําหรับรุน่ที�มปีุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั

หากตอ้งการเปลี�ยนการต ั�งคา่การถา่ยภาพอยา่งรวดเร็วตามบรรยากาศ ( บนัทกึต ั�งคา่กลอ้ง)

หากตอ้งการบนัทกึการต ั�งคา่กลอ้งที�กาํหนดไปยงัการด์หนว่ยความจาํ (จดัเก็บ/โหลดการต ั�งคา่)
ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่กลอ้ง* ไปยงัการด์หน่วยความจําโดยใช ้[จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่] ฟังกช์ั�นนี�จะมปีระโยชนเ์มื�อทา่นตอ้งการ
สํารองขอ้มลูการตั�งคา่ หรอืนําเขา้การตั�งคา่ใหก้บักลอ้งอื�นในรุน่เดยีวกนั เป็นตน้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
การใชปุ้่ ม Fn (ฟังกช์ั�น)
เพิ�มรายการ
การเปลี�ยนฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุชั�วคราว (การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน)

บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง
จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ทา่นไมส่ามารถบนัทกึการตั�งคา่คยีกํ์าหนดเองได ้*

การตั�งคา่บางสว่นจะไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําได ้*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

กาํหนดฟงักช์ ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง)

ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นคยีกํ์าหนดเองเพื�อกําหนดฟังกช์ั�นที�ทา่นใชบ้อ่ยที�สดุไปยงัคยีท์ี�ใชง้านไดโ้ดยงา่ย ซึ�งชว่ยใหข้า้มกระบวนการ
เลอืกรายการจาก MENU ทา่นจงึสามารถเรยีกใชฟั้งกช์ั�นไดเ้ร็วขึ�น

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเองสําหรับโหมดถา่ยภาพนิ�ง โหมดถา่ยภาพเคลื�อนไหว และโหมดดภูาพ แยกกนัได ้

ฟังกช์ั�นที�กําหนดไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามคยี์

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นใหก้บัปุ่ มตอ่ไปนี�

ตอ่ไปนี�คอืกระบวนการกําหนดฟังกช์ั�น [AF ตามตา] ใหก้บัปุ่ ม 5 (ปุ่ มกําหนดเอง 5)

ปุ่ มกําหนดเอง 21.
ปุ่ มกําหนดเอง 32.
ปุ่ มกําหนดเอง 13.
ปุ่ มกําหนดเอง 64.
ปุ่ ม MOVIE5.
ปุ่ มกลางตวัเลอืก6.
ปุ่ มกําหนดเอง 57.
ฟังกช์ั�นของปุ่ ม Fn8.
ฟังกช์ั�นของปุ่ มกลาง9.
วงลอ้ควบคมุ/ฟังกช์ั�นของปุ่ มซา้ย/ฟังกช์ั�นของปุ่ มขวา/ปุ่ มลง10.
ปุ่ มกําหนดเอง 411.

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ ต ั�งคา่คยีก์าํหนดเอง]

หากทา่นตอ้งการกําหนดฟังกช์ั�นเพื�อเรยีกใชข้ณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว ใหเ้ลอืก [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หากทา่นตอ้งการ
กําหนดฟังกช์ั�นเพื�อเรยีกใชข้ณะเปิดดภูาพ ใหเ้ลอืก [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง]

1

ยา้ยไปยงัหนา้จอ [หลงั] โดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก [ปุ่ มกาํหนดเอง 5] และกดตรงกลางปุ่ มควบคมุ2
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คาํแนะนํา

ทา่นยงัสามารถกําหนดฟังกช์ั�นถา่ยภาพใหปุ้่ มคา้งโฟกสัที�ตวัเลนสไ์ดด้ว้ย อยา่งไรก็ด ีเลนสบ์างชนดิไมม่ปีุ่ มคา้งโฟกสั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปลี�ยนฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุชั�วคราว (การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน)
ตั�งคา่เมนู Fn

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เลอืก [AF ตามตา] โดยกดดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดที�ตรงกลาง

หากทา่นกดปุ่ ม 5 (ปุ่ มกําหนดเอง 5) ขณะถา่ยภาพ และมกีารตรวจพบดวงตา [AF ตามตา] จะเปิดใชง้าน และกลอ้งจะโฟกสัที�
ดวงตา ถา่ยภาพหลายภาพขณะกดปุ่ ม 5 (ปุ่ มกําหนดเอง 5) คา้งไว ้

3
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การเปลี�ยนฟงักช์ ั�นของปุ่ มหมนุช ั�วคราว (การต ั�งคา่ปุ่ มหมนุฉนั)

ทา่นสามารถกําหนดฟังกช์ั�นที�ตอ้งการใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ และบนัทกึการตั�งคา่ไดส้งูสดุถงึสามการ
ตั�งคา่เป็น “ปุ่ มหมนุของฉัน” ทา่นสามารถเรยีกใช ้หรอืเปลี�ยนการตั�งคา่ “ปุ่ มหมนุของฉัน” ที�บนัทกึไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วโดยกดคยีกํ์าหนด
เองที�ทา่นกําหนดไวล้ว่งหนา้

การบนัทกึฟงักช์ ั�นเป็น “ปุ่ มหมนุของฉนั”
บนัทกึฟังกช์ั�นที�ทา่นตอ้งการกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุเป็น [ปุ่ มหมนุของฉัน 1] ผา่น [ปุ่ มหมนุของ
ฉัน 3]

การกาํหนดคยีเ์พื�อเรยีกใช ้“ปุ่ มหมนุของฉนั”
กําหนดคยีกํ์าหนดเองเพื�อเรยีกใชก้ารตั�งคา่ “ปุ่ มหมนุของฉัน” ที�บนัทกึไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู

ปุ่ มหมนุ 1 ระหวา่งคา้ง/ปุ่ มหมนุ 2 ระหวา่งคา้ง/ปุ่ มหมนุ 3 ระหวา่งคา้ง:
ขณะทา่นกดคยีค์า้งไว ้ฟังกช์ั�นที�ทา่นบนัทกึใน [การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน] จะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มหมนุ/ปุ่ มควบคมุ
ปุ่ มหมนุฉนั 1→2→3:
แตล่ะครั�งที�ทา่นกดคยี ์ฟังกช์ั�นจะเปลี�ยนในลําดบัตอ่ไปนี�: “ฟังกช์ั�นปกต ิ→ ฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุของฉัน 1 → ฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุของฉัน
2 → ฟังกช์ั�นของปุ่ มหมนุของฉัน 3 → ฟังกช์ั�นปกต”ิ
ปุ่ มหมนุฉนั 1 ที�ปิดเปิด/ปุ่ มหมนุฉนั 2 ที�ปิดเปิด/ปุ่ มหมนุฉนั 3 ที�ปิดเปิด:
ฟังกช์ั�นที�บนัทกึโดยใช ้[การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน] ยงัคงอยู ่แมเ้มื�อทา่นไมไ่ดก้ดคยีค์า้งไว ้กดคยีอ์กีครั�งเพื�อกลบัไปยงัฟังกช์ั�นปกติ

การถา่ยภาพขณะเปลี�ยน “ปุ่ มหมนุของฉนั”
ระหวา่งถา่ยภาพ ทา่นสามารถเรยีกใช ้“ปุ่ มหมนุของฉัน” โดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง และถา่ยภาพขณะที�ทา่นเปลี�ยนการตั�งคา่การถา่ยภาพโดย
หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั และปุ่ มควบคมุ

MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดปุ่ มหมนุเอง] → [การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน]1.
เลอืกปุ่ มหมนุหรอืปุ่ มควบคมุสําหรับ (ปุ่ มหมนุของฉัน 1) แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ2.
เลอืกฟังกช์ั�นที�ตอ้งการเพื�อกําหนดโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ

เลอืก “--” (ไมไ่ดต้ั�งคา่) สําหรับปุ่ มหมนุหรอืปุ่ มควบคมุที�ทา่นไมต่อ้งการกําหนดฟังกช์ั�นใด ๆ

3.

หลงัจากทา่นเลอืกฟังกช์ั�นสําหรับปุ่ มหมนุและปุ่ มควบคมุทั�งหมดใน (ปุ่ มหมนุของฉัน 1) โดยทําซํ�าขั�นตอนที� 2 และ 3 แลว้ ให ้
เลอืก [ตกลง]
การตั�งคา่สําหรับ (ปุ่ มหมนุของฉัน 1) จะถกูบนัทกึ

หากทา่นตอ้งการบนัทกึ (ปุ่ มหมนุของฉัน 2) และ (ปุ่ มหมนุของฉัน 3) ดว้ยเชน่กนั ใหป้ฏบิตัติามกระบวนการเดยีวกนักบั
ที�อธบิายไวข้า้งตน้

4.

MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] หรอื [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] → เลอืกคยีท์ี�ทา่น
ตอ้งการใชเ้พื�อเรยีก “ปุ่ มหมนุของฉัน”

1.

เลอืกตวัเลขของการตั�งคา่ “ปุ่ มหมนุของฉัน” ที�ทา่นตอ้งการเรยีกใช ้หรอืรปูแบบสําหรับการเปลี�ยน “ปุ่ มหมนุของฉัน”2.
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ในตวัอยา่งตอ่ไปนี� ฟังกช์ั�นที�เรยีงอยูด่า้นลา่งถกูบนัทกึไปยงั “ปุ่ มหมนุของฉัน” และ [ปุ่ มหมนุฉัน 1→2→3] ถกูกําหนดเป็นปุ่ ม 1 (ปุ่ ม
กําหนดเอง 1)

หมายเหตุ
การตั�งคา่ “ปุ่ มหมนุของฉัน” ที�ทกุ ๆ ปุ่ มหมนุ/ปุ่ มควบคมุถกูตั�งคา่ไวท้ี� [ไมไ่ดต้ั�งคา่] จะไมถ่กูเรยีกใชเ้มื�อทา่นกดคยีกํ์าหนดเอง นอกจากนี�ยงัถกูขา้ม
ใน [ปุ่ มหมนุฉัน 1→2→3]

แมเ้มื�อปุ่ มหมนุ/ปุ่ มควบคมุถกูล็อคไวโ้ดยใชฟั้งกช์ั�น [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] ปุ่ มจะปลดล็อคชั�วคราวเมื�อเรยีกใช ้“ปุ่ มหมนุของฉัน”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

สว่นควบคมุ ปุ่ มหมนุของฉนั 1 ปุ่ มหมนุของฉนั 2 ปุ่ มหมนุของฉนั 3

ปุ่ มควบคมุ ISO สมดลุยแ์สงสขีาว ไมไ่ดต้ั�งคา่

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ คา่รรัูบแสง สรา้งสรรคล์คุ เลื�อนเฟรม AF  : ปกติ

ปุ่ มหมนุดา้นหลงั ความเร็วชตัเตอร์ ชดเชยแสง เลื�อนเฟรม AF  : ปกติ

กดปุ่ ม 1 (ปุ่ มกําหนดเอง 1)
ฟังกช์ั�นที�บนัทกึเป็น [ปุ่ มหมนุของฉัน 1] จะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มควบคมุ ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ และปุ่ มหมนุดา้นหลงั

ไอคอนสําหรับฟังกช์ั�นที�บนัทกึใหก้บั [ปุ่ มหมนุของฉัน 1] จะแสดงขึ�นที�สว่นลา่งของหนา้จอ

1.

หมนุปุ่ มควบคมุเพื�อกําหนดคา่ ISO หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพื�อกําหนดคา่รรัูบแสง และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัเพื�อตั�งคา่ความเร็ว
ชตัเตอร์

2.

กดปุ่ ม 1 (ปุ่ มกําหนดเอง 1) อกีครั�ง ฟังกช์ั�นที�บนัทกึเป็น [ปุ่ มหมนุของฉัน 2] จะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ มควบคมุ ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ และปุ่ ม
หมนุดา้นหลงั

3.

หมนุปุ่ มควบคมุเพื�อตั�งคา่ [ สมดลุยแ์สงสขีาว] หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพื�อตั�งคา่ [ สรา้งสรรคล์คุ] และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั
เพื�อตั�งคา่ [ ชดเชยแสง]

4.

กดปุ่ ม 1 (ปุ่ มกําหนดเอง 1) อกีครั�ง และเปลี�ยนคา่การตั�งคา่สําหรับฟังกช์ั�นที�บนัทกึไปยงั [ปุ่ มหมนุของฉัน 3]5.
กดปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ6.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

บนัทกึต ั�งคา่กลอ้ง

รายการที�สามารถบนัทกึได้
ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพได ้รายการฟังกช์ั�นที�สามารถบนัทกึไดจ้รงิจะแสดงขึ�นในเมนูของกลอ้ง
รรัูบแสง (คา่ F)
ความเร็วชตัเตอร์

การแกไ้ขคา่ที�บนัทกึไว้
เปลี�ยนการตั�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
ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง
เลอืกสื�อ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ต ั�งคา่กลอ้งใหม้กีารต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการบนัทกึ1

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ บนัทกึต ั�งคา่กลอ้ง] → หมายเลขที�ตอ้งการ2

กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุเพื�อยนืยนั3
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ใชค้า่การต ั�งคา่กลอ้ง

ทา่นสามารถถา่ยภาพไดห้ลงัจากเรยีกใชก้ารตั�งคา่การถา่ยที�ตอ้งการ ซึ�งบนัทกึไวโ้ดยใช ้[ บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง]

คาํแนะนํา

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

กลอ้งตวันี�สามารถเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนไวก้บัการด์หน่วยความจําโดยใชก้ลอ้งตวัอื�นที�มชี ื�อรุน่เดยีวกนัได ้

หมายเหตุ
ถา้หากทา่นตั�ง [ ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง] หลงัจากทําการตั�งคา่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะใหค้วามสําคญักบัการตั�งคา่ที�บนัทกึ และการตั�งคา่เดมิ
อาจจะใชง้านไมไ่ด ้ตรวจสอบตวัแสดงตา่งๆบนหนา้จอกอ่นถา่ยภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง
เลอืกสื�อ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ปุ่ ม MODE (โหมด) → [ ใชค้า่การต ั�งคา่กลอ้ง] → กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ1

กดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุหรอืหมนุปุ่ มควบคมุเพื�อเลอืกหมายเลขที�ตอ้งการ แลว้กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ2

311



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เลอืกสื�อ

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําจากการตั�งคา่ที�เรยีกใชห้รอืการตั�งคา่ที�บนัทกึไวสํ้าหรับ M1 ถงึ M4

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกชอ่งเสยีบ 2

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง
ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [ เลอืกสื�อ] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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การบนัทกึการต ั�งคา่การถา่ยใหก้บัคยีท์ ี�กาํหนดเอง (บนัทกึถา่ยกาํหนดเอง)

ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ถา่ยภาพ (เชน่ ระดบัแสง การตั�งคา่โฟกสั โหมดขบัเคลื�อน ฯลฯ) ไปยงัคยีแ์บบกําหนดเองไวล้ว่งหนา้และ
เรยีกใชค้า่เหลา่นี�ชั�วคราวในขณะกดคยีค์า้งไว ้เพยีงกดคยีแ์บบกําหนดเองเพื�อเปลี�ยนการตั�งคา่อยา่งรวดเร็วและปลอ่ยคยีเ์พื�อกลบัคนืสู่
คา่ดั�งเดมิ ฟังกช์ั�นนี�มปีระโยชนเ์มื�อบนัทกึฉากที�มกีารเคลื�อนไหวฉับไว เชน่ กฬีา

รายการที�สามารถบนัทกึได้
ทา่นสามารถบนัทกึฟังกช์ั�นตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพได ้รายการฟังกช์ั�นที�สามารถบนัทกึไดจ้รงิจะแสดงขึ�นในเมนูของกลอ้ง
ระดบัแสง
การตั�งคา่โฟกสั
โหมดขบัเคลื�อน (นอกเหนอืจากระบบตั�งเวลา)

การเรยีกคา่ที�บนัทกึไวม้าใชง้าน

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่สําหรับ [บนัทกึถา่ยกําหนดเอง] หลงัจากกําหนดหนึ�งในหมายเลขการบนัทกึใหก้บัคยีท์ี�กําหนดเองโดยใช ้[ ตั�ง
คา่คยีกํ์าหนดเอง]

หมายเหตุ
หมายเลขที�บนัทกึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3] จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมื�อตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� P/A/S/M เทา่นั�น

เมื�อเรยีกใชก้ารตั�งคา่ที�บนัทกึไว ้การตั�งคา่ที�บนัทกึไวอ้าจไมม่ผีล ขึ�นอยูก่บัเลนสท์ี�ตดิตั�งและสถานะของกลอ้ง

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [โหมดถา่ยภาพ] → [บนัทกึถา่ยกาํหนดเอง] → เลอืกหมายเลขการบนัทกึต ั�งแต ่[ใช้
คา่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3]

หนา้จอตั�งคา่ของหมายเลขที�เลอืกไวจ้ะแสดงขึ�น

1

เลอืกชอ่งกาเครื�องหมายสาํหรบัฟงักช์ ั�นที�ทา่นตอ้งการเรยีกใชท้ี�มหีมายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลข โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/
ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดที�ตรงกลางเพื�อเลอืกชอ่งกาเครื�องหมายแตล่ะชอ่ง

เครื�องหมาย  (เลอืก) จะแสดงขึ�นในชอ่งสําหรับฟังกช์ั�นนั�นๆ
หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดที�ตรงกลางอกีครั�ง

2

เลอืกฟงักช์ ั�นที�ทา่นตอ้งการปรบัโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุเพื�อปรบั
ฟงักช์ ั�นเป็นคา่ที�ตอ้งการ

เลอืก [นําเขา้การตั�งคา่ปัจจบุนั] เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ปัจจบุนัของกลอ้งไปยงัหมายเลขบนัทกึที�ทา่นเลอืกไว ้

3

เลอืก [บนัทกึ]4

MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] → เลอืกคยีท์ี�ตอ้งการ จากนั�นเลอืกหมายเลขที�ได ้
บนัทกึไวจ้าก [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 1] ถงึ [ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง 3]

1.

บนหนา้จอถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรข์ณะกดคยีท์ี�ทา่นกําหนดใหห้มายเลขบนัทกึหนึ�งหมายเลขคา้งไว ้ 
การตั�งคา่ที�บนัทกึไวจ้ะเปิดใชง้านขณะที�ทา่นกดคยีแ์บบกําหนดเองคา้งไว ้

2.
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กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ต ั�งคา่เมน ูFn

เมนูฟังกช์ั�น คอืเมนูของ 12 ฟังกช์ั�นที�แสดงผลดา้นลา่งหนา้จอ เมื�อทา่นกดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) ในโหมดถา่ยภาพ
ทา่นสามารถบนัทกึ 12 ฟังกช์ั�นไวท้ี�เมนูฟังกช์ั�นสําหรับการถา่ยภาพนิ�งและการถา่ยภาพเคลื�อนไหว ตามลําดบั

ตอ่ไปนี� คอืกระบวนการสําหรับการเปลี�ยน [โหมดขบัเคลื�อน] ในเมนูฟังกช์ั�นภาพนิ�งเป็น [ แสดงเสน้ตาราง]

เมื�อตอ้งการเปลี�ยนเมนูฟังกช์ั�นภาพเคลื�อนไหว ใหเ้ลอืกรายการเมนูฟังกช์ั�นภาพเคลื�อนไหวในขั�นที� 2

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชปุ้่ ม Fn (ฟังกช์ั�น)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → เลอืก [ต ั�งคา่เมน ูFn]1

เลอืก   (โหมดขบัเคลื�อน) จากรายการเมนฟูงักช์ ั�นภาพนิ�ง 12 รายการ โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวา ของปุ่ ม
ควบคมุ จากน ั�นกดที�ตรงการ

2

เลื�อนไปยงัหนา้จอที�แสดง [ แสดงเสน้ตาราง] โดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ แลว้เลอืก [ แสดงเสน้ตาราง]
และกดตรงกลางปุ่ มควบคมุ

 ( แสดงเสน้ตาราง) จะแสดงขึ�นที�ตําแหน่งเดมิของ   (โหมดขบัเคลื�อน) ในเมนูฟังกช์ั�น

3
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เพิ�มรายการ

ทา่นสามารถบนัทกึรายการเมนูที�ตอ้งการไปยงั  (เมนูของฉัน) ภายใต ้MENU ได ้

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเพิ�มรายการไปยงั  (เมนูของฉัน) ไดส้งูสดุ 42 รายการ

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถเพิ�มรายการดงัตอ่ไปนี�ไปยงั  (เมนูของฉัน)
รายการใด ๆ ใต ้MENU →  (เลน่)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
จัดเรยีงรายการ
ลบรายการ
การใชปุ้่ ม MENU

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ต ั�งคา่เมนขูองฉนั] → [เพิ�มรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการเพิ�มไปยงั  (เมนขูองฉนั) โดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกปลายทางโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ3
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จดัเรยีงรายการ

ทา่นสามารถจัดเรยีงรายการเมนูที�เพิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ภายใต ้MENU ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ต ั�งคา่เมนขูองฉนั] → [จดัเรยีงรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการยา้ยโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ2

เลอืกปลายทางโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ3
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ลบรายการ

ทา่นสามารถลบรายการเมนูที�เพิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใน MENU ได ้

คาํแนะนํา

เมื�อตอ้งการลบรายการทั�งหมดในหนา้หนึ�ง ใหเ้ลอืก MENU →  (เมนูของฉัน) → [ตั�งคา่เมนูของฉัน] → [ลบหนา้]

ทา่นสามารถลบรายการทั�งหมดที�เพิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ไดโ้ดยการเลอืก MENU →  (เมนูของฉัน) → [ตั�งคา่เมนูของฉัน] → [ลบ
ทั�งหมด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ลบหนา้
ลบทั�งหมด
เพิ�มรายการ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ต ั�งคา่เมนขูองฉนั] → [ลบรายการ]1

เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการลบโดยใชด้า้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุเพื�อลบ
รายการที�เลอืก

2
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ลบหนา้

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดที�เพิ�มไปยงัหนา้ภายใต ้  (เมนูของฉัน) ใน MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ลบทั�งหมด
เพิ�มรายการ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ต ั�งคา่เมนขูองฉนั] → [ลบหนา้]1

เลอืกหนา้ที�ทา่นตอ้งการจะลบโดยใชด้า้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ และกดที�ตรงกลางของปุ่ มควบคมุเพื�อลบรายการ2
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ลบท ั�งหมด

ทา่นสามารถลบรายการเมนูทั�งหมดที�เพิ�มไปยงั  (เมนูของฉัน) ใน MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ลบหนา้
เพิ�มรายการ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ต ั�งคา่เมนขูองฉนั] → [ลบท ั�งหมด]1

เลอืก [ตกลง]2
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แสดงเมนขูองฉนักอ่น

ทา่นสามารถตั�งคา่ เมนูของฉัน ใหป้รากฏเป็นอยา่งแรกเมื�อกดปุ่ ม MENU

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เมนูของฉัน ปรากฏเป็นอยา่งแรกเมื�อกดปุ่ ม MENU
ปิด:
เมนูที�แสดงลา่สดุจะปรากฏขึ�นเมื�อทา่นกดปุ่ ม MENU

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เพิ�มรายการ
การใชปุ้่ ม MENU

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เมนขูองฉนั) → [ต ั�งคา่เมนขูองฉนั] → [แสดงเมนขูองฉนักอ่น] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะใชก้ารตั�งคา่สําหรับแตล่ะรายการในการถา่ยภาพนิ�งและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวรว่มกนัหรอืแยกจากกนั

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นสลบัจากการตั�งคา่ที�ใชร้ว่มกนัเป็นการตั�งคา่แยกกนัโดยใช ้[ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน] การตั�งคา่ปัจจบุนัจะถกูนําไปใชท้ั�งกบัการถา่ยภาพ
นิ�งและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว อยา่งไรก็ตาม การตั�งคา่สมดลุแสงสขีาวแบบกําหนดเองจะนําไปใชก้บัการถา่ยภาพนิ�งเทา่นั�น

เมื�อทา่นสลบัจากการตั�งคา่แยกกนัเป็นการตั�งคา่ที�ใชร้ว่มกนัโดยใช ้[ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน] คา่ที�ตั�งไวสํ้าหรับรายการตา่งๆ จะกลบัไปเป็นคา่เริ�ม
ตน้ ยกเวน้คา่ที�ตั�งไวสํ้าหรับการถา่ยภาพนิ�ง ซึ�งจะนําไปใชก้บัคา่รรัูบแสง ความเร็วชตัเตอร ์และสมดลุแสงสขีาวที�กําหนดเอง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → เลอืก [ต ั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน]

หนา้จอคําแนะนําการใชง้านจะปรากฏขึ�น เลอืก [ตกลง] เพื�อแสดงหนา้จอการตั�งคา่

1

เพิ�มเครื�องหมายถกูที�รายการที�ทา่นตอ้งการต ั�งคา่แยกจากกนัสาํหรบัภาพนิ�งและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว จากน ั�น
เลอืก [ตกลง]

ทา่นสามารถกําหนดรายการตอ่ไปนี�แยกกนัไดสํ้าหรับการถา่ยภาพนิ�งและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

คา่รรัูบแสง
ความเร็วชตัเตอร์
ISO
ชดเชยแสง
โหมดวดัแสง
สมดลุยแ์สงสขีาว
โปรไฟลภ์าพ
โหมดโฟกสั

2
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ต ั�งคา่ปุ่ มหมนุ

เมื�อตั�งคา่โหมดการถา่ยเป็น “M” ทา่นจะสามารถสลบัการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงัได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
Tv Av:

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ใชเ้พื�อปรับความเร็วชตัเตอร ์และปุ่ มหมนุดา้นหลงัใชเ้พื�อปรับคา่รรัูบแสง
Av Tv:

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ใชเ้พื�อปรับคา่รรัูบแสง และปุ่ มหมนุดา้นหลงัใชเ้พื�อปรับความเร็วชตัเตอร์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดปุ่ มหมนุเอง] → [ต ั�งคา่ปุ่ มหมนุ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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หมนุ Av/Tv

ตั�งคา่ทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ เมื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอร์

รายละเอยีดรายการเมนู
ปกต:ิ
ไมเ่ปลี�ยนทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ
หมนุกลบั:
สลบัทศิทางการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ ปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดปุ่ มหมนุเอง] → [หมนุ Av/Tv] → คา่ที�ตอ้งการ1
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วงแหวนฟงักช์ ั�น(เลนส)์

ทา่นสามารถเลอืกฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�เพื�อกําหนดใหก้บัวงแหวนฟังกช์ั�นที�ตวัเลนส:์ การโฟกสัแบบใชกํ้าลงัชว่ย (เพาเวอรโ์ฟกสั) หรอืการ
เปลี�ยนมมุภาพระหวา่งฟลูเฟรม และ APS-C/Super 35 มม. (ใชง้านไดก้บัเลนสท์ี�สนับสนุนเทา่นั�น)

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเลนส์

รายละเอยีดรายการเมนู
พาวเวอรโ์ฟกสั:
ตําแหน่งโฟกสัจะเลื�อนไปที�ระยะอนันตเ์มื�อทา่นหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�นไปทางขวา ตําแหน่งโฟกสัจะเลื�อนไปยงัชว่งที�ใกลก้วา่เมื�อทา่น
หมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�นไปทางซา้ย

/เต็มเฟรม:
มมุภาพจะสลบัระหวา่งฟลูเฟรมและ APS-C/Super 35 mm เมื�อหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�น

มมุภาพจะสลบัโดยไมคํ่านงึถงึทศิทางเมื�อทา่นหมนุวงแหวนปรับฟังกช์ั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยดว้ยขนาดAPS-C S35 (Super 35mm) (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดปุ่ มหมนุเอง] → [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 ้
เลอืกหลากหลาย:
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�งคา่ [บนัทกึบรเิวณ AF] เป็น [เปิด], [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด] คงที�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การบนัทกึพื�นที�โฟกสัปัจจบุนั (บนัทกึบรเิวณ AF)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดปุ่ มหมนุเอง] → [ล็อคสว่นที�ใชง้าน] → คา่ที�ตอ้งการ

เมื�อตอ้งการล็อคสว่นการสั�งงาน ใหก้ดปุ่ ม Fn (ฟังกช์ั�น) คา้งไวจ้นกระทั�งขอ้ความ “ล็อคแลว้” ปรากฏขึ�นบนจอภาพ

1
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REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร ์(ภาพเคลื�อนไหว)

ทา่นสามารถเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยกดปุ่ มชตัเตอร ์แทนปุ่ ม REC (การบนัทกึ)

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ มชตัเตอรเ์มื�อตั�งคา่โหมดถา่ยภาพไปที� [ภาพเคลื�อนไหว] หรอื [สโลและควกิโมชั�น]
ปิด:
ปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยใชปุ้่ มชตัเตอร์

คาํแนะนํา
เมื�อตั�งคา่ [ REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไวท้ี� [เปิด] ทา่นสามารถใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวบนอปุกรณบ์นัทกึ/
อปุกรณแ์สดงภาพภายนอกโดยใช ้[ควบคมุ REC]

หมายเหตุ
เมื�อตั�งคา่ [ REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ ไปที� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถโฟกสัโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�งระหวา่งบนัทกึภาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพเคลื�อนไหว

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ DISP (แสดงจอ)

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

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

หมายเหตุ
หากทา่นเอยีงผลติภณัฑไ์ปดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัอยา่งมาก ความคลาดเคลื�อนในแนวระดบัจะมากขึ�นดว้ย

ผลติภณัฑอ์าจมขีอบเขตของความคลาดเคลื�อนเกอืบถงึ ±1° แมว้า่จะไดทํ้าการแกไ้ขความเอยีงตามแนวระดบัแลว้ก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชปุ้่ ม DISP (การตั�งคา่การแสดงผล)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [กาํหนดใชง้านเอง] → [ต ั�งคา่ DISP (แสดงจอ)] → คา่ที�ตอ้งการ → [ตกลง]

รายการที�มเีครื�องหมาย  (เลอืก) จะสามารถใชไ้ด ้

1
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เนื�อหาของบทนี�

สารบญัตอ่ไปนี�จะแสดงคณุสมบตัติา่งๆ ที�ไดอ้ธบิายไวใ้นบทนี� (“การดภูาพ”) ทา่นสามารถขา้มไปยงัหนา้ที�อธบิายแตล่ะฟังกช์ั�นไดโ้ดย
การเลอืกชื�อของรายการนั�นๆ

การดภูาพ
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)
การเปิดดภูาพนิ�ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)
ขยายขนาดเริ�มตน้
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้
การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)
การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว
ตั�งคา่ระดบัเสยีง
ตดิตามตรวจ 4ch (ภาพเคลื�อนไหว)
การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์
เลน่ภาพตอ่เนื�องชว่ง
ความเร็วเลน่ ชว่ง

การเปลี�ยนแปลงวธิกีารแสดงภาพ
การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)
แสดงเป็นกลุม่
แสดงเฟรมโฟกสั (การดภูาพ)

การต ั�งคา่การขา้มไปยงัภาพตา่งๆ
เลอืกปุ่ มหมนุ
วธิกีารขา้มภาพ

ป้องกนัภาพนิ�งที�บนัทกึ (ป้องกนั)

การเพิ�มขอ้มลูใหก้บัภาพ
เรตติ�ง
ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)
การหมนุภาพ (หมนุ)

การแยกภาพนิ�งออกจากภาพเคลื�อนไหว
บนัทกึภาพนิ�ง
สลบั JPEG/HEIF (บนัทกึภาพนิ�ง)

การคดัลอกภาพจากการด์หนว่ยความจาํหนึ�งไปยงัอกีชุดหนึ�ง (คดัลอก)

การลบภาพ
การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)
หนา้ยนืยนัการลบ
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การดภูาพบนจอทวีี
การดภูาพบนทวีโีดยใชส้าย HDMI

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การเลอืกการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่)

เลอืกชอ่งที�ใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
ชอ่ง 1:
เลอืกชอ่งเสยีบ 1
ชอ่ง 2:
เลอืกชอ่งเสยีบ 2

หมายเหตุ
เมื�อทา่นเลอืก [ดภูาพตามวนัที�] ใน [โหมดดภูาพ] กลอ้งจะแสดงภาพจากการด์หน่วยความจําที�เลอืกไวเ้ทา่นั�นโดยใช ้[เลอืกสื�อสําหรับเลน่]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [เป้าหมายที�เลน่] → [เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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การเปิดดภูาพนิ�ง

เปิดดภูาพที�บนัทกึไว ้

คาํแนะนํา
ผลติภณัฑจ์ะสรา้งไฟลฐ์านขอ้มลูภาพบนการด์หน่วยความจําเพื�อบนัทกึและแสดงภาพ ภาพที�ไมไ่ดบ้นัทกึในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ อาจแสดงไมถ่กู
ตอ้ง หากตอ้งการเปิดดภูาพที�ถา่ยดว้ยอปุกรณอ์ื�น ใหบ้นัทกึภาพเหลา่นั�นในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพโดยใช ้MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] →
[ กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

หากทา่นเปิดดภูาพทนัทหีลงัการถา่ยภาพตอ่เนื�อง จอภาพอาจแสดงไอคอนที�แสดงวา่กําลงัเขยีนขอ้มลู หรอืจํานวนภาพที�เหลอืสําหรับการเขยีน
ขอ้มลู ระหวา่งการเขยีนขอ้มลู บางฟังกช์ั�นจะไมส่ามารถใชง้านได ้

เมื�อตั�งคา่ [ แสดงเฟรมโฟกสั] เป็น [เปิด] กรอบโฟกสัขณะที�ถา่ยจะแสดงขึ�นเหนอืภาพที�เปิดด ูกรอบโฟกสัที�กลอ้งใชเ้พื�อโฟกสัระหวา่งการ
ถา่ยจะแสดงเป็นสเีขยีว แมก้รอบโฟกสัจํานวนมากจะแสดงขึ�นในระหวา่งการถา่ย แตเ่ฉพาะที�กลอ้งพยายามโฟกสัเพยีงกรอบเดยีวเทา่นั�นที�จะ
แสดงในระหวา่งการเปิดดภูาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

กูฐ้านขอ้มลูภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
แสดงเป็นกลุม่
แสดงเฟรมโฟกสั (การดภูาพ)

การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เลอืก MENU →  (เลน่) → [เป้าหมายที�เลน่] → [เลอืกสื�อสาํหรบัเลน่] เพื�อเลอืกวา่จะเปิดดจูากชอ่งการด์หนว่ย
ความจาํชอ่งใด

1

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพื�อเปลี�ยนไปยงัโหมดดภูาพ2

เลอืกภาพที�ตอ้งการโดยใชปุ้่ มควบคมุ

ภาพที�ถา่ยโดยการถา่ยภาพตอ่เนื�องหรอืถา่ยภาพชว่งเวลาจะแสดงเป็นหนึ�งกลุม่ เมื�อตอ้งการดภูาพในกลุม่ ใหก้ดที�ตรงกลาง
ของปุ่ มควบคมุ

3
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การขยายภาพที�กาํลงัแสดง(ขยาย)

ขยายภาพที�กําลงัแสดง ใชฟั้งกช์ั�นนี�เพื�อตรวจสอบโฟกสัของภาพ ฯลฯ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถขยายภาพที�กําลงัเปิดดไูดโ้ดยใช ้MENU

ทา่นสามารถเปลี�ยนกําลงัขยายเริ�มตน้และตําแหน่งเริ�มตน้ของภาพที�ขยายไดโ้ดยเลอืก MENU →  (เลน่) → [การขยาย] → [ ขยายขนาด
เริ�มตน้] หรอื [ ขยายตําแหน่งเริ�มตน้]

ทา่นสามารถขยายภาพโดยการแตะจอภาพไดเ้ชน่กนั ลากนิ�วที�จอภาพเพื�อเลื�อนภาพที�ขยายแลว้ ตั�งคา่ [ระบบสมัผัส] ไปที� [เปิด] ไวล้ว่งหนา้

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถขยายภาพเคลื�อนไหวได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขยายขนาดเริ�มตน้
ขยายตําแหน่งเริ�มตน้
ระบบสมัผัส
การสั�งงานจอภาพโดยการสมัผัส

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เปิดภาพที�ตอ้งการขยาย จากน ั�นเลื�อนกา้นปรบั W/T (ซูม) ไปทางดา้น T

เลื�อนกา้นปรับ W/T (ซมู) ไปทางดา้น W เพื�อปรับอตัราซมู
เมื�อหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ปุ่ มหมนุดา้นหลงั ทา่นสามารถสลบัไปยงัภาพกอ่นหนา้หรอืภาพถดัไปในขณะที�ยงัคงอตัราซมูเดมิ
เอาไว ้
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�อแสดงภาพที�ขยายตา่งๆ

รายละเอยีดรายการเมนู
ขนาดปกต:ิ
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายมาตรฐาน
ขนาดลา่สดุ:
แสดงภาพดว้ยกําลงัขยายกอ่นหนา้ กําลงัขยายกอ่นหนา้นี�จะไดรั้บการบนัทกึแมห้ลงัจากปิดหนา้จอแสดงผลที�ขยายแลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การขยายภาพที�กําลงัแสดง(ขยาย)

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [การขยาย] → [ 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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [การขยาย] → [ ขยายตาํแหนง่เร ิ�มตน้] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การหมนุภาพที�บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ(หมนุการแสดงภาพ)

เลอืกทศิทางเมื�อเปิดดภูาพนิ�งที�บนัทกึไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
เมื�อทา่นหมนุกลอ้ง กลอ้งจะตรวจจับทศิทางแนวตั�งและแนวนอน แลว้แสดงภาพที�กําลงัดตูามทศิทางของกลอ้ง
แมนนวล:
ภาพที�ถา่ยแนวตั�งจะแสดงในแนวตั�ง ถา้ทา่นตั�งคา่แนวภาพโดยใชฟั้งกช์ั�น [หมนุ] ภาพจะปรากฏตามนั�น
ปิด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ

หมายเหตุ
ภาพเคลื�อนไหวที�ถา่ยในแนวตั�งจะเลน่ในแนวนอนระหวา่งการเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การหมนุภาพ (หมนุ)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ตวัเลอืกการเลน่] → [หมนุการแสดงภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว

เปิดดภูาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึไว ้

ฟงักช์ ั�นที�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” “แสดงเฟรมถัดไป” และ “แสดงเฟรมกอ่นหนา้” ขณะหยดุชั�วคราวได ้

ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวที�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ื�นอาจไมส่ามารถเปิดดดูว้ยกลอ้งนี�ได ้

หมายเหตุ
แมว้า่ทา่นจะถา่ยภาพเคลื�อนไหวในแนวตั�ง แตภ่าพเคลื�อนไหวจะแสดงในแนวนอนบนหนา้จอของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการดภูาพ จาก MENU →  (เลน่) → [เป้าหมายที�เลน่] → [เลอืกสื�อ
สาํหรบัเลน่]

1

กดปุ่ ม  (ดภูาพ) เพื�อเปลี�ยนไปยงัโหมดดภูาพ2

เลอืกภาพเคลื�อนไหวที�ตอ้งการดโูดยใชปุ้่ มควบคมุ แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุเพื�อเร ิ�มดภูาพ3
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ต ั�งคา่ระดบัเสยีง

ตั�งระดบัเสยีงสําหรับการแสดงภาพเคลื�อนไหว

ปรบัระดบัเสยีงในระหวา่งแสดงภาพเคลื�อนไหว
กดที�ดา้นลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะกําลงัเปิดดภูาพเคลื�อนไหว เพื�อแสดงแผงการทํางาน จากนั�นจงึปรับระดบัเสยีง ทา่นสามารถปรับระดบั
เสยีงในขณะที�กําลงัฟังเสยีงจรงิได ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกเสยีง] → [ต ั�งคา่ระดบัเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตดิตามตรวจ 4ch (ภาพเคลื�อนไหว)

กําหนดสญัญาณเสยีงที�ตอ้งการเฝ้าตรวจสอบโดยใชอ้ปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัขั�วตอ่  (หฟัูง) ของกลอ้ง เมื�อทา่นบนัทกึเสยีงภาพ
เคลื�อนไหวแบบ 4 ชอ่งสญัญาณ หรอืเมื�อแสดงภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึแบบ 4 ชอ่งสญัญาณ

รายละเอยีดรายการเมนู
CH1/CH2:
สง่สญัญาณเสยีงจากชอ่งสญัญาณ 1 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และจากชอ่งสญัญาณ 2 ไปยงัดา้น R (ขวา)
CH3/CH4:
สง่สญัญาณเสยีงจากชอ่งสญัญาณ 3 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และจากชอ่งสญัญาณ 4 ไปยงัดา้น R (ขวา)
CH1+3/CH2+4:
สง่สญัญาณเสยีงที�ผสมระหวา่งชอ่งสญัญาณ 1 และชอ่งสญัญาณ 3 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และสง่สญัญาณเสยีงที�ผสมระหวา่งชอ่ง
สญัญาณ 2 และชอ่งสญัญาณ 4 ไปยงัดา้น R (ขวา)
CH1/CH1:
สง่สญัญาณเสยีงจากชอ่งสญัญาณ 1 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และดา้น R (ขวา)
CH2/CH2:
สง่สญัญาณเสยีงจากชอ่งสญัญาณ 2 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และดา้น R (ขวา)

หมายเหตุ

การตั�งคา่ [ ตดิตามตรวจ 4ch] จะเปิดใชง้านระหวา่งบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเมื�อตอ่ชดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย) หรอือปุกรณเ์สรมิสําหรับการ
บนัทกึเสยีง 4 ชอ่งสญัญาณ เขา้กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้ง และตั�งคา่กลอ้งใหบ้นัทกึเสยีง 4 ชอ่งสญัญาณ

กลอ้งไมส่ามารถสง่สญัญาณเสยีง 4 ชอ่งสญัญาณไปยงัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัขั�วตอ่  (หฟัูง) ของกลอ้งได ้

เมื�อสง่สญัญาณเสยีงผา่นลําโพงของกลอ้ง ชอ่งสญัญาณจะเปลี�ยนแปลงตามการตั�งคา่ [ ตดิตามตรวจ 4ch] เชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่เสยีงขาตอ่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกเสยีง] → [ ตดิตามตรวจ 4ch] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การดภูาพโดยใชส้ไลดโ์ชว ์(สไลดโ์ชว)์

เปิดภาพอยา่งตอ่เนื�องโดยอตัโนมตัิ

รายละเอยีดรายการเมนู
เลน่ซํ�า:
เลอืก [เปิด] ซึ�งจะแสดงภาพวนไปเรื�อย ๆ หรอื [ปิด] ซึ�งผลติภณัฑจ์ะออกจากสไลดโ์ชวเ์มื�อแสดงภาพทั�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�อตั�ง [โหมดดภูาพ] ไวท้ี� [ดภูาพตามวนัที�] หรอื [ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง)] เทา่นั�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ดภูาพ] → [สไลดโ์ชว]์ → คา่ที�ตอ้งการ1

เลอืก [ตกลง]2
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เลน่ภาพตอ่เนื�องชว่ง

เปิดดภูาพที�ถา่ยไวอ้ยา่งตอ่เนื�องโดยใชก้ารถา่ยภาพชว่งเวลา

คาํแนะนํา
ในหนา้จอเปิดดภูาพ ทา่นสามารถเริ�มเปิดดภูาพแบบตอ่เนื�องโดยกดปุ่ มลงขณะแสดงรปูภาพหนึ�งในกลุม่

ทา่นสามารถกลบัเขา้สูก่ารดภูาพ หรอืหยดุโดยกดปุ่ มลงระหวา่งเปิดดภูาพ

ทา่นสามารถเปลี�ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุระหวา่งเปิดดภูาพ ทา่นสามารถเปลี�ยนความเร็วใน
การเลน่โดยการเลอืก MENU →  (เลน่) → [ดภูาพ] → [ความเร็วเลน่ ชว่ง] ไดเ้ชน่กนั

ทา่นสามารถแสดงภาพที�ถา่ยดว้ยการถา่ยภาพตอ่เนื�องในแบบตอ่เนื�องไดด้ว้ยเชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง
ความเร็วเลน่ ชว่ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ดภูาพ] → [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]1

เลอืกกลุม่รปูภาพที�ทา่นตอ้งการเปิดดภูาพ แลว้กดตรงกลางปุ่ มควบคมุ2
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ความเร็วเลน่ ชว่ง

ตั�งคา่ความเร็วการดภูาพสําหรับภาพนิ�งระหวา่ง [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถเปลี�ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้/ดา้นหลงั หรอืปุ่ มควบคมุระหวา่ง [เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เลน่ภาพตอ่เนื�องชว่ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ดภูาพ] → [ความเร็วเลน่ ชว่ง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การเปิดดภูาพบนหนา้จอดชันภีาพ (ดชันภีาพ)

ทา่นสามารถเปิดดภูาพหลายภาพไดพ้รอ้มกนัในโหมดดภูาพ

หากตอ้งการเปลี�ยนจาํนวนของภาพที�แสดง
MENU → (เลน่) → [ตวัเลอืกการเลน่] → [ดชันภีาพ] → คา่ที�ตอ้งการ

รายละเอยีดรายการเมนู
9 ภาพ/25 ภาพ

หากตอ้งการกลบัไปยงัการแสดงภาพเดยีว
เลอืกภาพที�ตอ้งการแลว้กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ

การแสดงภาพที�ตอ้งการอยา่งรวดเร็ว
เลอืกแถบทางดา้นซา้ยของหนา้จอดชันภีาพ โดยใชปุ้่ มควบคมุ จากนั�นกดที�ดา้นบน/ลา่งของปุ่ มควบคมุ ขณะที�กําลงัเลอืกแถบ ทา่น
สามารถเปิดหนา้จอแสดงปฏทินิหรอืหนา้จอเลอืกโฟลเดอรไ์ดโ้ดยกดที�ตรงกลาง นอกจากนี�ยงัสามารถสลบัโหมดดภูาพไดโ้ดยเลอืก
ไอคอน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

เลื�อนกา้นปรบั W/T (ซูม) ไปทางดา้น W ขณะที�กาํลงัแสดงภาพอยู่1

เลอืกภาพโดยกดที�ดา้นบน/ลา่ง/ขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ หรอืหมนุปุ่ มควบคมุ2
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การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

ตั�งคา่โหมดดภูาพ (วธิแีสดงภาพ)

รายละเอยีดรายการเมนู
ดภูาพตามวนัที�:
แสดงภาพตามวนัที�
ดโูฟลเดอร ์(ภาพนิ�ง):
แสดงภาพนิ�งเทา่นั�น

ดภูาพเคลื�อนไหว:
แสดงเฉพาะภาพเคลื�อนไหวตามวนัที�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [เป้าหมายที�เลน่] → [โหมดดภูาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงเป็นกลุม่

ตั�งคา่วา่จะใหแ้สดงภาพที�ถา่ยตอ่เนื�องหรอืเป็นกลุม่ หรอืภาพที�ถา่ยโดยใชก้ารถา่ยภาพชว่งเวลาหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงภาพเป็นกลุม่
เมื�อตอ้งการดภูาพในกลุม่ ใหเ้ลอืกกลุม่แลว้กดที�ตรงกลางของปุ่ มควบคมุ
ปิด:
ไมแ่สดงภาพเป็นกลุม่

คาํแนะนํา

มกีารจัดกลุม่ภาพตอ่ไปนี�
ภาพที�ถา่ยโดยตั�งคา่ [โหมดขบัเคลื�อน] ไวท้ี� [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] (กลุม่ภาพที�ถา่ยตอ่เนื�องในหนึ�งลําดบัโดยการกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวร้ะหวา่งการ
ถา่ยภาพตอ่เนื�องจะกลายเป็นหนึ�งกลุม่)
ภาพที�ถา่ยดว้ย [ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง] (ภาพที�ถา่ยระหวา่งหนึ�งเซสชั�นของการถา่ยภาพชว่งเวลาจะกลายเป็นหนึ�งกลุม่)

บนหนา้จอดชันภีาพ ไอคอน  (แสดงเป็นกลุม่) จะแสดงขึ�นเหนอืกลุม่นั�นๆ

หมายเหตุ

สามารถจัดกลุม่ภาพหรอืแสดงภาพเมื�อตั�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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ตวัเลอืกการเลน่] → [แสดงเป็นกลุม่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงเฟรมโฟกสั (การดภูาพ)

กําหนดวา่จะแสดงกรอบโฟกสัรอบพื�นที�ที�กลอ้งโฟกสัหรอืไม ่เมื�อทา่นดภูาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด:
ไมแ่สดงกรอบโฟกสัในระหวา่งการดภูาพ
เปิด:
แสดงกรอบโฟกสัเป็นสเีขยีวในระหวา่งการดภูาพ

คาํแนะนํา
แมก้รอบโฟกสัจํานวนมากจะแสดงขึ�นในระหวา่งการถา่ย แตเ่ฉพาะที�กลอ้งโฟกสัจรงิเพยีงกรอบเดยีวเทา่นั�นที�จะแสดงในระหวา่งการเปิดดภูาพ

แมใ้นกรณีที�กรอบโฟกสัแสดงขึ�นรอบใบหนา้ของวตัถใุนขณะที�ถา่ย แตก่รอบโฟกสัจะแสดงรอบดวงตาในระหวา่งการเลน่ เมื�อตรวจพบดวงตา

หมายเหตุ

กรอบโฟกสัจะไมแ่สดงบนภาพตอ่ไปนี�
ภาพนิ�งที�ถา่ยโดยการโฟกสัดว้ยตวัเอง
ภาพเคลื�อนไหว
ภาพนิ�งที�สรา้งขึ�นโดยใช ้[บนัทกึภาพนิ�ง]

กรอบโฟกสัจะแสดงขึ�นบนหนา้จอการแสดงภาพเดยีวเทา่นั�น กรอบโฟกสัจะไมแ่สดงขึ�นบนหนา้จอดชันภีาพหรอืภาพที�ขยาย

กรอบโฟกสัจะไมแ่สดงขึ�นในระหวา่งการแสดงภาพอตัโนมตัิ

ถา้ทา่นถา่ยภาพโดยจัดองคป์ระกอบใหมห่ลงัจากที�ทําการโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ กรอบโฟกสัจะปรากฏขึ�นเหลื�อมไปจากวตัถุ

แมใ้นกรณีที�กรอบโฟกสัแสดงขึ�น แตว่ตัถอุาจไมเ่ขา้โฟกสัที�ตําแหน่งดงักลา่ว

กรอบโฟกสัจะแสดงขึ�นในระหวา่งการดภูาพ แมใ้นกรณีที�ปิดการแสดงกรอบโฟกสัเมื�อถา่ยโดยใชฟั้งกช์ั�น [ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF] หรอื [แสดง
บรเิวณ AF-C] เมื�อตั�งคา่ [ แสดงเฟรมโฟกสั] เป็น [เปิด]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ตวัเลอืกการเลน่] → [ แสดงเฟรมโฟกสั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เลอืกปุ่ มหมนุ

ทา่นสามารถสลบัระหวา่งภาพตา่งๆ ในระหวา่งการดภูาพได ้ฟังกช์ั�นนี�มปีระโยชนเ์มื�อทา่นตอ้งการคน้หาภาพใดภาพหนึ�งจากภาพที�
บนัทกึไวห้ลายภาพ ทา่นยงัสามารถคน้หาภาพที�ป้องกนัไวห้รอืภาพที�มกีารใหค้ะแนนไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยกําหนดฟังกช์ั�นนี�ใหก้บัปุ่ มหมนุ
ดา้นหนา้หรอืปุ่ มหมนุดา้นหลงั

รายละเอยีดรายการเมนู
ปุ่ มหมนุหนา้:

ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพื�อขา้มไปยงัภาพตา่งๆ
ปุ่ มหมนุหลงั:

ใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงัเพื�อขา้มไปยงัภาพตา่งๆ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วธิกีารขา้มภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ตวัเลอืกการเลน่] → [เลอืกปุ่ มหมนุ] → รายการที�ตอ้งการ1
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วธิกีารขา้มภาพ

กําหนดวธิกีารขา้มไปยงัภาพตา่งๆ ในระหวา่งการดภูาพ โดยใชปุ้่ มหมนุ

รายละเอยีดรายการเมนู
ทลีะรายการ:
แสดงภาพทลีะภาพ
ทลีะ 10 ภาพ:
ขา้มครั�งละ 10 ภาพ
ทลีะ 100 ภาพ:
ขา้มครั�งละ 100 ภาพ
ป้องกนัเทา่น ั�น:
แสดงเฉพาะภาพที�มกีารป้องกนั
เรตติ�งเทา่น ั�น:
แสดงภาพที�มเีรตติ�งทั�งหมด
เรตติ�งเทา่น ั�น( ) - เรตติ�งเทา่น ั�น( ):
แสดงเฉพาะภาพที�ไดกํ้าหนดเรตติ�ง (  ถงึ )
ไมม่เีรตติ�งเทา่น ั�น:
แสดงเฉพาะภาพที�ไมไ่ดกํ้าหนดเรตติ�ง

หมายเหตุ

เมื�อตั�งคา่ [วธิกีารขา้มภาพ] เป็น [ทลีะรายการ], [ทลีะ 10 ภาพ] หรอื [ทลีะ 100 ภาพ] หนึ�งกลุม่จะนับรวมเป็นหนึ�งภาพ

เมื�อตั�งคา่ [วธิกีารขา้มภาพ] เป็นพารามเิตอรอ์ื�นนอกจาก [ทลีะรายการ], [ทลีะ 10 ภาพ] หรอื [ทลีะ 100 ภาพ] ทา่นจะสามารถขา้มระหวา่งภาพ
ตา่งๆ ไดเ้มื�อตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] เป็น [ดภูาพตามวนัที�] เทา่นั�นเมื�อตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] เป็นพารามเิตอรอ์ื�นนอกจาก [ดภูาพตามวนัที�] ภาพจะ
แสดงแบบทลีะภาพ แมว้า่ทา่นจะใชปุ้่ มหมนุซึ�งไดกํ้าหนดไวโ้ดยใช ้[เลอืกปุ่ มหมนุ]

เมื�อตั�งคา่ [วธิกีารขา้มภาพ] เป็นพารามเิตอรอ์ื�นนอกจาก [ทลีะรายการ], [ทลีะ 10 ภาพ] หรอื [ทลีะ 100 ภาพ] การแสดงภาพจะขา้มภาพ
เคลื�อนไหวเสมอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เรตติ�ง
ป้องกนัภาพนิ�งที�บนัทกึ (ป้องกนั)

เลอืกปุ่ มหมนุ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ตวัเลอืกการเลน่] → [วธิกีารขา้มภาพ] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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ป้องกนัภาพนิ�งที�บนัทกึ (ป้องกนั)

ป้องกนัภาพที�ถา่ยไว ้ไมใ่หถ้กูลบโดยบงัเอญิ เครื�องหมาย  (ป้องกนั) จะแสดงขึ�นบนภาพที�มกีารป้องกนั

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายภาพ:
ใชก้ารป้องกนัภาพหลายภาพที�เลอืกไว ้
(1) เลอืกภาพที�ตอ้งการป้องกนั จากนั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  (เลอืก) จะแสดงขึ�นในชอ่งกาเครื�องหมาย หาก
ตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดที�ตรงกลางอกีครั�งเพื�อนําเครื�องหมาย  (เลอืก) ออก
(2) หากตอ้งการป้องกนัภาพอื�น ใหทํ้าซํ�าขั�นตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]

ท ั�งหมดในโฟลเดอรน์ี�:
ป้องกนัทกุภาพในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ยกเลกิท ั�งหมดในโฟลเดอรน์ี�:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ท ั�งหมดของวนัที�น ี�:
ป้องกนัทกุภาพที�ถา่ยในวนัที�เลอืก
ยกเลกิท ั�งหมดของวนัที�น ี�:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดที�ถา่ยในวนัที�เลอืก
ภาพท ั�งหมดในกลุม่นี�:
ป้องกนัทกุภาพในกลุม่ที�เลอืก
ยกเลกิภาพท ั�งหมดในกลุม่นี�:
ยกเลกิการป้องกนัภาพทั�งหมดในกลุม่ที�เลอืก

คาํแนะนํา
ถา้ทา่นกําหนด [ป้องกนั] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการโดยใช ้MENU →  (ตั�งคา่) → [กําหนดใชง้านเอง] → [ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ทา่นสามารถ
ป้องกนัภาพหรอืยกเลกิการป้องกนัโดยเพยีงแคก่ดคยีด์งักลา่ว

หากทา่นเลอืกกลุม่ใน [หลายภาพ] ภาพทั�งหมดในกลุม่จะไดรั้บการป้องกนั เพื�อเลอืกและป้องกนัภาพที�เจาะจงภายในกลุม่ ดําเนนิการ [หลาย
ภาพ] ขณะที�กําลงัแสดงภาพภายในกลุม่

หมายเหตุ
รายการเมนูที�สามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] และเนื�อหาที�เลอืก

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [การเลอืก/ขอ้ความ] → [ป้องกนั] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เรตติ�ง

ทา่นสามารถใหค้ะแนนภาพที�บนัทกึตามระดบัจํานวนดาว ( - ) เพื�อใหห้าภาพไดง้า่ยขึ�น

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถใหค้ะแนนเมื�อดภูาพโดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง กําหนด [เรตติ�ง] ใหก้บัคยีท์ี�ตอ้งการ โดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง] ไวล้ว่งหนา้ จาก
นั�นกดคยีกํ์าหนดเองขณะดภูาพที�ตอ้งการใหค้ะแนน ระดบัของ  (เรตติ�ง) จะเปลี�ยนแปลงทกุครั�งที�กดคยีกํ์าหนดเอง

การกําหนดเรตติ�งดว้ยฟังกช์ั�น [วธิกีารขา้มภาพ] ชว่ยใหท้า่นสามารถคน้หาภาพที�ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)
ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง)
วธิกีารขา้มภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [การเลอืก/ขอ้ความ] → [เรตติ�ง]

หนา้จอเลอืกคะแนนภาพจะปรากฏขึ�น

1

กดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ เพื�อแสดงภาพที�ตอ้งการใหค้ะแนน จากน ั�นกดตรงกลาง2

เลอืกระดบัของ  (เรตติ�ง) โดยกดดา้นซา้ย/ขวาของปุ่ มควบคมุ จากน ั�นกดที�ตรงกลางปุ่ ม3

กดปุ่ ม MENU เพื�อออกจากหนา้จอการต ั�งคา่คะแนน4
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ต ั�งเรต(คยีก์าํหนดเอง)

กําหนดจํานวน  (เรตติ�ง) ที�ใชไ้ด ้เมื�อใหค้ะแนนภาพ (การจัดอนัดบั) ดว้ยคยีท์ี�กําหนดสําหรับ [เรตติ�ง] โดยใช ้[ ตั�งคา่คยีกํ์าหนด
เอง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เรตติ�ง
กําหนดฟังกช์ั�นที�ใชบ้อ่ยไปยงัปุ่ ม (ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [การเลอืก/ขอ้ความ] → [ต ั�งเรต(คยีก์าํหนดเอง)]1

ทาํเครื�องหมาย  (เครื�องหมายถกู) ที�จาํนวน  (เรตติ�ง) ที�ทา่นตอ้งการใช้

ทา่นสามารถเลอืกตวัเลขที�ทําเครื�องหมายไว ้เมื�อตั�งคา่ [เรตติ�ง] โดยใชค้ยีกํ์าหนดเอง

2
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การหมนุภาพ (หมนุ)

หมนุภาพที�บนัทกึไวใ้นทศิทางทวนเข็มนาฬกิา

หมายเหตุ
แมว้า่ทา่นหมนุไฟลภ์าพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหวจะแสดงในแนวนอนบนจอภาพของกลอ้ง

ทา่นอาจไมส่ามารถหมนุภาพที�ถา่ยโดยผลติภณัฑอ์ื�น

ขณะดภูาพที�หมนุบนเครื�องคอมพวิเตอร ์ภาพอาจแสดงในทศิทางเดมิ ทั�งนี�ข ึ�นอยู่�กบัซอฟตแ์วร์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

แสดงภาพที�ตอ้งการหมนุ จากน ั�นเลอืก MENU → (เลน่) → [แกไ้ข] → [หมนุ]1

กดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ

ภาพจะหมนุทวนเข็มนาฬกิา ภาพจะหมนุเมื�อทา่นกดที�ตรงกลางปุ่ ม  
เมื�อทา่นหมนุภาพหนึ�งครั�ง ภาพจะยงัคงหมนุอยูแ่มเ้มื�อปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ลว้

2
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บนัทกึภาพนิ�ง

เก็บภาพบรรยากาศที�เลอืกในภาพเคลื�อนไหวเพื�อจัดเก็บเป็นภาพนิ�ง อนัดบัแรกใหถ้า่ยภาพเคลื�อนไหว จากนั�นหยดุภาพเคลื�อนไหวไว ้
ชั�วคราวในระหวา่งการแสดงภาพเพื�อเก็บภาพชว่งเวลาที�มั�นใจแลว้ที�อาจจะพลาดไปขณะถา่ยภาพนิ�ง แลว้จัดเก็บเป็นภาพนิ�ง

คาํแนะนํา
เมื�อใช ้[ สลบั JPEG/HEIF] ทา่นสามารถเลอืกรปูแบบไฟลใ์นการบนัทกึภาพนิ�งเป็น JPEG หรอื HEIF ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพเคลื�อนไหว
การเปิดดภูาพเคลื�อนไหว
สลบั JPEG/HEIF (บนัทกึภาพนิ�ง)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

แสดงภาพเคลื�อนไหวที�ทา่นตอ้งการจบัเป็นภาพนิ�ง1

MENU →  (เลน่) → [แกไ้ข] → [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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สลบั JPEG/HEIF (บนัทกึภาพนิ�ง)

เปลี�ยนรปูแบบไฟล ์(JPEG / HEIF) สําหรับภาพนิ�งที�ถา่ยดว้ย [บนัทกึภาพนิ�ง]
ทา่นสามารถดแูละแกไ้ขไฟล ์JPEG ในสภาพแวดลอ้มระบบตา่งๆ ได ้รปูแบบ HEIF ใหป้ระสทิธภิาพในการบบีอดัขอ้มลูสงู กลอ้ง
สามารถบนัทกึภาพดว้ยคณุภาพสงูและมขีนาดไฟลเ์ล็กในรปูแบบ HEIF ทา่นอาจไมส่ามารถดหูรอืแกไ้ขไฟล ์HEIF ได ้ซึ�งขึ�นอยูก่บั
คอมพวิเตอรห์รอืซอฟตแ์วร ์นอกจากนี� ในการเลน่ภาพนิ�งในรปูแบบ HEIF สภาพแวดลอ้มของระบบจะตอ้งรองรับ HEIF ดว้ย ทา่น
สามารถรับชมภาพนิ�งที�มคีณุภาพสงูไดโ้ดยการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัทวีผีา่น HDMI

รายละเอยีดรายการเมนู
JPEG:
ทําการปรับแตง่ทางดจิติอลสําหรับไฟล ์RAW แลว้บนัทกึเป็นรปูแบบ JPEG การตั�งคา่นี�ใหค้วามสําคญักบัความเขา้กนัได ้
HEIF(4:2:0):
ทําการปรับแตง่ทางดจิติอลสําหรับไฟล ์RAW แลว้บนัทกึเป็นรปูแบบ HEIF (4:2:0) การตั�งคา่นี�ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพของภาพและ
ประสทิธภิาพในการบบีอดัขอ้มลู
HEIF(4:2:2):
ทําการปรับแตง่ทางดจิติอลสําหรับไฟล ์RAW แลว้บนัทกึเป็นรปูแบบ HEIF (4:2:2) การตั�งคา่นี�ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพของภาพ

หมายเหตุ

ไฟลภ์าพ HEIF ที�บนัทกึดว้ยกลอ้งนี�จะไมส่ามารถแสดงบนกลอ้งอื�นๆ ที�ไมร่องรับรปูแบบไฟล ์HEIF ระวงัอยา่ลบไฟลภ์าพ HEIF โดยไมต่ั�งใจ
ดว้ยการฟอรแ์ม็ตการด์หน่วยความจําหรอืการลบไฟล์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บนัทกึภาพนิ�ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [แกไ้ข] → [ สลบั JPEG/HEIF] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การคดัลอกภาพจากการด์หนว่ยความจาํหนึ�งไปยงัอกีชุดหนึ�ง (คดัลอก)

ทา่นสามารถคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบที�เลอืกไวโ้ดยใช ้[เลอืกสื�อสําหรับเลน่] ไปยงัการด์หน่วยความจําในชอ่ง
เสยีบอกีชอ่งหนึ�ง

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเลอืกประเภทของภาพที�ตอ้งการแสดงไดโ้ดยการเลอืก MENU →  (เลน่) → [เป้าหมายที�เลน่] → [โหมดดภูาพ]

หมายเหตุ
หากคดัลอกภาพในกลุม่ ภาพที�คดัลอกจะไมแ่สดงเป็นกลุม่ในการด์หน่วยความจําปลายทาง

หากคดัลอกภาพที�ป้องกนัไว ้การป้องกนันั�นจะถกูยกเลกิในการด์หน่วยความจําปลายทาง

การคดัลอกภาพจํานวนมาก อาจตอ้งใชเ้วลานาน ใชแ้บตเตอรี�ที�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอ

ในการคดัลอกภาพเคลื�อนไหว การด์หน่วยความจําปลายทางจะตอ้งรองรับรปูแบบการบนัทกึของภาพเคลื�อนไหวดงักลา่วดว้ย ถา้ไมส่ามารถคดั
ลอกภาพเคลื�อนไหวได ้จะมขีอ้ความแสดงขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

การสลบัไปมาระหวา่งภาพนิ�งกบัภาพเคลื�อนไหว (โหมดดภูาพ)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [แกไ้ข] → [คดัลอก]

เนื�อหาทั�งหมดที�ระบวุนัที�วนัเดยีวกนัหรอือยูใ่นโฟลเดอรท์ี�กําลงัแสดงอยูใ่นขณะนั�นจะถกูคดัลอกไปยงัการด์หน่วยความจําในชอ่ง
เสยีบชอ่งอื�น

1
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การลบภาพที�เลอืกไวห้ลายภาพ (ลบ)

ทา่นสามารถลบภาพที�เลอืกไดห้ลายภาพ เมื�อลบภาพออกแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาได ้ยนืยนัภาพที�จะลบไวก้อ่นลว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
ภาพท ั�งหมดยกเวน้ภาพนี�:
ลบภาพทั�งหมดในกลุม่ยกเวน้ภาพที�เลอืก
ภาพท ั�งหมดในกลุม่นี�:
ลบทกุภาพในกลุม่ที�เลอืก
หลายภาพ:
ลบภาพที�เลอืก
(1) เลอืกภาพที�ตอ้งการลบ จากนั�นกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ เครื�องหมาย  (เลอืก) จะแสดงขึ�นในชอ่งกาเครื�องหมาย หากตอ้งการ
ยกเลกิการเลอืก ใหก้ดที�ตรงกลางอกีครั�งเพื�อนําเครื�องหมาย  (เลอืก) ออก
(2) หากตอ้งการลบภาพอื�น ใหทํ้าซํ�าขั�นตอน (1)
(3) MENU → [ตกลง]
ท ั�งหมดในโฟลเดอรน์ี�:
ลบทกุภาพในโฟลเดอรท์ี�เลอืก
ท ั�งหมดของวนัที�น ี�:
ลบภาพทั�งหมดที�ถา่ยในวนัที�เลอืก

คาํแนะนํา
ทําการ [ฟอรแ์มต] เพื�อลบภาพทั�งหมด รวมถงึภาพที�ป้องกนัไว ้

หากตอ้งการใหแ้สดงโฟลเดอรห์รอืวนัที�ที�ตอ้งการ ใหเ้ลอืกโฟลเดอรห์รอืวนัที�ที�ตอ้งการระหวา่งที�กําลงัแสดงภาพโดยทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�:
เลื�อนกา้นปรับ W/T (ซมู) ไปทางดา้น W → เลอืกแถบดา้นซา้ยโดยใชปุ้่ มควบคมุ → เลอืกโฟลเดอรห์รอืวนัที�ที�ตอ้งการโดยใชด้า้นบน/ลา่งของปุ่ ม
ควบคมุ

หากทา่นเลอืกกลุม่ใน [หลายภาพ] ภาพทั�งหมดในกลุม่จะถกูลบ เพื�อเลอืกและลบภาพที�เจาะจงภายในกลุม่ ดําเนนิการ [หลายภาพ] ขณะที�กําลงั
แสดงภาพภายในกลุม่

หมายเหตุ
ภาพที�ป้องกนัไวจ้ะไมส่ามารถลบได ้

รายการเมนูที�สามารถเลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการตั�งคา่ [โหมดดภูาพ] และเนื�อหาที�เลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แสดงเป็นกลุม่
การใชปุ้่ มลบ
ฟอรแ์มต

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เลน่) → [ลบ] → [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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เลน่) → [ลบ] → [หนา้ยนืยนัการลบ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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การดภูาพบนทวีโีดยใชส้าย HDMI

หากตอ้งการดภูาพที�เก็บอยูใ่นผลติภณัฑน์ี�บนจอทวี ีทา่นตอ้งมสีาย HDMI (แยกจําหน่าย) และที�มขีั�วตอ่ HDMI หากตอ้งการราย
ละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัทวีี

“BRAVIA” Sync
เมื�อเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัทวีทีี�รองรับระบบ “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นจะสามารถใชง้านฟังกช์ั�นดภูาพ
ของผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี

หากทา่นตอ่กลอ้งนี�เขา้กบัทวีโีดยใชส้าย HDMI รายการเมนูที�สามารถใชไ้ดจ้ะมจํีากดั

ปิดสวติชผ์ลติภณัฑน์ี�และทวี ี1

เชื�อมตอ่ข ั�ว HDMI ของผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัข ั�วตอ่ HDMI ของทวี ีโดยใชส้าย HDMI (แยกจาํหนา่ย)

ใชส้าย HDMI ที�รองรับขั�วตอ่ HDMI Type-A ของผลติภณัฑแ์ละขั�วตอ่ HDMI ของทวีี

2

เปิดโทรทศันแ์ลว้เปลี�ยนสญัญาณเขา้3

เปิดผลติภณัฑน์ี�

ภาพที�ถา่ยดว้ยผลติภณัฑจ์ะปรากฏบนหนา้จอทวีี

4

เลอืกภาพโดยใชด้า้นขวา/ซา้ยของปุ่ มควบคมุ

จอภาพของกลอ้งนี�ไมต่ดิสวา่งขึ�นบนจอแสดงภาพ
ถา้ปรมิาณแบตเตอรี�ไมป่รากฏขึ�น ใหก้ดปุ่ ม  (ดภูาพ)

5

หลงัจากทําตามขั�นตอนดา้นบนเพื�อเชื�อมตอ่กลอ้งตวันี�กบัทวีแีลว้ ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] →
[ควบคมุสําหรับ HDMI] → [เปิด]

1.

กดปุ่ ม SYNC MENU บนรโีมทคอนโทรลของทวี ีแลว้เลอืกโหมดที�ตอ้งการ2.
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เฉพาะทวีทีี�รองรับระบบ “BRAVIA” Sync เทา่นั�น สามารถใชง้าน SYNC MENU ได ้หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูา
แนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเครื�องทวีี
หากผลติภณัฑทํ์างานไมต่รงตามที�ตอ้งการเพื�อตอบสนองตอ่รโีมทคอนโทรลของทวี ีเมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัทวีขีองผูผ้ลติรายอื�น
โดยใชก้ารเชื�อมตอ่ HDMI ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] → [ควบคมุสําหรับ HDMI] → [ปิด]

คาํแนะนํา
ผลติภณัฑน์ี�เป็นไปตามมาตรฐาน PhotoTV HD เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�รองรับ Sony PhotoTV HD โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) หรอืสาย
USB ทวีจีะไดรั้บการตั�งคา่ใหไ้ดค้ณุภาพของภาพที�เหมาะสําหรับการดภูาพนิ�ง และทา่นจะเพลดิเพลนิกบัการเสนอภาพถา่ยดว้ยคณุภาพที�สงูอยา่ง
น่าทึ�ง

PhotoTV HD ใหภ้าพที�มรีายละเอยีดสงู แสดงสสีนัและรายละเอยีดที�ใกลเ้คยีงกบัภาพถา่ย

หมายเหตุ

อยา่เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชข้ั�วตอ่สญัญาณออกของทั�งคู ่การกระทําดงักลา่วอาจจะทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

อปุกรณบ์างชนดิอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเมื�อตอ่เขา้กบัผลติภณัฑน์ี� ตวัอยา่งเชน่ อาจไมส่ง่สญัญาณวดิโีอหรอืสญัญาณเสยีงออกมา

ใชส้าย HDMI ที�มโีลโก ้HDMI หรอืสาย Sony ของแท ้

เมื�อตั�งคา่ [สญัญาณออก Time Code] ไวท้ี� [เปิด] กลอ้งอาจไมส่ง่ออกภาพไปยงัทวีหีรอือปุกรณบ์นัทกึอยา่งถกูตอ้ง ในกรณีดงักลา่ว ตั�ง
[สญัญาณออก Time Code] ไปที� [ปิด]

หากภาพไมป่รากฏบนหนา้จอทวีอียา่งถกูตอ้ง ใหเ้ลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] → [ ความละเอยีด HDMI] →
[2160p], [1080p] หรอื [1080i] ตามทวีทีี�จะเชื�อมตอ่

ระหวา่งการสง่สญัญาณออกดว้ย HDMI เมื�อทา่นเปลี�ยนจากภาพเคลื�อนไหว 4K เป็นภาพระดบั HD หรอืในทางกลบักนั หรอืเปลี�ยนภาพ
เคลื�อนไหวเป็นอตัราเฟรมอื�นหรอืโหมดสอีื�น หนา้จออาจจะมดืลง ซึ�งอาการเชน่นี�ไมไ่ดแ้สดงวา่กลอ้งทํางานผดิปกติ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ฟอรแ์มต

เมื�อทา่นใชก้ารด์หน่วยความจํากบักลอ้งนี�เป็นครั�งแรก ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง เพื�อประสทิธภิาพที�คงที�ของการด์หน่วย
ความจํา พงึระลกึวา่การฟอรแ์มตจะเป็นการลบขอ้มลูทั�งหมดในการด์หน่วยความจําอยา่งถาวร และไมส่ามารถกูก้ลบัคนืมาได ้บนัทกึ
ขอ้มลูที�มคีา่ลงในคอมพวิเตอร ์ฯลฯ

ความแตกตา่งระหวา่งการฟอรแ์มตดว่นกบัการฟอรแ์มตเต็มรปูแบบ
ควรทําการฟอรแ์มตเต็มรปูแบบเมื�อทา่นรูส้กึวา่ความเร็วในการบนัทกึลงการด์หน่วยความจําหรอืการอา่นจากการด์หน่วยความจําเริ�มชา้ลง
หรอืเมื�อทา่นตอ้งการลบขอ้มลูโดยสมบรูณ ์เป็นตน้
การฟอรแ์มตเต็มรปูแบบใชเ้วลานานกวา่การฟอรแ์มตดว่น เพราะพื�นที�ทั�งหมดของการด์หน่วยความจําจะถกูลบการตั�งคา่

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถยกเลกิการฟอรแ์มตเต็มรปูแบบกอ่นที�จะเสร็จสมบรูณไ์ด ้แมว้า่ทา่นจะยกเลกิการฟอรแ์มตเต็มรปูแบบกลางคนั ขอ้มลูจะถกูลบ ดงันั�น
ทา่นสามารถใชก้ารด์หน่วยความจําในสภาพขณะนั�นได ้

หมายเหตุ

การฟอรแ์มตจะลบขอ้มลูทั�งหมดออกอยา่งถาวร รวมทั�งภาพที�ป้องกนัไวแ้ละการตั�งคา่ที�บนัทกึไว ้(ตั�งแต ่M1 ถงึ M4)

ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึจะตดิสวา่งในระหวา่งที�ทําการฟอรแ์มต หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่ง

ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในกลอ้งนี� หากทา่นฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในคอมพวิเตอร ์การด์หน่วยความจําอาจไมส่ามารถใชไ้ด ้ขึ�นอยูก่บั
รปูแบบของการฟอรแ์มต

การฟอรแ์มตอาจใชเ้วลาสองสามนาท ีขึ�นอยูก่บัการด์หน่วยความจํา

ทา่นไมส่ามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําไดห้ากแบตเตอรี�เหลอืนอ้ยกวา่ 1%

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ฟอรแ์มต] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ1

เลอืก [ตกลง] (การฟอรแ์มตดว่น)

หากทา่นกดปุ่ ม  (ลบ) ขอ้ความแจง้การฟอรแ์มตเต็มรปูแบบจะแสดงขึ�น ทา่นสามารถเริ�มตน้การฟอรแ์มตเต็มรปูแบบไดโ้ดย
การเลอืก [ตกลง]

2
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ต ั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหส้าํคญักบัสื�อบนัทกึ

เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึ [ชอ่ง 1] คอืการตั�งคา่เริ�มตน้ หากไมต่อ้งการเปลี�ยนแปลงการตั�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]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): โหมดบนัทกึภาพ
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ
การเลอืกการด์หน่วยความจําที�ตอ้งการใหแ้สดงภาพ (เลอืกสื�อสําหรับเลน่)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ ต ั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [ใหส้าํคญักบัสื�อบนัทกึ] → ชอ่งเสยีบที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): โหมดบนัทกึภาพ

ทา่นสามารถเลอืกวธิกีารบนัทกึภาพได ้เชน่ บนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หน่วยความจําสองชดุ หรอืบนัทกึภาพประเภทตา่ง ๆ ลงใน
การด์หน่วยความจําสองชดุ

รายการตาํแหนง่การบนัทกึภาพตามโหมดการบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตัิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ ต ั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [โหมดบนัทกึภาพ] → คา่ที�ตอ้งการ1

โหมดบนัทกึภาพ ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�เลอืกใน [ใหส้าํคญักบัสื�อ
บนัทกึ]

ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํอกีชอ่ง
หนึ�ง

ปกติ ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว

บนัทกึพรอ้มกนั ( ) ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง

บนัทกึพรอ้มกนั ( ) ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหว

บ.พรอ้ม ( / ) ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว

จัดเรยีง(
)

ภาพนิ�ง (RAW)/ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง (JPEG)

จัดเรยีง(RAW/HEIF) ภาพนิ�ง (RAW)/ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง (HEIF)

จัดเรยีง(
)

ภาพนิ�ง (JPEG)/ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง (RAW)

จัดเรยีง(HEIF/RAW) ภาพนิ�ง (HEIF)/ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง (RAW)

จัดเรยีง( / ) ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): 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�เปลี�ยน กลอ้งจะเริ�มบนัทกึในชอ่งเสยีบเดมิอกีครั�ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อตั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]

: การบนัทกึภาพ
(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพื�นที�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): เปลี�ยนการด์หน่วยความจํานั�นเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้

เมื�อบนัทกึภาพเดยีวกนัลงในการด์หนว่ยความจาํสองอนัในเวลาเดยีวกนั:

บนัทกึภาพนิ�งโดยตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
บนัทกึภาพเคลื�อนไหวโดยตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บนัทกึพรอ้มกนั ( )]
บนัทกึภาพนิ�งหรอืภาพเคลื�อนไหวโดยตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไปที� [บ.พรอ้ม ( / )]

กลอ้งจะหยดุการบนัทกึพรอ้มกนั เมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม เมื�อถอดการด์หน่วยความจําที�เต็มออก กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลง
ในการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึ�ง  
เมื�อเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มเป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มการบนัทกึพรอ้มกนัดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกไวอ้กีครั�ง

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ ต ั�งคา่สื�อบนัทกึ] → [สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ตวัอยา่งเชน่ เมื�อตั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [บ.พรอ้ม ( / )])

: การบนัทกึพรอ้มกนัใชง้านได ้
: การบนัทกึถกูปิดใชง้าน
: ไมส่ามารถบนัทกึภาพเดยีวกนัพรอ้มกนัได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพื�นที�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�อบนัทกึภาพแยกกนัในการด์หนว่ยความจาํสองอนั ในรปูแบบ RAW และ JPEG/HEIF:

เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF] และตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ดงัตอ่ไปนี�:

[จัดเรยีง( )]
[จัดเรยีง(RAW/HEIF)]
[จัดเรยีง( )]
[จัดเรยีง(HEIF/RAW)]

กลอ้งจะหยดุบนัทกึเมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม เมื�อทา่นถอดการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้ออก กลอ้งจะเริ�มบนัทกึทั�งรปู
แบบ RAW และ JPEG/HEIF ในการด์หน่วยความจําอกีชดุหนึ�ง  
เมื�อทา่นเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้เป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มทําการบนัทกึภาพทั�งสองประเภทแยกกนั
ดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกอกีครั�ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อตั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [จัดเรยีง( )])
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: ภาพจะถกูจัดเรยีงตามรปูแบบไฟล์
: การบนัทกึภาพนิ�งถกูปิดใชง้าน (สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวได)้
: ไมส่ามารถจัดเรยีงภาพได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพื�นที�ไมพ่อ ฯลฯ)
(B): การด์หน่วยความจําถกูถอดออก
(C): ใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไดแ้ลว้

เมื�อการด์หน่วยความจําที�ใชง้านอยูเ่ต็มขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว กลอ้งจะเริ�มบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั

เมื�อบนัทกึภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวแยกกนัในการด์หนว่ยความจาํสองอนั:

เมื�อตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ไวท้ี� [จัดเรยีง( / )]

เมื�อการด์หน่วยความจําอนัใดอนัหนึ�งเต็ม ทั�งภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําอกีอนั  
เมื�อทา่นเปลี�ยนการด์หน่วยความจําที�เต็มแลว้เป็นการด์หน่วยความจําที�บนัทกึได ้กลอ้งจะเริ�มทําการบนัทกึภาพทั�งสองประเภทแยกกนั
ดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกอกีครั�ง

ตวัอยา่งเชน่ เมื�อตั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ไปที� [ชอ่ง 1]  
([โหมดบนัทกึภาพ]: [จัดเรยีง( / )])

: ภาพจะถกูจัดเรยีงตามประเภทของภาพ
: ไมส่ามารถจัดเรยีงภาพได ้

(A): ไมส่ามารถบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําไดอ้กี (เนื�องจากพื�นที�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�จะเปลี�ยน ใหเ้ลอืกชอ่งเสยีบที�ตอ้งการอกีครั�งโดยใช ้[ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]

หากทา่นตอ้งการบนัทกึตอ่เนื�องดว้ยการตั�งคา่ที�เลอืกดว้ย [โหมดบนัทกึภาพ] และ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ] ใหต้ั�งคา่ [สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั]ิ ไปที�
[ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): โหมดบนัทกึภาพ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เลอืกโฟลเดอร ์REC

หากตั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ ภายใต ้[ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร]์ ไวท้ี� [รปูแบบปกต]ิ และม ี2 โฟลเดอรข์ ึ�นไป ทา่นสามารถเลอืกโฟลเดอรใ์น
การด์หน่วยความจําที�จะบนัทกึภาพได ้

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถเลอืกโฟลเดอรเ์มื�อตั�งคา่ [ชื�อโฟลเดอร]์ ภายใต ้[ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร]์ ไวท้ี� [รปูแบบวนัที�]

หากตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ภายใต ้[ ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] ไวท้ี�คา่อื�นซึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ ทา่นสามารถเลอืกโฟลเดอรร์ว่มในการด์หน่วยความจําทั�ง
สองอนัไดเ้ทา่นั�น ถา้ไมม่โีฟลเดอรร์ว่ม ทา่นสามารถสรา้งไดโ้ดยใช ้[แฟ้มภาพใหม]่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร์
แฟ้มภาพใหม่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [เลอืกโฟลเดอร ์REC] → โฟลเดอรท์ ี�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

แฟ้มภาพใหม่

สรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นการด์หน่วยความจําสําหรับบนัทกึภาพนิ�ง โฟลเดอรใ์หมจ่ะถกูสรา้งดว้ยหมายเลขที�เพิ�มขึ�นทลีะ 1 จากหมายเลข
สงูสดุที�ใชใ้นปัจจบุนั ภาพจะถกูบนัทกึในโฟลเดอรท์ี�สรา้งขึ�นใหม่
โฟลเดอรห์นึ�งบรรจภุาพไดส้งูสดุ 4,000 ภาพ เมื�อมภีาพเกนิจํานวนที�โฟลเดอรบ์รรจไุด ้โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึ�นมาเองโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
เมื�อทา่นเสยีบการด์หน่วยความจําที�เคยใชก้บัอปุกรณอ์ื�นลงในผลติภณัฑน์ี�แลว้ทําการถา่ยภาพ โฟลเดอรใ์หมจ่ะสรา้งขึ�นมาเองโดยอตัโนมตัิ

หากตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ภายใต ้[ ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] ไวท้ี�คา่อื�นซึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ จะมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หมท่ี�มหีมายเลขโฟลเดอรม์ากกวา่
โฟลเดอรท์ี�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�นของการด์หน่วยความจําทั�งสองใบที�เสยีบอยูใ่นชอ่งเสยีบไปหนึ�งตวัเลข

หากตั�งคา่ [โหมดบนัทกึภาพ] ภายใต ้[ ตั�งคา่สื�อบนัทกึ] ไวท้ี�คา่อื�นซึ�งไมใ่ช ่[ปกต]ิ และมกีารถา่ยภาพแลว้ โฟลเดอรใ์หมอ่าจถกูสรา้งขึ�นโดย
อตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [แฟ้มภาพใหม]่1
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กูฐ้านขอ้มลูภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

หากประมวลผลไฟลภ์าพบนเครื�องคอมพวิเตอร ์อาจเกดิปัญหากบัไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ ในกรณีดงักลา่ว ภาพในการด์หน่วยความจําจะไม่
แสดงในผลติภณัฑน์ี� หากเกดิปัญหานี�ข ึ�นใหซ้อ่มแซมไฟลโ์ดยใช ้[ กูฐ้านขอ้มลูภาพ]
ภาพที�บนัทกึในการด์หน่วยความจําจะไมถ่กูลบโดย [ กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

หมายเหตุ

ถา้ประจใุนแบตเตอรี�หมดลงอยา่งมาก จะไมส่ามารถซอ่มแซมไฟลฐ์านขอ้มลูภาพได ้ใชแ้บตเตอรี�ที�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ กูฐ้านขอ้มลูภาพ] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ →
[ตกลง]

1
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แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

แสดงจํานวนภาพนิ�งที�สามารถบนัทกึไดแ้ละเวลาที�เหลอือยูสํ่าหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจํา

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ] → ชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจาํที�ตอ้งการ1
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ต ั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร์

กําหนดการตั�งคา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัชื�อโฟลเดอรแ์ละไฟลข์องภาพนิ�งสําหรับการถา่ย

รายละเอยีดรายการเมนู
หมายเลขไฟล:์
ทา่นสามารถตั�งคา่วธิกํีาหนดหมายเลขไฟลใ์หก้บัภาพนิ�ง
[ตอ่เนื�อง]: ไมร่เีซต็หมายเลขไฟลสํ์าหรับแตล่ะโฟลเดอร์
[เริ�มใหม]่: รเีซต็หมายเลขไฟลสํ์าหรับแตล่ะโฟลเดอร์
ต ั�งคา่ชื�อไฟล:์
ทา่นสามารถระบอุกัขระสามตวัแรกของชื�อไฟล์
ชื�อโฟลเดอร:์
ทา่นสามารถตั�งคา่วธิกีารกําหนดชื�อโฟลเดอร์
[รปูแบบปกต]ิ: ตั�งชื�อโฟลเดอรต์าม “หมายเลขโฟลเดอร ์+ MSDCF”  
ตวัอยา่งเชน่: 100MSDCF
[รปูแบบวนัที�]: ตั�งชื�อโฟลเดอรต์าม “หมายเลขโฟลเดอร ์+ ป (ตวัเลขสดุทา้ยของปี)/ดด/วว”  
ตวัอยา่งเชน่: 10010405 (หมายเลขโฟลเดอร:์ 100; วนัที�: 04/05/2021)

คาํแนะนํา

การตั�งคา่สําหรับ [หมายเลขไฟล]์ และ [ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ จะถกูนํามาใชท้ั�งกบัชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2

เมื�อตั�งคา่ [หมายเลขไฟล]์ เป็น [ตอ่เนื�อง] หมายเลขไฟลจ์ะถกูกําหนดอยา่งตอ่เนื�องลงในการด์หน่วยความจําทั�งหมดในชอ่งเสยีบทกุชอ่งแมว้า่
ทา่นจะเปลี�ยนการตั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]

หมายเหตุ
สามารถใชอ้กัขระที�เป็นตวัอกัษรพมิพใ์หญ ่ตวัเลข และเครื�องหมายขดีลา่งสําหรับ [ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ เทา่นั�น ไมส่ามารถใชเ้ครื�องหมายขดีลา่งเป็น
อกัขระตวัแรกได ้

อกัขระสามตวัที�ระบโุดยใช ้[ตั�งคา่ชื�อไฟล]์ จะใชก้บัไฟลท์ี�บนัทกึหลงัจากตั�งคา่แลว้เทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แฟ้มภาพใหม่
การตั�งคา่ไฟล์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [ต ั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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การต ั�งคา่ไฟล์

กําหนดการตั�งคา่สําหรับชื�อไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึไว ้

รายละเอยีดรายการเมนู
หมายเลขไฟล:์
ทา่นสามารถตั�งคา่วธิกํีาหนดหมายเลขไฟลใ์หก้บัภาพเคลื�อนไหว
[ตอ่เนื�อง]: ไมร่เีซต็หมายเลขไฟลแ์มว้า่จะเปลี�ยนการด์หน่วยความจํา
[เริ�มใหม]่: รเีซต็หมายเลขไฟลเ์มื�อเปลี�ยนการด์หน่วยความจํา
รเีซ็ตตวันบัตอ่เนื�อง:
รเีซต็ตวันับภาพตดิตอ่กนัที�ใชเ้มื�อตั�งคา่ [หมายเลขไฟล]์ เป็น [ตอ่เนื�อง]
รปูแบบชื�อไฟล:์
ทา่นสามารถตั�งคา่รปูแบบสําหรับชื�อไฟลภ์าพเคลื�อนไหวได ้
[ปกต]ิ: ชื�อไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจะเริ�มตน้ดว้ย “C” ตวัอยา่งเชน่: C0001
[หวัขอ้]: ชื�อไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจะกลายเป็น “ชื�อ+หมายเลขไฟล”์  
[วนัที� + หวัขอ้]: ชื�อไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจะกลายเป็น “วนัที�+ชื�อ+หมายเลขไฟล”์ 
[หวัขอ้ + วนัที�]: ชื�อไฟลข์องภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึจะกลายเป็น “ชื�อ+วนัที�+หมายเลขไฟล”์
การต ั�งชื�อหวัขอ้:
ทา่นสามารถตั�งชื�อเมื�อตั�งคา่ [รปูแบบชื�อไฟล]์ เป็น [หวัขอ้], [วนัที� + หวัขอ้] หรอื [หวัขอ้ + วนัที�]

คาํแนะนํา
การตั�งคา่สําหรับ [หมายเลขไฟล]์ และ [รปูแบบชื�อไฟล]์ จะถกูนํามาใชท้ั�งกบัชอ่งเสยีบ 1 และชอ่งเสยีบ 2

เมื�อตั�งคา่ [หมายเลขไฟล]์ เป็น [ตอ่เนื�อง] หมายเลขไฟลจ์ะถกูกําหนดอยา่งตอ่เนื�องลงในการด์หน่วยความจําทั�งหมดในชอ่งเสยีบทกุชอ่งแมว้า่
ทา่นจะเปลี�ยนการตั�งคา่ [ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ]

หมายเหตุ
สามารถป้อนไดเ้ฉพาะอกัขระที�เป็นตวัอกัษรตวัเลข และเครื�องหมายสําหรับ [การตั�งชื�อหวัขอ้] สามารถป้อนไดส้งูสดุ 37 อกัขระ

ชื�อที�ระบโุดยใช ้[การตั�งชื�อหวัขอ้] จะใชไ้ดก้บัภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึหลงัจากตั�งคา่แลว้เทา่นั�น

ทา่นไมส่ามารถตั�งคา่วธิกํีาหนดชื�อโฟลเดอรสํ์าหรับภาพเคลื�อนไหวได ้

หากทา่นกําลงัใชก้ารด์หน่วยความจํา SDHC [รปูแบบชื�อไฟล]์ จะถกูล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ

หากทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําที�ใชก้บั [รปูแบบชื�อไฟล]์ ซึ�งถกูตั�งเป็นคา่อยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�ลงในอปุกรณอ์ื�น การด์หน่วยความจําอาจ
ทํางานไมถ่กูตอ้ง

[หวัขอ้]
[วนัที� + หวัขอ้]
[หวัขอ้ + วนัที�]

หากมหีมายเลขที�ไมไ่ดใ้ชเ้นื�องจากการลบไฟล ์และอื�น ๆ หมายเลขเหลา่นี�จะถกูนํามาใชซ้ํ�าเมื�อหมายเลขไฟลภ์าพเคลื�อนไหวถงึ “9999”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร์

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [การต ั�งคา่ไฟล]์ → คา่ที�ตอ้งการ1
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ขอ้มลู IPTC

ทา่นสามารถเขยีนขอ้มลู IPTC* ขณะบนัทกึภาพนิ�งได ้สรา้งและแกไ้ขขอ้มลู IPTC โดยใช ้IPTC Metadata Preset
(https://www.sony.net/iptc/help/) และเขยีนขอ้มลูลงในการด์หน่วยความจําไวล้ว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึขอ้มลู IPTC:
ตั�งคา่วา่จะเขยีนขอ้มลู IPTC ไปยงัภาพนิ�งหรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])

หากทา่นเลอืก [เปิด] ไอคอน  (IPTC) จะแสดงขึ�นบนหนา้จอถา่ยภาพ

ลงทะเบยีนขอ้มลู IPTC :
บนัทกึขอ้มลู IPTC จากการด์หน่วยความจําไปยงักลอ้ง เลอืก [ชอ่ง 1] หรอื [ชอ่ง 2] เป็นการด์หน่วยความจําที�จะอา่นขอ้มลู IPTC

คาํแนะนํา

เมื�อทา่นดภูาพที�มขีอ้มลู IPTC ไอคอน  (IPTC) จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิใีช ้IPTC Metadata Preset โปรดดหูนา้สนับสนุนตอ่ไปนี�  
https://www.sony.net/iptc/help/

หมายเหตุ
เมื�อใดก็ตามที�ทา่นบนัทกึขอ้มลู IPTC ขอ้มลูที�เคยบนัทกึไวใ้นกลอ้งจะถกูเขยีนทบั

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขหรอืตรวจสอบขอ้มลู IPTC ในกลอ้งได ้

หากตอ้งการลบขอ้มลู IPTC ที�บนัทกึไวใ้นกลอ้ง ใหร้เีซต็กลอ้งกลบัสูก่ารตั�งคา่เริ�มตน้

กอ่นที�จะมอบกลอ้งใหผู้อ้ ื�นหรอืใหผู้อ้ ื�นยมืกลอ้ง ใหร้เีซต็กลอ้งเพื�อลบขอ้มลู IPTC

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รเีซต็การตั�งคา่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ขอ้มลู IPTC ประกอบดว้ยลกัษณะเฉพาะของเมตาดาตา้ภาพดจิติอลตามมาตรฐาน International Press Telecommunications Council*

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [ขอ้มลู IPTC] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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ขอ้มลูลขิสทิธิ�

เขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ�ลงบนภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิ�:
ตั�งคา่วา่จะเขยีนหรอืไมเ่ขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ� ([เปิด]/[ปิด])

หากเลอืก [เปิด] ไอคอน  (ลขิสทิธิ�) จะแสดงขึ�นบนหนา้จอถา่ยภาพ

ต ั�งคา่ชื�อชา่งภาพ:
ตั�งชื�อผูถ้า่ยภาพ
ต ั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�:
ตั�งชื�อผูถ้อืลขิสทิธิ�
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�:
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�ปัจจบุนั

หมายเหตุ

ไอคอน  (ลขิสทิธิ�) จะปรากฏขึ�นในระหวา่งการดภูาพที�มขีอ้มลูลขิสทิธิ�

เพื�อป้องกนัการใช ้[ขอ้มลูลขิสทิธิ�] โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดล้า้งคอลมัน ์[ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] และ [ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�]
กอ่นที�จะมอบกลอ้งใหผู้อ้ ื�น หรอืใหผู้อ้ ื�นยมืกลอ้ง

Sony จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปัญหาหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการใชง้าน [ขอ้มลูลขิสทิธิ�]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชแ้ป้นพมิพ์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [ขอ้มลูลขิสทิธิ�] → คา่ที�ตอ้งการ1

เมื�อเลอืก [ต ั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] หรอื [ต ั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�] แป้นพมิพจ์ะปรากฏบนหนา้จอ ป้อนชื�อที�ตอ้งการ

ทา่นสามารถป้อนไดเ้ฉพาะอกัขระที�เป็นตวัเลขและตวัอกัษร และสญัลกัษณสํ์าหรับ [ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ] และ [ตั�งคา่ชื�อเจา้ของ
ลขิสทิธิ�] ทา่นสามารถป้อนตวัพยญัชนะไดส้งูสดุ 46 ตวั

2
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บนัทกึหมายเลขซเีรยีล

เขยีนหมายเลขประจําเครื�อง (Serial Number) ของกลอ้งลงในขอ้มลู Exif เมื�อถา่ยภาพนิ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เขยีนหมายเลขประจําเครื�อง (Serial Number) ของกลอ้งลงในขอ้มลู Exif ของภาพ
ปิด:
ไมเ่ขยีนหมายเลขประจําเครื�อง (Serial Number) ของกลอ้งลงในขอ้มลู Exif ของภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (การถา่ยภาพ) → [ไฟล]์ → [บนัทกึหมายเลขซเีรยีล] → คา่ที�ตอ้งการ1
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ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน

กําหนดเงื�อนไขในการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน

รายละเอยีดรายการเมนู
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน:
ตั�งคา่วา่จะเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนโดยใช ้Wi-Fi หรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
การเชื�อมตอ่:

แสดง QR code หรอื SSID ที�ใชใ้นการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน
ถกูเชื�อมตอ่ตลอดเวลา:
เลอืกวธิกีารเชื�อมตอ่ระหวา่งกลอ้งและสมารท์โฟน ([เปิด]/[ปิด]) 
หากตั�งคา่รายการนี�เป็น [เปิด] เมื�อทา่นเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งทําขั�นตอนการเชื�อมตอ่ที�กลอ้งในภายหลงั
อกี หากตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด] กลอ้งจะเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนเฉพาะเมื�อทําขั�นตอนการเชื�อมตอ่เทา่นั�น

หมายเหตุ
หากตั�งคา่ [ถกูเชื�อมตอ่ตลอดเวลา] ไวท้ี� [เปิด] การใชกํ้าลงัไฟจะมากกวา่เมื�อตั�งคา่ไวท้ี� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่ดว้ย One touch โดยใช ้NFC
การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้QR Code

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น
สง่ไปยงัสมารท์โฟน

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → คา่ที�ตอ้งการ1
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รโีมทควบคมุBluetooth

ทา่นสามารถใชง้านกลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth (แยกจําหน่าย)
เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด] ไวล้ว่งหนา้ โปรดดทูี�คําแนะนําการใชง้าน
รโีมทคอนโทรล Bluetooth

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เปิดใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth
ปิด:
ปิดใชง้านรโีมทคอนโทรล Bluetooth

คาํแนะนํา
การเชื�อมตอ่ Bluetooth จะใชง้านไดข้ณะที�ทา่นใชก้ลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth เทา่นั�น

หมายเหตุ
เมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย ในการใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั�ง

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่ง ๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะ ที�อยูร่ะหวา่งกลอ้งกบัรโีมทคอนโทรล Bluetooth ที�จับคู่
ออกจากบรเิวณนั�น

ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�จะไมส่ามารถใชไ้ดเ้มื�อตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]
การเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัสมารท์โฟน
รโีมทคอนโทรลอนิฟราเรด
โหมดประหยดัพลงังาน

หากฟังกช์ั�นทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหด้หูมายเหตตุอ่ไปนี�และทําการจับคูอ่กีครั�ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth
ยนืยนัวา่ [โหมดเครื�องบนิ] สําหรับกลอ้งถกูตั�งคา่ไปที� [ปิด]
ดําเนนิการ [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] ของกลอ้ง

ที�กลอ้ง ใหเ้ลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [รโีมทควบคมุBluetooth] → [เปิด]

หากไมม่อีปุกรณ ์Bluetooth ที�จับคูก่บักลอ้งอยูใ่นขณะนั�น หนา้จอสําหรับการจับคูต่ามที�อธบิายไวใ้นขั�นตอนที� 2 จะปรากฏขึ�น

1

ที�กลอ้ง ใหเ้ลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [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�งในอนาคตโดยการตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

4
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั�งคา่ Bluetooth

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กด WPS

หากจดุเชื�อมตอ่มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ลงในผลติภณัฑน์ี�ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นและการตั�งคา่ที�ใชง้านไดข้องจดุเชื�อมตอ่จากคําแนะนําการใชง้านของจดุเชื�อมตอ่ หรอืตดิตอ่ผูด้แูลระบบ
จดุเชื�อมตอ่

หมายเหตุ

[กด WPS] ทํางานเมื�อตั�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]

อาจไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ไดห้รอืระยะการสื�อสารอาจจะสั�นลง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม เชน่ ชนดิวสัดขุองผนังและสิ�งกดีขวาง หรอื
คลื�นวทิยรุะหวา่งผลติภณัฑแ์ละจดุเชื�อมตอ่ ถา้เกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหเ้ปลี�ยนตําแหน่งผลติภณัฑไ์ปที�อื�น หรอืขยบัผลติภณัฑเ์ขา้ใกลจ้ดุเชื�อมตอ่
ใหม้ากขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [Wi-Fi] → [กด WPS]1

กดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนจดุเชื�อมตอ่เพื�อที�จะเชื�อมตอ่2
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ต ั�งคา่จดุเชื�อมตอ่

ทา่นสามารถบนัทกึจดุเชื�อมตอ่ไดด้ว้ยตนเอง กอ่นเริ�มกระบวนการ ใหต้รวจสอบชื�อ SSID ของจดุเชื�อมตอ่ ระบบความปลอดภยั และรหสั
ผา่น อปุกรณบ์างประเภทอาจถกูตั�งรหสัผา่นไวล้ว่งหนา้แลว้ ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านจดุเชื�อมตอ่ หรอืปรกึษาผู ้
ดแูลระบบของจดุเชื�อมตอ่

รายการต ั�งคา่อื�นๆ
ทา่นอาจตอ้งการตั�งคา่รายการอื�นๆ เพิ�มเตมิ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานะหรอืวธิตีั�งคา่จดุเชื�อมตอ่ของทา่น

WPS PIN:
แสดงรหสั PIN ที�ใสใ่นอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
การเชื�อมตอ่ที�เลอืกกอ่น:
เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด]
ต ั�งคา่ IP Address:

MENU →  (เครอืขา่ย) → [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�ไมม่รีปู  (สญัลกัษณก์ญุแจ) ไมจํ่าเป็นตอ้งระบรุหสัผา่น

3

เลอืก [ตกลง]4
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เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [แมนนวล]
IP Address:
หากทา่นใสท่ี�อยู ่IP ดว้ยตวัเอง ใหใ้สท่ี�อยูท่ี�กําหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวยเ์ร ิ�มตน้/เซริฟ์เวอรP์rimary DNS/เซริฟ์เวอร ์Second DNS:
ถา้ทา่นตั�งคา่ [ตั�งคา่ IP Address] ไวท้ี� [แมนนวล] ใหใ้สท่ี�อยูแ่ตล่ะแหง่ตามสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

หมายเหตุ

หากในอนาคตตอ้งการใหค้วามสําคญักบัจดุเชื�อมตอ่ที�บนัทกึไว ้ใหต้ั�ง [การเชื�อมตอ่ที�เลอืกกอ่น] ไวท้ี� [เปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กด WPS

การใชแ้ป้นพมิพ์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ยา่นความถี� Wi-Fi (รุน่ที�รองรบั 5 GHz)

ตั�งคา่ยา่นความถี�สําหรับการสื�อสารดว้ย Wi-Fi [5GHz] มคีวามเร็วในการสื�อสารเร็วกวา่และมกีารถา่ยโอนขอ้มลูที�คงที�กวา่ [2.4GHz]การ
ตั�งคา่ [ยา่นความถี� Wi-Fi] จะสง่ผลถงึการถา่ยโอนขอ้มลูกบัสมารท์โฟน การควบคมุจากระยะไกลดว้ยสมารท์โฟน และฟังกช์ั�นควบคมุ
ระยะไกลดว้ย PC ผา่นการเชื�อมตอ่ Wi-Fi Direct

รายละเอยีดรายการเมนู
2.4GHz/5GHz

หมายเหตุ

หากมจีดุเชื�อมตอ่ทั�ง 2.4 GHz และ 5 GHz ที�ม ีSSID และรปูแบบการเขา้รหสัขอ้มลูเดยีวกนั จดุเชื�อมตอ่ที�มสีญัญาณวทิยแุรงกวา่จะปรากฏขึ�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [Wi-Fi] → [ยา่นความถี� Wi-Fi] → คา่ที�ตอ้งการ1
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แสดงขอ้มลู Wi-Fi

แสดงขอ้มลู Wi-Fi สําหรับกลอ้ง เชน่ MAC address, IP address เป็นตน้

คาํแนะนํา
ขอ้มลูอื�น ๆ นอกเหนอืจาก MAC address จะแสดงขึ�นภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�
ตั�งคา่ [ฟังกช์ั�น FTP] ภายใต ้[ฟังกช์ั�นการโอน FTP] ไปที� [เปิด] และมกีารเชื�อมตอ่ Wi-Fi แลว้
ตั�งคา่ [PC รโีมท] ไปที� [เปิด] และตั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] ไปที� [จดุเชื�อม Wi-Fi] ภายใต ้[ฟังกช์ั�น PC รโีมท] และมกีารเชื�อมตอ่ Wi-Fi
แลว้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [Wi-Fi] → [แสดงขอ้มลู Wi-Fi]1
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รเีซ็ต SSID/รหสัลบั

เมื�อเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนหรอืสรา้งการเชื�อมตอ่ Wi-Fi Direct กบัคอมพวิเตอร ์ผลติภณัฑน์ี�จะใชข้อ้มลูการเชื�อมตอ่รว่มกบัอปุกรณท์ี�ได ้
รับสทิธิ�ในการเชื�อมตอ่ ถา้ตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่

หมายเหตุ
หากทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟนหลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งตั�งคา่ใหก้บัสมารท์โฟนอกีครั�ง

หากทา่นเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัคอมพวิเตอรด์ว้ย Wi-Fi Direct หลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งกําหนดการตั�งคา่ของคอมพวิเตอร์
ใหม่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน
การสั�งงานกลอ้งจากคอมพวิเตอร ์(ฟังกช์ั�น PC รโีมท)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [Wi-Fi] → [รเีซ็ต SSID/รหสัลบั] → [ตกลง]1
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การต ั�งคา่ Bluetooth

ควบคมุการตั�งคา่ในการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนหรอื รโีมทคอนโทรล Bluetooth ผา่นการเชื�อมตอ่ Bluetooth
หากทา่นตอ้งการจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟนเพื�อใชง้านฟังกช์ั�นการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง โปรดดทูี� “ ขอ้มลูตําแหน่ง ”
หากทา่นตอ้งการจับคูเ่พื�อใชร้โีมทคอนโทรล Bluetooth โปรดดทูี� “ รโีมทควบคมุBluetooth ”

รายละเอยีดรายการเมนู
ฟงักช์ ั�น Bluetooth:
ตั�งคา่วา่จะสั�งงานฟังกช์ั�น Bluetooth ของกลอ้งหรอืไม ่(เปิด/ปิด)
การจบัคู:่
แสดงหนา้จอสําหรับการจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟนหรอืรโีมทคอนโทรล Bluetooth
แสดง device address:
แสดงหมายเลข BD ของกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ขอ้มลูตําแหน่ง
รโีมทควบคมุBluetooth

เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [Bluetooth] → เลอืกรายการเมนแูลว้ต ั�งคา่พารามเิตอรท์ ี�ตอ้งการ1
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LAN มสีาย(USB-LAN)

กําหนดคา่ระบบ LAN แบบใชส้ายทา่นสามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัเครอืขา่ยผา่น LAN แบบผา่นสายได ้โดยการตอ่อะแดปเตอร์
แปลง USB-LAN ที�มจํีาหน่ายตามทอ้งตลาดเขา้กบัขั�วตอ่ USB Type-C ของผลติภณัฑน์ี�

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่ IP Address:

ตั�งวา่จะกําหนดที�อยู ่IP สําหรับระบบ LAN แบบใชส้ายโดยอตัโนมตัหิรอืดว้ยตวัเอง ([อตัโนมตั]ิ/[แมนนวล])
แสดงขอ้มลู LAN มสีาย:
แสดงขอ้มลู LAN แบบใชส้ายสําหรับกลอ้งนี� เชน่ ที�อยู ่MAC หรอืที�อยู ่IP

IP Address:
หากทา่นใสท่ี�อยู ่IP ดว้ยตวัเอง ใหใ้สท่ี�อยูท่ี�กําหนดไว ้
Subnet Mask/เกตเวยเ์ร ิ�มตน้/เซริฟ์เวอรP์rimary DNS/เซริฟ์เวอร ์Second DNS:
ถา้ทา่นตั�งคา่ [ ตั�งคา่ IP Address] ไวท้ี� [แมนนวล] ใหใ้สท่ี�อยูแ่ตล่ะแหง่ตามสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

คาํแนะนํา
ขอแนะนําใหใ้ชอ้ะแดปเตอรอ์เีทอรเ์น็ตระดบักกิะบติสําหรับการเชื�อมตอ่กบั USB Type-C

หมายเหตุ

การใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลง USB-LAN บางชนดิอาจทําใหไ้มส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชแ้ป้นพมิพ์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [LAN มสีาย] → คา่ที�ตอ้งการ1
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โหมดเครื�องบนิ

ขณะที�ทา่นอยูบ่นเครื�องบนิหรอืที�อื�น ๆ ทา่นสามารถปิดฟังกช์ั�นที�เกี�ยวกบัการทํางานไรส้ายทั�งหมดไดช้ั�วคราว รวมถงึ Wi-Fi

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตวัเลอืกเครอืขา่ย] → [โหมดเครื�องบนิ] → คา่ที�ตอ้งการ

หากตั�ง [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] รปูเครื�องบนิจะปรากฏบนหนา้จอ

1
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แกไ้ขชื�ออปุกรณ์

ทา่นสามารถเปลี�ยนชื�อของอปุกรณสํ์าหรับการเชื�อมตอ่ Wi-Fi Direct, [PC รโีมท] หรอื Bluetooth ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กด WPS

ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่
การสั�งงานกลอ้งจากคอมพวิเตอร ์(ฟังกช์ั�น PC รโีมท)
การใชแ้ป้นพมิพ์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตวัเลอืกเครอืขา่ย] → [แกไ้ขชื�ออปุกรณ]์1

เลอืกชอ่งใสข่อ้ความ จากน ั�นใสช่ื�ออปุกรณ ์→ [ตกลง]2
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การนําเขา้ใบรบัรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรบัรองหลกั)

นําเขา้ใบรับรองหลกัที�จําเป็นในการตรวจสอบเซริฟ์เวอรจ์ากการด์หน่วยความจํา ใชฟั้งกช์ั�นนี�สําหรับการสื�อสารที�เขา้รหสัระหวา่งการโอน
FTP
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดด ู“FTP Help Guide” 
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตวัเลอืกเครอืขา่ย] → [นําเขา้ใบรบัรองหลกั]1
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ILME-FX3

ความปลอดภยั (IPsec)

เขา้รหสัขอ้มลูเมื�อกลอ้งและคอมพวิเตอรส์ื�อสารกนัผา่นการเชื�อมตอ่ LAN แบบใชส้ายหรอื Wi-Fi

รายละเอยีดรายการเมนู
IPsec:
ตั�งคา่วา่จะใชฟั้งกช์ั�น [ความปลอดภยั (IPsec)] หรอืไม ่([เปิด]/[ปิด])
IP Address ปลายทาง:
ตั�งคา่ IP address ของอปุกรณท์ี�จะเชื�อมตอ่โดยใชฟั้งกช์ั�น [ความปลอดภยั (IPsec)]
คยีท์ ี�แชรก์นั:
ตั�งคา่คยีท์ี�แชรก์นัใชโ้ดยฟังกช์ั�น [ความปลอดภยั (IPsec)]

หมายเหตุ
ใชอ้กัขระที�เป็นตวัเลขและตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณอ์ยา่งนอ้ยแปดตวัและไมเ่กนิ 20 ตวัสําหรับ [คยีท์ี�แชรก์นั]

สําหรับการสื�อสาร IPsec อปุกรณท์ี�ตอ้งการเชื�อมตอ่จะตอ้งรองรับ IPsec  
อาจไมส่ามารถทําการสื�อสารไดห้รอืความเร็วในการสื�อสารอาจลดลง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ์

ในกลอ้งนี� IPsec จะทํางานในโหมดขนสง่เทา่นั�นและใช ้IKEv2  
อลักอรทิมึคอื AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192 
การรับรองจะหมดอายหุลงัจาก 24 ชั�วโมง

การสื�อสารที�เขา้รหสัสามารถทําไดก้บัอปุกรณท์ี�กําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งเทา่นั�น การสื�อสารกบัอปุกรณอ์ื�นจะไมถ่กูเขา้รหสั

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการกําหนดคา่ IPsec โปรดปรกึษาผูด้แูลระบบของเครอืขา่ยสําหรับอปุกรณ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชแ้ป้นพมิพ์

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ตวัเลอืกเครอืขา่ย] → [ความปลอดภยั (IPsec)] → คา่ที�ตอ้งการ1
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รเีซ็ตต ั�งคา่เครอืขา่ย

รเีซต็การตั�งคา่เครอืขา่ยทั�งหมดใหก้ลบัสูก่ารตั�งคา่เริ�มตน้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ตวัเลอืกเครอืขา่ย] → [รเีซ็ตต ั�งคา่เครอืขา่ย] → [ตกลง]1
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ฟงักช์ ั�นการโอน FTP

ทา่นสามารถตั�งคา่การถา่ยโอนภาพโดยใชเ้ซริฟ์เวอร ์FTP หรอืถา่ยโอนภาพไปยงัเซริฟ์เวอร ์FTP ทั�งนี�จะตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบั
เซริฟ์เวอร ์FTP
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดด ู“FTP Help Guide” 
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การนําเขา้ใบรับรองหลกัลงในกลอ้ง (นําเขา้ใบรับรองหลกั)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ฟงักช์ ั�นการโอน FTP] → 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

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [หนา้จอ] → [ความสวา่งหนา้จอ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เวลาเร ิ�มประหยดัพง.

ตั�งรอบระยะเวลาใหเ้ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังานโดยอตัโนมตัเิมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน เพื�อป้องกนัแบตเตอรี�เสื��อมประสทิธภิาพ หาก
ตอ้งการกลบัสูโ่หมดถา่ยภาพ ใหใ้ชง้านกลอ้ง เชน่ กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง

รายละเอยีดรายการเมนู
ปิด/30 นาท/ี5 นาท/ี2 นาท/ี1 นาท/ี10 วนิาที

หมายเหตุ
ปิดผลติภณัฑเ์มื�อไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน

ฟังกช์ั�นประหยดัพลงังานจะปิดใชง้านในสถานการณต์อ่ไปนี�:
ขณะที�กําลงัชารจ์ไฟผา่น USB
ขณะเปิดดภูาพสไลดโ์ชว์
ขณะถา่ยโอนขอ้มลูผา่น FTP
ขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
ขณะเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอืทวีี
ขณะที�ตั�งคา่ [รโีมทควบคมุ IR] ไวท้ี� [เปิด]
เมื�อตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] ไวท้ี� [เปิด]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกต ั�งเปิดปิด] → [เวลาเร ิ�มประหยดัพง.] → คา่ที�ตอ้งการ1
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อณุหภมูปิิดอตัโนมตั ิ

ตั�งคา่อณุหภมูขิองกลอ้งที�จะสั�งงานใหก้ลอ้งปิดสวติชเ์องโดยอตัโนมตัใินขณะถา่ยภาพ เมื�อตั�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�องจากในขณะที�กลอ้งเริ�มบนัทกึจนกระทั�งกลอ้งหยดุทําการบนัทกึ

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 25°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 120 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 90 นาที
อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (HD): ประมาณ 90 นาที
ระยะเวลาบนัทกึตอ่เนื�องสําหรับภาพเคลื�อนไหว (4K): ประมาณ 90 นาที
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type
A หนึ�งชดุ เมื�อเปิดจอภาพ)
4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress
Type A หนึ�งชดุ เมื�อเปิดจอภาพ)

หมายเหตุ
แมว้า่ไดต้ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ี� [สงู] ก็ตาม แตร่ะยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดอ้าจไมเ่ปลี�ยนแปลง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
หรอือณุหภมูขิองกลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกต ั�งเปิดปิด] → [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ควบคมุพดัลม (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งวธิกีารควบคมุสําหรับพัดลมระบายความรอ้น ซึ�งจะรักษาอณุหภมูกิลอ้งไมใ่หส้งูขึ�น

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ใชง้านพัดลมระบายความรอ้นโดยอตัโนมตัติามอณุหภมูภิายในของกลอ้ง
นอ้ยที�สดุ:
ใชง้านพัดลมระบายความรอ้นพรอ้มกบัลดเสยีงการทํางาน เวน้แตอ่ณุหภมูภิายในของกลอ้งจะเกนิอณุหภมูริะดบัหนึ�ง
ปิดในการบนัทกึ:
ไมใ่ชง้านพัดลมระบายความรอ้นขณะบนัทกึภาพเคลื�อนไหว เวน้แตอ่ณุหภมูภิายในของกลอ้งจะเกนิอณุหภมูริะดบัหนึ�ง พัดลมจะหมนุ
ดว้ยความเร็วสงูสดุเมื�อไมไ่ดบ้นัทกึภาพ
ปิดตลอดเวลา:
ไมใ่ชง้านพัดลมระบายความรอ้น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [ ควบคมุพดัลม] → คา่ที�ตอ้งการ1

397



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

คณุภาพการแสดงผล

ทา่นสามารถเปลี�ยนคณุภาพการแสดงผล

รายละเอยีดรายการเมนู
สงู:
แสดงผลดว้ยคณุภาพสงู
ปกต:ิ
แสดงผลดว้ยคณุภาพมาตรฐาน

หมายเหตุ
เมื�อตั�ง [สงู] ไว ้จะสิ�นเปลอืงพลงังานแบตเตอรี�มากกวา่เมื�อตั�ง [ปกต]ิ ไว ้

เมื�ออณุหภมูขิองกลอ้งเพิ�มสงูขึ�น การตั�งคา่อาจจะล็อคไวท้ี� [ปกต]ิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [หนา้จอ] → [คณุภาพการแสดงผล] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เชื�อมตอ่ USB

เลอืกวธิกีารเชื�อมตอ่ USB เมื�อตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ปิด] ไวล้ว่งหนา้
นอกจากนี� เมื�อทา่นตั�งคา่ MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ฟังกช์ั�น PC รโีมท] → [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] เป็น
[USB] ใหต้ั�งคา่ [PC รโีมท] ภายใต ้[ฟังกช์ั�น PC รโีมท] เป็น [ปิด]

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage หรอื MTP โดยอตัโนมตั ิโดยขึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ USB อื�น ๆ ที�จะเชื�อมตอ่
Mass Storage:
ทําการเชื�อมตอ่แบบ Mass Storage ระหวา่งผลติภณัฑน์ี� คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ USB อื�น ๆ
MTP:
ทําการเชื�อมตอ่แบบ MTP ระหวา่งผลติภณัฑน์ี� คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ USB อื�น ๆ

เป้าหมายในการเชื�อมตอ่คอืการด์หน่วยความจําที�อยูใ่นชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1

หมายเหตุ

อาจใชเ้วลาครูห่นึ�งในการเชื�อมตอ่ระหวา่งผลติภณัฑน์ี�กบัเครื�องคอมพวิเตอรเ์มื�อตั�งคา่ [เชื�อมตอ่ USB] ไวท้ี� [อตัโนมตั]ิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [USB] → [เชื�อมตอ่ USB] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่ USB LUN

เพิ�มระดบัความเขา้กนัไดโ้ดยจํากดัฟังกช์ั�นของการเชื�อมตอ่ USB

รายละเอยีดรายการเมนู
หลายตวั:
โดยปกตจิะใช ้[หลายตวั]
ตวัเดยีว:
ตั�งคา่ [ตั�งคา่ USB LUN] ไปที� [ตวัเดยีว] เฉพาะเมื�อทําการเชื�อมตอ่ไมไ่ดเ้ทา่นั�น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [USB] → [ต ั�งคา่ USB LUN] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เครื�องชารจ์ USB

ตั�งวา่จะจา่ยพลงังานผา่นสาย USB หรอืไมเ่มื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ USB

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
จา่ยพลงังานใหผ้ลติภณัฑผ์า่นสาย USB เมื�อผลติภณัฑเ์ชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ฯลฯ
ปิด:
จะไมม่กีารจา่ยไฟใหก้บัผลติภณัฑผ์า่นสาย USB เมื�อเชื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร ์หรอืในกรณีที�คลา้ยกนั

การทาํงานที�สามารถใชไ้ดข้ณะจา่ยไฟเลี�ยงผา่นสาย USB
ตารางตอ่ไปนี�แสดงการทํางานที�สามารถใชไ้ด/้ไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะจา่ยไฟเลี�ยงผา่นสาย USB

หมายเหตุ
ใสแ่บตเตอรี�เขา้ไปในผลติภณัฑเ์พื�อจา่ยพลงังานผา่นสาย USB

ผลติภณัฑน์ี�ไมส่ามารถรับไฟจา่ยผา่นขั�วตอ่ Multi/Micro USB ได ้ใหใ้ชข้ั�วตอ่ USB Type-C

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [USB] → [เครื�องชารจ์ USB] → คา่ที�ตอ้งการ1

การทาํงาน สามารถใชไ้ด/้ไมส่ามารถใชไ้ด้

การถา่ยภาพ ใชง้านได ้

การเปิดดภูาพ ใชง้านได ้

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi/NFC/Bluetooth ใชง้านได ้

การชารจ์แบตเตอรี� ใชง้านไมไ่ด ้

การเปิดใชง้านกลอ้งโดยไมม่แีบตเตอรี�ใสอ่ยู่ ใชง้านไมไ่ด ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ความละเอยีด HDMI

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัทวีหีรอือปุกรณจ์อภาพโดยใชส้ายสญัญาณ HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นจะสามารถเลอืกความละเอยีดที�จะสง่
จากขั�วตอ่ HDMI ของกลอ้งในระหวา่งการถา่ยหรอืดภูาพนิ�งได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
อตัโนมตั:ิ
กลอ้งจะตรวจจับความละเอยีดของทวีหีรอือปุกรณแ์สดงผลที�เชื�อมตอ่อยู ่และกําหนดความละเอยีดในการสง่สญัญาณภาพใหส้อดคลอ้ง
กนัโดยอตัโนมตัิ
2160p:
สง่สญัญาณออกที�ระดบั 2160p
1080p:
สง่สญัญาณออกที�คณุภาพของภาพระดบั HD (1080p)
1080i:
สง่สญัญาณออกที�คณุภาพของภาพระดบั HD (1080i)

หมายเหตุ
หากภาพแสดงอยา่งไมถ่กูตอ้งเมื�อใชก้ารตั�งคา่ [อตัโนมตั]ิ ใหเ้ลอืก [1080i], [1080p] หรอื [2160p] ตามทวีทีี�เชื�อมตอ่อยู่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] → [ ความละเอยีด HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่ออก HDMI (ภาพเคลื�อนไหว)

ตั�งคา่วดิโีอและเสยีงที�สง่ไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกซึ�งเชื�อมตอ่ผา่น HDMI เมื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว  
ใชส้ายเคเบลิ HDMI ความเร็วสงูระดบัพรเีมยีม (แยกจําหน่าย) ในการสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวระดบั 4K หรอืภาพเคลื�อนไหวแบบ
RAW

รายละเอยีดรายการเมนู
บนัทกึสื�อระหวา่งสง่ HDMI:
กําหนดวา่จะบนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงบนการด์หน่วยความจําของกลอ้งในระหวา่งที�สง่สญัญาณผา่น HDMI หรอืไม่
[เปิด]: บนัทกึภาพเคลื�อนไหวลงบนการด์หน่วยความจําของกลอ้งพรอ้มกบัสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวไปยงัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ผา่น
HDMI ในขณะเดยีวกนั ความลกึของสสํีาหรับการสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวจะขึ�นอยูก่บั [ตั�งคา่การบนัทกึ] ภายใต ้[ ตั�งภาพ
เคลื�อนไหว]
[ปิด(HDMI เทา่นั�น)]: ไมบ่นัทกึภาพเคลื�อนไหวลงในการด์หน่วยความจําของกลอ้ง โดยจะสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวไปยงัอปุกรณท์ี�
เชื�อมตอ่ผา่น HDMI เทา่นั�น
ความละเอยีดสญัญาณออก:
กําหนดความละเอยีดของสญัญาณภาพที�จะสง่ไปยงัอปุกรณอ์ื�นที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI เมื�อตั�งคา่ [บนัทกึสื�อระหวา่งสง่ HDMI] เป็น [เปิด]
และ [สญัญาณออก RAW] เป็น [ปิด]([อตัโนมตั]ิ / [2160p] / [1080p] / [1080i])
ต ั�งออก 4K (HDMI เทา่น ั�น):
กําหนดอตัราเฟรมและความลกึสขีองภาพเคลื�อนไหว 4K ที�จะสง่ไปยงัอปุกรณอ์ื�นที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI เมื�อตั�งคา่ [บนัทกึสื�อระหวา่งสง่
HDMI] เป็น [ปิด(HDMI เทา่นั�น)] และ [สญัญาณออก RAW] เป็น [ปิด] ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p
10bit])
สญัญาณออก RAW:
กําหนดวา่จะสง่ภาพเคลื�อนไหวแบบ RAW ไปยงัอปุกรณอ์ื�นซึ�งรองรับ RAW ที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI หรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
ต ั�งคา่สญัญาณออก RAW:
กําหนดอตัราเฟรมเมื�อสง่ภาพเคลื�อนไหวแบบ RAW ไปยงัอปุกรณอ์ื�นซึ�งรองรับ RAW ที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI ([60p] / [50p] / [30p] /
[25p] / [24p])
เฉดสสีญัญาณออก RAW:
กําหนดชว่งสทีี�ถา่ยทอดไดเ้มื�อสง่ภาพเคลื�อนไหวแบบ RAW ไปยงัอปุกรณอ์ื�นซึ�งรองรับ RAW ที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI ([

] / [ ])
สญัญาณออก Time Code:
กําหนดวา่จะสง่ไทมโ์คด้และยสูเซอรบ์ติไปยงัอปุกรณอ์ื�นที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI หรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
ขอ้มลูไทมโ์คด้จะถกูสง่เป็นขอ้มลูดจิติอล ไมใ่ชเ่ป็นภาพที�แสดงบนหนา้จอ อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูจ่ะสามารถอา้งองิขอ้มลูดจิติอลดงั
กลา่วเพื�อระบขุอ้มลูเวลาได ้
ควบคมุ REC:
กําหนดวา่จะเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึของเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกโดยสั�งงานจากระยะไกลดว้ยการควบคมุที�กลอ้งหรอืไม ่เมื�อ
เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก ([เปิด] / [ปิด])
สญัญาณเสยีง 4ch ออก:
เมื�อบนัทกึเสยีงแบบ 4 ชอ่งสญัญาณ ทา่นสามารถกําหนดรปูแบบของชอ่งสญัญาณเสยีงที�จะสง่ไปยงัอปุกรณอ์ื�นๆ ที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI
ได ้
[CH1/CH2]: สง่สญัญาณเสยีงจากชอ่งสญัญาณ 1 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และจากชอ่งสญัญาณ 2 ไปยงัดา้น R (ขวา)
[CH3/CH4]: สง่สญัญาณเสยีงจากชอ่งสญัญาณ 3 ไปยงัดา้น L (ซา้ย) และจากชอ่งสญัญาณ 4 ไปยงัดา้น R (ขวา)

คาํแนะนํา
เมื�อตั�งคา่ [ควบคมุ REC] เป็น [เปิด],  (STBY) จะแสดงขึ�นเมื�อพรอ้มสง่คําสั�งบนัทกึไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก และ
(REC) จะแสดงขึ�นขณะที�มกีารสง่คําสั�งบนัทกึไปยงัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก

MENU →  (ต ั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] → [ ต ั�งคา่ออก HDMI] → รายการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ1
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แมใ้นกรณีที�แสดงภาพเคลื�อนไหวที�มเีสยีง 4 ชอ่งสญัญาณบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัขั�วตอ่ HDMI ของกลอ้ง สญัญาณเสยีงจะถกูสง่โดยใชก้ารตั�ง
คา่ [สญัญาณเสยีง 4ch ออก]

หมายเหตุ

ภาพยนตร ์RAW ไมส่ามารถบนัทกึบนการด์หน่วยความจําของกลอ้งได ้

ในระหวา่งการถา่ยสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น [บนัทกึสื�อระหวา่งสง่ HDMI] จะล็อคเป็น [เปิด] และ [สญัญาณออก RAW] จะล็อคเป็น [ปิด] ระบบไม่
สามารถสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวระดบั 4K ไปยงัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI โดยที�ไมบ่นัทกึภาพเคลื�อนไหวลงบนการด์หน่วยความจํา และ
ไมส่ามารถสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวแบบ RAW ไดเ้ชน่กนั

เมื�อตั�งคา่ [บนัทกึสื�อระหวา่งสง่ HDMI] เป็น [ปิด(HDMI เทา่นั�น)] หรอืเมื�อกลอ้งสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวแบบ RAW ฟังกช์ั�น [แสดงขอ้มลู
HDMI] จะถกูกําหนดเป็น [ปิด] ชั�วคราว

เมื�อตั�งคา่ [บนัทกึสื�อระหวา่งสง่ HDMI] เป็น [ปิด(HDMI เทา่นั�น)] ตวันับจะไมนั่บเดนิหนา้ (ไมม่กีารนับเวลาการบนัทกึจรงิ) ขณะที�บนัทกึภาพ
เคลื�อนไหวดว้ยเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอก

[ควบคมุ REC] สามารถใชไ้ดก้บัเครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกที�รองรับฟังกช์ั�น [ควบคมุ REC]

เมื�อตั�งคา่ [สญัญาณออก Time Code] เป็น [ปิด] ทา่นจะไมส่ามารถกําหนด [ควบคมุ REC] ได ้

แมเ้มื�อ  (REC) ปรากฏขึ�น เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกอาจทํางานไมถ่กูตอ้ง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั�งคา่หรอืสถานะของเครื�องบนัทกึ/
เครื�องเลน่ ตรวจสอบวา่เครื�องบนัทกึ/เครื�องเลน่ภายนอกทํางานถกูตอ้งหรอืไมก่อ่นใชง้าน

เมื�อตั�งคา่ [สญัญาณออก Time Code] เป็น [เปิด] อาจไมม่กีารสง่ภาพไปยงัทวีหีรอือปุกรณบ์นัทกึอยา่งถกูตอ้ง ในกรณีนี� ใหต้ั�งคา่ [สญัญาณออก
Time Code] ไปที� [ปิด]

ไมส่ามารถสง่สญัญาณเสยีงแบบ 4 ชอ่งสญัญาณไปยงัอปุกรณอ์ื�นๆ ที�เชื�อมตอ่ผา่น HDMI ได ้

แกมมา่จะถกูล็อคเป็น S-Log3 ในระหวา่งการสง่สญัญาณภาพแบบ RAW ทา่นสามารถแสดงภาพดว้ยคอนทราสตเ์ทยีบเทา่คา่แกมมา่ปกตไิดโ้ดย
การตั�งคา่ [ชว่ยแสดง Gamma] เป็น [เปิด] และ [ชนดิชว่ยแสดงGamma] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [S-Log3→709(800%)]

ขณะสง่สญัญาณภาพเคลื�อนไหวแบบ RAW ทา่นจะไมส่ามารถใช ้[วอ่งไว] สําหรับ [ SteadyShot] ได ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

แสดงขอ้มลู HDMI

เลอืกวา่จะแสดงขอ้มลูการถา่ยบนทวีหีรอือปุกรณจ์อภาพหรอืไม ่เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัทวีหีรอือปุกรณอ์ื�นๆ โดยใชส้ายสญัญาณ
HDMI (แยกจําหน่าย)

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
แสดงขอ้มลูถา่ยภาพบนหนา้จอทวีี
ภาพที�บนัทกึและขอ้มลูถา่ยภาพจะแสดงบนหนา้จอทวี ีโดยไมแ่สดงอะไรบนจอภาพของกลอ้ง
ปิด:
ไมแ่สดงขอ้มลูถา่ยภาพบนหนา้จอทวีี
เฉพาะภาพที�บนัทกึเทา่นั�นที�จะแสดงบนหนา้จอทวี ีขณะที�ภาพที�บนัทกึและขอ้มลูถา่ยภาพจะแสดงบนจอภาพของกลอ้ง

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] → [แสดงขอ้มลู HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ควบคมุสาํหรบั HDMI

เมื�อเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีทีี�รองรับ “BRAVIA” Sync โดยใชส้าย HDMI (แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถใชง้านผลติภณัฑน์ี�โดยการ
เล็งรโีมทคอนโทรลของทวีไีปที�ทวีี

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�นอยู่
กบัทวีทีี�ทา่นใชอ้ยู ่หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านที�ใหม้ากบัเครื�องทวีี

เมื�อเชื�อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัทวีขีองผูผ้ลติรายอื�นโดยใชก้ารเชื�อมตอ่ HDMI หากผลติภณัฑทํ์างานไมต่รงตามที�ตอ้งการเมื�อตอบสนอง
รโีมทคอนโทรลของทวี ีใหเ้ลอืก [ควบคมุสําหรับ HDMI] เป็น [ปิด]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [สญัญาณออกนอก] → [ควบคมุสาํหรบั HDMI] → คา่ที�ตอ้งการ1

เชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�เขา้กบัทวีที ี�รองรบั “BRAVIA” Sync

สญัญาณเขา้ของทวีจีะถกูสลบัโดยอตัโนมตั ิและภาพในผลติภณัฑน์ี�จะแสดงขึ�นที�จอทวีี

2

กดปุ่ ม SYNC MENU บนรโีมทคอนโทรลของทวี ี3

ทา่นสามารถควบคมุผลติภณัฑน์ี�ดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีไีด้4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ภาษา 

เลอืกภาษาที�ตอ้งการใชใ้นรายการเมนู คําเตอืน และขอ้ความตา่งๆ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [ทอ้งที�/วนัที�] → [ ภาษา] → ภาษาที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ต ั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา

ทา่นสามารถกําหนดทอ้งที� (สถานที�ที�ทา่นใชก้ลอ้ง) เวลาฤดรูอ้น ([เปิด]/[ปิด]) รปูแบบการแสดงวนัที� รวมถงึวนัที�และเวลาได ้
หนา้จอการตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา จะแสดงขึ�นโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นเปิดใชง้านผลติภณัฑน์ี�เป็นครั�งแรก หรอืเมื�อแบตเตอรี�แบบชารจ์
ใหมไ่ดภ้ายในกลอ้งคายประจอุอกจนหมด เลอืกเมนูนี�เมื�อทําการตั�งวนัที�และเวลาหลงัจากครั�งแรก

รายละเอยีดรายการเมนู
ต ั�งคา่ทอ้งที�:
กําหนดทอ้งที�ที�คณุใชก้ลอ้ง
ปรบัเวลาฤดรูอ้น:
เลอืกเวลาฤดรูอ้น [เปิด] / [ปิด]
วนัที�/เวลา:
ตั�งวนัที�และเวลา
รปูแบบวนัที�:
เลอืกรปูแบบการแสดงวนัที�

คาํแนะนํา
หากตอ้งการชารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้ง ใหใ้สแ่บตเตอรี�แลว้ปิดสวติชผ์ลติภณัฑท์ิ�งไว ้24 ชั�วโมงขึ�นไป

ถา้นาฬกิามกีารรเีซต็ทกุครั�งที�ชารจ์แบตเตอรี� อาจเป็นเพราะแบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในกลอ้งเสื�อมประสทิธภิาพ โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิาร

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั�งภาษา วนัที�และเวลา

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ทอ้งที�/วนัที�] → [ต ั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ตวัเลอืก NTSC/PAL

แสดงภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑบ์นทวีรีะบบ NTSC/PAL

หมายเหตุ
เมื�อทา่นดําเนนิการ [ตวัเลอืก NTSC/PAL] และการตั�งคา่ถกูเปลี�ยนจากการตั�งคา่เริ�มตน้ ขอ้ความ "เลอืกใชง้านในระบบ NTSC" หรอื "เลอืกใช ้
งานในระบบ PAL" จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอเริ�มตน้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ทอ้งที�/วนัที�] → [ตวัเลอืก NTSC/PAL] → [ตกลง]1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

สญัญาณเสยีง

เลอืกวา่จะใหผ้ลติภณัฑส์ง่เสยีงหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
เสยีงจะดงัขึ�น เชน่ เมื�อปรับโฟกสัไดสํ้าเร็จโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึ�งหนึ�ง เป็นตน้
ปิด:
ไมม่เีสยีง

คาํแนะนํา
เมื�อตั�งคา่ [โหมดไรเ้สยีง] เป็น [เปิด], [สญัญาณเสยีง] จะถกูล็อคไวท้ี� [ปิด]

หมายเหตุ

ถา้ตั�งคา่ [ โหมดโฟกสั] ไวท้ี� [AF ตอ่เนื�อง] กลอ้งจะไมส่ง่เสยีงบปีขณะโฟกสัไปยงัวตัถุ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกเสยีง] → [สญัญาณเสยีง] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ไฟสถานะบนัทกึ

ตั�งคา่วา่จะใหเ้ปิดไฟบนัทกึภาพระหวา่งการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวหรอืไม่

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิดท ั�งหมด:
เปิดไฟบนัทกึภาพทกุดวง
ปิดไฟหนา้เทา่น ั�น:
ไมเ่ปิดไฟบนัทกึภาพดา้นหนา้ แตเ่ปิดไฟบนัทกึภาพดา้นหลงัและปุ่ ม REC (การบนัทกึ)
ปิดท ั�งหมด:
ไมเ่ปิดไฟบนัทกึภาพเลย

คาํแนะนํา
เปลี�ยนการตั�งคา่ไฟบนัทกึภาพเมื�อมวีตัถทุี�สะทอ้นแสง เชน่ แกว้ อยูใ่นทศิทางที�ถา่ยภาพ

ปุ่ ม REC (การบนัทกึ) ที�ดา้นบนจะตดิสวา่งพรอ้มกบัไฟบนัทกึภาพที�ดา้นหลงั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [ไฟสถานะบนัทกึ] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

รโีมทควบคมุ IR

ทา่นสามารถสั�งงานกลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด (แยกจําหน่าย) ได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ยอมใหร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดทํางาน
ปิด:
ไมย่อมใหร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดทํางาน

หมายเหตุ
เลนสห์รอืเลนสฮ์ดูอาจบงัเซน็เซอรอ์นิฟราเรดระยะไกล ที�เป็นตวัรับสญัญาณ ใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดในตําแหน่งที�สญัญาณสามารถไปถงึ
ผลติภณัฑไ์ด ้

เมื�อตั�ง [รโีมทควบคมุ IR] ไวท้ี� [เปิด] ผลติภณัฑจ์ะไมเ่ปลี�ยนเป็นโหมดประหยดัพลงังาน ตั�งคา่ [ปิด] หลงัจากใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด

รโีมทคอนโทรลอนิฟราเรดจะไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะตั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] เป็น [เปิด]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [รโีมทควบคมุ IR] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั ิ

กําหนดวา่จะปรับเซน็เซอรภ์าพใหเ้หมาะสม (การแมปพกิเซล) โดยอตัโนมตัหิรอืไม ่โดยปกตแิลว้ควรกําหนดฟังกช์ั�นนี�เป็น [เปิด]

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด:
ทําการแมปพกิเซลโดยอตัโนมตัอิยา่งสมํ�าเสมอ เมื�อทา่นปิดกลอ้ง
เสยีงชตัเตอรจ์ะดงัขึ�นในระหวา่งขั�นตอนดงักลา่ว
ปิด:
ไมทํ่าการแมปพกิเซลโดยอตัโนมตัิ

คาํแนะนํา

ถา้ตั�งคา่ [พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั]ิ เป็น [ปิด] ควรทํา [พกิเซลแมปปิ�ง] เป็นประจํา ขอแนะนําใหทํ้าขั�นตอนดงักลา่วหนึ�งครั�งทกุสามวนั

หมายเหตุ

ถา้ไมไ่ดทํ้า [พกิเซลแมปปิ�ง] เป็นประจํา อาจเกดิจดุสวา่งขึ�นในภาพที�บนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
พกิเซลแมปปิ�ง
ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั]ิ → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

พกิเซลแมปปิ�ง

ทา่นสามารถปรับเซน็เซอรภ์าพใหเ้หมาะสม (การแมปพกิเซล) ดว้ยตวัเองได ้ถา้ตั�งคา่ [พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั]ิ เป็น [ปิด] ควรทํา
[พกิเซลแมปปิ�ง] เป็นประจํา ตามขั�นตอนตอ่ไปนี� ขอแนะนําใหทํ้าขั�นตอนดงักลา่วหนึ�งครั�งทกุสามวนั

คาํแนะนํา

ถา้ทา่นเห็นจดุสวา่งในภาพที�บนัทกึบนจอภาพของกลอ้ง ใหทํ้า [พกิเซลแมปปิ�ง] ทนัที

หมายเหตุ

การแมปพกิเซลจะไมส่ามารถทําไดเ้มื�อแบตเตอรี�เหลอืนอ้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตัิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → เลอืก [พกิเซลแมปปิ�ง]1

เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอยนืยนั

การแมปพกิเซลจะเริ�มดําเนนิการ

กลอ้งจะไมส่ามารถทํางานไดใ้นระหวา่งการแมปพกิเซล
กลอ้งจะเริ�มระบบใหมห่ลงัจากที�การแมปพกิเซลเสร็จสมบรูณ์

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

เวอรช์ ั�น

แสดงรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี� ตรวจสอบรุน่ซอฟตแ์วรข์องผลติภณัฑน์ี�เมื�อมกีารอปัเดต เป็นตน้
รวมทั�งแสดงรุน่ของเลนสด์ว้ยถา้ตดิเลนสท์ี�สามารถใชร้ว่มกบัการอปัเดตเฟิรม์แวร์
รุน่ของอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทจ์ะแสดงในพื�นที�เลนสถ์า้ตดิอะแดปเตอรแ์ปลงเมาทท์ี�สามารถใชร้ว่มกบัการอปัเดตเฟิรม์แวร์

หมายเหตุ
การอปัเดตสามารถทําไดเ้ฉพาะเมื�อแบตเตอรี�อยูท่ี�ระดบั  (แถบแสดงสถานะแบตเตอรี�เหลอื 3 แถบ) ขึ�นไป ใชแ้บตเตอรี�ที�ชารจ์มาอยา่ง
เพยีงพอ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (ต ั�งคา่) → [ตวัเลอืกการต ั�งคา่] → [เวอรช์ ั�น]1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

จดัเก็บ/โหลดการต ั�งคา่

ทา่นสามารถบนัทกึ/โหลดการตั�งคา่กลอ้งไปยงั/จากการด์หน่วยความจําได ้ทา่นยงัสามารถโหลดการตั�งคา่จากกลอ้งตวัอื�นในรุน่เดยีวกนั
ได ้

รายละเอยีดรายการเมนู
โหลด:
โหลดการตั�งคา่จากการด์หน่วยความจําไปที�กลอ้งนี�
จดัเก็บ:
บนัทกึการตั�งคา่ลา่สดุของกลอ้งไปยงัการด์หน่วยความจํา
ลบ:
ลบการตั�งคา่ที�บนัทกึบนการด์หน่วยความจํา

การต ั�งคา่ที�ไมส่ามารถบนัทกึได้
ไมส่ามารถบนัทกึพารามเิตอรก์ารตั�งคา่ตอ่ไปนี�โดยใชฟั้งกช์ั�น [จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่] ได ้(รายการเมนูที�ไมม่พีารามเิตอรก์ารตั�งคา่ เชน่
[ขยายโฟกสั] ไมไ่ดอ้ยูใ่นรายการ)

 (การถา่ยภาพ)
ขอ้มลู IPTC
ขอ้มลูลขิสทิธิ�

 (ระดบัแสง/ส)ี
ตั�งคา่แฟลชภายนอก

สมดลุยแ์สงสขีาว: กําหนดเอง 1/กําหนดเอง 2/กําหนดเอง 3

 (โฟกสั)
การบนัทกึใบหนา้

 (เครอืขา่ย)
ฟังกช์ั�นการโอน FTP*
กด WPS
ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่
ยา่นความถี� Wi-Fi

ตั�งคา่ IP Address
แกไ้ขชื�ออปุกรณ์
นําเขา้ใบรับรองหลกั
ความปลอดภยั (IPsec)

 (ต ั�งคา่)
ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา

MENU → (ต ั�งคา่) → [รเีซ็ต/บนัทกึต ั�งคา่] → [จดัเก็บ/โหลดการต ั�งคา่] → รายการที�ตอ้งการ1

ทา่นสามารถบนัทกึหรอืโหลดการตั�งคา่ภายใต ้[ฟังกช์ั�นการโอน FTP] โดยการเลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ฟังกช์ั�นการโอน FTP] →
[เก็บ/โหลดตั�งคา่ FTP] หากตอ้งการรายละเอยีด โปรดดทูี� “FTP Help Guide” 
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/

*

416

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/


หมายเหตุ

ทา่นสามารถบนัทกึการตั�งคา่ไดถ้งึ 10 แบบตอ่การด์หน่วยความจํา เมื�อบนัทกึการตั�งคา่ 10 แบบเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถทําการ [จัดเก็บ
ใหม]่ ได ้ลบการตั�งคา่ที�มอียูโ่ดยใช ้[ลบ] หรอืบนัทกึทบัการตั�งคา่เหลา่นั�น

ชอ่งเสยีบ 1 เทา่นั�นใชสํ้าหรับการบนัทกึหรอืโหลดขอ้มลู ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนชอ่งเสยีบปลายทางการบนัทกึ/การโหลดได ้

ทา่นไมส่ามารถโหลดการตั�งคา่จากกลอ้งรุน่อื�นได ้

ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นนี�เพื�อบนัทกึการตั�งคา่ที�ลงทะเบยีนไวก้บั [ บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง] อยา่งไรก็ตาม [จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่] จะไมส่ามารถ
ใชไ้ดเ้มื�อตั�งโหมดถา่ยภาพไวท้ี� [ ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง] เลื�อนปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที�ตําแหน่งอื�นนอกจาก MR ( ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง)
กอ่นที�จะใชฟั้งกช์ั�นนี�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

รเีซ็ตการต ั�งคา่

รเีซต็ผลติภณัฑใ์หก้ลบัคนืสูค่า่เริ�มตน้ ถงึแมว้า่ทา่นจะทําการ [รเีซต็การตั�งคา่] ภาพที�บนัทกึไวจ้ะยงัคงอยู่

รายละเอยีดรายการเมนู
รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง:
กําหนดการตั�งคา่ถา่ยภาพหลกัใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้ การตั�งคา่ทั�งสําหรับทั�งการถา่ยภาพนิ�งและการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะถกู
กําหนดคา่เริ�มตน้
ต ั�งคา่เร ิ�มตน้:
กําหนดการตั�งคา่ทั�งหมดใหเ้ป็นการตั�งคา่เริ�มตน้

หมายเหตุ
ระวงัอยา่ถอดกอ้นแบตเตอรี�ออกขณะรเีซต็

การตั�งคา่ของ [ โปรไฟลภ์าพ] จะไมถ่กูรเีซต็แมเ้มื�อทําการ [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

เครื�องหมายถกูสําหรับ [โปรไฟลภ์าพ] ใน [ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน] จะไมถ่กูรเีซต็เมื�อทา่นใช ้[รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU → (ต ั�งคา่) → [รเีซ็ต/บนัทกึต ั�งคา่] → [รเีซ็ตการต ั�งคา่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ฟงักช์ ั�นที�สามารถใชไ้ดส้าํหรบัสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)

เมื�อใชแ้อปพลเิคชนั Imaging Edge Mobile ของสมารท์โฟน ทา่นสามารถถา่ยภาพพรอ้มสั�งงานกลอ้งโดยใชส้มารท์โฟน หรอืถา่ยโอน
ภาพที�บนัทกึไวใ้นกลอ้งไปยงัสมารท์โฟนได ้
ดาวนโ์หลดและตดิตั�งแอปพลเิคชนั Imaging Edge Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์โฟนของทา่น ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นมี
Imaging Edge Mobile ตดิตั�งไวอ้ยูแ่ลว้ ใหอ้ปัเดตเป็นรุน่ลา่สดุ  
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Imaging Edge Mobile ไดท้ี�หนา้สนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)

หมายเหตุ
ขั�นตอนการใชง้านหรอืการแสดงบนหนา้จออาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัการอพัเกรดเวอรช์ั�นในอนาคต

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้QR Code

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่สมารท์โฟนของทา่นเขา้กบักลอ้งโดยใช ้QR Code ได ้ทา่นสามารถเชื�อมตอ่กลอ้งโดยใชข้ั�นตอนเดยีวกนัสําหรับ
สมารท์โฟน Android, iPhone หรอื iPad

ในการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนของทา่น จะตอ้งใช ้Imaging Edge Mobile ดาวนโ์หลดและตดิตั�งแอปพลเิคชนั Imaging Edge
Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์โฟนของทา่น ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นม ีImaging Edge Mobile ตดิตั�งไวอ้ยูแ่ลว้ ใหอ้ปัเดตเป็น
รุน่ลา่สดุ ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Imaging Edge Mobile ไดท้ี�หนา้สนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)

คาํแนะนํา
เมื�ออา่น QR Code แลว้ SSID (DIRECT-xxxx) และรหสัผา่นของกลอ้งจะถกูลงทะเบยีนไวก้บัสมารท์โฟน ซึ�งจะชว่ยใหท้า่นเชื�อมตอ่สมารท์โฟน
กบักลอ้งไดง้า่ยๆ ผา่น Wi-Fi ในภายหลงั โดยเลอืกกลอ้งจากรายการกลอ้งใน Imaging Edge Mobile(ตั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไวท้ี� [เปิด]
กอ่นลว่งหนา้)

หมายเหตุ

แสดงหนา้จอ QR code บนกลอ้ง

เมื�อใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล:  
MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → ทําขั�นตอนตอ่ไปนี�

ตั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไปที� [เปิด]
สั�งงาน [ การเชื�อมตอ่]

 
เมื�อถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟนของทา่น:  
MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] → [เลอืกบนอปุกรณน์ี�] → เลอืกภาพที�ตอ้งการถา่ยโอน  
หากตอ้งการเลอืกภาพบนสมารท์โฟนของทา่น ใหเ้ลอืก [เลอืกบนสมารท์โฟน]

1

เปิด Imaging Edge Mobile บนสมารท์โฟนของทา่นและเลอืก [เชื�อมตอ่กบักลอ้งใหม]่2

สแกน QR Code ที�แสดงบนกลอ้ง ขณะที�หนา้จอ [เชื�อมตอ่โดยใช ้QR Code กลอ้ง] แสดงอยูท่ ี�สมารท์โฟน

เมื�ออา่น QR Code แลว้ ขอ้ความ [เชื�อมตอ่กบักลอ้ง?] จะแสดงขึ�นบนหนา้จอสมารท์โฟน

3

เลอืก [OK] บนหนา้จอสมารท์โฟน

สมารท์โฟนจะเชื�อมตอ่กบักลอ้ง

4
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อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หาก
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั�น ฟังกช์ั�นการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งจะไมส่ามารถใชง้านได ้

ถา้ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่สมารท์โฟนของทา่นเขา้กบักลอ้งโดยใชฟั้งกช์ั�น NFC หรอื QR Code ได ้ใหใ้ช ้SSID และรหสัผา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)

การใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน
สง่ไปยงัสมารท์โฟน
การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น

เชื�อมตอ่สมารท์โฟนของทา่นเขา้กบักลอ้งโดยใช ้SSID และรหสัผา่น ถา้ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่โดยใช ้NFC หรอื QR code ได ้ทา่น
สามารถเชื�อมตอ่กลอ้งโดยใชข้ั�นตอนเดยีวกนัสําหรับสมารท์โฟน Android, iPhone หรอื iPad

ในการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนของทา่น จะตอ้งใช ้Imaging Edge Mobile ดาวนโ์หลดและตดิตั�งแอปพลเิคชนั Imaging Edge
Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์โฟนของทา่น ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นม ีImaging Edge Mobile ตดิตั�งไวอ้ยูแ่ลว้ ใหอ้ปัเดตเป็น
รุน่ลา่สดุ ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Imaging Edge Mobile ไดท้ี�หนา้สนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)

หมายเหตุ

อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หาก
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั�น ฟังกช์ั�นการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งจะไมส่ามารถใชง้านได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)

แสดงหนา้จอ QR code บนกลอ้ง

เมื�อใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล: 
MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → ทําขั�นตอนตอ่ไปนี�

ตั�งคา่ [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] ไปที� [เปิด]
สั�งงาน [ การเชื�อมตอ่]

 
เมื�อถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟนของทา่น: 
MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] → เลอืกภาพที�ตอ้งการถา่ยโอน

1

กดปุ่ ม  (ลบ) ที�กลอ้งเพื�อสลบัไปยงัหนา้จอ SSID และรหสัผา่น2

เปิด Imaging Edge Mobile บนสมารท์โฟนของทา่นและเลอืก [เชื�อมตอ่กบักลอ้งใหม]่ → [เชื�อมตอ่โดยใช ้SSID/รหสั
ลบักลอ้ง]

3

ป้อนรหสัผา่นที�แสดงขึ�นบนกลอ้ง

สมารท์โฟนจะเชื�อมตอ่กบักลอ้ง

4
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การใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน
สง่ไปยงัสมารท์โฟน

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การเชื�อมตอ่ดว้ย One touch โดยใช ้NFC

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนที�รองรับ NFC ไดโ้ดยนําอปุกรณท์ั�งสองมาสมัผัสกนั

ในการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนของทา่น จะตอ้งใช ้Imaging Edge Mobile ดาวนโ์หลดและตดิตั�งแอปพลเิคชนั Imaging Edge
Mobile ไดจ้ากแอปสโตรข์องสมารท์โฟนของทา่น ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นม ีImaging Edge Mobile ตดิตั�งไวอ้ยูแ่ลว้ ใหอ้ปัเดตเป็น
รุน่ลา่สดุ ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Imaging Edge Mobile ไดท้ี�หนา้สนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)  

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 Imaging Edge Mobile บนสมารท์โฟนของทา่น แลว้คอ่ยๆ เลื�อนสมารท์โฟนเขา้หา  (เครื�องหมาย N) ของกลอ้งนี�
ถา้กลอ้งหรอืสมารท์โฟนอยูใ่นเคส ใหถ้อดเคสออก
ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ั�น NFC บนสมารท์โฟนของทา่น

อาจเกดิการรบกวนสญัญาณวทิยไุดเ้นื�องจากการรับสง่สญัญาณ Bluetooth และการรับสง่สญัญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั หาก
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ไมเ่สถยีร สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปิดฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟน หลงัจากนั�น ฟังกช์ั�นการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบุ

เปิดใชง้านฟงักช์ ั�น NFC ของสมารท์โฟน

สําหรับ iPhone ใหเ้ปิดใช ้Imaging Edge Mobile แลว้เลอืก [เชื�อมตอ่กบักลอ้งใหม]่ → [เชื�อมตอ่ดว้ยกลอ้งผา่น One-touch
(NFC)] เพื�อเปิดใชฟั้งกช์ั�น NFC

1

เตรยีมกลอ้ง

เมื�อใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล:  
ตั�งคา่ MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [เปิด] แลว้ตั�ง
คา่กลอ้งใหไ้ปที�หนา้จอถา่ยภาพ
 
เมื�อถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟนของทา่น:  
ตั�งคา่กลอ้งใหไ้ปที�หนา้จอดภูาพ และแสดงภาพที�ทา่นตอ้งการถา่ยโอน

2

นําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้งประมาณ 1 ถงึ 2 วนิาที

สมารท์โฟนกบักลอ้งจะเชื�อมตอ่กนั

3
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ตําแหน่งจะไมส่ามารถใชง้านได ้

เมื�อตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน ตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไปที� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)
การใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล
ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน
สง่ไปยงัสมารท์โฟน
การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้QR Code

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น
โหมดเครื�องบนิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

425



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

การใชส้มารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล

Imaging Edge Mobile ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยภาพขณะที�ตรวจดรูะยะการถา่ยของกลอ้งจากหนา้จอของสมารท์โฟนได ้เชื�อมตอ่กลอ้ง
เขา้กบัสมารท์โฟนโดยดทูี� "หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง" ที�ดา้นลา่งของหนา้นี� สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นตา่งๆ ที�สามารถสั�งงานจากสมา
รท์โฟนได ้โปรดดทูี�เพจการสนับสนุน Imaging Edge Mobile: https://www.sony.net/iem/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้QR Code

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น
การเชื�อมตอ่ดว้ย One touch โดยใช ้NFC

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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สง่ไปยงัสมารท์โฟน

Imaging Edge Mobile ชว่ยใหท้า่นสามารถถา่ยโอนภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว XAVC S ภาพเคลื�อนไหวสโลวโ์มชั�น หรอืภาพเคลื�อนไหว
ควกิโมชั�น ไปยงัสมารท์โฟนและเปิดดไูด ้

รายละเอยีดรายการเมนู
เลอืกบนอปุกรณน์ี�:  
ที�จอภาพของกลอ้ง ใหเ้ลอืกภาพที�ตอ้งการสง่ไปยงัสมารท์โฟนหนึ�งภาพ
(1) เลอืก [ภาพนี�], [ภาพทั�งหมดในกลุม่นี�], [ทั�งหมดของวนัที�นี�] หรอื [หลายภาพ]

ตวัเลอืกที�ปรากฏบนหนา้จออาจแตกตา่งไปตามโหมดดภูาพที�เลอืกในกลอ้ง

(2) ถา้เลอืก [หลายภาพ] ทา่นสามารถเลอืกภาพที�ตอ้งการไดโ้ดยกดที�ตรงกลางปุ่ มควบคมุ จากนั�นกด MENU → [ตกลง]
เลอืกบนสมารท์โฟน:  
แสดงภาพทั�งหมดที�บนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจําของกลอ้งที�สมารท์โฟน

คาํแนะนํา
ในกรณีที�เชื�อมตอ่ดว้ยวธิอีื�นนอกจากการใช ้QR code โปรดดทูี� “หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง” ที�ดา้นลา่งของหนา้นี�

แสดงภาพที�ทา่นตอ้งการถา่ยโอนในหนา้จอดภูาพ1

MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] → [เลอืกบนอปุกรณน์ี�] → เลอืก [ภาพนี�]

QR code จะแสดงขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง

2

เปิด Imaging Edge Mobile บนสมารท์โฟนของทา่นและเลอืก [เชื�อมตอ่กบักลอ้งใหม]่3

ใชส้มารท์โฟนของทา่นสแกน QR code ของกลอ้งขณะที�แสดงหนา้จอ [เชื�อมตอ่โดยใช ้QR Code กลอ้ง] บนสมารท์
โฟน

เมื�ออา่น QR code ไดแ้ลว้ [เชื�อมตอ่กบักลอ้ง?] จะแสดงขึ�นบนสมารท์โฟน

4

เลอืก [OK] ที�สมารท์โฟน

กลอ้งและสมารท์โฟนของทา่นจะเชื�อมตอ่กนั และภาพจะไดรั้บการถา่ยโอน
ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพจํานวนมากในคราวเดยีวได ้โดยเลอืกการตั�งคา่อื�นนอกจาก [ภาพนี�] ใน [เลอืกบนอปุกรณน์ี�]

5
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หมายเหตุ
ทา่นสามารถเลอืกขนาดภาพที�จะสง่ไปยงัสมารท์โฟนจาก [ตน้ฉบบั], [2M] หรอื [VGA] เริ�ม Imaging Edge Mobile และเปลี�ยนขนาดภาพโดย
[ตั�งคา่] → [ขนาดภาพสําหรับการนําเขา้]

ภาพ RAW จะถกูแปลงเป็นรปูแบบ JPEG เมื�อสง่ไปแลว้

ภาพเคลื�อนไหวที�ถา่ยโอนอาจแสดงไมถ่กูตอ้ง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสมารท์โฟน ตวัอยา่งเชน่ ภาพเคลื�อนไหวอาจไมแ่สดงอยา่งราบรื�น หรอือาจไมม่ี
เสยีง

ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว ภาพเคลื�อนไหวแบบสโลวโ์มชั�น หรอืภาพเคลื�อนไหวแบบควกิโมชั�นอาจไมส่ามารถเปิดดบูนสมารท์โฟนได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยู่
กบัรปูแบบของภาพ

ผลติภณัฑน์ี�แบง่ปันขอ้มลูการเชื�อมตอ่สําหรับ [สง่ไปยงัสมารท์โฟน] กบัอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่ ถา้ตอ้งการเปลี�ยนอปุกรณท์ี�ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ชื�อมตอ่กบัผลติภณัฑ ์ใหร้เีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่โดยปฏบิตัติามขั�นตอนตอ่ไปนี� MENU →  (เครอืขา่ย) → [Wi-Fi] → [รเีซต็
SSID/รหสัลบั] หลงัจากรเีซต็ขอ้มลูการเชื�อมตอ่แลว้ ทา่นตอ้งลงทะเบยีนสมารท์โฟนอกีครั�ง

เมื�อตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไวท้ี� [เปิด] ทา่นจะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ผลติภณัฑน์ี�กบัสมารท์โฟน ตั�งคา่ [โหมดเครื�องบนิ] ไปที� [ปิด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)

การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้QR Code
การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยใช ้SSID และรหสัผา่น
การเชื�อมตอ่ดว้ย One touch โดยใช ้NFC

เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)
โหมดเครื�องบนิ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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เป้าหมายที�สง่ (ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�)

เมื�อถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหวไปยงัสมารท์โฟนโดยใช ้[สง่ไปยงัสมารท์โฟน] ทา่นสามารถตั�งคา่ไดว้า่จะถา่ยโอนภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�ที�
อตัราบติตํ�าหรอืภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัที�อตัราบติสงู

รายละเอยีดรายการเมนู
พร็อกซี�เทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�เทา่นั�น
ตน้ฉบบัเทา่น ั�น:
ถา่ยโอนเฉพาะภาพเคลื�อนไหวตน้ฉบบัเทา่นั�น
พร็อกซี� & ตน้ฉบบั:
ถา่ยโอนทั�งภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�และตน้ฉบบั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สง่ไปยงัสมารท์โฟน
ตั�งคา่พร็อกซี�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ เป้าหมายที�สง่] → คา่ที�ตอ้งการ1
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เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง

ตั�งคา่วา่จะยอมรับการเชื�อมตอ่ Bluetooth จากสมารท์โฟนขณะที�ปิดสวติชก์ลอ้งอยูห่รอืไม ่เมื�อตั�งคา่ [เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง] เป็น [เปิด]
ทา่นสามารถเรยีกดภูาพในการด์หน่วยความจําของกลอ้งและถา่ยโอนภาพจากกลอ้งไปยงัสมารท์โฟนโดยการดําเนนิการในสมารท์โฟน

รายละเอยีดรายการเมนู
เปิด :
ยอมรับการเชื�อมตอ่ Bluetooth จากสมารท์โฟนขณะที�ปิดสวติชก์ลอ้งอยู ่ 
ระดบัแบตเตอรี�จะคอ่ย ๆ ลดลงขณะที�ปิดสวติชก์ลอ้งอยู ่หากทา่นไมต่อ้งการใช ้[เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง] ใหปิ้ดใชง้าน
ปิด :
ไมย่อมรับการเชื�อมตอ่ Bluetooth จากสมารท์โฟนขณะที�ปิดสวติชก์ลอ้งอยู่

วธิเีรยีกด/ูถา่ยโอนภาพในสมารท์โฟน

การเตรยีมการลว่งหนา้

การทาํงาน

หมายเหตุ
หากสมารท์โฟนไมทํ่างานเป็นระยะเวลาหนึ�ง การเชื�อมตอ่ Bluetooth จะปิดใชง้าน เลอืก [การเปิด/ปิดสวติชด์ว้ยรโีมทของกลอ้ง] อกีครั�งบนสมา
รท์โฟน

เมื�อเปิดกลอ้ง กลอ้งจะเปลี�ยนเป็นหนา้จอถา่ยภาพ และการเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนจะถกูยกเลกิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)
สง่ไปยงัสมารท์โฟน
การตั�งคา่ Bluetooth

MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง] → คา่ที�ตอ้งการ1

เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด] ในกลอ้ง1.
MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง] → [เปิด]2.
เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [Bluetooth] → [การจับคู]่ ในกลอ้งเพื�อแสดงหนา้จอสําหรับการจับคู่3.
เปิด Imaging Edge Mobile บนสมารท์โฟน และเลอืกกลอ้งที�จะจับคูบ่นหนา้จอ [การเปิด/ปิดสวติชด์ว้ยรโีมทของกลอ้ง]4.

ปิดสวติชก์ลอ้ง1.
เลอืก [การเปิด/ปิดสวติชด์ว้ยรโีมทของกลอ้ง] ใน Imaging Edge Mobile2.
เลอืกกลอ้งในหนา้จอ [การเปิด/ปิดสวติชด์ว้ยรโีมท] เพื�อเปิดกลอ้ง

เมื�อทํางานแลว้ เครื�องหมายไฟจา่ยจะเป็นสเีขยีว

3.

ปิดหนา้จอ [การเปิด/ปิดสวติชด์ว้ยรโีมท] เพื�อกลบัไปยงัหนา้บน แลว้เลอืกกลอ้งที�เชื�อมตอ่ไวจ้าก [รายการกลอ้ง]

ภาพที�บนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจําของกลอ้งจะสามารถเรยีกดไูดแ้ละพรอ้มสําหรับการถา่ยโอน

4.
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ขอ้มลูตาํแหนง่

ทา่นสามารถใชแ้อปพลเิคชนั Imaging Edge Mobile เพื�อรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจากสมารท์โฟนที�เชื�อมตอ่กบักลอ้งของทา่นไดโ้ดย
ใชก้ารสื�อสาร Bluetooth ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มลูการระบตํุาแหน่งที�ไดม้าเมื�อถา่ยภาพ

การเตรยีมการลว่งหนา้

ในการใชฟั้งกช์ั�นเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งของกลอ้ง จะตอ้งมแีอปพลเิคชนั Imaging Edge Mobile
ถา้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” ไมป่รากฏที�หนา้บนสดุของ Imaging Edge Mobile ทา่นตอ้งทําขั�นตอนตอ่ไปนี�ไวล้ว่งหนา้

ข ั�นตอนการใชง้าน

: การดําเนนิการที�ทําในสมารท์โฟน
: การดําเนนิการที�ทําในกลอ้ง

ตดิตั�ง Imaging Edge Mobile ลงในสมารท์โฟนของทา่น

ทา่นสามารถตดิตั�ง Imaging Edge 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�นตอนที� 2 ถงึ 7 ทําการจับคูโ่ดยใชก้ลอ้งและแอปพลเิคชนั
Imaging Edge Mobile
หากทา่นทําการจับคูใ่นหนา้จอตั�งคา่ของสมารท์โฟนโดยไมไ่ดต้ั�งใจในขั�นตอนที� 1 ใหย้กเลกิการจับคู ่จากนั�นทําการจับคูต่าม
ขั�นตอนที� 2 ถงึ 7 ตอ่ไปนี� โดยใชก้ลอ้งและแอปพลเิคชนั Imaging Edge Mobile

1.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [Bluetooth] → [ฟังกช์ั�น Bluetooth] → [เปิด]2.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [Bluetooth] → [การจับคู]่3.

: เปิด Imaging Edge Mobile ในสมารท์โฟนของทา่นและแตะ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง”

ถา้ “การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง” ไมป่รากฏขึ�น ใหทํ้าตามขั�นตอน “การเตรยีมการลว่งหนา้” ที�ดา้นบน

4.

: เปิดใชง้าน [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ในหนา้จอตั�งคา่ [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ของ Imaging Edge Mobile5.

: ทําตามคําแนะนําในหนา้จอตั�งคา่ [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ของ Imaging Edge Mobile จากนั�นเลอืกกลอ้งของทา่นจาก
รายการ

6.

: เลอืก [ตกลง] เมื�อขอ้ความปรากฏขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง

การจับคูก่ลอ้งและ Imaging Edge Mobile เสร็จสมบรูณ์

7.

: ในกลอ้ง เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ขอ้มลูตําแหน่ง] → [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] → [เปิด]8.
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เชื�อมโยงขอ้มลูตาํแหนง่:
ตั�งคา่วา่ใหรั้บขอ้มลูการระบตํุาแหน่งโดยเชื�อมโยงกบัสมารท์โฟนหรอืไม่
แกเ้วลาอตัโนมตั:ิ
กําหนดวา่จะแกไ้ขการตั�งคา่วนัที�และเวลาของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยใชข้อ้มลูจากสมารท์โฟนที�เชื�อมตอ่อยูห่รอืไม่
ปรบัพื�นที�อตัโนมตั:ิ
ตั�งคา่วา่ใหแ้กไ้ขการตั�งพื�นที�ของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยใชข้อ้มลูจากสมารท์โฟนที�เชื�อมโยงกนัหรอืไม่

ไอคอนที�จะแสดงขึ�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 Imaging Edge Mobile กําลงัทํางานในสมารท์โฟนของทา่น แมว้า่จอภาพของสมารท์โฟนจะดบัลง
อยา่งไรก็ตาม หากปิดกลอ้งไปชั�วขณะ ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งอาจไมเ่ชื�อมโยงทนัทเีมื�อทา่นเปิดกลอ้งขึ�นมาอกีครั�ง ในกรณีนี� ขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งจะเชื�อมโยงทนัทหีากทา่นเปิดหนา้จอ Imaging Edge Mobile บนสมารท์โฟน

เมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน Imaging Edge Mobile เชน่ เมื�อรสีตารท์สมารท์โฟน ใหเ้ปิด Imaging Edge Mobile เพื�อเริ�มการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบุ
ตําแหน่งตอ่ไปใหม่

หากฟังกช์ั�นเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหด้หูมายเหตตุอ่ไปนี�และทําการจับคูอ่กีครั�ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ั�น Bluetooth ของสมารท์โฟนเปิดใชง้านอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นโดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth
ยนืยนัวา่ [โหมดเครื�องบนิ] สําหรับกลอ้งถกูตั�งคา่ไปที� [ปิด]
ลบขอ้มลูการจับคูสํ่าหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้น Imaging Edge Mobile
ลบขอ้มลูการจับคูสํ่าหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้นการตั�งคา่ Bluetooth ของสมารท์โฟน
ดําเนนิการ [รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย] ของกลอ้ง

สําหรับคําแนะนําอยา่งละเอยีด โปรดไปที�หนา้สนับสนุนตอ่ไปนี�  
https://www.sony.net/iem/btg/

หมายเหตุ
เมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย กอ่นทําการจับคูอ่กีครั�ง ใหล้บขอ้มลูการจับคูสํ่าหรับกลอ้งที�บนัทกึไวใ้นการตั�งคา่
Bluetooth และ Imaging Edge Mobile ของสมารท์โฟน

ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งจะไมไ่ดรั้บการบนัทกึ เมื�อกลอ้งรับขอ้มลูไมไ่ด ้เชน่ เมื�อยกเลกิการเชื�อมตอ่ Bluetooth

กลอ้งสามารถจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth ไดส้งูสดุ 15 เครื�อง แตส่ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัขอ้มลูของสมารท์โฟนเพยีงเครื�อง
เดยีวเทา่นั�น หากทา่นตอ้งการเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งกบัขอ้มลูของสมารท์โฟนเครื�องอื�น ใหปิ้ดฟังกช์ั�น [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง]
ของสมารท์โฟนที�เชื�อมโยงอยูแ่ลว้

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่งๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะ ที�อยูร่ะหวา่งกลอ้งกบัสมารท์โฟนที�จับคูอ่อกจากบรเิวณนั�น

เมื�อจับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟน โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชเ้มนู [การเชื�อมตอ่ขอ้มลูตําแหน่ง] ใน Imaging Edge Mobile

ในการใชฟั้งกช์ั�นเชื�อมโยงขอ้มลูการระบตํุาแหน่งของกลอ้ง ใหต้ั�งคา่ [รโีมทควบคมุBluetooth] ไปที� [ปิด]

ระยะการสื�อสารสําหรับ Bluetooth หรอื Wi-Fi อาจแตกตา่งกนัไปตามเงื�อนไขการใชง้าน

สมารท์โฟนที�รองรบั
　ดขูอ้มลูลา่สดุไดท้ี�หนา้สนับสนุน
https://www.sony.net/iem/

 (ไอคอนรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง) จะแสดงขึ�นบนจอภาพของกลอ้ง ขอ้มลูการระบตํุาแหน่งที�สมารท์โฟนไดรั้บมาโดยใช ้
GPS ฯลฯ จะถกูบนัทกึไวเ้มื�อถา่ยภาพ
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สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัเวอรช์ั�นของ Bluetooth ที�ใชไ้ดก้บัสมารท์โฟนของทา่น โปรดดทูี�เว็บไซตผ์ลติภณัฑสํ์าหรับสมารท์โฟน
ของทา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์ั�นที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับสมารท์โฟน (Imaging Edge Mobile)
สง่ไปยงัสมารท์โฟน
การตั�งคา่ Bluetooth

รโีมทควบคมุBluetooth

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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สภาพแวดลอ้มเครื�องคอมพวิเตอรท์ ี�แนะนํา

ทา่นสามารถตรวจสอบสภาพแวดลอ้มคอมพวิเตอรท์ี�ใชง้านไดก้บัซอฟตแ์วรจ์าก URL ตอ่ไปนี�: 
https://www.sony.net/pcenv/

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

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
ดา้นขา้ง
เชื�อมตอ่ USB

ตั�งคา่ USB LUN

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ใสแ่บตเตอรท์ ี�ชารจ์มาอยา่งเพยีงพอลงในกลอ้ง1

เปิดกลอ้งและคอมพวิเตอร์2

 (ต ั�งคา่) → [USB] → ต ั�งคา่ [เชื�อมตอ่ USB] เป็น [Mass Storage]3

เชื�อมตอ่ข ั�วตอ่ USB Type-C ที�กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์โดยใชส้าย USB

เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรเ์ป็นครั�งแรก คอมพวิเตอรอ์าจเริ�มขั�นตอนจดจํากลอ้งโดยอตัโนมตั ิรอจนกวา่ขั�นตอนดงั
กลา่วจะเสร็จสิ�น
ถา้ทา่นเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรข์องทา่นโดยใชส้าย USB เมื�อตั�งคา่ [เครื�องชารจ์ USB] เป็น [เปิด] กลอ้งจะไดรั้บไฟ
เลี�ยงจากคอมพวิเตอรข์องทา่น (คา่เริ�มตน้: [เปิด])
ใชส้าย USB (ที�ใหม้าดว้ย) หรอืสาย USB มาตรฐาน
ใชค้อมพวิเตอรแ์ละสาย USB ที�รองรับมาตรฐาน SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) (ที�ใหม้าดว้ย) เพื�อการรับสง่ขอ้มลู
ดว้ยความเร็วสงู

4
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การตดัการเชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร์

ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�ที�คอมพวิเตอร ์กอ่นปลดการเชื�อมตอ่กลอ้งออกจากคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
สําหรับคอมพวิเตอร ์Mac ใหล้ากไอคอนการด์หน่วยความจําหรอืไอคอนไดรฟ์ไปวางที�ไอคอน “ถงัขยะ” กลอ้งจะถกูตดัการเชื�อมตอ่จาก
คอมพวิเตอร์

สําหรับคอมพวิเตอรบ์างเครื�อง อาจไมม่ไีอคอนตดัการเชื�อมตอ่ปรากฏขึ�น ในกรณีนี� ทา่นสามารถขา้มขั�นตอนขา้งตน้ได ้

อยา่ถอดสาย USB ออกจากกลอ้งในขณะที�ไฟแสดงสถานะการเขา้ถงึตดิสวา่งอยู ่เนื�องจากอาจสง่ผลใหข้อ้มลูไดรั้บความเสยีหาย

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

คลกิ  (เอาฮารด์แวรอ์อกอยา่งปลอดภยัและเอาสื�อออก) บนแถบงาน1

คลกิขอ้ความที�ปรากฏขึ�น

ขั�นตอนตอ่ไปนี�จะสามารถใชไ้ดห้ลงัจากที�ไดทํ้าขั�นตอนขา้งตน้แลว้
การถอดสาย USB
ถอดการด์หน่วยความจํา
การปิดระบบกลอ้ง

2
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ขอ้มลูเบื�องตน้เกี�ยวกบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์(Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop
Imaging Edge Desktop เป็นชดุซอฟตแ์วรท์ี�มฟัีงกช์ั�นตา่งๆ เชน่ การถา่ยภาพระยะไกลจากเครื�องคอมพวิเตอร ์และการปรับและสรา้ง
ภาพจากไฟล ์RAW ที�บนัทกึดว้ยกลอ้ง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิใีช ้Imaging Edge Desktop กรณุาดทูี�หนา้สนับสนุน 
https://www.sony.net/disoft/help/

การตดิต ั�ง Imaging Edge Desktop บนเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่น
ดาวนโ์หลดและตดิตั�งซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก URL ตอ่ไปนี�: 
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (ซอฟตแ์วรฟ์ร)ี/Prepare (ซอฟตแ์วรท์ ี�ตอ้งชําระเงนิ)
Catalyst Browse เป็นซอฟตแ์วรสํ์าหรับดตูวัอยา่งคลปิ ทา่นสามารถดตูวัอยา่งคลปิ XAVC S/XAVC HS ที�บนัทกึไว ้ด ูและแกไ้ขเมตา
ดาตา้ของสื�อ ใชก้ารป้องกนัภาพสั�น* โดยใชเ้มตาดาตา้ ใชก้ารปรับเทยีบส ีคดัลอกไปยงัฮารด์ไดรฟ์ในเครื�อง หรอืแปลงรหสัเป็นรปูแบบ
ตา่งๆ และอกีมากมายดว้ย Browse  
Catalyst Prepare ชว่ยเสรมิฟังกช์ั�นของ Browse ซึ�งจะชว่ยใหท้า่นสามารถจัดระเบยีบคลปิโดยใชถ้งัเก็บ ทําการตดัตอ่เสน้เวลาแบบ
พื�นฐานดว้ยสตอรี�บอรด์ และอกีมากมาย

การตดิต ั�ง Catalyst Browse/Catalyst Prepare บนเครื�องคอมพวิเตอรข์องทา่น
ดาวนโ์หลดและตดิตั�งซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก URL ตอ่ไปนี�: 
https://www.sony.net/disoft/

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

สําหรับเงื�อนไขการใชฟั้งกช์ั�นป้องกนัภาพสั�น ใหด้ทูี�หนา้สนับสนุน*
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การนําเขา้ภาพลงในคอมพวิเตอร์

ทา่นสามารถนําภาพจากกลอ้งเขา้สูค่อมพวิเตอรไ์ดโ้ดยการเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB หรอืโดยการเสยีบการด์
หน่วยความจําของกลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์
เปิดโฟลเดอรข์องคอมพวิเตอรท์ี�ทา่นตอ้งการบนัทกึภาพที�นําเขา้ จากนั�นคดัลอกภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

โครงสรา้งโฟลเดอรใ์นระหวา่งที�เชื�อมตอ่ USB Mass Storage

การด์ SD

การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A

DCIM: ภาพนิ�ง
CLIP: ภาพเคลื�อนไหว
SUB: ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�

หมายเหตุ
หา้มแกไ้ขหรอืปรับเปลี�ยนไฟล/์โฟลเดอรภ์าพเคลื�อนไหวจากคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่อยู ่ไฟลภ์าพเคลื�อนไหวอาจเสยีหายหรอืเปิดเลน่ไมไ่ด ้หา้ม
ลบภาพเคลื�อนไหวบนการด์หน่วยความจําโดยสั�งจากคอมพวิเตอร ์Sony ไมรั่บผดิชอบตอ่ผลที�เกดิจากการดําเนนิการดงักลา่วผา่นทาง
คอมพวิเตอร์

หากทา่นลบภาพหรอืดําเนนิการอื�น ๆ จากคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่อยู ่อาจทําใหไ้ฟลฐ์านขอ้มลูภาพมขีอ้มลูที�ไมต่รงกนั ในกรณีนี� ใหซ้อ่มแซมไฟล์
ฐานขอ้มลูภาพ

โครงสรา้งโฟลเดอรจ์ะแตกตา่งกนัในระหวา่งการเชื�อมตอ่ MTP

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การส ั�งงานกลอ้งจากคอมพวิเตอร ์(ฟงักช์ ั�น PC รโีมท)

ใชก้ารเชื�อมตอ่ Wi-Fi หรอื USB ฯลฯ เพื�อควบคมุกลอ้งจากคอมพวิเตอร ์รวมทั�งฟังกช์ั�นตา่ง ๆ เชน่ การถา่ยภาพและการจัดเก็บภาพลง
ในคอมพวิเตอร์
เลอืก MENU →  (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน] → [ปิด] ไวล้ว่งหนา้

รายละเอยีดรายการเมนู
PC รโีมท:
ตั�งคา่วา่จะใชฟั้งกช์ั�น [PC รโีมท] หรอืไม ่([เปิด] / [ปิด])
วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท:
เลอืกวธิกีารเชื�อมตอ่เมื�อเชื�อมตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้[PC รโีมท] ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[จดุเชื�อม Wi-Fi])
การจบัคู:่
เมื�อตั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] เป็น [จดุเชื�อม Wi-Fi] ใหจั้บคูก่ลอ้งกบัคอมพวิเตอร์
ขอ้มลู Wi-Fi Direct:
แสดงขอ้มลูที�จําเป็นในการเชื�อมตอ่กลอ้งจากคอมพวิเตอรเ์มื�อตั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] เป็น [Wi-Fi Direct]
ปลายทางจดัเก็บภาพนิ�ง:
ตั�งคา่วา่จะใหบ้นัทกึภาพนิ�งทั�งในกลอ้งและในคอมพวิเตอรห์รอืไมใ่นระหวา่งที�ถา่ยภาพ PC รโีมท ([PC เทา่นั�น]/[PC+กลอ้ง]/[กลอ้ง
เทา่นั�น])
ขนาดภาพที�จดัเก็บ PC:
เลอืกขนาดไฟลสํ์าหรับภาพที�จะถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรเ์มื�อตั�งคา่ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง] เป็น [PC+กลอ้ง] สามารถถา่ยโอนไฟล์
JPEG/HEIF ขนาดดั�งเดมิหรอืไฟล ์JPEG/HEIF ที�เทยีบเทา่ 2M ได ้([ตน้ฉบบั]/[2M])
ภาพใน PC (RAW+J):
เลอืกประเภทไฟลสํ์าหรับภาพที�จะถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรเ์มื�อตั�งคา่ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง] เป็น [PC+กลอ้ง] ([RAW &
JPEG]/[JPEG เทา่นั�น]/[RAW เทา่นั�น])
ภาพจดัเก็บ PC (RAW+H):
เลอืกประเภทไฟลสํ์าหรับภาพที�จะถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรเ์มื�อตั�งคา่ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง] เป็น [PC+กลอ้ง] ([RAW &
HEIF]/[HEIF เทา่นั�น]/[RAW เทา่นั�น])

วธิเีชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์
เมื�อต ั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] เป็น [USB]
เชื�อมตอ่ขั�วตอ่ USB Type-C ที�กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์โดยใชส้าย USB

เมื�อต ั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] เป็น [Wi-Fi Direct]
ใชก้ลอ้งเป็นจดุเชื�อมตอ่ และเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบักลอ้งโดยตรงผา่น Wi-Fi
เลอืก MENU→ (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ฟังกช์ั�น PC รโีมท] → [ขอ้มลู Wi-Fi Direct] เพื�อแสดงขอ้มลูการเชื�อมตอ่ผา่น
Wi-Fi (SSID และรหสัผา่น) สําหรับกลอ้ง เชื�อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบักลอ้งโดยใชข้อ้มลูการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ที�แสดงบนกลอ้ง

MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ฟงักช์ ั�น PC รโีมท] → เลอืกรายการที�ตอ้งการต ั�งคา่ จากน ั�นเลอืกคา่ที�
ตอ้งการ

1

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์จากน ั�นเปิด Imaging Edge Desktop (Remote) บนคอมพวิเตอร์

ทา่นสามารถสั�งงานกลอ้งไดท้นัทโีดยใช ้Imaging Edge Desktop (Remote)
วธิกีารเชื�อมตอ่ระหวา่งกลอ้งกบัคอมพวิเตอรจ์ะขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท]

2
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เมื�อต ั�งคา่ [วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท] เป็น [จดุเชื�อม Wi-Fi]
เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi โดยใชจ้ดุเชื�อมตอ่ไรส้ายกลอ้งและคอมพวิเตอรจํ์าเป็นตอ้งจับคูล่ว่งหนา้
เลอืก MENU→ (เครอืขา่ย) → [Wi-Fi] → [กด WPS] หรอื [ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่] เพื�อเชื�อมตอ่กลอ้งไปยงัจดุเชื�อมตอ่ไรส้าย เชื�อมตอ่
คอมพวิเตอรไ์ปยงัจดุเชื�อมตอ่ไรส้ายเดยีวกนั  
เลอืก MENU → (เครอืขา่ย) → [ถา่ยโอน/รโีมท] → [ฟังกช์ั�น PC รโีมท] → [การจับคู]่ ที�กลอ้ง จากนั�นใช ้Imaging Edge
Desktop (Remote) เพื�อจับคูก่ลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอการยนืยนัการจับคูท่ี�แสดงในกลอ้งเพื�อเสร็จสิ�นการจับคู่

ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบเมื�อทา่นลบการตั�งคา่กลอ้ง

หมายเหตุ
เมื�อใสก่ารด์หน่วยความจําที�บนัทกึไมไ่ด ้ทา่นจะไมส่ามารถบนัทกึภาพนิ�งไดแ้มว้า่จะตั�งคา่ [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง] เป็น [กลอ้งเทา่นั�น] หรอื
[PC+กลอ้ง] ก็ตาม

เมื�อเลอืก [กลอ้งเทา่นั�น] หรอื [PC+กลอ้ง] และไมม่กีารด์หน่วยความจําอยูใ่นกลอ้ง กลอ้งจะไมล่ั�นชตัเตอรแ์มว้า่จะตั�งคา่ [ถา่ยโดยไมม่กีารด์] เป็น
[อนุญาต] ก็ตาม

[ภาพใน PC (RAW+J)] และ [ภาพจัดเก็บ PC (RAW+H)] จะสามารถกําหนดไดเ้ฉพาะเมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น [RAW & JPEG] หรอื
[RAW & HEIF]
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

อปุกรณเ์สรมิระบบเสยีงที�รองรบัแทน่เสยีบ Multi Interface

หากทา่นถา่ยภาพเคลื�อนไหวโดยใชอ้ปุกรณเ์สรมิระบบเสยีง (แยกจําหน่าย) เชื�อมตอ่กบัแทน่เสยีบ Multi Interface ของกลอ้ง จะ
สามารถบนัทกึเสยีงแบบแอนะล็อกหรอืดจิติอลผา่นแทน่เสยีบ Multi Interface ได ้ 
หากทา่นใชอ้ปุกรณเ์สรมิระบบเสยีงที�รองรับอนิเตอรเ์ฟสระบบเสยีงดจิติอล สญัญาณเสยีงจะถกูสง่ดว้ยรปูแบบดจิติอล ซึ�งชว่ยใหท้า่น
เลอืกคณุภาพเสยีงสําหรับการบนัทกึไดห้ลากหลายยิ�งขึ�น ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี�

การบนัทกึเสยีงดว้ยคณุภาพสงูและการลดทอนคณุภาพนอ้ยลง
การบนัทกึเสยีง 4 ชอ่งสญัญาณ หรอื 24 บติ

คณุภาพเสยีงที�สามารถบนัทกึไดจ้ะแตกตา่งกนัไป โดยขึ�นอยูก่บัอปุกรณเ์สรมิระบบเสยีงนั�นๆ สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี�คําแนะนําการ
ใชง้านสําหรับอปุกรณเ์สรมิระบบเสยีงนั�นๆ

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั�งคา่เสยีงสําหรับอปุกรณเ์สรมิระบบเสยีงที�รองรับอนิเตอรเ์ฟสระบบเสยีงดจิติอลไดโ้ดยใช ้[ ตั�งคา่เสยีงขาตอ่]

หมายเหตุ
ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึดว้ยเสยีง 24 บติ อาจไมส่ามารถดไูดอ้ยา่งปกตบินอปุกรณห์รอืซอฟตแ์วรท์ี�ไมร่องรับเสยีง 24 บติ สง่ผลใหเ้กดิเสยีงที�ดงั
โดยไมไ่ดค้าดหมายหรอือาจไมม่เีสยีงใดๆ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ตั�งคา่เสยีงขาตอ่
ตั�งคา่ออก HDMI (ภาพเคลื�อนไหว)
ตดิตามตรวจ 4ch (ภาพเคลื�อนไหว)
จังหวะส.เสยีงออก
แสดงระดบัเสยีง
การอดัเสยีง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์

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

หมายเหตุ
ทา่นอาจไมส่ามารถใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทห์รอืโฟกสัอตัโนมตักิบัเลนสบ์างชนดิ

ทา่นไมส่ามารถใชไ้ฟชว่ยโฟกสัเมื�อใชเ้ลนส ์A-mount

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

ผลติภณัฑอ์าจใชเ้วลานานหรอือาจโฟกสัไดย้าก ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัเลนสท์ี�ใชห้รอืวตัถเุป้าหมาย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA3/LA-EA5

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA4

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA3/LA-EA5

เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA3 (แยกจําหน่าย) หรอือะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA5 (แยกจําหน่าย) ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ั�นตอ่
ไปนี�ได ้

การถา่ยภาพแบบ Full-frame:
สามารถใชไ้ดก้บัเลนสถ์า่ยภาพขนาดฟลูเฟรมที�ใชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นั�น
ออโตโ้ฟกสั: 
สามารถใชไ้ดก้บัเลนส ์SAM/SSM เทา่นั�น
ระบบ AF: 
AF แบบตรวจจับเฟส
AF/MFเลอืก: 
สามารถเปลี�ยนไดโ้ดยใชส้วติชส์ั�งงานที�เลนส์

โหมดโฟกสั: 
AF ครั�งเดยีว/AF อตัโนมตั/ิAF ตอ่เนื�อง/โฟกสัดว้ยตวัเองโดยตรง (DMF)/โฟกสัดว้ยตวัเอง

เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลงเมาทใ์นโหมดภาพเคลื�อนไหว ใหป้รับคา่รรัูบแสงและโฟกสัดว้ยตวัเอง

พื�นที�โฟกสัที�ใชไ้ด:้
[กวา้ง]/[โซน]/[กําหนดกลางภาพ]/[จดุ]/[จดุขยาย]/[ตดิตาม]
SteadyShot: 
ในตวักลอ้ง

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

โหมดโฟกสั] เป็น [AF ตอ่เนื�อง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA4

เมื�อทา่นใช ้LA-EA4 อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์(แยกจําหน่าย) ฟังกช์ั�นที�สามารถใชง้านไดม้ดีงันี�

ถา่ยภาพเต็มขนาด:
สามารถใชไ้ดก้บัเลนสถ์า่ยภาพขนาดฟลูเฟรมที�ใชร้ว่มกนัไดเ้ทา่นั�น
ออโตโ้ฟกสั:  
ไมส่ามารถใชไ้ด ้

รองรับโหมดโฟกสัดว้ยตวัเองเทา่นั�น

SteadyShot: 
ในตวักลอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท ์LA-EA3/LA-EA5
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445



คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

ชุดอะแดปเตอรแ์บตเตอรี�แบบหลายกอ้น

ทา่นสามารถใชช้ดุอะแดปเตอรแ์บตเตอรี�แบบหลายกอ้น (แยกจําหน่าย) กบักลอ้งนี�เพื�อถา่ยภาพไดเ้ป็นเวลานาน เมื�อใชช้ดุอะแดปเตอร์
แบตเตอรี�แบบหลายกอ้นใหถ้อดฝาปิดแบตเตอรี�ของกลอ้งออก  
ดรูายละเอยีดไดจ้ากคําแนะนําการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัชดุอะแดปเตอรแ์บตเตอรี�แบบหลายกอ้น

เมื�อตอ้งการถอดฝาปิดแบตเตอรี�
ดงึกา้นปลดฝาปิดแบตเตอรี�(A) ไปตามทศิทางของลกูศร จากนั�นถอดฝาปิดแบตเตอรี�

เมื�อตอ้งการใสฝ่าปิดแบตเตอรี�
ใสก่า้นบนฝาปิดแบตเตอรี�ดา้นหนึ�งในดา้นเสยีบ จากนั�นดนัฝาปิดแบตเตอรี�เขา้ไปโดยใหต้ดิกา้นบนฝั�งตรงขา้ม

หมายเหตุ
หา้มเลื�อนกา้นล็อคแบตเตอรี�ของกลอ้งขณะเสยีบแผน่ของชดุอะแดปเตอรแ์บตเตอรี�แบบหลายกอ้นเขา้ไปในกลอ้ง หากทําเชน่นั�น แผน่ที�เสยีบจะ
ถกูดนัออกจากกลอ้ง
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจาํนวนภาพที�บนัทกึได้

จาํนวนภาพที�บนัทกึไดเ้มื�อถา่ยภาพนิ�ง
ประมาณ 580 ภาพ

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�เม ื�อถา่ยภาพเคลื�อนไหว

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�สามารถบนัทกึไดข้า้งตน้เป็นคา่โดยประมาณสําหรับกรณีที�ชารจ์แบตเตอรี�จนเต็ม อายกุาร
ใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพอาจลดลงตามเงื�อนไขการใชง้าน
อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�สามารถบนัทกึไดเ้ป็นการประมาณคา่จากการถา่ยภาพตามการตั�งคา่เริ�มตน้ภายใตเ้งื�อนไข
ตอ่ไปนี�

ใชง้านแบตเตอรี�ในอณุหภมูแิวดลอ้ม 25 °C
การใชก้ารด์หน่วยความจํา Sony CFexpress Type A (แยกจําหน่าย)
ใชเ้ลนส ์FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (แยกจําหน่าย)

จํานวนภาพนิ�งที�บนัทกึไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ CIPA โดยถา่ยภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�:  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

ถา่ยหนึ�งภาพทกุๆ 30 วนิาที
เปิดและปิดสวติชก์ลอ้งหนึ�งครั�งเมื�อถา่ยภาพทกุสบิครั�ง

จํานวนนาททีี�บนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถา่ยภาพภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�:

คณุภาพของภาพถกูตั�งไวท้ี� XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit
การถา่ยภาพจรงิ (ภาพเคลื�อนไหว): อายกุารใชง้านแบตเตอรี�ข ึ�นอยูก่บัการถา่ยภาพ การซมู การอยูใ่นสถานะพรอ้มถา่ยภาพ การ
เปิด/ปิด ฯลฯ ซํ�าๆ กนัหลายครั�ง
การถา่ยภาพตอ่เนื�อง (ภาพเคลื�อนไหว): ไมม่กีารดําเนนิการอื�นนอกจากการเริ�มและหยดุถา่ยภาพ

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

การถา่ยภาพจรงิที�เป็นภาพเคลื�อนไหว ประมาณ 95 นาที

การถา่ยภาพตอ่เนื�องที�เป็นภาพเคลื�อนไหว ประมาณ 135 นาที
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

จาํนวนภาพที�บนัทกึได้

เมื�อทา่นใสก่ารด์หน่วยความจําในกลอ้งแลว้เปิดกลอ้ง จํานวนภาพที�สามารถบนัทกึได ้(ถา้ทา่นถา่ยภาพตอ่เนื�องโดยใชก้ารตั�งคา่ปัจจบุนั)
จะปรากฏในหนา้จอ

หมายเหตุ

หาก “0” (จํานวนภาพที�บนัทกึได)้ กะพรบิเป็นสสีม้ แสดงวา่การด์หน่วยความจํานั�นเต็ม เปลี�ยนการด์หน่วยความจําเป็นอนัใหม ่หรอืลบภาพออก
จากการด์หน่วยความจําปัจจบุนั

หาก “NO CARD” กะพรบิเป็นสสีม้ แสดงวา่ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ใสก่ารด์หน่วยความจํา

ถา้ไอคอน  (เตอืน) หรอืไอคอน  (ผดิปกต)ิ แสดงขึ�น แสดงวา่มคีวามผดิปกตเิกี�ยวกบัการด์หน่วยความ ใหเ้ปลี�ยนการด์หน่วยความจํา

จาํนวนภาพที�สามารถบนัทกึไดใ้นการด์หนว่ยความจาํ
ตารางดา้นลา่งแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที�สามารถบนัทกึไดใ้นการด์หน่วยความจําที�ฟอรแ์มตดว้ยกลอ้งนี�
จํานวนที�แสดงจะขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขตอ่ไปนี�:

ใชก้ารด์หน่วยความจําของ Sony
[อตัราสว่นภาพ] เป็น [3:2] และ [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น [L: 12M] *1

คา่อาจแตกตา่งกนัขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพและประเภทของการด์หน่วยความจําที�ใช ้

(หน่วย: ภาพ)

คณุภาพ JPEG/คณุภาพ HEIF/ รปูแบบไฟล์
การด์หนว่ยความจาํ SD การด์หนว่ยความจาํ CFexpress Type A

64GB 128GB 80GB 160GB

JPEG ปกติ 15000 30000 17000 35000

JPEG ละเอยีด 11000 22000 12000 25000

JPEG ละเอยีดมาก 6000 12000 7000 14000

HEIF ปกติ 21000 43000 25000 48000

HEIF ละเอยีด 16000 33000 19000 38000

HEIF ละเอยีดมาก 12000 24000 13000 28000

RAW & JPEG (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู)*2 2600 5300 3000 6100

RAW & HEIF (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู)*2 2800 5700 3300 6700

RAW (RAW แบบบบีอดัขอ้มลู) 3500 7000 4100 8100

RAW & JPEG (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู)*2 1600 3200 1800 3800

RAW & HEIF (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู)*2 1700 3400 1900 4000

RAW (RAW แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู) 1900 3800 2200 4400

เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็นอยา่งอื�นที�ไมใ่ช ่[3:2] ทา่นสามารถบนัทกึภาพไดม้ากกวา่จํานวนที�แสดงในตารางขา้งตน้ (ยกเวน้เมื�อเลอืก [RAW])*1
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หมายเหตุ
แมว้า่จํานวนภาพที�สามารถบนัทกึไดจ้ะมากกวา่ 9,999 ภาพ แตต่วัเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

คณุภาพของภาพ JPEG เมื�อเลอืก [RAW & JPEG]: [ละเอยีด]  
คณุภาพของภาพ HEIF เมื�อเลอืก [RAW & HEIF]: [ละเอยีด]

*2
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กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
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ระยะเวลาที�บนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว

ตารางดา้นลา่งนี�แสดงเวลาการบนัทกึทั�งหมดโดยประมาณโดยใชก้ารด์หน่วยความจําที�ฟอรแ์มตดว้ยกลอ้งนี� คา่อาจแตกตา่งกนัขึ�นอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพและประเภทของการด์หน่วยความจําที�ใช ้

(h (ชั�วโมง), min (นาท)ี)

ระยะเวลาบนัทกึเมื�อตั�งคา่ [ บนัทกึภาพพร็อกซี�] เป็น [ปิด]

ระยะเวลาที�แสดงเป็นระยะเวลาที�บนัทกึได ้เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา Sony
ระยะเวลาที�ใชไ้ดสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวจะแตกตา่งกนัไปตามรปูแบบไฟล/์การตั�งคา่การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว การด์
หน่วยความจํา อณุหภมูแิวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มเครอืขา่ย Wi-Fi สภาวะของกลอ้งกอ่นเริ�มบนัทกึ และสภาวะการชารจ์แบตเตอรี�  
ระยะเวลาบนัทกึภาพตอ่เนื�องสงูสดุสําหรับหนึ�งเซสชนัการถา่ยภาพเคลื�อนไหวคอืประมาณ 13 ชั�วโมง (ขดีจํากดัของขอ้กําหนด
จําเพาะของผลติภณัฑ)์

หมายเหตุ

ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดจ้ะแตกตา่งกนั เนื�องจากกลอ้งม ีVBR (Variable Bit-Rate) ซึ�งจะปรับคณุภาพของภาพตาม
บรรยากาศการถา่ยภาพโดยอตัโนมตั ิเมื�อทา่นถา่ยภาพวตัถเุคลื�อนไหวเร็ว ภาพจะชดัเจนขึ�นแตร่ะยะเวลาบนัทกึจะสั�นลงเนื�องจากจําเป็นตอ้งใช ้

� � � � �

รปูแบบ
ไฟล์

อตัราเฟรม
บนัทกึ

ต ั�งคา่การ
บนัทกึ

การด์หนว่ยความจาํ
SD

การด์หนว่ยความจาํ CFexpress Type
A

64 GB 128 GB 80 GB 160 GB

XAVC HS 4K 60p/50p

200M 35 min 70 min 40 min 1 h 25 min

150M 45 min
1 h 35
min

55 min 1 h 50 min

100M
1 h 10
min

2 h 20
min

1 h 20 min 2 h 50 min

75M
1 h 30
min

3 h 1 h 40 min 3 h 40 min

45M
2 h 20
min

4 h 50
min

2 h 40 min 5 h 40 min

XAVC S 4K 60p/50p

200M 35 min
1 h 10
min

40 min 1 h 25 min

150M 45 min
1 h 35
min

55 min 1 h 50 min

XAVC S HD 60p/50p

50M
2 h 10
min

4 h 30
min

2 h 30 min 5 h 10 min

25M
3 h 50
min

7 h 50
min

4 h 30 min 9 h 10 min

XAVC S-I 4K 60p/50p 600M/500M 10 min 25 min 10 min 25 min

XAVC S-I HD 60p/50p 222M/185M 30 min 1 h 5 min 35 min 1 h 15 min
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หน่วยความจําในการบนัทกึมากขึ�น ระยะเวลาที�บนัทกึไดย้งัเปลี�ยนแปลงตามเงื�อนไขการถา่ยภาพ วตัถ ุหรอืการตั�งคา่ คณุภาพ/ขนาด ของภาพอกี
ดว้ย

 

หมายเหตเุกี�ยวกบัการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�อง

การบนัทกึภาพเคลื�อนไหวที�มคีณุภาพสงูและการบนัทกึภาพตอ่เนื�องที�มคีวามเร็วสงูจะตอ้งใชพ้ลงังานจํานวนมาก ดงันั�น ถา้ทา่นถา่ย
ภาพตอ่ไป อณุหภมูภิายในกลอ้งจะเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอณุหภมูขิองเซน็เซอรภ์าพ ในกรณีดงักลา่วกลอ้งจะปิดสวติชโ์ดย
อตัโนมตั ิเนื�องจากผวิหนา้กลอ้งไดรั้บความรอ้นจนมอีณุหภมูสิงู หรอือณุหภมูทิี�สงูนั�นจะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของภาพหรอืกลไก
ภายในกลอ้ง
ระยะเวลาที�ใชไ้ดสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวตอ่เนื�อง เมื�อกลอ้งบนัทกึภาพตามคา่เริ�มตน้ หลงัจากปิดสวติชก์ลอ้งไวส้กัครูจ่ะ
เป็นดงันี� คา่จะแสดงเวลาตอ่เนื�องจากในขณะที�กลอ้งเริ�มบนัทกึจนกระทั�งกลอ้งหยดุทําการบนัทกึ
 

เมื�อต ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ ไวท้ ี� [ปกต]ิ

 

เมื�อต ั�งคา่ [อณุหภมูปิิดอตัโนมตั]ิ เป็น [สงู]

 
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type A
เมื�อเปิดจอภาพ
XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit เมื�อกลอ้งไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ผา่น Wi-Fi เมื�อใชก้ารด์หน่วยความจํา CFexpress Type
A เมื�อเปิดจอภาพ

ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดแ้ตกตา่งไปตามอณุหภมู ิรปูแบบไฟล/์การตั�งคา่การบนัทกึสําหรับภาพเคลื�อนไหว
สภาพการเชื�อมตอ่ Wi-Fi หรอืสภาพของกลอ้งกอ่นที�ทา่นจะเริ�มทําการบนัทกึ หากทา่นจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืถา่ยภาพนิ�ง
บอ่ยๆ หลงัเปิดสวติชก์ลอ้ง อณุหภมูภิายในกลอ้งจะสงูขึ�นและระยะเวลาที�สามารถบนัทกึไดจ้ะลดลง
ถา้ไอคอน  (การเตอืนวา่กลอ้งรอ้นเกนิไป) ปรากฏขึ�น แสดงวา่กลอ้งมอีณุหภมูสิงู
หากกลอ้งหยดุบนัทกึภาพเคลื�อนไหว เนื�องจากมอีณุหภมูสิงู ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้งทิ�งไวส้กัครู ่เริ�มบนัทกึหลงัจากอณุหภมูภิายในกลอ้ง
ลดลงสูส่ภาพปกตแิลว้
หากปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี� ทา่นจะสามารถบนัทกึภาพเคลื�อนไหวเป็นระยะเวลาที�ยาวนานขึ�นได ้

เก็บกลอ้งใหพ้น้จากแสงแดด
ปิดสวติชก์ลอ้งเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การด์หน่วยความจําที�สามารถใชไ้ด ้
อายกุารใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนภาพที�บนัทกึได ้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

รปูแบบไฟล์ XAVC S HD XAVC S 4K

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 25°C ประมาณ 30 นาที ประมาณ 30 นาที

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C ประมาณ 30 นาที ประมาณ 30 นาที

รปูแบบไฟล์ XAVC S HD XAVC S 4K

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 25°C ประมาณ 120 นาที ประมาณ 90 นาที

อณุหภมูแิวดลอ้ม: 40°C ประมาณ 90 นาที ประมาณ 90 นาที
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รายการไอคอนบนจอภาพ

เนื�อหาและตําแหน่งของเนื�อหาที�แสดงในภาพประกอบเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นั�น และอาจแตกตา่งจากการแสดงผลจรงิ
มคํีาอธบิายดา้นลา่งตวัแสดงไอคอน

ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ

โหมดถา่ยภาพ/จาํแนกบรรยากาศ
 P P* A S M           

โหมดถา่ยภาพ
    

หมายเลขบนัทกึ
          

ไอคอนจําแนกบรรยากาศ

1.

การต ั�งคา่กลอ้ง
         *  *  *  *  *  *  *  * NO CARD 
 

สถานะของการด์หน่วยความจํา

100/1h30m
จํานวนภาพที�ยงับนัทกึได/้เวลาบนัทกึภาพเคลื�อนไหวที�เหลอือยู่

กําลงับนัทกึขอ้มลู / จํานวนภาพที�เหลอืที�จะตอ้งบนัทกึ
   

อตัราสว่นภาพของภาพนิ�ง
12M / 11M / 10M / 8.0M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2.0M / 1.3M / 1.1M / 0.8M
ขนาดภาพของภาพนิ�ง
RAW 
การบนัทกึ RAW (แบบบบีอดัขอ้มลู/แบบไมบ่บีอดัขอ้มลู)
J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD
คณุภาพ JPEG / คณุภาพ HEIF
4:2:2
การเก็บขอ้มลูส ีHEIF
XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD
รปูแบบไฟลข์องภาพเคลื�อนไหว
120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
อตัราเฟรมของภาพเคลื�อนไหว

2.

เมื�อถา่ยในรปูแบบ HEIF ไอคอน HEIF จะแสดงขึ�น*
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การตั�งคา่การบนัทกึภาพเคลื�อนไหว
    

บนัทกึภาพพร็อกซี�
4:2:2 10bit/4:2:0 10bit/4:2:0 8bit
การเก็บขอ้มลูสแีละความลกึบติของภาพเคลื�อนไหว
240fps 200fps 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 15fps 12fps 8fps 6fps 4fps 3fps 2fps 1fps
อตัราเฟรมสําหรับการถา่ยภาพแบบสโลวโ์มชั�น/ควกิโมชั�น

กําลงัชารจ์แฟลช

การตั�งคา่เอฟเฟ็ค ปิด

เอฟเฟ็คคา่ระดบัแสง (การตั�งคา่ระดบัแสงเทา่นั�น)

ไฟชว่ย AF

ตรวจพบแสงไฟวบูวาบ

เปิดใชง้าน NFC
  

SteadyShot ปิด/เปิด, เตอืนกลอ้งสั�น
 

ความยาวโฟกสั SteadyShot / การเตอืนกลอ้งสั�น
  

อพตคิลัซมูเทา่นั�น/ซมูภาพคมชดั/ซมูดจิติอล

PC รโีมท

ปรับหนา้จอสวา่ง

โหมดไรเ้สยีง

รโีมทคอนโทรล
 

ฟังกช์ั�น FTP / สถานะการถา่ยโอน FTP
 

เชื�อมตอ่กบั Wi-Fi/ยกเลกิการเชื�อมตอ่จาก Wi-Fi
 

เชื�อมตอ่กบั LAN/ยกเลกิการเชื�อมตอ่จาก LAN (เมื�อใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลง USB-LAN)

ไมบ่นัทกึเสยีงภาพเคลื�อนไหว

ลดเสยีงลมรบกวน

การเขยีนขอ้มลูลขิสทิธิ� [เปิด]

การเขยีนขอ้มลู IPTC [เปิด]
   

ชนดิชว่ยแสดงGamma
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ฟังกช์ั�นการสมัผัสในโหมดการถา่ย (โฟกสัโดยการสมัผัส/ตดิตามโดยการสมัผัส/ปิด)

ยกเลกิโฟกสั

การยกเลกิตดิตาม
ปรบัจดุโฟกสั
ทําการ [ปรับจดุโฟกสั]

 
การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านได ้/ การเชื�อมตอ่ Bluetooth ใชง้านไมไ่ด ้

 
เชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟนแลว้ / ยงัไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน

 
กําลงัรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่ง / ไมส่ามารถรับขอ้มลูการระบตํุาแหน่งได ้

โหมดเครื�องบนิ

การเตอืนวา่กลอ้งรอ้นเกนิไป
 

ไฟลฐ์านขอ้มลูเต็ม / ไฟลฐ์านขอ้มลูผดิพลาด

คําเตอืนเกี�ยวกบัการทํางานผดิปกตขิองพัดลมระบายความรอ้น
แบตเตอรี�

แบตเตอรี�ที�เหลอือยู่

การเตอืนเกี�ยวกบัแบตเตอรี�ที�เหลอือยู่

จา่ยพลงังานจาก USB

3.

การต ั�งคา่การถา่ยภาพ
              

โหมดขบัเคลื�อน
         

โหมดแฟลช/แฟลชไรส้าย/ลดตาแดง
 ±0.0

ชดเชยแสงแฟลช
    

โหมดโฟกสั
         

พื�นที�โฟกสั
       

รปูแบบไฟล์
     

โหมดวดัแสง
              7500K A5 G5

สมดลุแสงขาว (อตัโนมตั ิตั�งคา่ลว่งหนา้ อตัโนมตัใิตนํ้�า กําหนดเอง อณุหภมูสิ ีฟิลเตอรส์)ี
 
ตวัปรับชว่งไดนามกิ
         
สรา้งสรรคล์คุ
 
หนา้/ตากอ่นใน AF

 –  

4.
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โปรไฟลภ์าพ

[ ความเร็วซมูที� 1 ] ภายใต ้[  ความเร็วการซมู]
 

ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ
ตวัแสดงโฟกสั/การต ั�งคา่ระดบัแสง

  
ตวัแสดงโฟกสั
1/250
ความเร็วชตัเตอร์
F3.5
คา่เปิดหนา้กลอ้ง

 
การชดเชยแสง/วดัแสงแบบแมนนวล
ISO400  
ISO AUTO  

 ISO 400
ความไวแสง ISO

  
ล็อค AE/ล็อค FEL/ล็อค AWB

 การถา่ยภาพ

5.

คาํแนะนํา/อื�นๆ
 การยกเลกิตดิตาม

แสดงคําแนะนําสําหรับการตดิตาม
 ยกเลกิโฟกสั

แสดงคําแนะนําสําหรับการยกเลกิการโฟกสั

ฟังกช์ั�นของปุ่ มควบคมุ

แสดงคําแนะนําสําหรับปุ่ มหมนุของฉัน

  
ตวัแสดงการถา่ยครอ่ม

บรเิวณการวดัแสงเฉพาะจดุ

ฮสิโตแกรม

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

รปูแบบเสยีง

  

แสดงระดบัเสยีง

6.
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ไอคอนบนหนา้จอดภูาพ

การเปิดดภูาพเดี�ยว

การแสดงฮสิโตแกรม

 
ควบคมุ REC

 
การสง่สญัญาณภายนอก 4K/RAW
00:00:00.00
ไทมโ์คด้ (ชั�วโมง: นาท:ี วนิาท.ี เฟรม)
00 00 00 00
ยสูเซอรบ์ติ

ขอ้มลูพื�นฐาน
 

สื�อที�ใชด้ภูาพ
  

โหมดดภูาพ

ขอ้มลู IPTC
    

เรตติ�ง

ป้องกนั
3/7
หมายเลขไฟล/์จํานวนภาพในโหมดดภูาพ

เปิดใชง้าน NFC

แบตเตอรี�ที�เหลอือยู่

แสดงเป็นกลุม่

1.
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5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

รวมภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�
  

สถานะการถา่ยโอน FTP
การต ั�งคา่กลอ้ง
ดทูี� “ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ”

2.

การต ั�งคา่การถา่ยภาพ
35mm
ความยาวโฟกสัของเลนส์
HLG
การบนัทกึแบบ HDR (Hybrid Log-Gamma)

ภาพมขีอ้มลูลขิสทิธิ�
 
ดทูี� “ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ” สําหรับไอคอนอื�นๆ ที�แสดงในพื�นที�นี�

3.

ขอ้มลูภาพ

ขอ้มลูละตจิดู/ลองจจิดู
2021-1-1 10:37:00PM
วนัที�บนัทกึภาพ

 100-0003
หมายเลขโฟลเดอร ์- หมายเลขไฟล์
C0003
หมายเลขไฟลภ์าพเคลื�อนไหว

   
ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/R/G/B)

4.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

รายการการต ั�งคา่เร ิ�มตน้

คา่ในรายการเมนูตามการตั�งคา่เริ�มตน้ซึ�งมาพรอ้มกบัอปุกรณ ์เป็นดงัที�แสดงในตารางตอ่ไปนี�
เนื�อหาของเมนูที�แสดงบนหนา้จอจะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดถา่ยภาพ สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี� “การคน้หาฟังกช์ั�นจาก
MENU”

หากตอ้งการรเีซ็ตการต ั�งคา่ใหเ้ป็นคา่เร ิ�มตน้
เลอืก MENU →  (ตั�งคา่) → [รเีซต็/บนัทกึตั�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

 (การถา่ยภาพ)

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

สลบั JPEG/HEIF JPEG

รปูแบบไฟล์ JPEG/HEIF

ชนดิไฟล ์RAW บบีอดัขอ้มลู

คณุภาพ JPEG/คณุภาพ HEIF ละเอยีด

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น [3:2]) L: 12M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น [4:3]) L: 11M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น [16:9]) L: 10M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็น [1:1]) L: 8.0M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็นการบนัทกึ
[3:2] ในขนาดเทยีบเทา่ APS-C)

L: 5.1M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็นการบนัทกึ
[16:9] ในขนาดเทยีบเทา่ APS-C)

L: 4.3M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็นการบนัทกึ
[1:1] ในขนาดเทยีบเทา่ APS-C)

L: 3.4M

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื�อตั�งคา่ [อตัราสว่นภาพ] เป็นการบนัทกึ
[4:3] ในขนาดเทยีบเทา่ APS-C)

L: 4.6M

อตัราสว่นภาพ 3:2

รปูแบบไฟล์ XAVC S HD

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (อตัราเฟรมบนัทกึ) 60p/50p

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC HS 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

45M 4:2:0 10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC HS 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

50M 4:2:0 10bit
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC HS 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p])

200M 4:2:0 10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

150M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S 4K] และ[อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

60M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

60M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p])

200M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) ([ รปูแบบไฟล]์ ถกูตั�งคา่เป็น
[XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] ถกูตั�งคา่เป็น [60p]/[50p])

50M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

50M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

50M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p])

60M 4:2:0 8bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S-I 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

600M 4:2:2
10bit/500M 4:2:2
10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S-I 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

300M 4:2:2
10bit/250M 4:2:2
10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S-I 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

240M 4:2:2 10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S-I HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

222M 4:2:2
10bit/185M 4:2:2
10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S-I HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

111M 4:2:2
10bit/93M 4:2:2
10bit

ตั�งภาพเคลื�อนไหว (ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์ เป็น
[XAVC S-I HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

89M 4:2:2 10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( อตัราเฟรมบนัทกึ) 60p/50p

ตั�งคา่สโลและควกิ ( อตัราเฟรม) 120fps/100fps

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC HS 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

45M 4:2:0 10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC HS 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

50M 4:2:0 10bit
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC HS 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p])

200M 4:2:0 10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

150M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

60M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

60M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p])

200M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

50M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

50M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

50M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [120p]/[100p])

60M 4:2:0 8bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

600M 4:2:2
10bit/500M 4:2:2
10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

300M 4:2:2
10bit/250M 4:2:2
10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

240M 4:2:2 10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S-I HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [60p]/[50p])

222M 4:2:2
10bit/185M 4:2:2
10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S-I HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [30p]/[25p])

111M 4:2:2
10bit/93M 4:2:2
10bit

ตั�งคา่สโลและควกิ ( ตั�งคา่การบนัทกึ) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล]์
เป็น [XAVC S-I HD] และ [อตัราเฟรมบนัทกึ] เป็น [24p])

89M 4:2:2 10bit

ตั�งคา่พร็อกซี� ( บนัทกึภาพพร็อกซี�) ปิด

ตั�งคา่พร็อกซี� ( รปูแบบไฟลพ์ร็อกซี�) XAVC S HD

ตั�งคา่พร็อกซี� ( ตั�งคา่บนัทกึพร็อกซี�) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล์
พร็อกซี�] ไปที� [XAVC HS HD])

9M 4:2:0 10bit

ตั�งคา่พร็อกซี� ( ตั�งคา่บนัทกึพร็อกซี�) (เมื�อตั�งคา่ [ รปูแบบไฟล์
พร็อกซี�] ไปที� [XAVC S HD])

6M 4:2:0 8bit
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

 การถา่ยภาพ อตัโนมตัิ

NR ที�ชตัเตอรช์า้ เปิด

NR ที� ISO สงู ปกติ

ภาพนิ�ง HLG ปิด

ขอบเขตสี sRGB

ชดเชยเลนส ์(ชดเชยแสงเงา) อตัโนมตัิ

ชดเชยเลนส ์(ชดเชยความคลาดส)ี อตัโนมตัิ

ชดเชยเลนส ์(ชดเชยความผดิสว่น) ปิด

ฟอรแ์มต ―

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ) ชอ่ง 1

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (โหมดบนัทกึภาพ) ปกติ

ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (สลบัสื�อบนัทกึอตัโนมตั)ิ ปิด

กูฐ้านขอ้มลูภาพ*
―

แสดงขอ้มลูสื�อบนัทกึ ―

ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร ์(หมายเลขไฟล)์ ตอ่เนื�อง

ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร ์(ตั�งคา่ชื�อไฟล)์ DSC

ตั�งคา่ไฟล/์โฟลเดอร ์(ชื�อโฟลเดอร)์ รปูแบบปกติ

เลอืกโฟลเดอร ์REC ―

แฟ้มภาพใหม่ ―

ขอ้มลู IPTC (บนัทกึขอ้มลู IPTC) ปิด

ขอ้มลู IPTC (ลงทะเบยีนขอ้มลู IPTC) ―

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (บนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิ�) ปิด

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (ตั�งคา่ชื�อชา่งภาพ) ―

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (ตั�งคา่ชื�อเจา้ของลขิสทิธิ�) ―

ขอ้มลูลขิสทิธิ� (แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�) ―

บนัทกึหมายเลขซเีรยีล ปิด

การตั�งคา่ไฟล ์(หมายเลขไฟล)์ ตอ่เนื�อง

การตั�งคา่ไฟล ์(รเีซต็ตวันับตอ่เนื�อง) ―

การตั�งคา่ไฟล ์(รปูแบบชื�อไฟล)์ ปกติ

การตั�งคา่ไฟล ์(การตั�งชื�อหวัขอ้) ―

โหมดรับแสง ปรับระดบัแสงเอง

รายการนี�จะไมถ่กูรเีซต็แมว้า่ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง] หรอื [ตั�งคา่เริ�มตน้]*
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

โหมดรับแสง ปรับระดบัแสงเอง

ชนดิควบคมุรับแสง โหมดรับแสงที�ปรับ

ใชค้า่การตั�งคา่กลอ้ง ―

บนัทกึตั�งคา่กลอ้ง ―

เลอืกสื�อ ชอ่ง 1

บนัทกึถา่ยกําหนดเอง ใชค้า่บนัทกึกดคา้ง
1

โหมดขบัเคลื�อน ถา่ยภาพเดี�ยว

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม (ตั�งเวลาเมื�อถา่ยครอ่ม) ปิด

ตั�งคา่ถา่ยครอ่ม (ลําดบัถา่ยครอ่ม) 0→-→+

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 (ชนดิชตัเตอรใ์นชว่ง) ชตัเตอรอ์เิล็กทรอ

ฟังกช์ั�นถา่ยภาพชว่ง (สําคญักบัชว่งถา่ย) ปิด

ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง (โหมดไรเ้สยีง) ปิด

ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง ([ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF] ภายใต ้[ตั�งคา่ฟังกช์ั�นเป้า
หมาย])

ปกติ

ตั�งคา่โหมดไรเ้สยีง ([พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตั]ิ ภายใต ้[ตั�งคา่ฟังกช์ั�นเป้า
หมาย])

ปิด

ชนดิของชตัเตอร์ ชตัเตอรก์ลไก

มา่นชตัเตอรห์นา้อเิล็กฯ เปิด

ถา่ยโดยไมม่เีลนส์ อนุญาต

ถา่ยโดยไมม่กีารด์ อนุญาต

ถา่ยภาพกนักระพรบิ ปิด

การอดัเสยีง เปิด

ระดบัเสยีงบนัทกึ 26

จังหวะส.เสยีงออก ไลฟ์

ลดเสยีงลมรบกวน ปิด

ตั�งคา่เสยีงขาตอ่

แสดงระดบัเสยีง เปิด
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

Time Code Preset 00:00:00.00

User Bit Preset 00 00 00 00

Time Code Format DF

Time Code Run Rec Run

Time Code Make Preset

User Bit Time Rec ปิด

SteadyShot เปิด

SteadyShot ปกติ

ปรับคา่ SteadyShot อตัโนมตัิ

 ความยาวโฟกสั (เมื�อตั�งคา่ [ ปรับคา่ SteadyShot] ไปที� [แมน
นวล])

8mm

ชว่งซมู อพตคิลัซมูเทา่นั�น

 ความเร็วการซมู ( ความเร็วซมูที� 1  ) 3

 ความเร็วการซมู ( ความเร็วซมูที� 2  ) 8 (เร็ว)

 ความเร็วการซมู ( ความเร็วซมูที� 1  ) 3

 ความเร็วการซมู ( ความเร็วซมูที� 2  ) 8 (เร็ว)

ความเร็วการซมู (ความเร็วคงที�  ) 3

ความเร็วการซมู (ความเร็วคงที�  ) 3

 ความเร็วการซมู ( ชนดิความเร็ว) หลายระดบั

 ความเร็วการซมู ( ความเร็วคงที�  ) 3

 ความเร็วการซมู ( ความเร็วคงที�  ) 3

แสดงเสน้ตาราง ปิด

แบบเสน้ตาราง เสน้กฎสามสว่น

ตั�งคา่แสดง Live View (แสดง Live View)
การตั�งคา่เอฟเฟ็ค
เปิด

ตั�งคา่แสดง Live View (เอฟเฟ็คแสง) ตั�งคา่แสง & แฟลช

ตั�งคา่แสดง Live View (จํากดัเร็วตํ�าเฟรมเรท) ปิด

เนน้ระหวา่งบนัทกึ เปิด

แสดงตวักําหนด ปิด

ตวักําหนดศนูยก์ลาง ปิด

ตวักําหนดลกัษณะ ปิด

โซนปลอดภยั ปิด
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 (ระดบัแสง/ส)ี

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช้
[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

กรอบนําสายตา ปิด

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ตการต ั�งคา่
กลอ้ง]

ชตัเตอรช์า้อตัโนมตัิ เปิด

ISO ISO 100

จํากดัชว่ง ISO ―

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ปกติ

ตั�งคา่สลบัอตั/แมน (สลบัอตั/แมน Av) แมนนวล

ตั�งคา่สลบัอตั/แมน (สลบัอตั/แมน Tv) แมนนวล

ตั�งคา่สลบัอตั/แมน (สลบัอตั/แมน ISO) แมนนวล

ชดเชยแสง ±0.0

ขั�นระดบัแสง 0.3EV

ปรับมาตรฐานแสง ( หลายจดุ) ±0

ปรับมาตรฐานแสง ( กลางภาพ) ±0

ปรับมาตรฐานแสง ( จดุเดยีว) ±0

ปรับมาตรฐานแสง ( เฉลี�ยทั�งหนา้
จอ)

±0

ปรับมาตรฐานแสง ( ไฮไลท)์ ±0

โหมดวดัแสง หลายจดุ

หนา้กอ่นขณะวดั เปิด

จดุปรับจดุวดัแสง กลางภาพ

AEL ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์ อตัโนมตัิ

โหมดแฟลช แฟลชอตัโนมตัิ

ชดเชยแสงแฟลช ±0.0

ตั�งคา่ชดเชยแสง แสงปกต&ิแฟลช

แฟลชไรส้าย ปิด

ลดตาแดง ปิด

ตั�งคา่แฟลชภายนอก (ตั�งคา่เปิดแฟลชนอก) ―

ตั�งคา่แฟลชภายนอก (ตั�งคา่แฟลชภายนอก
เอง) ―

สมดลุยแ์สงสขีาว อตัโนมตัิ
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 (โฟกสั)

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ตการต ั�งคา่
กลอ้ง]

ลําดบัสําคญั AWB ปกติ

ล็อค AWB ชตัเตอร์ ปิด

WB อยา่งราบรื�น 1 (เร็ว)

ตวัปรับชว่งไดนามกิ ตวัปรับชว่งไดนามกิ:
อตัโนมตัิ

สรา้งสรรคล์คุ ST

โปรไฟลภ์าพ PP11

แสดงลายทาง ปิด

ระดบัลายทาง 70

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

โหมดโฟกสั AF อตัโนมตัิ

ลําดบัค.สําคญัใน AF-S เนน้ความสมดลุ

ลําดบัค.สําคญัใน AF-C เนน้ความสมดลุ

ความไว AF ตดิตาม 3(ปกต)ิ

ไฟชว่ย AF อตัโนมตัิ

ขบัเคลื�อนรรัูบแสง AF ปกติ

AF ดว้ยชตัเตอร์ เปิด

AF ลว่งหนา้ ปิด

ความเร็วเลื�อน AF 5

ความไวAF สลบัวตัถุ 5(เร็ว)

บรเิวณปรับโฟกสั กวา้ง

จํากดับรเิวณโฟกสั กวา้ง

สลบั AF แนวตั�งนอน ปิด

สเีฟรมปรับโฟกสั สขีาว

บนัทกึบรเิวณ AF ปิด

ลบบรเิวณ AF ―

ออโตเ้คลยีรบ์รเิวณ AF ปิด

แสดงบรเิวณ AF-C เปิด

บรเิวณตรวจจับเฟส ปิด

หมนุเวยีนจดุโฟกสั ไมห่มนุเวยีน
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 (เลน่)
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [เลน่] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] รายการเหลา่นี�จะไมถ่กูรเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ แมว้า่
ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้ สามารถรเีซ็ตไดโ้ดยใช ้[รเีซ็ตการต ั�งคา่กลอ้ง]

ปรมิาณเคลื�อนที� AF ปกติ

หนา้/ตากอ่นใน AF เปิด

เป้าหมายหนา้/ตา มนุษย์

เลอืกตาขวา/ซา้ย อตัโนมตัิ

แสดงเฟรมหนา้/ตา ปิด

การบนัทกึใบหนา้ ―

หนา้ที�บนัทกึไวก้อ่น เปิด

ขยายอตัโนมตั ิMF เปิด

ขยายโฟกสั ―

เวลาขยายโฟกสั ไมจํ่ากดั

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ x1.0

AF ในขยายโฟกสั เปิด

ขยายโฟกสัเริ�มตน้ x1.0

แสดงจดุสงูสดุ ปิด

ระดบัจดุสงูสดุ ปานกลาง

สสีงูสดุ สขีาว

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

เลอืกสื�อสําหรับเลน่ ―

โหมดดภูาพ ดภูาพตามวนัที�

ขยาย ―

ขยายขนาดเริ�มตน้ ขนาดปกติ

ขยายตําแหน่งเริ�มตน้ ตําแหน่งโฟกสั

ป้องกนั ―

เรตติ�ง ―

ตั�งเรต(คยีกํ์าหนดเอง) ―

ลบ ―

หนา้ยนืยนัการลบ เลอืก ยกเลกิ

หมนุ ―

คดัลอก ―
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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

บนัทกึภาพนิ�ง ―

สลบั JPEG/HEIF JPEG

เลน่ภาพตอ่เนื�อง ชว่ง —

ความเร็วเลน่ ชว่ง 5

สไลดโ์ชว ์(เลน่ซํ�า) ปิด

สไลดโ์ชว ์(เวลาแสดงภาพ) 3 วนิาที

ดชันภีาพ 9 ภาพ

แสดงเป็นกลุม่ ปิด

หมนุการแสดงภาพ อตัโนมตัิ

แสดงเฟรมโฟกสั ปิด

เลอืกปุ่ มหมนุ ปุ่ มหมนุหนา้

วธิกีารขา้มภาพ ทลีะรายการ

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน (ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน) ปิด

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน ( การเชื�อมตอ่) ―

ควบคมุดว้ยสมารท์โฟน (ถกูเชื�อมตอ่ตลอดเวลา) ปิด

สง่ไปยงัสมารท์โฟน ―

เป้าหมายที�สง่ พร็อกซี�เทา่นั�น

เชื�อมระหวา่งปิดเครื�อง ปิด

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (ฟังกช์ั�น FTP) ปิด

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (วธิกีารเชื�อมตอ่ FTP) Wi-Fi

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เชื�อ USB-LAN/Tethering) ―

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เลกิ USB-LAN/Tethering) ―

ฟังกช์ั�นการโอน FTP ( ตั�งคา่เซริฟ์เวอร)์ เซริฟ์เวอร ์1

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เก็บ/โหลดตั�งคา่ FTP) ―

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เมื�อตั�งคา่ [การถา่ยโอน FTP] ไปที� [กลุม่เป้าหมาย]) วนัที�นี�

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เมื�อตั�งคา่ [การถา่ยโอน FTP] ไปที� [ภาพนิ�ง/เคลื�อนไหว]) ทั�งหมด

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เมื�อตั�งคา่ [การถา่ยโอน FTP] ไปที� [ภาพเป้าหมาย(ป้องกนั)]) ทั�งหมด

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เมื�อตั�งคา่ [การถา่ยโอน FTP] ไปที� [สถานะการถา่ยโอน]) ทั�งหมด
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (แสดงผลการโอน FTP) ―

ฟังกช์ั�นการโอน FTP ( โอนอตัโนมตัถิา่ย) ปิด

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (เป้าหมายที�สง่ RAW+J/H) JPEG และ HEIF

ฟังกช์ั�นการโอน FTP ( เป้าหมายที�สง่) พร็อกซี�เทา่นั�น

ฟังกช์ั�นการโอน FTP (ประหยดัพลงังาน FTP) ปิด

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (PC รโีมท) ปิด

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (วธิเีชื�อมตอ่ PC รโีมท) USB

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (การจับคู)่ ―

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (ขอ้มลู Wi-Fi Direct) ―

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (ปลายทางจัดเก็บภาพนิ�ง) PC เทา่นั�น

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (ขนาดภาพที�จัดเก็บ PC) ตน้ฉบบั

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (ภาพใน PC (RAW+J)) RAW & JPEG

ฟังกช์ั�น PC รโีมท (ภาพจัดเก็บ PC (RAW+H)) RAW & HEIF

รโีมทควบคมุBluetooth ปิด

เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง ปิด

แกเ้วลาอตัโนมตั ิ 
(เมื�อตั�งคา่ [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] ไวท้ี� [เปิด])

เปิด

ปรับพื�นที�อตัโนมตั ิ 
(เมื�อตั�งคา่ [เชื�อมโยงขอ้มลูตําแหน่ง] ไวท้ี� [เปิด])

เปิด

กด WPS ―

ตั�งคา่จดุเชื�อมตอ่ ―

ยา่นความถี� Wi-Fi 2.4GHz

แสดงขอ้มลู Wi-Fi ―

รเีซต็ SSID/รหสัลบั ―

ฟังกช์ั�น Bluetooth ปิด

การจับคู่ ―

แสดง device address ―

ตั�งคา่ IP Address อตัโนมตัิ

แสดงขอ้มลู LAN มสีาย ―

โหมดเครื�องบนิ ปิด

แกไ้ขชื�ออปุกรณ์ ―

นําเขา้ใบรับรองหลกั ―

ความปลอดภยั (IPsec) (IPsec) ปิด
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 (ต ั�งคา่)
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [ตั�งคา่] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] รายการเหลา่นี�จะไมถ่กูรเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้
แมว้า่ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ความปลอดภยั (IPsec) (IP Address ปลายทาง) ―

ความปลอดภยั (IPsec) (คยีท์ี�แชรก์นั) ―

รเีซต็ตั�งคา่เครอืขา่ย ―

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ภาษา ―

ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา (ตั�งคา่ทอ้งที�) ―

ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา (ปรับเวลาฤดรูอ้น) ปิด

ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา (วนัที�/เวลา) ―

ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา (รปูแบบวนัที�) ―

รเีซต็การตั�งคา่ ―

จัดเก็บ/โหลดการตั�งคา่ ―

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (วงลอ้ควบคมุ) ไมไ่ดต้ั�งคา่

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 1) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 2) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 3) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 4) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 5) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 6) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกลางตวัเลอืก) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ มกลาง) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ มซา้ย) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ มขวา) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มลง) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ ม MOVIE) ถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มปรับโฟกสัคา้ง) ตามกําหนดเอง ( )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (วงลอ้ควบคมุ) ความเร็วชตัเตอร์

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 1) อตัโนมตั/ิแมนนวล Av

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 2) สมดลุยแ์สงสขีาว

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 3) อตัโนมตั/ิแมนนวล ISO
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 4) ไมไ่ดต้ั�งคา่

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 5) ขยายโฟกสั

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 6) ถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกลางตวัเลอืก) มาตรฐานโฟกสั

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ มกลาง) ไมไ่ดต้ั�งคา่

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ มซา้ย) เลอืกการแสดงลายทาง

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ มขวา) เลอืกการแสดงจดุสงูสดุ

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มลง) อตัโนมตั/ิแมนนวล Tv

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ ม MOVIE) ถา่ยภาพเคลื�อนไหว

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มปรับโฟกสัคา้ง) ปรับโฟกสั

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 1) กําหนดเอง ( / )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 2) กําหนดเอง ( / )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 3) กําหนดเอง ( / )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 5) กําหนดเอง ( / )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ มกําหนดเอง 6) กําหนดเอง ( / )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ปุ่ ม MOVIE) กําหนดเอง ( / )

ตั�งคา่คยีกํ์าหนดเอง (ฟังกช์ั�นของปุ่ ม Fn) ไมไ่ดต้ั�งคา่

ตั�งคา่เมนู Fn ―

ตั�งที�ตา่งภาพนิ�ง/เคลื�อน ―

ตั�งคา่ DISP (แสดงจอ) แสดงขอ้มลูทั�งหมด

REC ดว้ยปุ่ มชตัเตอร์ ปิด

หมนุวงแหวนซมู ซา้ย(W)/ขวา(T)

การตั�งคา่ปุ่ มหมนุฉัน ―

ตั�งคา่ปุ่ มหมนุ Av Tv

หมนุ Av/Tv ปกติ

ชดเชย Ev ดว้ยปุ่ มหมนุ ปิด

วงแหวนฟังกช์ั�น(เลนส)์ พาวเวอรโ์ฟกสั

ล็อคสว่นที�ใชง้าน ปิด

ระบบสมัผัส เปิด

ความไวสมัผัส ปกติ

ฟังกช์ั�นสมัผัสถา่ยภาพ ตดิตามโดยแตะจอ

ความสวา่งหนา้จอ ±0
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รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

คณุภาพการแสดงผล ปกติ

ตั�งคา่การแสดง TC/UB TC

ชว่ยแสดง Gamma ปิด

ชนดิชว่ยแสดงGamma อตัโนมตัิ

แสดงถา่ยที�เหลอื ไมแ่สดง

แสดงภาพอตัโนมตัิ ปิด

เวลาเริ�มประหยดัพง. ปิด

อณุหภมูปิิดอตัโนมตัิ ปกติ

ตั�งคา่ระดบัเสยีง 7

ตดิตามตรวจ 4ch CH1/CH2

สญัญาณเสยีง เปิด

เชื�อมตอ่ USB อตัโนมตัิ

ตั�งคา่ USB LUN หลายตวั

เครื�องชารจ์ USB เปิด

ความละเอยีด HDMI อตัโนมตัิ

ตั�งคา่ออก HDMI (บนัทกึสื�อระหวา่งสง่ HDMI) เปิด

ตั�งคา่ออก HDMI (ความละเอยีดสญัญาณออก) อตัโนมตัิ

ตั�งคา่ออก HDMI (ตั�งออก 4K (HDMI เทา่นั�น)) 60p 10bit/50p 10bit

ตั�งคา่ออก HDMI (สญัญาณออก RAW) ปิด

ตั�งคา่ออก HDMI (ตั�งคา่สญัญาณออก RAW) 60p/50p

ตั�งคา่ออก HDMI (เฉดสสีญัญาณออก RAW)

ตั�งคา่ออก HDMI (สญัญาณออก Time Code) ปิด

ตั�งคา่ออก HDMI (ควบคมุ REC) ปิด

ตั�งคา่ออก HDMI (สญัญาณเสยีง 4ch ออก) CH1/CH2

แสดงขอ้มลู HDMI เปิด

ควบคมุสําหรับ HDMI เปิด

โหมดไฟวดิโีอ เชื�อมโยงไฟกลอ้ง

ไฟสถานะบนัทกึ เปิดทั�งหมด

ควบคมุพัดลม อตัโนมตัิ

รโีมทควบคมุ IR ปิด

ทําสะอาดเซน็เซอร์ ―

พกิเซลแมปปิ�งอตัโนมตัิ เปิด
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 (เมนขูองฉนั)
หากตอ้งการรเีซต็รายการสําหรับ [เมนูของฉัน] กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้ ใหเ้ลอืก [ตั�งคา่เริ�มตน้] หรอื [ลบทั�งหมด] รายการเหลา่นี�จะไมถ่กู
รเีซต็ใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ แมว้า่ทา่นจะเลอืก [รเีซต็การตั�งคา่กลอ้ง]

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

พกิเซลแมปปิ�ง ―

เวอรช์ั�น ―

รายการ MENU คา่เร ิ�มตน้

เพิ�มรายการ ―

จัดเรยีงรายการ ―

ลบรายการ ―

ลบหนา้ ―

ลบทั�งหมด ―

แสดงเมนูของฉันกอ่น ปิด
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คูม่อืชว่ยเหลอื

กลอ้งดจิติอลชนดิเปลี�ยนเลนสไ์ด ้
ILME-FX3

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 12 100 000 พกิเซล
จาํนวนพกิเซลท ั�งหมดของกลอ้ง
ประมาณ 12 900 000 พกิเซล

[SteadyShot]
ระบบ
ระบบป้องกนัภาพสั�นดว้ยเซน็เซอรภ์ายในกลอ้ง

[ป้องกนัฝุ่ น]
ระบบ
ฟังกช์ั�นป้องกนัฝุ่ นซึ�งใชช้ั�นเคลอืบป้องกนัไฟฟ้าสถติและการสั�นดว้ยความถี�อลัตรา้โซนกิ

[ระบบโฟกสัอตัโนมตั]ิ
ระบบตรวจจบั
ระบบตรวจจับเฟส/ระบบตรวจจับคอนทราสต์
ชว่งความไวแสง
–6 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)

[จอภาพ]
จอภาพ LCD
7.5 ซม. (ชนดิ 3.0) ตวัขบั TFT, แผงสมัผัส
จาํนวนจดุท ั�งหมด
1 440 000 จดุ

[การควบคมุคา่ระดบัแสง]
วธิกีารวดัแสง
การประเมนิการวดัแสง 1 200 โซน
ชว่งการวดัแสง
–3 EV ถงึ +20 EV (เทา่กบั ISO 100 ดว้ยเลนส ์F2.0)

474



ความไวแสง ISO (ดชันรีะดบัแสงที�แนะนํา)
ภาพนิ�ง: ISO 80 ถงึ ISO 102 400 (ISO ขยาย: ตํ�าสดุ ISO 40 และสงูสดุ ISO 409 600) 
ภาพเคลื�อนไหว: ISO 80 ถงึเทยีบเทา่ ISO 102 400 (ISO ขยาย: สงูสดุเทยีบเทา่กบั ISO 409 600)
การชดเชยแสง
±5.0 EV (สลบัไดร้ะหวา่งขั�นละ 1/3 EV และ 1/2 EV)

[ชตัเตอร]์
ประเภท
ควบคมุดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์เคลื�อนที�ในแนวตั�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�รองรับ 60p: สงูสดุ 1/60 วนิาทใีนโหมดอตัโนมตั ิ(สงูสดุ 1/30 วนิาทใีนโหมดชตัเตอรช์า้อตัโนมตั)ิ  
อปุกรณท์ี�รองรับ 50p: สงูสดุ 1/50 วนิาทใีนโหมดอตัโนมตั ิ(สงูสดุ 1/25 วนิาทใีนโหมดชตัเตอรช์า้อตัโนมตั)ิ
ความเร็วซงิคแ์ฟลช
1/250 วนิาท ี(เมื�อใชแ้ฟลชที�ผลติโดย Sony)

[การถา่ยภาพตอ่เนื�อง]
ความเร็วการถา่ยภาพตอ่เนื�อง

 (ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi+): สงูสดุประมาณ 10 ภาพตอ่วนิาท/ี  (ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Hi): สงูสดุประมาณ 8 ภาพตอ่วนิาท/ี
(ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Mid): สงูสดุประมาณ 6 ภาพตอ่วนิาท/ี  (ถา่ยภาพตอ่เนื�อง: Lo): สงูสดุประมาณ 3 ภาพตอ่วนิาที

ภายใตเ้งื�อนไขการทดสอบของเรา ความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนื�องอาจชา้กวา่ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัเงื�อนไขการถา่ยภาพ

[รปูแบบการบนัทกึ]
รปูแบบไฟล์
JPEG (ตามมาตรฐาน DCF เวอรช์ั�น 2.0 Exif เวอรช์ั�น 2.32 และ MPF Baseline), HEIF (ตามมาตรฐาน MPEG-A MIAF), RAW
(ตามรปูแบบ Sony ARW 4.0)
ภาพเคลื�อนไหว (รปูแบบ XAVC HS)
XAVC เวอรช์ั�น 2.0: รองรับรปูแบบ MP4
วดิโีอ: MPEG-H HEVC/H.265

เสยีง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บติ), LPCM 4ch (48 kHz 24 บติ)*1, LPCM 2ch (48 kHz 24 บติ)*1, MPEG-4 AAC-LC 2ch*2

ภาพเคลื�อนไหว (รปูแบบ XAVC S)
XAVC เวอรช์ั�น 2.0: รองรับรปูแบบ MP4
วดิโีอ: MPEG-4 AVC/H.264

เสยีง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บติ), LPCM 4ch (48 kHz 24 บติ)*1, LPCM 2ch (48 kHz 24 บติ)*1, MPEG-4 AAC-LC 2ch*2

[สื�อที�ใชบ้นัทกึ]
การด์หน่วยความจํา CFexpress Type A, การด์หน่วยความจํา SD

[ชอ่งเสยีบ]
SLOT 1/SLOT 2
ชอ่งเสยีบสําหรับการด์หน่วยความจํา CFexpress Type A, การด์ SD (รองรับ UHS-I และ UHS-II)
สนับสนุนการทํางานระหวา่งการด์หน่วยความจําทั�งสองอนั

[ข ั�วตอ่สญัญาณเขา้/ออก]
ข ั�วตอ่ USB Type-C
SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)
รองรับ USB Power Delivery
ข ั�วตอ่ Multi/Micro USB*

เมื�อใชช้ดุดา้มจับ XLR (ที�ใหม้าดว้ย) หรอืเมื�อใชอ้ปุกรณเ์สรมิที�สามารถรองรับการสง่สญัญาณ 4 ชอ่งสญัญาณและ 24 บติผา่นแทน่เสยีบ Multi Interface*1

ภาพเคลื�อนไหวพร็อกซี�*2
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Hi-Speed USB (USB 2.0)

HDMI
ขั�วตอ่ HDMI ประเภท A
ข ั�วตอ่  (ไมโครโฟน)
ชอ่งตอ่เล็กสเตอรโิอขนาด Ø 3.5 มม.
ข ั�วตอ่  (หฟูงั)
ชอ่งตอ่เล็กสเตอรโิอขนาด Ø 3.5 มม.

[กาํลงัไฟ ท ั�วไป]
อตัรากาํลงัไฟเขา้
7.2 V
การใชพ้ลงังาน
ใช ้FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS  
ประมาณ 3.4 W (ขณะถา่ยภาพนิ�ง)/ประมาณ 7.3 W (ขณะถา่ยภาพเคลื�อนไหว)
อณุหภมูใิชง้าน
0 ถงึ 40 °C
อณุหภมูเิก็บรกัษา
–20 ถงึ 55 °C
ขนาด (กวา้ง/สงู/หนา) (โดยประมาณ)
129.7 × 77.8 × 84.5 มม.  
นํ�าหนกั (ประมาณ)
715 กรัม (รวมแบตเตอรี�, การด์ SD)
ไมโครโฟน
สเตอรโิอ
ลาํโพง
ชอ่งเสยีงเดยีว
การพมิพ ์Exif
รองรับ
PRINT Image Matching III
รองรับ

[LAN ไรส้าย]
WW728473 (ดปู้ายขอ้มลูที�ดา้นลา่งของกลอ้ง)
รปูแบบที�สนบัสนนุ
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
ยา่นความถี�
2.4 GHz / 5 GHz
ความปลอดภยั
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
วธิกีารเชื�อมตอ่
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/กําหนดเอง
วธิกีารเขา้ถงึ
โหมดโครงสรา้งพื�นฐาน

WW558244 (ดปู้ายขอ้มลูที�ดา้นลา่งของกลอ้ง)
รปูแบบที�สนบัสนนุ
IEEE 802.11 b/g/n
ยา่นความถี�
2.4 GHz
ความปลอดภยั
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

รองรับอปุกรณท์ี�ใชร้ว่มกบั Micro USB ได ้*
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วธิกีารเชื�อมตอ่
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/กําหนดเอง
วธิกีารเขา้ถงึ
โหมดโครงสรา้งพื�นฐาน

[NFC]
ประเภท Tag
สอดคลอ้งกบั NFC Forum Type 3 Tag

[การสื�อสาร Bluetooth]
มาตรฐาน Bluetooth เวอรช์ั�น 5.0

ยา่นความถี�
2.4 GHz

ชุดดา้มจบั XLR

ข ั�วตอ่ INPUT1/INPUT2
XLR/TRS 3 ขา ตวัเมยี
ข ั�วตอ่ INPUT3
ชอ่งตอ่เล็กสเตอรโิอขนาด Ø 3.5 มม.
นํ�าหนกั (ประมาณ)
300 กรัม

แทน่ชารจ์แบตเตอรี� BC-QZ1

อตัรากาํลงัไฟเขา้
100 – 240 V , 50/60 Hz, 0.38 A
อตัรากาํลงัไฟออก
8.4 V , 1.6 A

แบตเตอรี�แบบชารจ์ใหมไ่ด ้NP-FZ100

แรงดนัไฟฟ้าที�กาํหนด
7.2 V

แบบและขอ้มลูจําเพาะอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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เครื�องหมายการคา้

XAVC S และ  เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
XAVC HS และ  เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
Mac เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ที�จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�น ๆ
iPhone และ iPad เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ที�จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�น ๆ
USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ USB Implementers Forum
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
โลโก ้CFexpress Type A เป็นเครื�องหมายการคา้ที�อนุญาตโดย CompactFlash Association
Android และ Google Play เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Google LLC
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. ในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอื�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�อาจไมไ่ดม้สีญัลกัษณ์ ™ หรอื ® กํากบัไวใ้นทกุที�

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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สทิธิ�การใชง้าน

หมายเหตเุกี�ยวกบัสทิธิ�การใชง้าน

ผลติภณัฑน์ี�มกีารใชง้านซอฟตแ์วรต์ามขอ้ตกลงการใชง้านกบัเจา้ของซอฟตแ์วรนั์�น ๆ เรามหีนา้ที�ที�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�เกี�ยวกบัการใชง้านเพื�อการสง่
เสรมิการขาย การใชง้านภายในและเพื�อการคา้ และใบอนุญาตไดจ้าก MPEG LA, L.L.C.
โปรดดทูี� HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

ภายใตข้อ้ถอืสทิธิ�ตั�งแตห่นึ�งรายการขึ�นไปของบรรดาสทิธบิตัร HEVC ซึ�งระบไุวท้ี� patentlist.accessadvance.com

ซอฟตแ์วรท์ ี�เขา้ขา่ย GNU GPL/LGPL
ผลติภณัฑน์ี�มซีอฟตแ์วรท์ี�อยูภ่ายใตเ้งื�อนไข GNU General Public License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “GPL”) หรอื GNU Lesser General
Public License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “LGPL”) บรรจอุยู ่ 
ทั�งนี� เพื�อแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ทา่นมสีทิธเิขา้ถงึ แกไ้ข และเผยแพรซ่ํ�ารหสัตน้ทางสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์หลา่นี�ภายใตเ้งื�อนไขของ
GPL/LGPL ที�ใหม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์ 
รหสัตน้ทางมอียูบ่นเว็บ  
โปรดใช ้URL ตอ่ไปนี�เพื�อดาวนโ์หลด  
https://oss.sony.net/Products/Linux/  
โปรดหลกีเลี�ยงที�จะตดิตอ่เราเกี�ยวกบัเนื�อหาของรหสัตน้ฉบบั

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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การแกไ้ขปญัหา

ถา้หากทา่นพบปัญหาเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์ใหล้องวธิกีารแกไ้ขตอ่ไปนี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รเีซต็การตั�งคา่

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ถอดแบตเตอรี�ออก รอประมาณหนึ�งนาท ีใสแ่บตเตอรี�เขา้ไปอกีคร ั�ง แลว้เปิดสวติชผ์ลติภณัฑ์1

ต ั�งคา่ทกุอยา่งใหมใ่หก้ลบัคนืสูค่า่เร ิ�มตน้2

ปรกึษาตวัแทนจาํหนา่ยของทา่นหรอืศนูยบ์รกิารที�ไดร้บัอนญุาตในพื�นที� ศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์
นี� และคาํตอบของคาํถามที�พบบอ่ยไดจ้ากเว็บไซตบ์รกิารลกูคา้ของเรา  
https://www.sony.net/
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ขอ้ความเตอืน

ต ั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา 

ตั�งคา่พื�นที� วนัที�และเวลา ถา้ทา่นไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน ใหช้ารจ์แบตเตอรี�สํารองแบบชารจ์ไดภ้ายในตวักลอ้ง

พลงังานเหลอืไมเ่พยีงพอ 

ฟังกช์ั�นการคดัลอกภาพหรอืทําความสะอาดเซน็เซอรภ์าพจะไมทํ่างานเพราะมแีบตเตอรี�เหลอือยูน่อ้ย ชารจ์แบตเตอรี�หรอืจา่ยไฟ
โดยเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์เป็นตน้

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�อทําการลดจดุรบกวน กลอ้งจะเริ�มกระบวนการลดจดุรบกวน ทา่นจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดใ้นระหวา่งการลดจดุรบกวนนี�

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�นที�คลา้ยกนั หรอืใชเ้ลนสท์ี�ไมส่นับสนุน ใหต้ั�งคา่ [ ถา่ยโดยไมม่เีลนส]์
ไปที� [อนุญาต]

กลอ้งรอ้นเกนิไป ปลอ่ยใหเ้ย็นลง 

ผลติภณัฑร์อ้นเนื�องจากถา่ยภาพตอ่เนื�องเป็นเวลานาน ปิดสวติชผ์ลติภณัฑแ์ละปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑเ์ย็นลง รอจนกระทั�งผลติภณัฑ์
พรอ้มจะถา่ยภาพอกีครั�ง

 (การเตอืนวา่กลอ้งรอ้นเกนิไป)  

ทา่นไดบ้นัทกึภาพเป็นเวลานานจนอณุหภมูผิลติภณัฑเ์พิ�มสงูขึ�น

 (ไฟลฐ์านขอ้มลูมขีอ้ผดิพลาด)

จํานวนภาพมมีากกวา่ที�ระบบจัดการวนัที�ในไฟลฐ์านขอ้มลูของผลติภณัฑจ์ะจัดการได ้

 (ไฟลฐ์านขอ้มลูมขีอ้ผดิพลาด)

ไมส่ามารถบนัทกึไฟลฐ์านขอ้มลู นําเขา้ภาพทั�งหมดไปยงัคอมพวิเตอรแ์ลว้กูค้นืการด์หน่วยความจํา

ไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย 

มคีวามผดิปกตบิางอยา่งในไฟลฐ์านขอ้มลูภาพ เลอืก MENU → (การถา่ยภาพ) → [สื�อ] → [ กูฐ้านขอ้มลูภาพ]

ระบบเกดิขอ้ผดิพลาด 
กลอ้งเกดิขอ้ผดิพลาด ปิดพาวเวอรแ์ละเปิดอกีคร ั�ง 

ถอดแบตเตอรี�ออกแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครั�ง ถา้ขอ้ความนี�ปรากฏขึ�นบอ่ยครั�ง โปรดปรกึษาศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�นที�ไดรั้บอนุญาตจาก
Sony

ไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย กูข้อ้มลู?

ทา่นไมส่ามารถบนัทกึและดภูาพเคลื�อนไหวได ้เนื�องจากไฟลฐ์านขอ้มลูภาพเสยีหาย กูค้นืไฟลฐ์านขอ้มลูภาพตามคําแนะนําบนหนา้
จอ

ขยายภาพไมไ่ด ้
หมนุภาพไมไ่ด ้

ภาพที�บนัทกึดว้ยผลติภณัฑอ์ื�น อาจไมส่ามารถทําการขยายหรอืหมนุภาพได ้

สรา้งโฟลเดอรเ์พิ�มอกีไมไ่ด ้

โฟลเดอรใ์นการด์หน่วยความจํามตีวัเลขสามตวัแรกคอื “999” ทา่นไมส่ามารถสรา้งโฟลเดอรเ์พิ�มไดอ้กีในกลอ้งนี�

 (คําเตอืนเกี�ยวกบัการทํางานผดิปกตขิองพัดลมระบายความรอ้น)  
เกดิปญัหากบัพดัลมระบายความรอ้น โปรดตดิตอ่บรกิารซอ่ม 

พัดลมระบายความรอ้นกําลงัทํางานผดิปกต ิสอบถามศนูยบ์รกิาร Sony ที�ไดรั้บอนุญาตในพื�นที�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หมายเหตเุกี�ยวกบัการด์หน่วยความจํา
ตั�งคา่ทอ้งที�/วนัที�/เวลา
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ฟอรแ์มต
ตั�งคา่สื�อบนัทกึ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว): ใหสํ้าคญักบัสื�อบนัทกึ
ถา่ยโดยไมม่กีารด์
ถา่ยโดยไมม่เีลนส ์(ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)
กูฐ้านขอ้มลูภาพ (ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว)

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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หนา้ที�แนะนํา

 รปูแบบไฟล ์(ภาพเคลื�อนไหว)
ทา่นสามารถเลอืกรปูแบบของไฟลภ์าพเคลื�อนไหวได ้

 ระยะเวลาบนัทกึไดข้องภาพเคลื�อนไหว
ดหูวัขอ้นี�เมื�อตอ้งการทราบระยะเวลาในการถา่ยภาพเคลื�อนไหวที�สามารถบนัทกึในการด์หน่วยความจําได ้

 สลบั JPEG/HEIF
สลบัรปูแบบไฟล ์(JPEG/HEIF) ของภาพนิ�งที�ตอ้งการบนัทกึ

 FTP Help Guide
ดทูี� “FTP Help Guide” เมื�อทา่นตอ้งการถา่ยโอนภาพไปยงัเซริฟ์เวอร ์FTP

5-025-871-43(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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