
คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

โปรดใชคู้ม่อืฉบบันี�เมื�อคณุพบปัญหาใด ๆ หรอืมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัอปุกรณข์องคณุ

คณุสมบตักิารอปัเดตซอฟตแ์วร์

การเปลี�ยนแปลงหลงัจากการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็น Android 13

การเปลี�ยนแปลงหลงัจากการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็น Android 12

คณุสมบตัขิอง Xperia PRO-I

Photo Pro (Photography Pro)

สํารวจ Photo Pro

ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)

ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

Video Pro (Videography Pro)

การเปิด Video Pro

เมนู Video Pro

การตั �งคา่ Video Pro
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โหมดสตรมีมิ�ง Video Pro

Cinema Pro (Cinematography Pro)

การเปิดแอปพลเิคชนั Cinema Pro

การรวมคลปิและดภูาพยนตร์

Bluetooth Remote Commander

การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

หนา้จอภายนอก

การใชแ้อป หนา้จอภายนอก

หนา้จอภายนอก โหมดสตรมีมิ�ง

หนา้จอภายนอก การตั �งคา่เสยีง

โหมดทนทานของจอภาพ

เกมเอนแฮนเซอร์

การเปิดแอปพลเิคชนั เกมเอนแฮนเซอร์

การใชเ้มนูเกมเอนแฮนเซอร์

การตั �งคา่ [การแสดงผลและเสยีง] ในเมนูเกมเอนแฮนเซอร์

การใชปุ้่ มกลอ้งเป็นปุ่ มลดัสําหรับการใชง้านเกมเอนแฮนเซอร์

การปรับคณุภาพเสยีง

การปรับคณุภาพเสยีงโดยใช ้360 Spatial Sound

การปรับคณุภาพเสยีงใหด้ทีี�สดุโดยใช ้Dolby Atmos®

การยกระดบัคณุภาพของไฟลเ์พลงที�ผา่นการบบีอดั (DSEE Ultimate)

การลดเสยีงลมรบกวนขณะบนัทกึภาพ

หนา้ตา่งป็อปอพั

การใชโ้หมดหนา้ตา่งป็อปอพั

โหมดแบง่หนา้จอ

การใชง้านโหมดแยกหนา้จอ

การสั�นแบบไดนามกิ

การใชก้ารสั�นแบบไดนามกิ

การปรับเสยีงการสั�นแบบไดนามกิ

หนา้จอแบบแอมเบยีนท์

การตั �งคา่ หนา้จอแบบแอมเบยีนท์

2



ปุ่ มลดั

การใชปุ้่ มลดั

Side Sense

การเปิดหรอืปิด Side sense

การใช ้Side sense

การตั �งคา่ตวัเลอืก Side sense อื�น ๆ

การจัดการการโทรอจัฉรยิะ

การใช ้จัดการการโทรอจัฉรยิะ

เริ�มตน้ใชง้าน

เกี�ยวกบัคูม่อืชว่ยเหลอืฉบบันี�

ภาพรวม

การใส ่SIM การด์และการด์หน่วยความจํา

การประกอบ – 2 ซมิ

การใชอ้ปุกรณ ์2 ซมิ

การป้องกนัหนา้จอ

การเริ�มใชง้านอปุกรณเ์ป็นครั �งแรก

การตั �งคา่บญัช ีGoogle ในอปุกรณ์

การโอนเนื�อหา

การโอนเนื�อหาโดยใชแ้อป Xperia Transfer 2 (จาก Android/iOS)

การซงิโครไนซข์อ้มลูโดยใชบ้ญัช ีGoogle (จาก Android)

การโอนเนื�อหาโดยใชค้อมพวิเตอร ์(จาก Android)

การโอนเนื�อหาโดยใชก้ารด์ SD (จาก Android)

ความปลอดภยัในการใชอ้ปุกรณ์

ตรวจสอบวา่อปุกรณไ์ดรั้บการป้องกนั

การคน้หาหมายเลข IMEI ของอปุกรณ์

การคน้หา ล็อก หรอืลบขอ้มลูในอปุกรณท์ี�สญูหาย

การเรยีนรูห้ลกัการพื�นฐาน

การเปิดหรอืปิดหนา้จอ

หนา้จอหลกั
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การปรับเวลาที�ไมใ่ชง้านกอ่นที�หนา้จอจะดบัลง

การควบคมุแสงพื�นหลงัอจัฉรยิะ

โหมดใชม้อืเดยีว

การถา่ยภาพหนา้จอ

การบนัทกึหนา้จออปุกรณข์องคณุ

การตั �งปลกุ

การสแกน QR Code

ไฟแจง้เตอืน

ไอคอนในแถบสถานะ

แถบสถานะและแผงการแจง้

ไอคอนแสดงสถานะ

ไอคอนการแจง้เตอืน

แบตเตอรี�และการบํารงุรักษา

การชารจ์อปุกรณ์

แบตเตอรี�และการจัดการพลงังาน

แบตเตอรี�แคร์

โหมด STAMINA

แบตเตอรี�และการจัดการพลงังาน

การดปูรมิาณแบตเตอรี�ที�ใชไ้ปกบัแอปพลเิคชนั

การอปัเดตอปุกรณ์

กอ่นอปัเดตอปุกรณข์องคณุ

การอปัเดตอปุกรณแ์บบไรส้าย

การรสีตารท์ การรเีซต็ และการซอ่มแซม

การรสีตารท์และการรเีซต็อปุกรณ์

การซอ่มแซมซอฟตแ์วรข์องอปุกรณโ์ดยใช ้Xperia Companion

การรเีซต็แอปพลเิคชนั

การเพิ�มประสทิธภิาพหน่วยความจํา

วธิดีสูถานะหน่วยความจํา

การเพิ�มพื�นที�วา่งในที�เก็บขอ้มลูภายใน
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การสั�งใหแ้อปพลเิคชนัและบรกิารตา่ง ๆ หยดุทํางาน

การฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา

อนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ย

การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตโทรศพัทม์อืถอื

การเพิ�มความแรงของสญัญาณ Wi-Fi®

การควบคมุการใชข้อ้มลู

การตั �งคา่พื�นฐาน

เมนูการตั �งคา่

ระดบัเสยีง การสั�น และเสยีง

ระดบัเสยีงและการสั�น

เสยีงและโทน

การตั �งคา่หนา้จอ

การอปัเดตแอปพลเิคชนั

การใชบ้รกิารระบตํุาแหน่งที�ตั �ง

วนัที�และเวลา

Photo Pro (Photography Pro)

โหมด BASIC (พื�นฐาน)

ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)

การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ

การดภูาพถา่ยและวดิโีอ

การสแกน QR Code

คณุสมบตัทิี�ใชบ้อ่ยในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

เซลฟี�

การถา่ยเซลฟี�

การถา่ยเซลฟี�โดยใชช้ตัเตอรม์อื

การตั �งคา่โหมด BASIC (พื�นฐาน)

สแีละความสวา่ง

เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh)

การบนัทกึวดิโีอ HDR
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การบนัทกึวดิโีอแบบไมส่ั�น

การใชโ้หมดการจับภาพตา่ง ๆ

การเลอืกโหมดการจับภาพ

วดิโีอแบบภาพชา้

เซลฟีหนา้สวย

พาโนรามา

ผลสรา้งสรรค์

การใชโ้หมด AUTO/P/S/M

ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

เมนูฟังกช์นั

การถา่ยภาพนิ�ง

การเลอืกโหมดถา่ยภาพ

โหมดออโต ้(AUTO)

ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)

เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)

ปรับการรับแสงเอง (M)

การบนัทกึและการเรยีกคนืการตั �งคา่กลอ้ง

บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง

ใชค้า่บนัทกึ (MR)

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

ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

การตั �งเวลาเอง

การใชแ้ฟลช

การจดจําฉากและเงื�อนไข

การตั �งคา่กลอ้งเพิ�มเตมิ

การตั �งคา่โฟกสัโดยการสมัผัสชอ่งมองภาพ

AF ใบหนา้/ดวงตา (ภาพนิ�ง/วดิโีอ)

การทําใหโ้ทนสผีวินุ่มนวลขึ�น

การตดิตามวตัถุ
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การตั �งคา่ โหมดแอดออน Transfer & Tagging

ที�เก็บขอ้มลู

การใสแ่ท็กที�ตั �ง

เสน้ตาราง

วธิตีา่งๆ ในการใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีง

สญัญาณเสยีง

เพลง

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอรไ์ปยงัอปุกรณข์องคณุ

การฟังเพลง

คณุสมบตัขิองแอปพลเิคชนัเพลง

การเชื�อมตอ่

การสะทอ้นหนา้จออปุกรณบ์นหนา้จอทวีโีดยไมต่อ้งใชส้าย

การเชื�อมตอ่อปุกรณก์บัอปุกรณเ์สรมิ USB

NFC (Near Field Communication)

การใชอ้ปุกรณข์องคณุเป็นกระเป๋าสตางค์

เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth®

การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

การตั �งชื�ออปุกรณข์องคณุ

การจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น

การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

การสง่ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth

การรับขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีBluetooth

แอปสนับสนุน

เกี�ยวกบัแอปการสนับสนุน

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้าน การเขา้ถงึ และขอ้มลูทางกฎหมาย

การเขา้ถงึ

การใชอ้ปุกรณใ์นสภาวะที�เปียกชื�นและมฝีุ่ นมาก

ขอ้มลูทางกฎหมาย
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F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แนวทางเกี�ยวกบัการรับประกนั SAR และการใชง้าน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปลี�ยนแปลงหลงัจากการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็น Android 13

นอกจากการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็น Android 13 แลว้ ยงัมกีารเปลี�ยนแปลงบางอยา่งกบัฟังกช์นัตา่ง ๆ ที�มอียูด่ว้ย ตอ่ไปนี�คอืสว่นหนึ�ง
ของการเปลี�ยนแปลงสําคญั ๆ หลงัจากการอปัเดตอปุกรณข์องคณุเป็น Android 13
คูม่อืชว่ยเหลอืนี�ไมไ่ดอ้ธบิายคณุสมบตัแิละฟังกช์นัตา่ง ๆ ทั �งหมดของ Android 13 คณุสมบตั ิฟังกช์นั การตั �งคา่ และองคป์ระกอบของ
การออกแบบหนา้จอบางอยา่งอาจแตกตา่งไปจากเนื�อหาของคูม่อืชว่ยเหลอืนี�หลงัจากการอปัเดตอปุกรณข์องคณุเป็น Android 13

หนา้จอขณะล็อกแบบใหม่

ไอคอนตอ่ไปนี�จะแสดงบนหนา้จอขณะล็อก คณุสามารถเขา้ถงึแตล่ะคณุสมบตัไิดอ้ยา่งรวดเร็วจากหนา้จอขณะล็อกโดยแตะไอคอนคา้ง
ไว ้

 (ไอคอน Wallet) จะแสดงขึ�นหากคณุตดิตั �งแอปการชาํระเงนิผา่น NFC และกําหนดการตั �งคา่ที�เหมาะสม
คณุสามารถแสดงหรอืซอ่น  (ไอคอน Wallet) บนหนา้จอขณะล็อกได ้คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การแสดงผล] > [คา่กําหนด
หนา้จอล็อก] จากนั�นแตะสวติช ์[แสดง Wallet]

 (ไอคอนระบบควบคมุอปุกรณ)์ จะแสดงบนหนา้จอขณะล็อกหากคณุตดิตั �งแอปควบคมุอปุกรณแ์ละกําหนดการตั �งคา่ที�เหมาะสม
คณุสามารถแสดงหรอืซอ่น  (ไอคอนระบบควบคมุอปุกรณ)์ บนหนา้จอขณะล็อกได ้คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การแสดงผล] >
[คา่กําหนดหนา้จอล็อก] จากนั�นแตะสวติช ์[แสดงระบบควบคมุอปุกรณ์]

คาํแนะนํา

คณุสามารถควบคมุอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยูไ่ดโ้ดยไมต่อ้งปลดล็อกอปุกรณข์องคณุ คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การแสดงผล] > [คา่
กําหนดหนา้จอล็อก] จากนั�นแตะสวติช ์[ควบคมุจากอปุกรณท์ี�ล็อกอยู]่ เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั

แผงการต ั�งคา่ดว่นแบบใหม่

ปัดลง 2 ครั�งจากดา้นบนของหนา้จอเพื�อเปิดแผงการตั �งคา่ดว่น
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การเปิดเครื�องมอืสแกนควิอารโ์คด้จากแผงการต ั�งคา่ดว่น

การตรวจสอบแอปที�ทาํงานอยู ่(B)
แตะเพื�อแสดงแอปที�ทํางานอยูซ่ ึ�งอาจสง่ผลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี�แมว้า่คณุจะไมไ่ดใ้ชง้านแอปก็ตาม คณุสามารถเลอืกแอปที�
ทํางานอยูแ่ละใหแ้อปนั�นหยดุทํางานได ้ทั �งนี� แอปบางแอปอาจไมส่ามารถหยดุทํางานได ้

การเปลี�ยนตาํแหนง่ของไอคอน (C)
แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) เพื�อเปิดเมนู การตั �งคา่
แตะ  (ปุ่ มเมนูเปิด/ปิด) เพื�อเปิดเมนูเปิด/ปิด

วอลเปเปอรแ์ละรปูแบบ

คณุสามารถเปลี�ยนโทนสขีองระบบเพื�อใหเ้ขา้กบัวอลเปเปอรท์ี�เลอืกไว ้

การเปลี�ยนแปลงใน Photo Pro

การเปลี�ยนแปลงวธิกีารแสดงผลการสแกนควิอารโ์คด้
วธิกีารแสดงผลการสแกนควิอารโ์คด้ไดเ้ปลี�ยนจากการแจง้เตอืนเป็นแบนเนอรแ์ลว้
เล็งกลอ้งไปที�ควิอารโ์คด้ แลว้แตะแบนเนอรท์ี�ปรากฏในชอ่งมองภาพ

หมายเหตุ

การแจง้เตอืนควิอารโ์คด้จะไมแ่สดงในแผงการแจง้เตอืนอกีตอ่ไป

คณุสมบตัใิหมข่อง Cinema Pro

การบนัทกึและการเรยีกใชก้ารต ั�งคา่การบนัทกึ
คณุสามารถบนัทกึและเรยีกใชก้ารตั �งคา่การบนัทกึได ้

ในแผงการตั �งคา่ดว่น ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อคน้หา  (สแกนควิอารโ์คด้) (A) แลว้แตะที�ไอคอนนั�น1.

แตะพื�นที�วา่งบนหนา้จอหลกัคา้งไว ้จากนั�นแตะ [วอลเปเปอรแ์ละรปูแบบ]
คณุสามารถเลอืกสหีรอืการตั �งคา่ที�ตอ้งการไดบ้นหนา้จอการตั �งคา่ [วอลเปเปอรแ์ละรปูแบบ]

1.

หากตอ้งการบนัทกึโหมดและการตั �งคา่ที�ใชบ้อ่ย ใหแ้ตะ  (ไอคอนเมนู) > [บนัทกึการตั �งคา่ปัจจบุนั] เลอืกสล็อต ปรับการตั �งคา่
จากนั�นแตะ [บนัทกึ]

1.
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คณุสมบตัใิหมข่อง Side Sense

เมนู Side sense และเมนูหลายหนา้ตา่งไดรั้บการปรับปรงุใหด้ขี ึ�น
คณุสามารถสลบัระหวา่งเมนู Side sense กบัเมนูหลายหนา้ตา่งไดโ้ดยแตะที�แตล่ะแท็บ
หากตอ้งการถา่ยภาพหนา้จอโดยใชเ้มนู Side sense ใหแ้ตะ [ถา่ยภาพหนา้จอ] บรเิวณดา้นลา่ง

คณุสมบตัทิ ี�อปัเดตอื�น ๆ

การเลอืก SIM การด์ที�จะใชร้บัสง่ขอ้มลูหากใช ้SIM การด์ 2 อนั
มกีารเปลี�ยนแปลงขั �นตอนการตั �งคา่

การปรบัคณุภาพเสยีงใหด้ที ี�สดุโดยใช ้Dolby Sound
Dolby Atmos ไดรั้บการปรับปรงุเป็น Dolby Sound

การปรบัเปลี�ยนคณุภาพเสยีงโดยใช ้360 Reality Audio
ใน 360 Reality Audio เสยีงเพลงจะดงัรอบตวัคณุและคณุจะดื�มดํ�าไปกบัเสยีงตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�นจากจดุตา่ง ๆ รอบศรีษะคณุ หฟัูงที�ผา่น
การรับรองสําหรับ 360 Reality Audio ชว่ยใหส้ามารถปรับแตง่ประสบการณข์องคณุโดยการวเิคราะหร์ปูรา่งหแูตล่ะขา้งของคณุ และ
เพลดิเพลนิไปกบัประสบการณท์างดนตรทีี�สมจรงิที�สดุ

หากตอ้งการใชก้ารตั �งคา่ที�บนัทกึไว ้ใหแ้ตะ [การตั �งคา่ใชค้า่บนัทกึ] แลว้เลอืกสล็อตที�ตอ้งการ จากนั�นแตะ [นํามาใช]้2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [ซมิ]1.

เลอืก SIM การด์ที�ตอ้งการใชรั้บสง่ขอ้มลู2.

แตะสวติช ์[เน็ตมอืถอื] เพื�อเปิดใชฟั้งกช์นั3.

ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อใหจ้บขั �นตอนหากมขีอ้ความแสดงขึ�นมา4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีงและการสั�น] > [การตั �งคา่เสยีง]1.

แตะสวติช ์[Dolby Sound] เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั จากนั�นแตะ [Dolby Sound] เพื�อดตูวัเลอืกเพิ�มเตมิ2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีงและการสั�น] > [การตั �งคา่เสยีง] > [360 Reality Audio] จากนั�นทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ1.
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การปรบัคณุภาพเสยีงใหด้ที ี�สดุโดยใช ้360 Upmix
360 Spatial Sound ไดรั้บการปรับปรงุเป็น 360 Upmix
การใช ้360 Upmix จะเลน่เสยีงจากแหลง่กําเนดิเสยีงสเตอรโิอทั �งหมด รวมทั �งบรกิารสตรมีมิ�งตา่ง ๆ โดยเสยีงจะคลา้ยรปูแบบ Spatial
Audio หรอืเสยีงเชงิพื�นที� ขอแนะนําใหใ้ชห้ฟัูงเพื�อเพลดิเพลนิกบัเอฟเฟกตท์ี�เกดิจากฟังกช์นันี�

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีงและการสั�น] > [การตั �งคา่เสยีง]1.

แตะสวติช ์[360 Upmix] เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั จากนั�นแตะ [360 Upmix] เพื�อเลอืกโหมด2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปลี�ยนแปลงหลงัจากการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็น Android 12

นอกจากการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็น Android 12 แลว้ ยงัมกีารเปลี�ยนแปลงบางอยา่งกบัฟังกช์นัตา่ง ๆ ที�มอียูด่ว้ย ตอ่ไปนี�คอืสว่นหนึ�ง
ของการเปลี�ยนแปลงสําคญั ๆ หลงัจากการอปัเดตอปุกรณข์องคณุเป็น Android 12
คูม่อืชว่ยเหลอืนี�ไมไ่ดอ้ธบิายคณุสมบตัแิละฟังกช์นัตา่ง ๆ ทั �งหมดของ Android 12 คณุสมบตั ิฟังกช์นั การตั �งคา่ และองคป์ระกอบของ
การออกแบบหนา้จอบางอยา่งอาจแตกตา่งไปจากเนื�อหาของคูม่อืชว่ยเหลอืนี�หลงัจากการอปัเดตอปุกรณข์องคณุเป็น Android 12

ภาพหนา้จอแบบยาวตอ่เนื�อง

คณุสามารถจับภาพหนา้จอแบบยาวตอ่เนื�องกนัได ้

หมายเหตุ
ภาพหนา้จอแบบยาวตอ่เนื�องจะพรอ้มใชง้านหากแอปรองรับคณุสมบตันิี�

กดปุ่ มลดระดบัเสยีงและปุ่ มเปิดปิดคา้งไวพ้รอ้มกนั1.

แตะ [จับภาพไดม้ากขึ�น]2.

ลากเสน้เพื�อปรับบรเิวณภาพหนา้จอ แลว้แตะ [บนัทกึ]3.
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โหมดมอืเดยีว

มกีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารของโหมดมอืเดยีวจากการยอ่ขนาดทั �งหนา้จอเป็นการลดขนาดลง

การรองรบัรปูแบบภาพ AVIF

Android 12 ใหมร่องรับรปูแบบภาพ AVIF รปูแบบภาพ AVIF สามารถบบีอดัไดด้กีวา่รปูแบบอื�น ๆ พรอ้มดว้ยคณุภาพของภาพที�ดี

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การแสดงผล] > [โหมดมอืเดยีว] จากนั�นแตะสวติช ์[ใชโ้หมดมอืเดยีว] เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั
หากตอ้งการตั �งคา่ตวัเลอืกอื�น ๆ ใหทํ้าตามคําแนะนําบนหนา้จอ

1.

หากตอ้งการใชโ้หมดมอืเดยีว ใหแ้ตะ  (ปุ่ มหนา้หลกั) สองครั�ง2.

หากตอ้งการออกจากโหมดมอืเดยีว ใหแ้ตะ  (ปุ่ มหนา้หลกั) สองครั�งอกีครั �งหรอืแตะที�ใดก็ไดด้า้นบนแอป3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

สาํรวจ Photo Pro

Photo Pro มคีณุสมบตัหิลกั ๆ อยูส่องขอ้ ไดแ้กโ่หมด BASIC (พื�นฐาน) และโหมด AUTO/P/S/M ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) คณุ
สามารถถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอในลกัษณะที�คลา้ยกบักลอ้งสมารท์โฟนธรรมดาไดอ้ยา่งงา่ยดาย ในโหมด AUTO/P/S/M คณุสามารถ
ถา่ยภาพในอดุมคตขิองคณุไดเ้หมอืนกบัการใชก้ลอ้งระดบัมอือาชพี

โหมด BASIC (พื�นฐาน)

เมื�อใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการใชง้านของสมารท์โฟนแลว้ คณุสามารถถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอไดง้า่ย ๆ โดยแตะที�หนา้จอ
สามารถเปลี�ยนเลนสจ์ากกวา้งพเิศษไปเป็นมาตรฐานไดอ้ยา่งราบรื�น
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยการตั �งคา่ที�กลอ้งปรับโดยอตัโนมตัติามฉากและเงื�อนไขแลว้ คณุยงัสามารถใชโ้หมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง
เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั การปรับสแีละความสวา่ง และอื�น ๆ ไดอ้กีมากมาย
อนิเทอรเ์ฟซจะสลบัโดยอตัโนมตั ิเพื�อใหค้ณุใชง้านกลอ้งไดท้ั �งแนวตั �งและแนวนอน

รปูแบบแนวต ั�ง

รปูแบบแนวนอน

โหมด AUTO/P/S/M
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โหมด AUTO/P/S/M มกีารควบคมุที�มกัพบไดบ้นกลอ้งระดบัมอือาชพี คณุสามารถเลอืกการตั �งคา่อตัโนมตัหิรอืควบคมุ ISO ความเร็ว
ชตัเตอร ์สมดลุแสงสขีาว และอื�น ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง และยงัสามารถสง่ออกเป็นรปูแบบ RAW ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)

 โหมดภาพถา่ย

ไอคอนการจดจําฉากและไอคอนเงื�อนไข
ไอคอนเหลา่นี�จะปรากฏเมื�อ Photo Pro จดจําฉากหรอืเงื�อนไขไดโ้ดยอตัโนมตัิ

1.

เลอืกโหมดการจับภาพ2.
Google Lens3.
เลนสก์ลอ้งหนา้4.
เมนูการตั �งคา่ Photo Pro5.
สลบัโหมดถา่ยภาพ6.
สถานะการใสแ่ท็กภมูศิาสตร์7.
ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก8.
แตะปุ่ มมมุใดปุ่ มหนึ�งเพื�อสลบัเลนส์

 (ปุ่ มมาตรฐาน) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลา
และความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

9.

เลอืกอตัราสว่นลกัษณะ10.
ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเปิด Photo Pro หรอืถา่ยภาพ11.
สลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งหลกั12.
เลอืกการตั �งคา่แฟลช สขีองไอคอนจะเปลี�ยนไปเมื�อเปิดใชง้านแฟลชหรอืไฟฉายทํางาน13.
ปุ่ ม โหมดขบัเคลื�อน
เลอืกการตั �งคา่การตั �งเวลา หรอืโหมดถา่ยภาพเดี�ยวหรอืโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง

14.

ใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ15.
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 โหมดวดิโีอ

ยอ้นกลบัหรอืออกจาก Photo Pro16.
สลบัระหวา่งการถา่ยภาพและวดิโีอ17.
แตะภาพขนาดยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขภาพถา่ย18.
แตะเพื�อปรับเอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (Bokeh)19.
แตะเพื�อปรับสแีละความสวา่ง20.
แตะเพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อเลอืก  (ปุ่ มกวา้ง) ไว ้21.

ไมโครโฟนที�เลอืก1.
เลอืกโหมดการจับภาพ2.
Google Lens3.
เลนสก์ลอ้งหนา้4.
เมนูการตั �งคา่ Photo Pro5.
สลบัโหมดถา่ยภาพ6.
สถานะการใสแ่ท็กภมูศิาสตร์7.
ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก8.
แตะปุ่ มมมุใดปุ่ มหนึ�งเพื�อสลบัเลนส์

 (ปุ่ มมาตรฐาน) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลา
และความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

9.

แตะเพื�อเปิดไฟฉาย สไีอคอนจะเปลี�ยนไปเมื�อเปิดใชง้านไฟฉาย10.
ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเปิด Photo Pro หรอืบนัทกึวดิโีอ11.
สลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งหลกั12.
แตะเพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา]

 (ปุ่ ม AF ใบหนา้/ดวงตา) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�น
ชว่งเวลาและความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

13.

ใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อบนัทกึวดิโีอ14.
ยอ้นกลบัหรอืออกจาก Photo Pro15.
สลบัระหวา่งการถา่ยภาพและวดิโีอ16.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกโหมดการจับภาพ
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
การใสแ่ท็กที�ตั �ง
คณุสมบตัทิี�ใชบ้อ่ยในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

การใชแ้ฟลช
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
การตั �งเวลาเอง
การดภูาพถา่ยและวดิโีอ
เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh)
สแีละความสวา่ง
การบนัทกึวดิโีอ HDR

การสแกน QR Code
AF ใบหนา้/ดวงตา (ภาพนิ�ง/วดิโีอ)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะภาพขนาดยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขวดิโีอ17.
แตะเพื�อเปิด HDR (High Dynamic Range)18.
แตะเพื�อปรับสแีละความสวา่ง19.
แตะเพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อเลอืก  (ปุ่ มกวา้ง) ไว ้20.
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ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก1.

ไอคอนที�เก็บขอ้มลู/จํานวนพื�นที�วา่ง/ขนาดภาพ/รปูแบบไฟล/์สถานะการใสแ่ท็กภมูศิาสตร์
ไอคอนฉากหรอืไอคอนเงื�อนไขจะแสดงขึ�นเมื�อเลอืกโหมด AUTO แลว้

2.

สถานะแบตเตอรี�3.

ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเปิด Photo Pro หรอืถา่ยภาพ4.

ปุ่ มหมนุ

ปรับคา่การเปิดรับแสงเมื�อเลอืกโหมดตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)
ปรับความเร็วชตัเตอรเ์มื�อเลอืกโหมดเนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S) หรอืโหมดปรับการรับแสงเอง (M)

5.

แตะเพื�อล็อกโฟกสั
ปุ่ มจะเปลี�ยนเป็นสสีม้เมื�อล็อกโฟกสั แตะปุ่ มอกีครั �งเพื�อปลดล็อกโฟกสั

6.

แตะเพื�อล็อกการเปิดรับแสง
ปุ่ มจะเปลี�ยนเป็นสสีม้เมื�อการเปิดรับแสงถกูล็อก แตะปุ่ มอกีครั �งเพื�อปลดล็อกการเปิดรับแสง
หากตอ้งการกําหนดฟังกช์นัอื�นใหก้บัปุ่ ม AEL ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่ปุ่ ม AEL]

7.

เมนูฟังกช์นั
แตะเพื�อปรับการตั �งคา่
หากตอ้งการกําหนดหรอืเรยีงลําดบัการตั �งคา่ในเมนูฟังกช์นัอกีครั �ง ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่เมนูฟังกช์ั�น]

8.

ลากสวติชไ์ปทางขวาเพื�อล็อกรายการทางดา้นซา้ยของชอ่งมองภาพและเมนูฟังกช์นั เพื�อป้องกนัการใชง้านโดยไมไ่ดต้ั �งใจ9.

ตวัแสดงโฟกสั/การตั �งคา่การเปิดรับแสง
 (ไอคอนโฟกสัอตัโนมตั)ิ แสดงวา่วตัถอุยูใ่นโฟกสั
 (ไอคอนล็อก AE) แสดงวา่การเปิดรับแสงล็อกอยู่

10.

แตะภาพยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขภาพถา่ย
แตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั) เพื�อกลบัไปยงัหนา้จอสแตนดบ์าย Photo Pro

11.

แตะเพื�อเปลี�ยนเลนส์12.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูฟังกช์นั
การถา่ยภาพนิ�ง
โหมดออโต ้(AUTO)

ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)
เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)

ปรับการรับแสงเอง (M)

บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง
ใชค้า่บนัทกึ (MR)

การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

หากตอ้งการใชซ้มู ใหแ้ตะ  (ไอคอนเปิดการซมูแบบหมนุ) เลื�อนนิ�วเขา้หากนัหรอืออกจากกนับนชอ่งมองภาพ หรอืใชปุ้่ มปรับ
ระดบัเสยีง
[50 mm] จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลาและความ
พรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร
แตะเพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อตั �ง [เลนส]์ ไปที� [24 mm]13.
แตะเพื�อแสดงหรอืซอ่นขอ้มลูที�แสดงบนชอ่งมองภาพ
ฮสิโตแกรมหมายถงึการกระจายความสวา่งดว้ยกราฟ
ตวัวดัระดบันํ�าชว่ยใหค้ณุวดัมมุของอปุกรณแ์ละรักษารปูภาพใหอ้ยูใ่นแนวนอนเสมอ หากอปุกรณข์องคณุรับรูว้า่ไดร้ะดบัแลว้ ตวัวดั
ระดบันํ�าจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว
หากตอ้งการปรับแตง่รายการที�แสดงเมื�อแตะ [DISP] ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่ปุ่ ม DISP]

14.

แตะเพื�อปรับการตั �งคา่โดยละเอยีดเพิ�มเตมิ15.

แตะเพื�อสลบัโหมดถา่ยภาพ
หากตอ้งการเลอืกโหมดถา่ยภาพเริ�มตน้เมื�อเปิด Photo Pro ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [โหมดถา่ยภาพขณะเปิดใช]้ จากนั�น
เลอืกตวัเลอืก

16.
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การเปิด Video Pro

Video Pro เป็นฟังกช์นัการบนัทกึวดิโีอที�โดดเดน่ในเรื�องการถา่ยภาพที�คลอ่งตวัและมคีวามยดืหยุน่ Video Pro ชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ย
วดิโีอไดอ้ยา่งยดืหยุน่และแมน่ยําตามสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพของคณุ ตอนนี�คณุสามารถเก็บภาพอนัสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งอสิระ
เมื�อเปิดโหมดสตรมีมิ�ง คณุสามารถสตรมีโดยใช ้RTMP ได ้

ภาพรวมหนา้จอ Video Pro โหมดบนัทกึ

คาํแนะนํา
แตะพารามเิตอรส์สีม้เพื�อเปลี�ยนการตั �งคา่

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Video Pro)1

การตั �งคา่ รปูแบบวดิโีอ / อตัราเฟรม / HDR/SDR1.

ไอคอนที�เก็บขอ้มลู/ระยะเวลาที�บนัทกึไดท้ี�เหลอือยู/่คํานําหนา้ชื�อ
ชื�อไฟลข์องวดิโีอที�บนัทกึคอื “คํานําหนา้ชื�อ_วนัที�_เวลา”
หากตอ้งการเปลี�ยนคํานําหนา้ชื�อ ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [คํานําหนา้ชื�อ]

2.

ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก3.

สถานะการบนัทกึ4.

การบง่บอกสถานะ
 (ไอคอนการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวชา้)/  (ไอคอนระวงัเครื�องรอ้น)/  (ไอคอนสถานะการใสแ่ท็กที�ตั �ง)/  100%

(ไอคอนสถานะแบตเตอรี�)

5.

แตะเพื�อสลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งหลกั6.

แตะเพื�อปรับความเร็วชตัเตอร ์คา่ ISO และสมดลุแสงขาวที�เหมาะสมโดยอตัโนมตัิ7.

ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเริ�มหรอืหยดุบนัทกึ8.

ปุ่ ม เมนู – แตะเพื�อเปิดเมนู
หากตอ้งการเปลี�ยนหนา้ ใหแ้ตะ [1] หรอื [2]

9.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนู Video Pro

การตั �งคา่ Video Pro

โหมดสตรมีมิ�ง Video Pro
การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะเพื�อล็อกรายการและป้องกนัการใชง้านโดยไมไ่ดต้ั �งใจ10.

ไอคอน การตั �งคา่ – แตะเพื�อเปิด การตั �งคา่11.

ลากตวัเลื�อนเพื�อซมูเขา้หรอืออก12.

ลากตวัเลื�อนเพื�อปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง
แตะ [AF] หรอื [MF] เพื�อสลบัโหมดโฟกสัเป็นอตัโนมตัหิรอืดว้ยตวัเอง

13.

แตะเพื�อเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึ14.

แตะเพื�อถา่ยภาพเฟรมปัจจบุนัเป็นภาพนิ�ง15.

แตะเพื�อแสดงหรอืซอ่นขอ้มลูที�แสดงบนชอ่งมองภาพ16.

แตะเพื�อปรับการตั �งคา่17.

ตวัวดัระดบันํ�า
ตวัวดัระดบันํ�าชว่ยใหค้ณุวดัมมุของอปุกรณแ์ละรักษารปูภาพใหอ้ยูใ่นแนวนอนเสมอ หากอปุกรณข์องคณุรับรูว้า่ไดร้ะดบัแลว้ ตวัวดั
ระดบันํ�าจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว

18.

ไทมโ์คด้ (ชั�วโมง: นาท:ี วนิาท:ี เฟรม)19.

แตะภาพขนาดยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขวดิโีอ
หากตอ้งการกลบัไปยงั Video Pro ใหปั้ดหนา้จอลงหรอืแตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั)

20.
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เมน ูVideo Pro

แตะ [เมนู] เพื�อเปิดเมนู หากตอ้งการเปลี�ยนหนา้ ใหแ้ตะ [1] หรอื [2] สามารถปรับบางเมนูในหนา้ 2 ไดโ้ดยการแตะไอคอนที�ดา้นลา่ง
ของชอ่งมองภาพ

คาํแนะนํา

แตะพารามเิตอรส์สีม้เพื�อเปลี�ยนการตั �งคา่

ตวัเลอืกบางอยา่งจะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดสตรมีมิ�ง

เลนส์
เลอืกเลนส์

มา่นแสง
เปลี�ยนการเปิดรับแสงเมื�อตั �ง [เลนส]์ ไปที� [24 mm]

HDR/SDR
เลอืกรปูแบบ HDR หรอื SDR
เมื�อเลอืก [HDR (HLG/BT.2020)] วดิโีอจะถกูบนัทกึรว่มกบั HLG สําหรับเสน้โคง้แกมมาและ BT.2020 สําหรับปรภิมูสิี
เมื�อเลอืก [SDR (BT.709)] วดิโีอจะถกูบนัทกึรว่มกบัเสน้โคง้แกมมามาตรฐานและ BT.709 สําหรับปรภิมูสิี

FPS
ปรับอตัราเฟรม

รปูแบบวดิโีอ
เลอืกรปูแบบวดิโีอ

สโลวโ์มชนั
เปิดหรอืปิดใชง้านการบนัทกึภาพเคลื�อนไหวชา้

มารก์เกอร์
ตั �งคา่ [ใชม้ารก์เกอร]์ ไปที� [เปิด] เพื�อแสดงเครื�องหมายและตวัชี�นํา คณุสามารถตั �งคา่ประเภทของเครื�องหมายและตวัชี�นําที�จะแสดง
ได ้

แสงไฟวดิโีอ
เปิดหรอืปิดไฟฉาย

กนัการส ั�นไหว
เปิดหรอืปิดการป้องกนัวดิโีอสั�นไหว

WB
ปรับสมดลุแสงขาว เมื�อตอ้งการปรับสมดลุแสงขาวตามบรเิวณสขีาวที�เลอืก ใหเ้ลอืก [กําหนดเอง 1], [กําหนดเอง 2] หรอื [กําหนด
เอง 3] แตะ [กําหนด] ถอือปุกรณข์องคณุคา้งไวเ้พื�อใหบ้รเิวณสขีาวครอบคลมุกรอบที�อยูต่รงกลางจนเต็ม จากนั�นแตะ [กําหนด] อกี
ครั �ง
เมื�อตั �ง [ปรับ ABGM] ไปที� [เปิด] ในเมนู การตั �งคา่ คณุสามารถใชต้วัเลื�อนเพื�อปรับสมดลุแสงขาวได ้แตะ [รเีซต็] เพื�อรเีซต็คา่ตวั
เลื�อน

คา่ Gain/ISO
ปรับความไวแสง ISO หรอืเกน หากตอ้งการสลบัคา่ที�แสดงระหวา่งความไวแสง ISO กบัเกน ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [ISO/
โหมดคา่ Gain]

ชตัเตอร์
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ตั �งไปที� [อตัโนมตั]ิ เพื�อปรับความเร็วชตัเตอรอ์ตัโนมตัติามวตัถ ุเมื�อปิดความเร็วชตัเตอรโ์ดยแตะสวติช ์ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับ
ตามอตัราเฟรมที�เลอืก
ระดบั AE
เปลี�ยนคา่การปรับการเปิดรับแสงอตัโนมตัิ

ระดบัเสยีงอนิพตุ/ระดบัเสยีงเอาทพ์ทุ
เปลี�ยนระดบัเสยีง

AF ใบหนา้/ดวงตา
ตรวจจับและโฟกสัใบหนา้หรอืดวงตาของคนและสตัว์
ฟังกช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา] ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อตั �ง [FPS] ไปที� [119.88] หรอืตั �ง [รปูแบบวดิโีอ] ไปที� [3840x2160P] และตั �ง [FPS]
ไปที� [59.94]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิด Video Pro

การตั �งคา่ Video Pro
โหมดสตรมีมิ�ง Video Pro

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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การต ั�งคา่ Video Pro

แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) เพื�อเปิดเมนู การตั �งคา่

ถา่ยภาพ
ISO/โหมดคา่ Gain
สลบัคา่ที�แสดงระหวา่งความไวแสง ISO กบัเกน

ขดีจาํกดั AGC (HDR)/ขดีจาํกดั AGC (SDR)
ตั �งคา่ขดีจํากดัสงูสดุของ AGC (Auto Gain Control) ขดีจํากดัสงูสดุจะไมไ่ดรั้บการตั �งคา่เมื�อเลอืก [ปิด] [ขดีจํากดั AGC (HDR)]
และ [ขดีจํากดั AGC (SDR)] จะพรอ้มใชง้านเมื�อเลอืก [คา่ Gain] ใน [ISO/โหมดคา่ Gain]

ขดีจาํกดั Auto ISO (HDR)/ขดีจาํกดั Auto ISO (SDR)
ตั �งคา่ขดีจํากดัสงูสดุของความไวแสง ISO ขดีจํากดัสงูสดุจะไมไ่ดรั้บการตั �งคา่เมื�อเลอืก [ปิด] [ขดีจํากดั Auto ISO (HDR)] และ
[ขดีจํากดั Auto ISO (SDR)] จะพรอ้มใชง้านเมื�อเลอืก [ISO] ใน [ISO/โหมดคา่ Gain]

ปรบั ABGM
เปิดหรอืปิดการปรับสมดลุแสงขาวโดยใชต้วัเลื�อน AB และ GM

การตดิตามวตัถุ
ตรวจจับและตดิตามวตัถเุคลื�อนไหว
ฟังกช์นั [การตดิตามวตัถ]ุ ใชง้านไมไ่ดเ้มื�อตั �ง [FPS] ไปที� [119.88] หรอืตั �ง [รปูแบบวดิโีอ] ไปที� [3840x2160P] และตั �ง [FPS] ไป
ที� [59.94]

Project
รปูแบบไฟล ์(4K)
ตั �งคา่รปูแบบไฟลเ์พื�อบนัทกึ

สื�อบนัทกึ
คาํนําหนา้ชื�อ
เปลี�ยนคํานําหนา้ชื�อ ชื�อไฟลข์องวดิโีอที�บนัทกึคอื “คํานําหนา้ชื�อ_วนัที�_เวลา”

ที�เก็บขอ้มลู
เลอืกที�เก็บขอ้มลูภายในหรอืการด์ SD เป็นปลายทางในการบนัทกึ

สญัญาณเสยีง
ตวักรองลมอจัฉรยิะ
ลดเสยีงลมรบกวน

ไมค์
เลอืก [ซ-ข (สเตอรโิอ)] หรอื [หลงั (โมโน)] เมื�อเลอืก [หลงั (โมโน)] แลว้ แตะแผงดา้นหลงัใหน้อ้ยที�สดุในระหวา่งการบนัทกึเพื�อไม่
ใหม้กีารบนัทกึเสยีงรบกวน

ทางเทคนคิ
กาํหนดปุ่ มชตัเตอร์
บนัทกึ/สตรมี: ใชปุ้่ มกลอ้งเป็นปุ่ ม REC (ในโหมดบนัทกึ) หรอืปุ่ มสตรมีมิ�ง (ในโหมดสตรมีมิ�ง) คณุสามารถเริ�มการบนัทกึหรอืสตรมี
มิ�งไดโ้ดยกดปุ่ มกลอ้งแมว้า่กลอ่งโตต้อบการตั �งคา่จะเปิดอยู่
ภาพถา่ย: ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อถา่ยภาพขณะบนัทกึ คณุสามารถถา่ยภาพขณะบนัทกึไดโ้ดยกดปุ่ มกลอ้งแมว้า่กลอ่งโตต้อบการตั �งคา่จะ
เปิดอยู่
ปิด: ไมม่ฟัีงกช์นัที�กําหนด
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กาํหนดปุ่ มระดบัเสยีง
ยอ่/ขยาย: ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก คณุสามารถซมูเขา้หรอืออกไดโ้ดยกดปุ่ มปรับระดบัเสยีงแมว้า่กลอ่งโตต้อบการ
ตั �งคา่จะเปิดอยู่
บนัทกึ/สตรมี: ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเป็นปุ่ ม REC (ในโหมดบนัทกึ) หรอืปุ่ มสตรมีมิ�ง (ในโหมดสตรมีมิ�ง) คณุสามารถเริ�มบนัทกึหรอื
สตรมีมิ�งไดโ้ดยกดปุ่ มปรับระดบัเสยีงแมว้า่กลอ่งโตต้อบการตั �งคา่จะเปิดอยู่
ระดบัเสยีง: เปิดใชง้านปุ่ มปรับระดบัเสยีงสําหรับ Video Pro
ปิด: ไมม่ฟัีงกช์นัที�กําหนด

ตวัเลอืกการล็อก
ท ั�งหนา้จอ: ล็อกทั �งหนา้จอรวมทั �งปุ่ ม REC และ  (ไอคอนกลอ้ง) (หรอืปุ่ มสตรมีมิ�งและปุ่ มไมโครโฟนในโหมดสตรมีมิ�ง) เมื�อ
ล็อกหนา้จอ
เวน้ REC/สตรมี: ไมล็่อกปุ่ ม REC และ  (ไอคอนกลอ้ง) (หรอืปุ่ มสตรมีมิ�งและปุ่ มไมโครโฟนในโหมดสตรมีมิ�ง) เมื�อล็อกหนา้จอ

บนัทกึตาํแหนง่ที�ต ั�ง
บนัทกึภาพนิ�งและวดิโีอพรอ้มใสตํ่าแหน่งที�ถา่ย

เครอืขา่ย
คณุสามารถกําหนดการตั �งคา่เครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการสตรมีได ้

การบาํรงุรกัษา
ปรบัเทยีบระดบันํ �า
ปรับเทยีบมาตรฐานระนาบในแนวนอนเพื�อแกปั้ญหาความเบี�ยงเบนในทศิทางการเอยีง

ควบคมุไกลผา่น Bluetooth
จับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

รเีซ็ตการต ั�งคา่
รเีซต็การตั �งคา่ทั �งหมดเป็นคา่เริ�มตน้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิด Video Pro

เมนู Video Pro
โหมดสตรมีมิ�ง Video Pro

การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

โหมดสตรมีมิ�ง Video Pro

Video Pro รองรับการสตรมีสดโดยใช ้RTMP

ภาพรวมหนา้จอ Video Pro โหมดสตรมีมิ�ง

หมายเหตุ
เมื�อใช ้Video Pro ใหป้ฏบิตัติามเงื�อนไขการบรกิารของบรกิารสตรมีสดและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัการสตรมีสด

เงื�อนไขหรอืขอ้มลูจําเพาะอาจเปลี�ยนแปลงหรอืมกีารเพิ�มเตมิโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารสตรมีสด

ในขณะใช ้Video Pro ใหแ้ตะ  (ไอคอนการต ั�งคา่) > [โหมดสตรมีมิ�ง] > [เปิด]

เมื�อคณุเปิดฟังกช์นันี�เป็นครั �งแรก หมายเหตหุรอืขอ้มลูตา่ง ๆ จะปรากฏขึ�น ยนืยนัขอ้ความ แลว้เลอืกชอ่งทําเครื�องหมาย จากนั�น
แตะ [ตกลง] เพื�อดําเนนิการตามขั �นตอนตอ่ไปนี�

1

ในเมน ูการต ั�งคา่ ใหแ้ตะ [เชื�อมตอ่กบั] แลว้เลอืกวธิกีารสตรมี RTMP

[RTMP URL]: เลอืกเพื�อสตรมีโดยใช ้RTMP ในเมนู การตั �งคา่ ใหต้ั �งคา่ [URL สตรมี RTMP] และ [คยีก์ารสตรมี RTMP]
[YouTube™]: เลอืกเพื�อสตรมีโดยใช ้YouTube ในเมนู การตั �งคา่ ใหต้ั �งคา่ [บญัช ีYouTube™] และ [เหตกุารณส์ด
YouTube™] หากตอ้งการสรา้งเหตกุารณใ์หม ่ใหแ้ตะ [สรา้งเหตกุารณใ์หม]่

2

ปิดเมน ูการต ั�งคา่3

แตะ  (ปุ่ มสตรมี) เพื�อเร ิ�มการสตรมี

หากตอ้งการหยดุสตรมี ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสตรมี)

4

สถานะเครอืขา่ย1.
อตัราบติสตรมีมิ�ง2.
สถานะการสตรมี/สถานะไมโครโฟน3.
แตะเพื�อเริ�มหรอืหยดุการสตรมี4.
แตะเพื�อปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน5.
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หากการสตรมีสดทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหล้องเปลี�ยนประเภทเครอืขา่ย หากตอ้งการเปลี�ยนประเภทเครอืขา่ย ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอื
ขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [ซมิ] เลอืก SIM แลว้แตะ [ประเภทเครอืขา่ยที�ตอ้งการ] จากนั�นเลอืกประเภทเครอืขา่ย ประเภทเครอืขา่ยที�ใชไ้ดข้ ึ�นอยูก่บั
สญัญาของคณุ

หากเลอืก [YouTube™] สําหรับ [เชื�อมตอ่กบั] ปลายทางในการสตรมีจะเป็นชอ่งสญัญาณเดยีวที�เชื�อมตอ่กบับญัช ีGoogle ของคณุ หากคณุมี
ชอ่งสญัญาณหลายชอ่งที�ลงทะเบยีนไวแ้ละตอ้งการระบปุลายทางในการสตรมี ใหเ้ลอืก [RTMP URL] สําหรับ [เชื�อมตอ่กบั]

คาํแนะนํา

คณุสามารถสรา้งปุ่ มลดัของโหมดสตรมีมิ�งในหนา้จอหลกัได ้แตะ  (ไอคอน Video Pro) คา้งไว ้จากเมนูที�เปิดขึ�นมา ใหล้าก [โหมดสตรมีมิ�ง]
ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ

คณุสามารถตั �งวา่จะสลบัเป็นโหมดบนัทกึ หรอืเป็นโหมดที�เลอืกลา่สดุโดยอตัโนมตัเิมื�อเปิด Video Pro วธิเีปลี�ยนการตั �งคา่ ใหแ้ตะ  (ไอคอน
การตั �งคา่) > [โหมดขณะเปิดใช]้

หากตอ้งการเลอืกเครอืขา่ยในการสตรมี ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [การใชเ้ครอืขา่ย]

หากตอ้งการใหก้ารสตรมีมเีสถยีรภาพมากขึ�น ใหป้รับการตั �งคา่วดิโีอตามขอ้มลูจําเพาะของบรกิารสตรมีสด แบนดว์ดิทข์องเครอืขา่ย และสถานะ
เครอืขา่ย แตะ [เมนู] > [รปูแบบวดิโีอ] หรอื [FPS] แลว้แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [คณุภาพวดิโีอ] เพื�อเลอืกตวัเลอืกของการตั �งคา่แตล่ะ
รายการ ตวัเลอืกมดีงันี�

การรบกวนหรอืการหยดุชะงักของภาพและเสยีงของวดิโีออาจเกดิขึ�นจากความเร็วในการสื�อสารที�ตํ�า เชน่ เมื�อสตรมีในสถานที�ที�คณุภาพสญัญาณ
ไมด่หีรอืขณะเคลื�อนไหวอยู ่ในกรณีนี� การตั �งคา่ตอ่ไปนี�อาจชว่ยปรับปรงุสภาพของวดิโีอและเสยีง
แตะ [เมนู] > [รปูแบบวดิโีอ] จากนั�นเลอืก [1280x720P]
แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [คณุภาพวดิโีอ] จากนั�นเลอืก [ตํ�า]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิด Video Pro

เมนู Video Pro
การตั �งคา่ Video Pro

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

รปูแบบวดิโีอ FPS
คณุภาพวดิโีอ (อตัราบติสตรมีมิ�ง)

ตํ�า กลาง สงู

1920x1080P
29.97 3 Mbps 4.5 Mbps 6 Mbps

25 2.5 Mbps 3.75 Mbps 5 Mbps

1280x720P
29.97 1.5 Mbps 2.75 Mbps 4 Mbps

25 1.25 Mbps 2.3 Mbps 3.4 Mbps
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปิดแอปพลเิคชนั Cinema Pro

Cinema Pro เป็นแอปพลเิคชนัที�ขบัเคลื�อนโดยเทคโนโลยกีลอ้งถา่ยภาพเคลื�อนไหวแบบดจิทิลัของ Sony คณุสามารถสรา้งวดิโีอที�
ยอดเยี�ยมไดโ้ดยการกําหนดคา่พารามเิตอรแ์ละการตั �งคา่สรีะดบัตา่ง ๆ

หนา้จอหลกัของ Cinema Pro

คาํแนะนํา
แตะพารามเิตอรส์สีม้เพื�อเปลี�ยนการตั �งคา่

แตะ  (ไอคอนเมนู) > [เคล็ดลบั] เพื�อดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัแอป Cinema Pro

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Cinema Pro)1

ชอ่งมองภาพ1.

ไอคอนเมน – แตะเพื�อเปิดเมนู

แตะ [เปิดโปรเจ็กต]์ เพื�อเปิดโปรเจ็กตท์ี�มอียูห่รอืสรา้งโปรเจ็กตใ์หม ่เมื�อสรา้งโปรเจ็กตใ์หม ่ใหเ้ลอืกที�เก็บขอ้มลูภายในหรอื
การด์ SD เป็นปลายทางในการบนัทกึ
แตะ [Cinema Library] เพื�อเปิดแอป Cinema Library คณุสามารถเปิดโปรเจ็กตท์ี�มอียูห่รอืดภูาพยนตรท์ี�สรา้งขึ�นได ้
แตะ [ตวัลดสั�น] เพื�อเปิดหรอืปิดฟังกช์นัลดภาพสั�นไหว
แตะ [ปรับคา่เอง] เพื�อแสดงหรอืซอ่นปรับคา่เอง ปรับคา่เองจะแสดงดว้ยตวัแสดงการวดัแสงบนชอ่งมองภาพ
แตะ [เสน้กรอบรปู] ซํ�า ๆ เพื�อแสดงและเลอืกจากอตัราสว่นภาพตา่ง ๆ
แตะ [เสน้ตาราง] เพื�อแสดงและปรับสมดลุองคป์ระกอบภาพ
แตะ [ระดบันํ�า] เพื�อเปิดหรอืปิดตวัวดัระดบันํ�า
แตะ [ปรับเทยีบระดบันํ�า] เพื�อปรับเทยีบมาตรฐานระนาบในแนวนอนเพื�อแกปั้ญหาความเบี�ยงเบนในทศิทางการเอยีง
แตะ [รปูแบบหน่วยความจําที�เหลอื] เพื�อเปลี�ยนหน่วยวดัสําหรับแสดงหน่วยความจําที�เหลอือยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�บนัทกึไดท้ี�
เหลอือยูก่บัความจหุน่วยความจําที�เหลอือยู่
แตะ [การตั �งคา่เสยีง] เพื�อเลอืกไมโครโฟน ลดเสยีงลมรบกวน หรอืเปลี�ยนระดบัเสยีง

2.

30



แตะ [กําหนดปุ่ มชตัเตอร]์ เพื�อใชปุ้่ มกลอ้งเป็นปุ่ ม REC หรอืปุ่ ม จับภาพ เมื�อเลอืก [บนัทกึ] แลว้ คณุสามารถเริ�มการบนัทกึได ้
โดยกดปุ่ มกลอ้งแมว้า่กลอ่งโตต้อบการตั �งคา่จะเปิดอยูก่็ตาม
แตะ [กําหนดปุ่ มระดบัเสยีง] เพื�อใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเป็นปุ่ ม REC เพื�อเปิดใชง้านปุ่ มปรับระดบัเสยีง หรอืเพื�อควบคมุโฟกสัดว้ย
ตวัเองในแอป Cinema Pro เมื�อเลอืก [บนัทกึ] แลว้ คณุสามารถเริ�มการบนัทกึไดโ้ดยกดปุ่ มปรับระดบัเสยีงแมว้า่กลอ่งโตต้อบ
การตั �งคา่จะเปิดอยูก่็ตาม
แตะ [ตําแหน่งปุ่ มบนัทกึ] เพื�อเปลี�ยนตําแหน่งของปุ่ ม REC และปุ่ ม จับภาพ

การตั �งคา่โปรเจ็กต์
แตะพารามเิตอรส์สีม้เพื�อปรับความละเอยีดและอตัราเฟรมของทั �งโปรเจ็กตห์รอืคลปิวดิโีอ สามารถเปลี�ยนการตั �งคา่โปรเจ็กตไ์ดก้อ่น
ที�จะบนัทกึคลปิวดิโีอแรกเทา่นั�น

3.

การตั �งคา่คลปิ – พารามเิตอรท์ี�จะปรับสําหรับแตล่ะคลปิวดิโีอ

แตะ [ลคุ] เพื�อปรับบรรยากาศของคลปิวดิโีอ
แตะ [FPS] เพื�อปรับอตัราเฟรม เลอืก [120] เพื�อบนัทกึวดิโีอแบบภาพชา้
แตะ [เลนส]์ เพื�อเลอืกเลนส์
[50 mm] จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลาและ
ความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร
แตะ [มา่นแสง] เพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อตั �ง [เลนส]์ ไปที� [24 mm]
แตะ [ISO] เพื�อปรับคา่ ISO แตะ [อตัโนมตั]ิ เมื�อเป็นสสีม้เพื�อปรับคา่ ISO ที�เหมาะสมโดยอตัโนมตัิ
แตะ [WB] เพื�อปรับสมดลุแสงขาว คณุสามารถใชแ้ถบเลื�อนเพื�อปรับสมดลุแสงขาวได ้แตะ [รเีซต็] เพื�อรเีซต็คา่แถบเลื�อน
สําหรับการตั �งคา่ที�เลอืก
เมื�อตอ้งการปรับสมดลุแสงขาวตามบรเิวณสขีาวที�เลอืก ใหเ้ลอืก [กําหนดเอง] แตะ [กําหนด] ถอือปุกรณข์องคณุคา้งไวเ้พื�อให ้
บรเิวณสขีาวครอบคลมุกรอบที�อยูต่รงกลางจนเต็ม จากนั�นแตะ [กําหนด] อกีครั �ง
หากคณุเลอืก [อตัโนมตั]ิ คณุสามารถตั �งคา่วา่จะล็อกการตั �งคา่สมดลุแสงขาวหรอืไม่
แตะ [ชตัเตอร]์ เพื�อปรับความเร็วชตัเตอร ์แตะ [อตัโนมตั]ิ เมื�อเป็นสสีม้เพื�อปรับความเร็วชตัเตอรท์ี�เหมาะสมโดยอตัโนมตัิ
แตะ [โฟกสั] เพื�อปรับโฟกสั แตะ [AF] หรอื [MF] เพื�อสลบัโหมดโฟกสัเป็นอตัโนมตัหิรอืดว้ยตวัเอง เมื�อตั �งคา่โหมดโฟกสัเป็น
ดว้ยตวัเองแลว้ คณุสามารถปรับเครื�องหมายโฟกสัและความเร็วของโฟกสัที�ปรับโดยแตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) เมื�อตั �งคา่
โหมดโฟกสัไวท้ี�อตัโนมตั ิคณุสามารถระบพุื�นที�โฟกสัไดโ้ดยแตะชอ่งมองภาพ

4.

แตะเพื�อเริ�มหรอืหยดุการบนัทกึ5.

แตะเพื�อถา่ยภาพเฟรมปัจจบุนัเป็นภาพนิ�ง6.

แตะเพื�อซอ่นหรอืแสดงเสน้กรอบรปู เสน้ตาราง และปรับคา่เอง7.

ตวัวดัระดบันํ�า
ตวัวดัระดบันํ�าชว่ยใหค้ณุวดัมมุของอปุกรณแ์ละรักษารปูภาพใหอ้ยูใ่นแนวนอนเสมอ หากอปุกรณข์องคณุรับรูว้า่ไดร้ะดบัแลว้ ตวัวดั
ระดบันํ�าจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว

8.

การบง่บอกสถานะ9.

ภาพขนาดยอ่

แตะภาพขนาดยอ่เพื�อดคูลปิวดิโีอหรอืภาพนิ�ง ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อดคูลปิวดิโีอหรอืภาพนิ�งกอ่นหนา้หรอืถดัไป
หากตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอหลกัของ Cinema Pro ใหปั้ดหนา้จอลงหรอืแตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั)
แตะ [ไฟลท์ั �งหมด] เพื�อดคูลปิวดิโีอหรอืภาพนิ�งที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นมมุมองภาพขนาดยอ่ ในขณะดคูลปิวดิโีอหรอืภาพนิ�ง ใหปั้ดไปทาง
ซา้ยหรอืขวาเพื�อดรูายการกอ่นหนา้หรอืถดัไป
หากตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ ใหปั้ดหนา้จอลงหรอืแตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั)
คณุสามารถจับภาพนิ�งจากวดิโีอไดโ้ดยการแตะ  (ไอคอนแกไ้ขวดิโีอ) ขณะที�วดิโีอกําลงัเลน่

คาํแนะนํา
วดิโีอ 120 fps จะเลน่ที� 120 Hz แมจ้ะตั �งคา่ [อตัรารเีฟรชสงู] ในเมนูการตั �งคา่ไวเ้ป็นปิด

10.

ตวัวดัระดบัเสยีง
แตะมเิตอรเ์พื�อเปิดเมนูการตั �งคา่เสยีง

11.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การรวมคลปิและดภูาพยนตร์
การตั �งคา่หนา้จอ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [ไมค]์ เพื�อเลอืก [ซ-ข] หรอื [หลงั] เมื�อเลอืก [หลงั] แลว้ แตะแผงดา้นหลงัใหน้อ้ยที�สดุในระหวา่งการบนัทกึเพื�อไมใ่หม้กีาร
บนัทกึเสยีงรบกวน
แตะ [ตวักรองลมอจัฉรยิะ] เพื�อลดเสยีงลมรบกวน
เลอืกคา่เพื�อเปลี�ยนระดบัเสยีง

ปรับคา่เอง
ปรับคา่เองจะแสดงการรับแสงนอ้ยเกนิไป/มากเกนิไป

12.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การรวมคลปิและดภูาพยนตร์

คณุสามารถรวมคลปิเพื�อสรา้งภาพยนตร ์จากนั�นดภูาพยนตรโ์ดยใช ้Cinema Library

หมายเหตุ
คลปิที�มอีตัราเฟรมตา่งกนัจะไมส่ามารถรวมกนัได ้

วธิดีภูาพยนตรท์ ี�สรา้งขึ�นโดยใช ้Cinema Library

คาํแนะนํา
คณุสามารถสรา้งทางลดัสําหรับแอป Cinema Library ในหนา้จอหลกั แตะ  (ไอคอน Cinema Pro) คา้งไว ้จากเมนูที�เปิดขึ�นมา ใหล้าก 
(ไอคอน Cinema Library) ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ

วดิโีอ 120 fps จะเลน่ที� 120 Hz แมจ้ะตั �งคา่ [อตัรารเีฟรชสงู] ในเมนูการตั �งคา่ไวเ้ป็นปิด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดแอปพลเิคชนั Cinema Pro

การตั �งคา่หนา้จอ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในขณะใชแ้อปพลเิคชนั Cinema Pro ใหแ้ตะ [ไฟลท์ ั�งหมด] เพื�อแสดงรายการคลปิในโปรเจ็กต์1

แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [สรา้งภาพยนตรฉ์บบัสมบรูณ]์2

แตะคลปิที�คณุตอ้งการรวมเขา้ดว้ยกนัตามลาํดบั3

แตะ [สรา้ง]4

เปิดแอป Cinema Library

แตะ [ไฟลท์ั �งหมด] >  (ไอคอน Cinema Library) ขณะใชแ้อป Cinema Pro
แตะ  (ไอคอนเมนู) > [Cinema Library] ขณะใชแ้อป Cinema Pro
แตะ  (ไอคอน Cinema Pro) คา้งไว ้จากนั�นแตะ [Cinema Library] ในเมนูที�เปิดขึ�นมา

1.

แตะ [ภาพยนตรฉ์บบัสมบรูณ]์ จากนั�นเลอืกภาพยนตร์2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การจบัคูก่บั Bluetooth Remote Commander

คณุสามารถใชง้าน Photo Pro และ Video Pro บนอปุกรณ ์Xperia ดว้ย Bluetooth Remote Commander หรอืกริ�ป (ที�ผลติโดย
Sony และจําหน่ายแยกตา่งหาก)
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Remote Commander และกริ�ปที�ใชร้ว่มกนัไดจ้ากเว็บไซต ์Sony ในพื�นที�ของคณุ หรอืสอบถามจากตวัแทนจํา
หน่าย Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�นที�ไดรั้บอนุญาตจาก Sony
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Bluetooth Remote Commander หรอืกริ�ปประกอบดว้ย

หมายเหตุ
เมื�อคณุทําการรเีซต็ขอ้มลูเป็นคา่เริ�มตน้ ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย หากตอ้งการใช ้Bluetooth Remote Commander ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่ง ๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะระหวา่งอปุกรณ ์Xperia ของคณุกบั Bluetooth Remote
Commander ที�จับคูไ่วอ้อก

หากฟังกช์นันี�ไมไ่ดทํ้างานอยา่งถกูตอ้ง ใหต้รวจสอบหมายเหตตุอ่ไปนี� แลว้ลองจับคูอ่กีครั �ง
ยนืยนัวา่ Bluetooth Remote Commander ไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นอยู่
ยนืยนัวา่คณุไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ ์Xperia โดยใช ้Bluetooth Remote Commander ตวัอื�น
ตรวจสอบวา่ตั �งโหมดใชง้านบนเครื�องบนิของอปุกรณ ์Xperia เป็นปิดอยูห่รอืไม่
ตรวจสอบวา่ตั �งฟังกช์นั Bluetooth ของอปุกรณ ์Xperia เป็นเปิดอยูห่รอืไม่
เลกิจับคู ่Bluetooth Remote Commander

คาํแนะนํา
เมื�อจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander แลว้ คณุจะสามารถใชง้านทั �ง Photo Pro และ Video Pro ได ้

เปิดหรอืปิดฟังกช์นั [ควบคมุไกลผา่น Bluetooth] แยกกนัสําหรับ Photo Pro และ Video Pro

เปิด Photo Pro หรอื Video Pro บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ1

แตะ [MENU] (สาํหรบั Photo Pro) หรอื  (ไอคอนการต ั�งคา่) (สาํหรบั Video Pro) บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ2

แตะ [ควบคมุไกลผา่น Bluetooth] บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ จากน ั�นแตะสวติชเ์พื�อเปิดใชง้านฟงักช์นั3

แตะ [จบัคูต่วัควบคมุเครื�องใหม]่ บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ4

ทาํการจบัคูบ่น Bluetooth Remote Commander

GP-VPT2BT: กดปุ่ ม PHOTO และ ดา้น T ของปุ่ มซมูคา้งไวพ้รอ้มกนัอยา่งนอ้ย 7 วนิาที
RMT-P1BT: กดปุ่ มลั�นชตัเตอร/์ปุ่ ม REC และปุ่ มโฟกสั/ซมู (ปุ่ ม + หรอืปุ่ ม -) คา้งไวพ้รอ้มกนัอยา่งนอ้ย 7 วนิาที

ดรูายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการใชง้าน Bluetooth Remote Commander

5

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอในอปุกรณ ์Xperia ของคณุ

เลอืก [จับคูอ่ปุกรณแ์ละเชื�อมตอ่] และ [จับคูอ่ปุกรณ]์ ในการแจง้เตอืนและกลอ่งโตต้อบที�ปรากฏขึ�นหลายครั�งเมื�ออปุกรณ์ Xperia
ของคณุตรวจพบ Bluetooth Remote Commander ชื�อของ Bluetooth Remote Commander อาจแสดงเป็นที�อยู ่Bluetooth
(ตวัเลขและตวัอกัษร)

6
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หากตอ้งการเปลี�ยนชื�อ Bluetooth Remote Commander ที�จับคูไ่ว ้ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ จากนั�นแตะ 
(ไอคอนการตั �งคา่) ขา้งชื�อ Bluetooth Remote Commander ที�จับคูไ่ว ้แลว้แตะ  (ไอคอนแกไ้ข)

วธิใีชโ้หมดทนทานของกลอ้ง
อปุกรณข์องคณุอาจจํากดับางฟังกช์นัเพื�อเป็นการป้องกนัไวก้อ่นภายใตก้ารใชง้านอยา่งหนัก เมื�อเปิดโหมดทนทานของกลอ้ง คณุจะ
สามารถรักษาประสทิธภิาพระดบัสงูไดเ้ป็นระยะเวลานาน

ไอคอนสถานะการเชื�อมตอ่ Bluetooth Remote Commander
คณุสามารถตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่ของ Bluetooth Remote Commander ไดบ้นชอ่งมองภาพเมื�อตั �ง [ควบคมุไกลผา่น
Bluetooth] เป็นเปิดขณะใช ้Photo Pro หรอื Video Pro

 (ไอคอนการเชื�อมตอ่ Bluetooth Remote Commander): เปิดการใชง้าน Bluetooth Remote Commander แลว้

 (ไอคอนการยกเลกิการเชื�อมตอ่ Bluetooth Remote Commander): ปิดการใชง้าน Bluetooth Remote Commander แลว้

 (ไอคอนโหมดทนทานของกลอ้งพรอ้มใชง้าน): เปิดโหมดทนทานของกลอ้งและพรอ้มใชง้านแลว้

 (ไอคอนโหมดทนทานของกลอ้งไมพ่รอ้มใชง้าน): โหมดทนทานของกลอ้งเปิดอยู ่แตใ่ชง้านไมไ่ดเ้นื�องจากคณุไมไ่ดใ้ช ้
Bluetooth Remote Commander เพื�อใชง้าน Photo Pro และ Video Pro

คาํแนะนํา
การเชื�อมตอ่ Bluetooth จะใชง้านไดข้ณะที�คณุใชง้านอปุกรณ ์Xperia ของคณุโดยใช ้Bluetooth Remote Commander เทา่นั�น

วธิเีลกิจบัคู ่Bluetooth Remote Commander

วธิใีชง้าน Bluetooth Remote Commander
คณุสามารถถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอไดโ้ดยกดปุ่ มบน Bluetooth Remote Commander ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการใชง้าน
Bluetooth Remote Commander ไดใ้นคูม่อืชว่ยเหลอืสําหรับ Bluetooth Remote Commander

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเปลี�ยนเลนสข์องกลอ้งหลกั ใหก้ดปุ่ ม C1 บน Bluetooth Remote Commander

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

การเปิด Video Pro

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU] (สําหรับ Photo Pro) หรอื  (ไอคอนการตั �งคา่) (สําหรับ Video Pro)1.

แตะ [ควบคมุไกลผา่น Bluetooth] > [โหมดทนทานของกลอ้ง] แลว้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์1.

ในสว่น [อปุกรณท์ี�เคยเชื�อมตอ่] ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) ขา้งชื�อของ Bluetooth Remote Commander ที�คณุตอ้งการเลกิ
จับคู่

2.

แตะ [ไมจํ่า] > [ไมจํ่าอปุกรณ]์3.
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สมารท์โฟน
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การใชแ้อป หนา้จอภายนอก

เมื�อเชื�อมตอ่กบักลอ้งภายนอก เชน่ กลอ้ง Sony Alpha แอปหนา้จอภายนอกจะชว่ยคณุไดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี�

ใชจ้อที�มคีวามละเอยีดสงูของ Xperia ใหเ้กดิประโยชนโ์ดยใชเ้ป็นหนา้จอของกลอ้ง
มั�นใจไดว้า่แบบจะไมห่ลดุโฟกสั โดยเลื�อนนิ�วเขา้หรอืออกจากกนับนหนา้จอสมารท์โฟนเพื�อซมูเขา้หรอืออก
หาวธิกีารจัดแสงที�เหมาะสมที�สดุในสภาพแวดลอ้มการถา่ยแบบตา่งๆ ดว้ยฟังกช์นัการปรับความสวา่ง

เมื�อใชโ้หมดสตรมีมิ�ง คณุสามารถสตรมีสดจากที�ใดก็ไดผ้า่นเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�ขณะตรวจสอบวดิโีอจากกลอ้งภายนอก

สง่มอบเนื�อหาความละเอยีดสงูถงึ 4K จากกลอ้งที�เชื�อมตอ่ไปยงัผูช้มของคณุ
เผยแพรเ่นื�อหาของคณุไดง้า่ยๆ ผา่นบรกิารสื�อสงัคมตา่งๆ โดยใชโ้ปรโตคอล RTMP

ภาพรวมหนา้จอภายนอก โหมดจอภาพ

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอนหนา้จอภายนอก) เพื�อเปิดแอป หนา้จอภายนอก

หาก  (ไอคอนหนา้จอภายนอก) ไมไ่ดอ้ยูใ่นลิ�นชกัแอป ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ์] > [คา่กําหนดการ
เชื�อมตอ่] > [หนา้จอภายนอก] จากนั�นแตะสวติช ์[แสดงแอปหนา้จอภายนอก]

1

เชื�อมตอ่อปุกรณว์ดิโีอ

เชื�อมตอ่อปุกรณว์ดิโีอที�รองรับเอาตพ์ตุ USB Video Class (UVC) กบั Xperia ของคณุผา่นสาย USB Type-C
เชื�อมตอ่อปุกรณว์ดิโีอที�รองรับเอาตพ์ตุ HDMI กบั Xperia ของคณุโดยใชส้าย HDMI รว่มกบัอะแดปเตอรแ์ปลง HDMI-UVC

2

แตะ [โหมด] จากน ั�นเลอืก [โหมดจอภาพ] หรอื [โหมดสตรมีมิ�ง]

หากไมม่เีมนูหรอืไอคอนแสดงขึ�น ใหแ้ตะที�ใดก็ไดบ้นหนา้จอ

3
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
ภาพรวม
หนา้จอภายนอก โหมดสตรมีมิ�ง
หนา้จอภายนอก การตั �งคา่เสยีง
โหมดทนทานของจอภาพ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะเพื�อแสดงหรอืซอ่นภาพสเีท็จ1.

แตะเพื�อแสดงและเลอืกจากรปูแบบของคลื�นตา่ง ๆ2.

แตะเพื�อล็อกหนา้จอและป้องกนัการใชง้านโดยไมไ่ดต้ั �งใจ3.

แตะแถบเลื�อนเพื�อปรับความสวา่ง4.

แตะเพื�อแสดงและเลอืกประเภทของเสน้ตาราง5.

แตะเพื�อแสดงและเลอืกอตัราสว่นภาพตา่ง ๆ6.

แตะเพื�อหมนุหนา้จอ 180 องศา7.

แตะเพื�อปรับการตั �งคา่โดยละเอยีดเพิ�มเตมิ8.

แตะเพื�อเลอืก [โหมดจอภาพ] หรอื [โหมดสตรมีมิ�ง]9.

สถานะเสยีง10.

รปูแบบวดิโีอ/อตัราเฟรม11.

โหมดที�เลอืก12.

สถานะแบตเตอรี�13.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

หนา้จอภายนอก โหมดสตรมีมิ�ง

แอปหนา้จอภายนอกรองรับการสตรมีสดโดยใช ้RTMP

หมายเหตุ
เมื�อใชแ้อปหนา้จอภายนอก ใหป้ฏบิตัติามเงื�อนไขการบรกิารของบรกิารสตรมีสดและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัการสตรมีสด

เงื�อนไขหรอืขอ้มลูจําเพาะอาจเปลี�ยนแปลงหรอืมกีารเพิ�มเตมิโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารสตรมีสด

หากการสตรมีสดทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหล้องเปลี�ยนประเภทเครอืขา่ย หากตอ้งการเปลี�ยนประเภทเครอืขา่ย ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอื
ขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [ซมิ] เลอืก SIM แลว้แตะ [ประเภทเครอืขา่ยที�ตอ้งการ] จากนั�นเลอืกประเภทเครอืขา่ย ประเภทเครอืขา่ยที�ใชไ้ดข้ ึ�นอยูก่บั
สญัญาของคณุ

หากเลอืก [YouTube™] สําหรับ [เชื�อมตอ่กบั] ปลายทางในการสตรมีจะเป็นชอ่งสญัญาณเดยีวที�เชื�อมตอ่กบับญัช ีGoogle ของคณุ หากคณุมี
ชอ่งสญัญาณหลายชอ่งที�ลงทะเบยีนไวแ้ละตอ้งการระบปุลายทางในการสตรมี ใหเ้ลอืก [RTMP แบบกําหนดเอง] สําหรับ [เชื�อมตอ่กบั]

คาํแนะนํา
หากตอ้งการใหส้ตรมีมิ�งมเีสถยีรภาพมากขึ�น ใหป้รับการตั �งคา่ในหมวดหมู ่[วดิโีอ] ตามขอ้มลูจําเพาะของบรกิารสตรมีสด แบนดว์ดิทข์องเครอืขา่ย
และสถานะเครอืขา่ย แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [การตั �งคา่สตรมีมิ�ง] > [ความละเอยีดสงูสดุ], [อตัราเฟรม] หรอื [คณุภาพวดิโีอ] จากนั�นเลอืก
ตวัเลอืก ตวัเลอืกมดีงันี�

เปิดแอปหนา้จอภายนอกและเชื�อมตอ่อปุกรณว์ดิโีอ1

แตะ  (ไอคอนการต ั�งคา่) > [การต ั�งคา่สตรมีมิ�ง]

หากไมม่เีมนูหรอืไอคอนแสดงขึ�น ใหแ้ตะที�ใดก็ไดบ้นหนา้จอ

2

แตะ [เชื�อมตอ่กบั] แลว้เลอืกวธิกีารสตรมี RTMP

[RTMP แบบกําหนดเอง]: เลอืกสตรมีโดยใช ้RTMP จากนั�นตั �งคา่ [URL สตรมี RTMP] และ [คยีก์ารสตรมี RTMP]
[YouTube™]: เลอืกสตรมีโดยใช ้YouTube จากนั�นตั �งคา่ [บญัช ีYouTube™] และ [เหตกุารณส์ด YouTube™] หากตอ้งการ
สรา้งเหตกุารณใ์หม ่ใหแ้ตะ [สรา้งเหตกุารณใ์หม]่

3

แตะ [โหมด] จากน ั�นเลอืก [โหมดสตรมีมิ�ง]4

แตะ  (ปุ่ มสตรมี) เพื�อเร ิ�มการสตรมี

หากตอ้งการหยดุสตรมี ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสตรมี)

5

ความละเอยีดสงูสดุ
อตัราเฟรม
(FPS)

คณุภาพวดิโีอ (อตัราบติสตรมีมิ�ง)

ตํ�า กลาง สงู

3840 x 2160
60/50 20000 kbps 35500 kbps 51000 kbps

30 หรอืนอ้ยกวา่ 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps

1920 x 1080
60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps

30 หรอืนอ้ยกวา่ 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
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ขณะสตรมี คา่ความละเอยีด อตัราเฟรม และคณุภาพของวดิโีอที�ปรับในหมวดหมู ่[วดิโีอ] จะเป็นขดีจํากดัสงูสดุ หากคา่สญัญาณวดิโีอเขา้จาก
กลอ้งภายนอกที�เชื�อมตอ่อยูตํ่�ากวา่การตั �งคา่ที�ปรับในหมวดหมู ่[วดิโีอ] วดิโีอจะถกูสตรมีดว้ยการตั �งคา่จากกลอ้งภายนอกที�เชื�อมตอ่อยู่

การรบกวนหรอืการหยดุชะงักของภาพวดิโีอและเสยีงอาจเกดิขึ�นจากความเร็วในการสื�อสารที�ตํ�า เชน่ เมื�อสตรมีมิ�งในสถานที�ที�คณุภาพสญัญาณไม่
ดหีรอืขณะเคลื�อนไหวอยู ่ในกรณีนี� การตั �งคา่ตอ่ไปนี�อาจชว่ยปรับปรงุสภาพของวดิโีอและเสยีง
แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [การตั �งคา่สตรมีมิ�ง] > [ความละเอยีดสงูสดุ] จากนั�นเลอืก [1280 x 720]
แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [การตั �งคา่สตรมีมิ�ง] > [คณุภาพวดิโีอ] จากนั�นเลอืก [ตํ�า]

ภาพรวม หนา้จอภายนอก โหมดสตรมีมิ�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชแ้อป หนา้จอภายนอก
หนา้จอภายนอก การตั �งคา่เสยีง
โหมดทนทานของจอภาพ
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ความละเอยีดสงูสดุ
อตัราเฟรม
(FPS)

คณุภาพวดิโีอ (อตัราบติสตรมีมิ�ง)

ตํ�า กลาง สงู

1280 x 720
60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps

30 หรอืนอ้ยกวา่ 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps

ตวัแสดงการสตรมี/เวลาในการสตรมี/อตัราบติสตรมีมิ�ง (แสดงเฉพาะในระหวา่งการสตรมี)1.
แตะเพื�อปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน2.
แตะเพื�อเริ�มหรอืหยดุการสตรมี3.
สถานะเครอืขา่ย4.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

หนา้จอภายนอก การต ั�งคา่เสยีง

คณุสามารถตรวจสอบหรอืสตรมีเสยีงเขา้แบบสดจากอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยูไ่ด ้เชน่ กลอ้ง หรอืไมโครโฟนของอปุกรณ์ Xperia
หากตอ้งการตรวจสอบหรอืสตรมีเสยีงเขา้แบบสดจากอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยู ่ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณโ์ดยใชส้าย USB 2.0 High
Speed (A) หากเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอกโดยใชส้าย USB 3.0 Super Speed (B) คณุสามารถตรวจสอบหรอืสตรมีเสยีงเขา้แบบสด
จากไมโครโฟนของอปุกรณ ์Xperia

หมายเหตุ
หากเชื�อมตอ่ไมโครโฟนภายนอกกบัอปุกรณ ์Xperia เสยีงเขา้จากไมโครโฟนภายนอกที�เชื�อมตอ่อยูจ่ะถกูตรวจสอบหรอืถกูสตรมีแบบสด สําหรับ
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�เว็บไซตก์ารสนับสนุนของ Xperia

คาํแนะนํา
ในกลอ้งบางตวัที�ผลติโดย Sony หากตั �งความละเอยีดในการสตรมีผา่น USB บนกลอ้งไปที� 720p จากนั�นเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์Xperia คณุ
สามารถตรวจสอบหรอืสตรมีเสยีงเขา้แบบสดจากกลอ้งได ้หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิวา่กลอ้งของคณุรองรับฟังกช์นันี�และการตั �งคา่เฉพาะหรอืไม่
โปรดดทูี�คูม่อืชว่ยเหลอืของกลอ้ง

วธิตี ั�งคา่สญัญาณเสยีงออก
คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะสง่เสยีงออกจากลําโพงของอปุกรณ ์Xperia หรอืหฟัูงที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ์ Xperia

วธิปีรบัคณุภาพเสยีงขณะสตรมีสด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชแ้อป หนา้จอภายนอก

แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [การตั �งคา่จอภาพ] > [สญัญาณออกเสยีง]1.

เลอืกตวัเลอืก2.

แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) > [การตั �งคา่สตรมีมิ�ง]1.

แตะ [บติเรท], [อตัราสุม่] หรอื [สถานเีสยีง] จากนั�นเลอืกตวัเลอืก2.
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หนา้จอภายนอก โหมดสตรมีมิ�ง
โหมดทนทานของจอภาพ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

โหมดทนทานของจอภาพ

อปุกรณข์องคณุอาจจํากดับางฟังกช์นัเพื�อเป็นการป้องกนัไวก้อ่นภายใตก้ารใชง้านอยา่งหนัก เมื�อเปิด โหมดทนทานของจอภาพ คณุ
สามารถรักษาประสทิธภิาพสงูไดเ้ป็นระยะเวลาที�นานขึ�น

คาํแนะนํา

คณุสามารถยา้ย  (ไอคอนทนทาน) ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการได ้แตะไอคอนคา้งไวจ้นกวา่อปุกรณจ์ะสั�น จากนั�นจงึลากไอคอนนั�น

เมื�อคณุแตะ  (ไอคอนทนทาน) หนา้ตา่งป็อปอพัจะปรากฏขึ�นพรอ้มขอ้ความเตอืน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชแ้อป หนา้จอภายนอก
หนา้จอภายนอก โหมดสตรมีมิ�ง
หนา้จอภายนอก การตั �งคา่เสยีง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ  (ไอคอนการต ั�งคา่) > [โหมดทนทานของจอภาพ] แลว้แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชง้านฟงักช์นั

เมื�ออณุหภมูพิื�นผวิของอปุกรณเ์พิ�มขึ�น  (ไอคอนทนทาน) จะปรากฏบนหนา้จอ

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปิดแอปพลเิคชนั เกมเอนแฮนเซอร์

แอปพลเิคชนั เกมเอนแฮนเซอร ์ทําใหก้ารเลน่เกมสะดวกยิ�งขึ�นดว้ยหลากหลายฟังกช์นั ขณะเลน่เกม คณุสามารถปรับปรงุคณุภาพ
เสยีงไมโครโฟนเมื�อแชทดว้ยเสยีงโดยใชช้ดุหฟัูงตามชนดิของไมโครโฟน และปรับส ีเอฟเฟกตก์ารแสดงผลของเนื�อหาที�แสดง รวมทั �ง
เสยีง และอื�น ๆ ไดอ้กีมากมาย
เกมที�ดาวนโ์หลดมาจะจัดเก็บไวใ้นแอปพลเิคชนั เกมเอนแฮนเซอร ์โดยอตัโนมตั ิและคณุสามารถเปิดเกมจาก เกมของฉัน ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

ภาพรวมหนา้จอ

วธิจีดัเก็บไอคอนเกม
คณุสามารถจัดเก็บและจัดการแอปเกมทั �งหมดพรอ้มกนัไดใ้น เกมของฉัน ไอคอนเกมที�จัดเก็บในหนา้จอแอปเกมเอนแฮนเซอรจ์ะถกู
ซอ่นจากหนา้จอหลกัและลิ�นชกัแอป

คาํแนะนํา

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอนเกมเอนแฮนเซอร)์1

เพิ�มเกมใหมด่ว้ยตวัเอง1.
การตั �งคา่เกมเอนแฮนเซอร์2.
แนะนํา – การแนะนําคณุสมบตัเิกมเอนแฮนเซอรแ์ละเกมที�แนะนําจะปรากฏขึ�น3.
เกมของฉัน
เกมที�ดาวนโ์หลดมาจะแสดงโดยอตัโนมตั ิแตะไอคอนเกมเพื�อเริ�มเกม
เพื�อดภูาพหนา้จอหรอืวดิโีอที�ถา่ยโดยแอปเกมเอนแฮนเซอร ์แตะ  (ไอคอนโปรไฟลเ์กม)

4.

แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่เกมเอนแฮนเซอร)์ แลว้แตะสวติช ์[จัดเก็บไอคอนเกม] เพื�อเปิดใชฟั้งกช์นั1.
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หากไมส่ามารถจัดเก็บไอคอนเกมได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไมไ่ดเ้ปลี�ยนหนา้จอหลกัจาก [หนา้หลกั Xperia] และ  (ไอคอนเกมเอนแฮน
เซอร)์ ดงักลา่วอยูบ่นหนา้จอหลกั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชเ้มนูเกมเอนแฮนเซอร์
การตั �งคา่ [การแสดงผลและเสยีง] ในเมนูเกมเอนแฮนเซอร์
การใชปุ้่ มกลอ้งเป็นปุ่ มลดัสําหรับการใชง้านเกมเอนแฮนเซอร์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชเ้มนเูกมเอนแฮนเซอร์

คณุสามารถปรับแตง่การตั �งคา่ตา่ง ๆ ไดใ้นขณะที�เลน่เกม แตะ  (ปุ่ มแสดงรายละเอยีด) เพื�อดคํูาอธบิายของการตั �งคา่ในเมนูที�ม ี
(ปุ่ มแสดงรายละเอยีด) อยูท่างดา้นบนขวาของหนา้จอ

ใหแ้ตะ  (ไอคอนลอย) ขณะเลน่เกม1

ในเมนทูี�เปิดขึ�นมา ใหแ้ตะแลว้กาํหนดการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ

[โหมดเกม]: เลอืกตวัเลอืกเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพใหก้บัอปุกรณข์องคณุสําหรับการเลน่เกมจาก [ตอ้งการประสทิธภิาพ],
[สมดลุ], [ตอ้งการอายใุชง้านแบตเตอรี�] และ [กําหนดเอง]
หากคณุเลอืก [กําหนดเอง] ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) เพื�อปรับแตง่การตั �งคา่ แตะ [ตวัอยา่ง] เพื�อปรับแตง่การตั �งคา่ขณะ
ทดสอบการควบคมุเกมจรงิ นอกจากนี� คณุยงัสามารถลากและยา้ยหนา้ตา่งการตั �งคา่ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการไดด้ว้ย
นอกจากนี� คณุยงัสามารถตั �งคา่รายการตอ่ไปนี�ไดด้ว้ย

[ปรับแตง่พื�นที�สมัผัส]: จํากดัพื�นที�สมัผัสในโหมดแนวนอน
[การควบคมุพลงังาน H.S.]: จํากดัการลดประสทิธภิาพและการเสื�อมสภาพของแบตเตอรี�เนื�องจากอปุกรณร์อ้นเกนิไปใน
ระหวา่งการชารจ์ ขณะใชแ้อปเกมเอนแฮนเซอร ์แบตเตอรี�จะไมช่ารจ์หากตั �ง [การควบคมุพลงังาน H.S.] ไวเ้ป็นเปิด

[การตั �งคา่จดุสนใจ]: มสีมาธอิยูก่บัเกมดว้ยการบล็อกการแจง้เตอืน สายเรยีกเขา้ ปุ่ มกลอ้ง และการตั �งคา่อื�น ๆ ที�อาจสง่ผลตอ่
การเลน่เกม
[การแสดงผลและเสยีง]: ปรับส ีเอฟเฟกตก์ารแสดงผลของเนื�อหาที�แสดง และเสยีงขณะเลน่เกม
[มลัตทิาสตก์ิ�ง]: ดเูว็บไซตห์รอืใชแ้อปอื�น ๆ คณุสามารถคน้หาขอ้มลูกลยทุธข์ณะเลน่เกมได ้
[ภาพหนา้จอ]: ถา่ยภาพหนา้จอ นอกจากนี� คณุยงัสามารถถา่ยภาพหนา้จอตอ่เนื�องและจับภาพชว่งเวลาสําคญัในเกมไดอ้กีดว้ย
[บนัทกึ]: บนัทกึและแชรก์ารเลน่เกม ใบหนา้ และขอ้คดิเห็นของคณุ

คาํแนะนํา
โหมด STAMINA ปิดอยูข่ณะที�คณุใชแ้อปเกมเอนแฮนเซอร ์หากตอ้งการใหค้วามสําคญักบัอายกุารใชง้านของแบตเตอรี� ใหต้ั �งคา่ [โหมด
เกม] เป็น [ตอ้งการอายใุชง้านแบตเตอรี�]

2
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วธิสีลบัประเภทเมนู
สามารถสลบัประเภทเมนูไดร้ะหวา่ง  (แถบดงึ) กบั  (ไอคอนลอย) สําหรับแตล่ะเกม

คาํแนะนํา

คณุสามารถลากและยา้ย  (ไอคอนลอย) ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการได ้เชน่ ขอบของหนา้จอ

หากตอ้งการเปลี�ยนการตั �งคา่ประเภทเมนูของเกมทั �งหมดที�เพิ�มไปกอ่นหนา้นี� ในหนา้จอหลกัของเกมเอนแฮนเซอร ์ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่
เกมเอนแฮนเซอร)์ > [ประเภทเมนูตามคา่เริ�มตน้] จากนั�นเลอืกตวัเลอืกแลว้แตะ [ใช]้

วธิดีเูว็บไซตห์รอืใชแ้อปอื�น ๆ ขณะเลน่เกม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดแอปพลเิคชนั เกมเอนแฮนเซอร์
การตั �งคา่ [การแสดงผลและเสยีง] ในเมนูเกมเอนแฮนเซอร์
โหมด STAMINA

แตะ  (ไอคอนลอย) >  (ไอคอนการตั �งคา่เกมเอนแฮนเซอร)์ > [ประเภทเมนู] จากนั�นเลอืกตวัเลอืก1.

แตะ  (ไอคอนลอย) > [มลัตทิาสตก์ิ�ง] ขณะเลน่เกม1.
แตะ [เว็บ], [YouTube] หรอื [แอป]

หากตอ้งการกลบัไปที�เมนู ใหแ้ตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั)
หากตอ้งการยอ่หนา้ตา่ง [มลัตทิาสตก์ิ�ง] ใหแ้ตะ  (ปุ่ มยอ่)
เมื�อเลอืกแอปใน [แอปพลเิคชนั] แอปจะเปิดขึ�นในหนา้ตา่งป็อปอพั

แตะหนา้ตา่งป็อปอพัเพื�อแสดงไอคอนการดําเนนิการ

2.

ลากเพื�อปรับขนาดหนา้ตา่ง1.
ลากเพื�อยา้ยหนา้ตา่ง2.
แสดงเมนูเกมเอนแฮนเซอร์3.
แตะเพื�อยอ่หนา้ตา่ง
หากตอ้งการเปิดหนา้ตา่งป็อปอพัใหม ่ใหแ้ตะ  (ไอคอนลอย) หรอืดงึ  (แถบดงึ) ลง
หากคณุสลบัเป็นหนา้จออื�น เชน่ หนา้จอหลกัขณะที�หนา้ตา่งถกูยอ่เล็กสดุ แอปจะแสดงเป็นไอคอน

4.

แตะเพื�อขยายหนา้ตา่งใหใ้หญส่ดุ
หากตอ้งการใหห้นา้ตา่งกลบัสูข่นาดกอ่นหนา้ ใหแ้ตะ  (ไอคอนกลบัสูข่นาดกอ่นหนา้) ขณะที�หนา้ตา่งถกูขยายใหญส่ดุ

5.

แตะเพื�อปิดหนา้ตา่ง6.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่ [การแสดงผลและเสยีง] ในเมนเูกมเอนแฮนเซอร์

คณุสามารถปรับส ีเอฟเฟกตก์ารแสดงผลของเนื�อหาที�แสดง และเสยีงขณะเลน่เกม แตะ  (ปุ่ มแสดงรายละเอยีด) เพื�อดคํูาอธบิายของ
การตั �งคา่

การปรบัสขีองเนื�อหาที�แสดง

คณุสามารถตั �งคา่ลว่งหนา้ใหก้บั [การตั �งคา่คณุภาพภาพ] ไดส้งูสดุถงึ 4 คา่ และสามารถใชก้ารตั �งคา่ที�เหมาะสมไดโ้ดยเลอืกคา่ที�กําหนด
ไวล้ว่งหนา้ตามสถานการณก์ารเลน่เกมของคณุ

การปรบัเสยีงโดยใชอ้คิวอไลเซอรเ์สยีง

คณุสามารถตั �งคา่ลว่งหนา้ใหก้บั [อคิวอไลเซอรเ์สยีง] ไดส้งูสดุถงึ 4 คา่ และสามารถใชก้ารตั �งคา่ที�เหมาะสมไดโ้ดยเลอืกคา่ที�กําหนดไว ้
ลว่งหนา้ตามสถานการณก์ารเลน่เกมของคณุ

การปรบัแตง่เอาตพ์ตุการต ั�งคา่วดิโีอไปยงัอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยู่

คณุสามารถปรับแตง่เอาตพ์ตุการตั �งคา่วดิโีอไปยงัอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่กบัพอรต์ USB บนอปุกรณข์องคณุโดยใชส้าย USB Type-
C โปรดทราบวา่การตั �งคา่ที�เปลี�ยนใน [เอาตพ์ตุ USB ภายนอก] จะมผีลกบัอปุกรณท์ั �งเครื�อง ไมเ่พยีงแตแ่อปเกมเอนแฮนเซอรเ์ทา่นั�น

หมายเหตุ
การตั �งคา่ที�เปลี�ยนใน [เอาตพ์ตุ USB ภายนอก] จะนํามาใชห้ลงัจากที�คณุเชื�อมตอ่สายอกีครั �ง การตั �งคา่อาจไมถ่กูนํามาใชห้ากคณุเชื�อมตอ่สายอกี
ครั �งทนัทหีลงัจากเปิดแอปเกมเอนแฮนเซอร ์เชื�อมตอ่สายอกีครั �งประมาณ 1 นาทหีลงัจากแอปเกมเอนแฮนเซอรเ์ริ�มขึ�น

สญัญาณวดิโีออาจไมส่ง่ออกตามการตั �งคา่บนอปุกรณข์องคณุ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแอปที�แสดงหรอืขอ้มลูจําเพาะของอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยู่

การปรบัปรงุคณุภาพเสยีงไมโครโฟนขณะแชทดว้ยเสยีง

อกีฝ่ายจะไดย้นิเสยีงของคณุชดัเจนขึ�นในระหวา่งการแชทดว้ยเสยีง ปรับการตั �งคา่ตามชนดิไมโครโฟนของคณุ ฟังกช์นันี�ใชง้านไดเ้มื�อ
เสยีบชดุหฟัูงกบัชอ่งเสยีบหฟัูง 3.5 มม. ของอปุกรณเ์ทา่นั�น

แตะ  (ไอคอนลอย) > [การแสดงผลและเสยีง] ขณะเลน่เกม1.
แตะ [การตั �งคา่คณุภาพภาพ]2.
แตะ  (ไอคอนยอ้นกลบั) หรอื  (ไอคอนไปขา้งหนา้) ตรงกึ�งกลางดา้นบนของหนา้จอเมนูเพื�อเลอืกคา่ที�ตั �งไวล้ว่งหนา้ที�คณุ
ตอ้งการตั �งคา่ จากนั�นตั �งคา่ตวัเลอืก

[โหมดรปูภาพ] และ [ตวัเพิ�ม L-γ]: แตะเพื�อเลอืกตวัเลอืก
[อณุหภมูสิ]ี: ลากตวัเลื�อนเพื�อตั �งคา่
หากตอ้งการเปลี�ยนชื�อของคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ ใหแ้ตะ  (ไอคอนแกไ้ข) (ไมเ่กนิ 4 อกัขระ)

3.

แตะ  (ไอคอนลอย) > [การแสดงผลและเสยีง] ขณะเลน่เกม1.
แตะสวติช ์[อคิวอไลเซอรเ์สยีง] เพื�อเปิดการตั �งคา่2.
แตะ  (ไอคอนยอ้นกลบั) หรอื  (ไอคอนไปขา้งหนา้) ตรงกึ�งกลางดา้นบนของหนา้จอเมนูเพื�อเลอืกคา่ที�ตั �งไวล้ว่งหนา้ที�คณุ
ตอ้งการตั �งคา่ จากนั�นปรับคา่สําหรับความถี�แตล่ะคา่

หากตอ้งการเปลี�ยนชื�อของคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ ใหแ้ตะ  (ไอคอนแกไ้ข) (ไมเ่กนิ 4 อกัขระ)
สามารถปรับคา่ไดเ้ฉพาะเมื�อตั �งคา่สวติช ์[อคิวอไลเซอรเ์สยีง] เป็นเปิดเทา่นั�น

3.

แตะ  (ไอคอนลอย) > [การแสดงผลและเสยีง] ขณะเลน่เกม1.
แตะ [เอาตพ์ตุ USB ภายนอก] จากนั�นเลอืกตวัเลอืก2.
เชื�อมตอ่หรอืเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอกอกีครั �ง3.

แตะ  (ไอคอนลอย) > [การแสดงผลและเสยีง] ขณะเลน่เกม1.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชเ้มนูเกมเอนแฮนเซอร์
ภาพรวม

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เลอืกตวัเลอืกในสว่น [การตดัเสยีงรบกวน V.C. ไมโครโฟน]2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชปุ้่ มกลอ้งเป็นปุ่ มลดัสาํหรบัการใชง้านเกมเอนแฮนเซอร์

คณุสามารถกําหนดการใชง้านเกมเอนแฮนเซอรท์ี�ใชใ้นเกมใหก้บัปุ่ มกลอ้งได ้คณุสามารถเปลี�ยนการตั �งคา่สําหรับแตล่ะเกมได ้

หมายเหตุ
ฟังกช์นั [ปรับแตง่พื�นที�สมัผัส] จะสามารถใชไ้ดเ้มื�อตั �ง [ประเภทเมนู] ไปที� [แถบดงึ] และอปุกรณอ์ยูใ่นโหมดแนวนอน หากขอ้ความปรากฏขึ�นเมื�อ
คณุกดปุ่ มกลอ้ง ใหย้นืยนัคําอธบิายการตั �งคา่ของฟังกช์นั [ปรับแตง่พื�นที�สมัผัส]

ฟังกช์นั [ปิดใชปุ้่ มกลอ้ง] ใน [การตั �งคา่จดุสนใจ] จะปิดเมื�อกําหนดการใชง้านเกมเอนแฮนเซอรใ์หก้บัปุ่ มกลอ้ง

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเปลี�ยนการตั �งคา่ [ปุ่ มลดัฮารด์แวร]์ ใหก้บัเกมที�เพิ�มไวก้อ่นหนา้นี�ทั �งหมด ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่เกมเอนแฮนเซอร)์ > [ปุ่ มลดั
ฮารด์แวรค์า่เริ�มตน้] > [กดปุ่ มกลอ้ง] บนหนา้จอหลกัของเกมเอนแฮนเซอร ์จากนั�นเลอืกตวัเลอืกแลว้แตะ [ใช]้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดแอปพลเิคชนั เกมเอนแฮนเซอร์
การใชเ้มนูเกมเอนแฮนเซอร์
การตั �งคา่ [การแสดงผลและเสยีง] ในเมนูเกมเอนแฮนเซอร์
ภาพรวม
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แตะ  (ไอคอนลอย) >  (ไอคอนการต ั�งคา่เกมเอนแฮนเซอร)์ > [ปุ่ มลดัฮารด์แวร]์ > [กดปุ่ มกลอ้ง] จากน ั�นเลอืกตวั
เลอืก

[คา่เริ�มตน้ (ตั �งคา่อปุกรณ)์]: ใชก้ารตั �งคา่ของอปุกรณ์
[ปิด/เปิดเกมเอนแฮนเซอร]์: เปิดหรอืปิดเมนูเกมเอนแฮนเซอร์
[เปิด/ปิดคณุสมบตัปิรับแตง่พื�นที�สมัผัส]: เปิดหรอืปิดฟังกช์นั [ปรับแตง่พื�นที�สมัผัส]
[ตวัสลบัคา่ที�ตั �งไวอ้ยา่งรวดเร็ว]: สลบัการตั �งคา่ลว่งหนา้อยา่งรวดเร็วสําหรับ [การตั �งคา่คณุภาพภาพ] หรอื [อคิวอไลเซอรเ์สยีง]
ใน [การแสดงผลและเสยีง]

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การปรบัคณุภาพเสยีงโดยใช ้360 Spatial Sound

การใช ้360 Spatial Sound จะเลน่เสยีงจากแหลง่กําเนดิเสยีงสเตอรโิอทั �งหมด รวมทั �งบรกิารสตรมีมิ�งตา่ง ๆ โดยเสยีงจะคลา้ยรปูแบบ
Spatial Audio หรอืเสยีงเชงิพื�นที� ขอแนะนําใหใ้ชห้ฟัูงเพื�อเพลดิเพลนิกบัเอฟเฟกตท์ี�เกดิจากฟังกช์นันี�

หมายเหตุ
ฟังกช์นันี�จะทํางานเฉพาะเมื�อใชแ้อปที�รองรับ 360 Spatial Sound เทา่นั�น

หากทั �ง 360 Spatial Sound และ Dolby Atmos เปิดอยู ่อาจมเีพยีงฟังกช์นัเดยีวเทา่นั�นที�ทํางาน ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแอปที�ใช ้เมื�อคณุใชแ้อปที�เกี�ยว
กบัเพลง 360 Spatial Sound จะทํางานเป็นลําดบัแรก

คณุภาพเสยีงของแหลง่เสยีงตน้ฉบบัอาจมผีลเป็นลําดบัแรกกอ่นเอฟเฟกตท์ี�เกดิจาก 360 Spatial Sound ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเนื�อหา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [เสยีง] > [การต ั�งคา่เสยีง]1

แตะสวติช ์[360 Spatial Sound] เพื�อเปิดใชฟ้งักช์นั2

แตะ [360 Spatial Sound] สาํหรบัตวัเลอืกเพิ�มเตมิ3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การปรบัคณุภาพเสยีงใหด้ที ี�สดุโดยใช ้Dolby Atmos®

การใช ้Dolby Atmos ทําใหเ้สยีงดสูมจรงิมากขึ�นและมทีศิทางแบบสามมติิ

หมายเหตุ
หากตอ้งการฟังเสยีงความละเอยีดสงูโดยมคีณุภาพเสยีงดั �งเดมิ ใหปิ้ดฟังกช์นั Dolby Atmos

หากเปิด DSEE Ultimate หรอื 360 Spatial Sound ไวข้ณะเปิด Dolby Atmos อยู ่จะมเีพยีงฟังกช์นัเดยีวเทา่นั�นที�ทํางาน ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแอปที�
ใช ้เมื�อคณุใชแ้อปที�เกี�ยวขอ้งกบัเพลง ฟังกช์นั DSEE Ultimate หรอื 360 Spatial Sound จะทํางานเป็นลําดบัแรก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [เสยีง] > [การต ั�งคา่เสยีง]1

เปิดใชฟ้งักช์นั Dolby Atmos โดยแตะสวติช์2

แตะ [Dolby Atmos] สาํหรบัตวัเลอืกเพิ�มเตมิ3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การยกระดบัคณุภาพของไฟลเ์พลงที�ผา่นการบบีอดั (DSEE Ultimate)

ฟังกช์นั DSEE Ultimate จะยกระดบัคณุภาพของเพลงที�ผา่นการบบีอดัไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยใชเ้ทคโนโลย ีAI

หมายเหตุ
หากทั �ง DSEE Ultimate และ Dolby Atmos เปิดอยู ่อาจมเีพยีงฟังกช์นัเดยีวเทา่นั�นที�ทํางาน ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแอปที�ใช ้เมื�อคณุใชแ้อปที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเพลง DSEE Ultimate จะทํางานเป็นลําดบัแรก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [เสยีง] > [การต ั�งคา่เสยีง]1

เปิดใชฟ้งักช์นั DSEE Ultimate โดยแตะสวติช์2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การลดเสยีงลมรบกวนขณะบนัทกึภาพ

คณุสามารถลบเสยีงรบกวนที�เกดิจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบนัทกึโดยไมส่ญูเสยีคณุภาพเสยีงดั �งเดมิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [เสยีง] > [การต ั�งคา่เสยีง] > [ตวักรองลมอจัฉรยิะ]1

แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟ้งักช์นั2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชโ้หมดหนา้ตา่งป็อปอพั

คณุสามารถแสดงแอปอื�นในหนา้ตา่งขนาดเล็กที�ทบัซอ้นบนแอปที�ทํางานในโหมดเต็มหนา้จอ คณุยงัสามารถแสดงแอปที�สามในหนา้
ตา่งป็อปอพัขณะที�ดแูอปสองแอปไดโ้ดยใชโ้หมดแยกหนา้จอ

แตะ  (ปุ่ มภาพรวม) ในแถบนําทาง1

ปดัไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลอืกแอปที�ตอ้งการแสดงในหนา้ตา่งขนาดเล็ก จากน ั�นแตะ [หนา้ตา่งป็อปอพั]2
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ภาพรวมหนา้ตา่งป็อปอพั

หมายเหตุ

ปดัไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลอืกแอปที�ตอ้งการแสดงแบบเต็มหนา้จอ แลว้แตะแอปน ั�น3

ลากเพื�อปรับขนาดหนา้ตา่ง1.
ลากเพื�อยา้ยหนา้ตา่ง2.
แตะเพื�อขยายหนา้ตา่งใหใ้หญส่ดุ3.
แตะเพื�อสรา้งไอคอนหนา้ตา่ง4.
แตะเพื�อปิดหนา้ตา่ง5.
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แอปบางแอปไมร่องรับโหมดหนา้ตา่งป็อปอพั

โหมดหนา้ตา่งป็อปอพัอาจใชง้านไมไ่ด ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัฟังกช์นัหรอืแอปที�ใชอ้ยู ่เชน่ เมื�อใช ้Photo Pro

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชง้านโหมดแยกหนา้จอ

โหมดแยกหนา้จอชว่ยใหด้แูอปพลเิคชนัสองแอปพรอ้มกนัได ้เชน่ เมื�อคณุตอ้งการดภูาพถา่ยและปฏทินิพรอ้มกนั

แตะ  (ปุ่ มภาพรวม) ในแถบนําทาง1

แตะ [การสลบัหนา้ตา่งหลายช ั�น]2

ปดัไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลอืกแอปที�ตอ้งการ จากน ั�นแตะ [เสร็จ]3

58



ภาพรวมของโหมดแบง่หนา้จอ

หมายเหตุ

แอปพลเิคชนั11.
เสน้แบง่หนา้จอ – ลากเพื�อปรับขนาดหนา้ตา่ง2.
ไอคอนการสลบัหนา้ตา่งหลายชั �น – แตะ  (ไอคอนการสลบัหนา้ตา่งหลายชั �น) เพื�อเลอืกแอปพลเิคชนั  (ไอคอนการสลบั
หนา้ตา่งหลายชั �น) จะปรากฏขึ�นเมื�อทา่นลากเสน้ขอบแยกหนา้จอ

3.

แอปพลเิคชนั 24.
ปุ่ มภาพรวม – เลอืกแอปพลเิคชนัที�ใชล้า่สดุสําหรับหนา้ตา่งดา้นลา่ง5.
ปุ่ มหนา้หลกั – กลบัไปยงัหนา้จอหลกั6.
ปุ่ มยอ้นกลบั – กลบัไปที�หนา้จอกอ่นหนา้ภายในแอปพลเิคชนัหรอืปิดแอปพลเิคชนั7.
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แอปพลเิคชนับางแอปไมร่องรับโหมดแบง่หนา้จอ

วธิปีรบัขนาดหนา้ตา่งที�แบง่หนา้จอ

วธิอีอกจากโหมดแบง่หนา้จอ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ลากเสน้ขอบของหนา้จอที�แบง่ที�อยูต่รงกลาง1.

ลากเสน้ขอบของหนา้จอที�แบง่ไปที�ดา้นบนหรอืลา่งของหนา้จอ1.

60



คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชก้ารส ั�นแบบไดนามกิ

คณุสมบตั ิการสั�นแบบไดนามกิ ชว่ยปรับประสบการณใ์นการรับชมสื�อของคณุไดด้ขี ึ�นโดยเพิ�มการสั�นแบบซงิโครไนซเ์มื�อคณุชมวดิโีอ
หรอืฟังเพลงจากอปุกรณข์องคณุ เพื�อเรยีนรูค้ณุสมบตันิี�เพิ�มเตมิ ใหไ้ปที� [การตั �งคา่] > [เสยีง] > [การสั�นแบบไดนามกิ]
ไมม่กีารสั�นในกรณีตอ่ไปนี�:

ตั �งคา่ปิดเสยีงสื�อ
หนา้จอปิดอยู่

หมายเหตุ
การสั�นแบบไดนามกิ ใชไ้ดก้บัแอปสื�อบางแอปเทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การปรับเสยีงการสั�นแบบไดนามกิ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [เสยีง] > [การส ั�นแบบไดนามกิ]1

แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟ้งักช์นั2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การปรบัเสยีงการส ั�นแบบไดนามกิ

การปรบัระดบัการส ั�นในขณะที�กาํลงัเลน่เนื�อหาโดยใชแ้อปสื�อ

ปรบัจงัหวะการส ั�นจากเสยีงจากอปุกรณไ์รส้าย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การใชก้ารสั�นแบบไดนามกิ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปิดแอปสื�อที�ตอ้งการ เชน่ แอปเพลง1.

เริ�มเลน่เนื�อหาของสื�อ2.

กดปุ่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อเปิดแผงระดบัเสยีง3.

ลากตวัเลื�อนสําหรับ การสั�นแบบไดนามกิ เพื�อตั �งคา่ระดบัที�ตอ้งการสําหรับแอปนี�
การตั �งคา่ การสั�นแบบไดนามกิ จะถกูบนัทกึไวสํ้าหรับครั �งตอ่ไปที�คณุใชแ้อปนี�

4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีง] > [การสั�นแบบไดนามกิ]1.

ปรับแถบเลื�อน [การซงิโครไนซ]์ จากนั�นแตะ [ทดสอบ] เพื�อยนืยนัจังหวะที�ปรับแลว้2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่ หนา้จอแบบแอมเบยีนท์

หนา้จอแบบแอมเบยีนทช์ว่ยใหด้ขูอ้มลูตา่ง ๆ เชน่ เวลา การแจง้เตอืน หรอืเพลง บนหนา้จอขณะที�หนา้จอปิดอยูไ่ด ้นอกจากนี� หนา้จอ
แบบแอมเบยีนทย์งัสามารถแสดงภาพหนา้ปกอลับั �มขณะเลน่เพลงไดด้ว้ย

การปรบัการต ั�งคา่ หนา้จอแบบแอมเบยีนท์

คาํแนะนํา
หากคณุตั �ง [แสดงหนา้จอแบบแอมเบยีนทเ์มื�อใด] ไปที� [การเปิดใชง้านอจัฉรยิะ] หนา้จอแอมเบยีนทจ์ะเปิดใชง้านเมื�อจําเป็น เชน่ เมื�อคณุเดนิ
พรอ้มกบัถอือปุกรณไ์วใ้นมอื หรอืหยบิอปุกรณอ์อกจากกระเป๋ากางเกงหรอืกระเป๋าถอืของคณุ

การแสดงภาพบน หนา้จอแบบแอมเบยีนท์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

แตะ [การตั �งคา่] > [รปูลกัษณ]์ > [หนา้จอแบบแอมเบยีนท ์(อยูบ่นจอทกุเมื�อ)]1.
แตะ [แสดงหนา้จอแบบแอมเบยีนทเ์มื�อใด] จากนั�นเลอืกการตั �งคา่ที�ตอ้งการ2.
ปิดเมนูการตั �งคา่
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3.

แตะ [การตั �งคา่] > [รปูลกัษณ]์ > [หนา้จอแบบแอมเบยีนท ์(อยูบ่นจอทกุเมื�อ)]1.
แตะ [สติ�กเกอร]์ แลว้เลอืกสติ�กเกอรห์รอืภาพถา่ยที�ตอ้งการ2.
ปิดเมนูการตั �งคา่
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชปุ้่ มลดั

คณุสามารถเปิดแอปที�กําหนดไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วโดยกดปุ่ มลดับนอปุกรณ์ Video Pro จะถกูกําหนดไวต้ามคา่เริ�มตน้

วธิเีปลี�ยนแอปที�กาํหนด

คาํแนะนํา
คณุสามารถเปลี�ยนแอปในรายการไดโ้ดยแตะ  (ไอคอนแกไ้ข)

หากคณุกําหนด Photo Pro หรอื Video Pro ใหก้บัปุ่ มลดั คณุจะสามารถเปิด Photo Pro หรอื Video Pro ไดโ้ดยไมต่อ้งปลดล็อกอปุกรณข์อง
คณุดว้ยการกดปุ่ มเมื�อหนา้จอปิดอยู่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวม
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผัส] > [ปุ่ มลดั]1.
แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟั้งกช์นั2.
เลอืกแอปจากรายการตามตอ้งการ3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปิดหรอืปิด Side sense

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การใช ้Side sense

การตั �งคา่ตวัเลอืก Side sense อื�น ๆ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การแสดงผล] > [ข ั�นสงู]1

แตะ [Side sense]2

แตะสวติชเ์พื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟงักช์นั3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใช ้Side sense

คณุสามารถแตะแถบ Side sense ที�ขอบของหนา้จอหรอืเลื�อนดว้ยมอืเดยีวเพื�อจะสามารถใชอ้ปุกรณข์องคณุไดง้า่ยขึ�น คณุสามารถ
แสดง เมนู Side sense เป็นทางลดัไปยงัแอปพลเิคชนัและการตั �งคา่ หรอืเมนู หนา้ตา่งหลายชั �น เพื�อเลอืกแอปพลเิคชนั 2 แอปใน
โหมดแยกหนา้จอ นอกจากนี�คณุยงัสามารถกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ไดโ้ดยเลื�อนลงไปตามแถบ Side sense บนขอบของหนา้จอ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุแตะหรอืเลื�อนนิ�วภายในแถบ Side sense

หมายเหตุ
Side sense อาจใชง้านไมไ่ด ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแอปและฟังกช์นัที�คณุใช ้

การปรบัแตง่แถบ Side sense

หากตอ้งการยา้ยแถบ Side sense ขึ�นหรอืลง ใหแ้ตะแถบ Side sense คา้งไว ้จากนั�นลากขึ�นหรอืลง
หากตอ้งการวางตําแหน่งที�สมัผัสที�ใดก็ไดท้ี�ตอ้งการบนหนา้จอ ใหแ้ตะแถบ Side sense คา้งไว ้จากนั�นลากไปที�กลางหนา้จอ รปูรา่ง
ของแถบ Side sense จะเปลี�ยนเป็นวงกลม และคณุสามารถลากและวางไวท้ี�ใดก็ไดท้ี�คณุตอ้งการบนหนา้จอ
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คาํแนะนํา

หากตอ้งการใหแ้ถบ Side sense กลบัสูร่ปูรา่งดั �งเดมิ ใหล้ากวงกลมกลบัไปที�ขอบของหนา้จอ

การแสดง เมน ูSide sense

หากตอ้งการเปิดเมนู Side sense ใหแ้ตะแถบ Side sense หรอืวงกลมสองครั �ง ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อเลอืกแอป คณุยงั
สามารถเปิดแอปในหนา้ตา่งป็อปอพัได ้

คาํแนะนํา
หากตอ้งการออกจาก เมนู Side sense ใหแ้ตะแถบ Side sense สองครั�งหรอืแตะพื�นที�วา่งบนหนา้จอ

การแสดงเมนหูลายหนา้ตา่ง

เลื�อนแถบ Side sense หรอืวงกลมขึ�นเพื�อแสดงเมนูหลายหนา้ตา่ง ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อเพิ�มแอปไปยงัหนา้จอแยก
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การกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้โดยใชแ้ถบ Side sense

เลื�อนแถบ Side sense หรอืวงกลมลงเพื�อกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดหรอืปิด Side sense
การตั �งคา่ตวัเลอืก Side sense อื�น ๆ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่ตวัเลอืก Side sense อื�น ๆ

คณุสามารถกําหนดลกัษณะการทํางานของ Side sense หรอืปรับแตง่เมนูตา่ง ๆ ได ้
ตวัอยา่งเชน่ ตวัเลอืกตอ่ไปนี�จะใชง้านไดก้บั Side sense

จะแสดงแถบ Side sense บนหนา้จอหนึ�งหรอืทั �งสองดา้น
การดําเนนิการบนหนา้จอสําหรับทา่ทาง

คาํแนะนํา

หากตอ้งการกําหนดการดําเนนิการบนหนา้จอ เชน่ ถา่ยภาพหนา้จอ ใหก้บัทา่ทาง ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การแสดงผล] > [ขั �นสงู] >
[Side sense] > [ทา่ทาง] เลอืกทา่ทางจาก [แตะสองครั�ง], [เลื�อนขึ�น] และ [เลื�อนลง] จากนั�นเลอืกตวัเลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การเปิดหรอืปิด Side sense
การใช ้Side sense

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การแสดงผล] > [ข ั�นสงู]1

แตะ [Side sense]2

แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟ้งักช์นั3

หากตอ้งการแกไ้ขตวัเลอืก Side sense อื�น ๆ ใหท้าํตามคาํแนะนําบนหนา้จอในสว่นลา่งของหนา้จอ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใช ้จดัการการโทรอจัฉรยิะ

คณุสามารถจัดการกบัสายเรยีกเขา้ไดโ้ดยไมต่อ้งสมัผัสหนา้จอดว้ยการเปิดฟังกช์นัการจัดการการโทรอจัฉรยิะ เมื�อเปิดใชง้านแลว้ คณุ
สามารถจัดการการโทรตา่ง ๆ ในแนวทางตอ่ไปนี�:

รับสาย: ถอือปุกรณช์ดิหขูองคณุ
ปฏเิสธ: เขยา่อปุกรณ์
ปิดเสยีงเรยีกเขา้: วางอปุกรณค์วํ�าหนา้ลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผสั] > [จดัการการโทรอจัฉรยิะ]1

แตะสวติชเ์พื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟงักช์นั2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เกี�ยวกบัคูม่อืชว่ยเหลอืฉบบันี�

นี�คอืคูม่อืชว่ยเหลอื Xperia PRO-I สําหรับซอฟตแ์วรเ์วอรช์นั Android 11 หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณใ์ชซ้อฟตแ์วรร์ุน่ใด โปรดตรวจสอบใน
เมนูการตั �งคา่
สําหรับขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุสมบตัแิละการตั �งคา่ Android ทั�วไป (เชน่ การตั �งคา่พื�นฐานของ Android การตั �งคา่ Wi-Fi การตั �งคา่หนา้จอ
หลกั การโอนเนื�อหา การนําทางของลิ�นชกัแอป การแจง้เตอืน และคณุสมบตัอิื�น ๆ ของแอปพลเิคชนั Google) โปรดดทูี�
support.google.com/android/

หมายเหตุ
การอปัเดตระบบและแอปพลเิคชนัอาจแสดงคณุสมบตัใินอปุกรณใ์นลกัษณะอื�นที�ตา่งจากที�อธบิายในคูม่อืชว่ยเหลอืฉบบันี� การอปัเดตอาจไมม่ี
ผลกระทบใน Android เวอรช์นันี�

ภาพทั �งหมดที�ใชเ้ป็นภาพตวัอยา่งในคูม่อืชว่ยเหลอืนี�ใชเ้พื�อเป็นภาพประกอบเทา่นั�นและไมไ่ดถ้า่ยโดยอปุกรณจ์รงิ

วธิตีรวจสอบเวอรช์นัปจัจบุนัของซอฟตแ์วรแ์ละเลขรุน่ของอปุกรณ์
คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เกี�ยวกบัโทรศพัท]์ เวอรช์นัปัจจบุนัของซอฟตแ์วรจ์ะแสดงอยูใ่น [หมายเลขบลิด]์ เลขรุน่ปัจจบุนัจะแสดง
อยูใ่น [รุน่]

ขอ้จาํกดัดา้นการบรกิารและคณุสมบตั ิ

บรกิารและคณุสมบตัทิี�กลา่วถงึในคูม่อืชว่ยเหลอืนี�อาจไมร่องรับในบางประเทศหรอืภมูภิาค หรอืโดยเครอืขา่ยและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารในบาง
พื�นที� หมายเลขตดิตอ่ฉุกเฉนิสากลของ GSM สามารถใชไ้ดใ้นทกุประเทศ ภมูภิาค เครอืขา่ย และผูใ้หบ้รกิารทกุรายเสมอ ถา้อปุกรณ์
เครื�องนั�นเชื�อมตอ่เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอือยู ่โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุเพื�อรับทราบการใหบ้รกิารหรอื
คณุสมบตัติา่ง ๆ และสอบถามวา่มคีา่บรกิารเพิ�มเตมิในการเขา้ถงึหรอืในการใชง้านหรอืไม่
การใชค้ณุสมบตัแิละแอปพลเิคชนับางอยา่งที�อธบิายไวใ้นคูม่อืนี�อาจตอ้งมกีารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต คณุอาจตอ้งเสยีคา่บรกิารเชื�อมตอ่
ขอ้มลูเมื�อใชอ้ปุกรณเ์ชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต โปรดสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิจากผูใ้หบ้รกิารไรส้ายของคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กอ่นอปัเดตอปุกรณข์องคณุ
การอปัเดตอปุกรณแ์บบไรส้าย
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ภาพรวม
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สายเสยีบหฟัูง1.
กลอ้งหนา้2.
ลําโพงแบบแนบห/ูลําโพงตวัที�สอง3.
เซน็เซอรต์รวจจับระยะใกล/้เซน็เซอรแ์สง4.
ไมโครโฟนตวัที�สอง5.
ไฟแสดงสถานะการชารจ์/แจง้เตอืน6.
ปุ่ มเสยีง/ซมู7.
ปุ่ มเปิดปิด/เซน็เซอรล์ายนิ�วมอื8.
ปุ่ มลดั
คณุสามารถเปิดแอปที�กําหนดไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว Video Pro จะถกูกําหนดไวต้ามคา่เริ�มตน้

9.

ปุ่ มกลอ้ง10.
ลําโพงหลกั11.
พอรต์ USB/ชอ่งชารจ์ไฟ
คณุสามารถดหูนา้จออปุกรณข์องคณุในทวีหีรอือปุกรณแ์สดงผลขนาดใหญไ่ดโ้ดยใชส้ายเคเบลิ USB Type-C®

นอกจากนี� คณุยงัสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตผา่นสาย LAN โดยใชอ้ะแดปเตอร ์USB-LAN ที�มจํีาหน่ายทั�วไป

หมายเหตุ

เมื�อคณุเชื�อมตอ่อปุกรณข์องคณุเขา้กบัทวีหีรอืจอแสดงผลขนาดใหญอ่ื�น ๆ โดยใชส้ายเคเบลิ USB Type-C สายเคเบลิจะตอ้งเขา้กนัไดก้บั
มาตรฐานพอรต์จอแสดงผล โปรดทราบวา่บางฟังกช์นัหรอืเนื�อหาในอปุกรณ ์Xperia ของคณุอาจไมส่ามารถแสดงไดบ้นโทรทศันห์รอืจอแส
ดงผล

อะแดปเตอร ์USB-LAN บางตวัอาจทํางานไมถ่กูตอ้ง

12.

ไมโครโฟนหลกั13.
เสาอากาศเซลลลูา่ร์14.
ไมโครโฟนตวัที� 3
หากตอ้งการใชไ้มโครโฟนตวัที� 3 ใหเ้ลอืก [ไมคด์า้นหลงั (โมโน)] (สําหรับ Photo Pro), [หลงั (โมโน)] (สําหรับ Video Pro) หรอื
[หลงั] (สําหรับ Cinema Pro) ในการตั �งคา่ไมโครโฟน เมื�อเลอืกไมโครโฟนตวัที� 3 แลว้ แตะแผงดา้นหลงัใหน้อ้ยที�สดุในระหวา่งการ
บนัทกึเพื�อไมใ่หม้กีารบนัทกึเสยีงรบกวน

15.
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เซนเซอรเ์ลเซอร ์AF16.
ไฟ LED แฟลช17.
เซนเซอร ์RGBC IR18.
กลอ้งหลกั19.
เสาอากาศเซลลลูา่ร/์Wi-Fi20.
ชอ่งใสน่าโน SIM การด์/การด์หน่วยความจํา21.
เสาอากาศ Wi-Fi/Bluetooth/GPS22.
พื�นที�การตรวจจับ NFC23.
รสูายสะพาย24.
เสาอากาศเซลลลูา่ร์25.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การประกอบ – 2 ซมิ

อปุกรณร์องรับนาโน SIM การด์เทา่นั�น อปุกรณ ์2 ซมิรองรับการใชน้าโน SIM การด์ 2 ใบ หรอืนาโน SIM การด์ 1 ใบและการด์หน่วย
ความจํา 1 ใบ

หมายเหตุ

แมว้า่คณุจะใส ่SIM การด์ที�รองรับ 5G ทั �ง 2 ใบ แตค่ณุสามารถใช ้5G ไดเ้ฉพาะบน SIM การด์ที�ตั �งคา่ไวสํ้าหรับการรับสง่ขอ้มลูเทา่นั�น คณุไม่
สามารถใช ้5G บน SIM การด์ 2 ใบในเวลาเดยีวกนัได ้

ยกเลกิการเชื�อมตอ่การด์หน่วยความจํากอ่นถอดการด์ออกเพื�อป้องกนัขอ้มลูสญูหาย วธิถีอดการด์หน่วยความจําออกอยา่งปลอดภยั ใหค้น้หาแลว้
แตะ [การตั �งคา่] > [ที�เก็บขอ้มลู] จากนั�นแตะ  (ไอคอนนําออก) ขา้ง [การด์ SD]

หมายเหตุ
อยา่ตดั SIM การด์เพราะอาจทําใหอ้ปุกรณเ์สยีหายได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การคน้หาหมายเลข IMEI ของอปุกรณ์
การใชอ้ปุกรณ ์2 ซมิ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ดงึถาด SIM การด์ออกมา1

วาง SIM การด์หลกัในตาํแหนง่สาํหรบั SIM1 ใหแ้นบสนทิ2

วาง SIM การด์รอง (SIM2) หรอืการด์หนว่ยความจาํลงในถาดใหแ้นบสนทิตามแนวการวางที�ถกูตอ้ง3

ดนัถาด SIM การด์กลบัเขา้ชอ่งเสยีบเบา ๆ จนกระท ั�งเขา้ที�4
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชอ้ปุกรณ ์2 ซมิ

อปุกรณ ์2 ซมิ ชว่ยใหค้ณุทําสิ�งตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�ได:้

รับการสื�อสารทางเขา้ผา่น SIM การด์ทั �งสองใบ
เลอืกหมายเลขที�จะสง่การสื�อสารออก หรอืมตีวัเลอืกใหเ้ลอืก SIM การด์ทกุครั �งที�โทรออก
โอนสายที�ไดรั้บผา่น SIM 1 ไปยงั SIM 2 เมื�อไมส่ามารถตดิตอ่ SIM 1 ได ้และในกรณีกลบักนั ฟังกช์นันี�เรยีกวา่ความสามารถในการ
เขา้ถงึ 2 ซมิ คณุตอ้งเปิดใชฟั้งกช์นันี�เอง

กอ่นใช ้SIM การด์หลายใบ คณุตอ้งเปิดใชง้านการด์แลว้เลอืก SIM การด์ที�จะใชอ้นิเทอรเ์น็ตกอ่น

คาํแนะนํา
อปุกรณ ์2 ซมิสามารถใช ้SIM การด์ 1 ใบหรอื 2 ใบก็ได ้

การเปิดหรอืปิดการใชง้าน SIM การด์ 2 ใบ

การเปลี�ยนชื�อ SIM การด์

การเลอืก SIM การด์ที�จะใชร้บัสง่ขอ้มลู

วธิตี ั�งคา่ SIM การด์หลกัสาํหรบัการโทรออก

วธิเีปิดใชฟ้งักช์นัการเขา้ถงึ SIM การด์คู่

หมายเหตุ

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [เครอืขา่ยมอืถอื]1.
เลอืก SIM การด์2.
แตะสวติช ์[ใชซ้มิ] เพื�อเปิดหรอืปิดใชง้าน SIM การด์3.
แตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั) เพื�อตั �งคา่ SIM การด์ใบอื�น4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [เครอืขา่ยมอืถอื]1.
เลอืก SIM การด์2.
แตะ  (ไอคอนแกไ้ข) ขา้งชื�อ SIM การด์ แลว้ใสช่ื�อใหม่3.
แตะ [บนัทกึ]4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [เครอืขา่ยมอืถอื]1.
เลอืก SIM การด์2.
แตะ [การตั �งคา่ขอ้มลูที�ตอ้งการ]3.
เลอืก SIM การด์ที�ตอ้งการใชรั้บสง่อนิเทอรเ์น็ต4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [เครอืขา่ยมอืถอื]1.
เลอืก SIM การด์2.
แตะ [คา่กําหนดการโทร]3.

เปิดแอปโทรศพัท์1.
แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [การตั �งคา่] > [บญัชกีารโทร] > [การเขา้ถงึ SIM การด์คู]่2.
แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟั้งกช์นั3.
ทําตามคําแนะนําในหนา้จอเพื�อใหจ้บขั �นตอน4.
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ฟังกช์นัการเขา้ถงึ SIM การด์คูอ่าจไมส่ามารถใชง้านได ้ขึ�นอยูก่บัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยรายตา่ง ๆ ที�ให ้SIM การด์มา

คาํแนะนํา
หากคณุตั �ง SIM การด์ 1 ใบสําหรับการโทรและ SIM การด์อกีใบหนึ�งสําหรับการสื�อสารขอ้มลู คณุอาจไมส่ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดใ้นขณะที�
พดูคยุโทรศพัท ์ในกรณีนี� ใหเ้ปิดสวติช ์[อนิเทอรเ์น็ตมอืถอืระหวา่งการโทร] ของ SIM การด์สําหรับการโทร และคณุจะสามารถทําการสื�อสาร
ขอ้มลูไดแ้มใ้นระหวา่งโทร

หากฟังกช์นัการเขา้ถงึ SIM การด์คูไ่มทํ่างานหลงัจากที�คณุเปิดใช ้ใหต้รวจสอบวา่คณุไดป้้อนหมายเลขโทรศพัทสํ์าหรับ SIM การด์แตล่ะใบอยา่ง
ถกูตอ้งหรอืไม ่ในบางกรณี ระบบจะตรวจพบหมายเลขโดยอตัโนมตัริะหวา่งการตั �งคา่ มเิชน่นั�น คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หป้้อนหมายเลขเหลา่นี�ดว้ยตวั
เอง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การประกอบ – 2 ซมิ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การป้องกนัหนา้จอ

อปุกรณป้์องกนัหนา้จอและฟิลม์กนัรอยอาจชว่ยป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณเ์กดิความเสยีหายได ้เราขอแนะนําใหค้ณุใชอ้ปุกรณป้์องกนัหนา้จอ
ที�ออกแบบมาสําหรับอปุกรณ ์Xperia โดยเฉพาะ การใชอ้ปุกรณเ์สรมิเพื�อป้องกนัหนา้จอจากบรษัิทอื�นอาจทําใหอ้ปุกรณไ์มส่ามารถ
ทํางานไดต้ามปกต ิโดยอาจบดบงัเซน็เซอร ์เลนส ์ลําโพง หรอืไมโครโฟน และอาจทําใหก้ารรับประกนัเป็นโมฆะได ้

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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สมารท์โฟน
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การเร ิ�มใชง้านอปุกรณเ์ป็นคร ั�งแรก

ขอแนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรี�อยา่งนอ้ย 30 นาทกีอ่นเริ�มเปิดอปุกรณเ์ป็นครั �งแรก คณุสามารถใชอ้ปุกรณไ์ดข้ณะที�ชารจ์
ครั �งแรกที�คณุเริ�มใชอ้ปุกรณ ์คูม่อืการตั �งคา่จะชว่ยคณุกําหนดการตั �งคา่พื�นฐาน ปรับเปลี�ยนอปุกรณใ์นแบบของคณุ และลงชื�อเขา้ใชบ้ญัชี
ตา่ง ๆ เชน่ บญัช ีGoogle

วธิปิีดเครื�อง

หมายเหตุ
อาจใชเ้วลาสกัพักกวา่ที�อปุกรณจ์ะปิดระบบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์อปุกรณ์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

กดปุ่ มเปิดปิดคา้งไวจ้นกระท ั�งอปุกรณข์องคณุส ั�น1

กดปุ่ มเปิดปิดคา้งไวจ้นกระทั�งเมนูตวัเลอืกเปิดขึ�น1.
แตะ [ปิดเครื�อง]2.
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่บญัช ีGoogle ในอปุกรณ์

อปุกรณ ์Sony ทํางานบนแพลตฟอรม์ Android ที�พัฒนาโดย Google แอปพลเิคชนัและบรกิารตา่ง ๆ มากมายของ Google ตดิตั �งมา
พรอ้มแลว้ในอปุกรณข์องคณุเมื�อคณุซื�อ เชน่ Gmail, Google Maps, YouTube และแอปพลเิคชนั Google Play คณุจงึตอ้งมบีญัชี
Google เพื�อใชป้ระโยชนจ์ากบรกิารเหลา่นี�ใหไ้ดม้ากที�สดุ เชน่ บญัช ีGoogle ชว่ยใหค้ณุทําสิ�งตา่งๆ ตอ่ไปนี�

ดาวนโ์หลดและตดิตั �งแอปพลเิคชนัจาก Google Play
ซงิโครไนซอ์เีมล รายชื�อ และปฏทินิของคณุโดยใช ้Gmail
คณุสามารถสํารองขอ้มลู กูค้นื และโอนขอ้มลูจากอปุกรณเ์ครื�องอื�นไปยงัอปุกรณข์องคณุได ้
แชทกบัเพื�อน ๆ โดยใชแ้อปพลเิคชนั Google Duo
ซงิโครไนซป์ระวตักิารทอ่งเว็บและบุก๊มารก์โดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์Chrome
กําหนดใหต้วัคณุเป็นผูใ้ชง้านที�ไดรั้บอนุญาตหลงัจากซอ่มแซมซอฟตแ์วรโ์ดยใช ้Xperia Companion
คน้หา ล็อก หรอืลา้งขอ้มลูของอปุกรณท์ี�สญูหายหรอืถกูขโมยไดจ้ากระยะไกลดว้ยบรกิารคน้หาอปุกรณข์องฉัน

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดไปที� support.google.com/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การซงิโครไนซข์อ้มลูโดยใชบ้ญัช ีGoogle (จาก Android)

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [บญัช]ี > [เพิ�มบญัช]ี > [Google]1

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อสรา้งบญัช ีGoogle หรอืลงชื�อเขา้ใชห้ากคณุมบีญัชอียูแ่ลว้2

81

https://support.google.com/


คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การโอนเนื�อหาโดยใชแ้อป Xperia Transfer 2 (จาก Android/iOS)

คณุสามารถโอนขอ้มลู เชน่ เพลง ภาพถา่ย วดิโีอ รายชื�อ การตั �งคา่อปุกรณ์ ตารางเวลา ประวตักิารโทร SMS/MMS และอื�น ๆ โดยใช ้
แอป Xperia Transfer 2

คณุสามารถโอนเนื�อหาโดยเชื�อมตอ่อปุกรณ ์(อปุกรณป์ลายทางที�โอน) กบัอปุกรณเ์ครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�โอน) ดว้ยสาย USB หาก
ตอ้งการโอนเนื�อหาจากอปุกรณ ์iOS ใหใ้ชอ้ะแดปเตอร ์USB OTG รว่มกบัสาย USB นอกจากนี� คณุยงัสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณไ์ดโ้ดย
ใชก้ารเชื�อมตอ่ Wi-Fi

(A): อะแดปเตอร ์USB OTG (ใชอ้ะแดปเตอร ์USB OTG เพื�อโอนเนื�อหาจากอปุกรณ์ iOS)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปิดแอป Xperia Transfer 2 ในอปุกรณ ์(อปุกรณป์ลายทางสาํหรบัโอน)

หากตอ้งการโอนเนื�อหาจากอปุกรณ ์Android OS ใหด้าวนโ์หลดและเปิดแอป Xperia Transfer 2 ในอปุกรณเ์ครื�องอื�น (อปุกรณ์
ตน้ทางที�โอน)

1

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อเชื�อมตอ่และโอนเนื�อหา2
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การซงิโครไนซข์อ้มลูโดยใชบ้ญัช ีGoogle (จาก Android)

คณุสามารถโอนขอ้มลูโดยการซงิโครไนซก์บับญัช ีGoogle ได ้
หากตอ้งการโอนเนื�อหาจากอปุกรณ ์Android เครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�โอน) ไปยงัอปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) ใหเ้ขา้
สูร่ะบบบญัช ีGoogle ในอปุกรณเ์ครื�องอื�นกอ่น แลว้จงึสํารองขอ้มลูของคณุ จากนั�นตั �งคา่บญัช ีGoogle เดยีวกนัในอปุกรณข์องคณุ แลว้
จงึโอนเนื�อหาโดยการซงิโครไนซข์อ้มลู การซงิโครไนซข์อ้มลูมหีลายวธิ ีทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทของเนื�อหาที�คณุตอ้งการจะสํารองและซงิ
โครไนซ์
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดไปที� support.google.com/android/ หรอืดทูี�ความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบัแอป
พื�นที�เก็บขอ้มลูของ Google ไดรฟ์อาจแตกตา่งกนัไปตามแผนการสมคัรใชง้านของคณุ คน้หาขอ้มลูความจขุอง Google ไดรฟ์โดยแตะ

 (ไอคอนเมนู) > [ที�เก็บขอ้มลู]

Gmail ปฏทินิ และรายชื�อตดิตอ่

ภาพ (ภาพถา่ย) และวดิโีอ

คณุสามารถโอนภาพถา่ยและวดิโีอโดยสํารองขอ้มลูเหลา่นี�จากอปุกรณเ์ครื�องอื�นโดยใช ้Google Photos

แอป การต ั�งคา่ ประวตักิารโทร และ SMS/MMS

คณุสามารถโอนแอป การตั �งคา่ และประวตักิารโทรไดโ้ดยสํารองขอ้มลูเหลา่นี�ไปยงั Google ไดรฟ์จากอปุกรณเ์ครื�องอื�นโดยอตัโนมตัิ

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [บญัช]ี1.
หากยงัไมไ่ดต้ั �งคา่บญัช ีGoogle ใหแ้ตะ [เพิ�มบญัช]ี จากนั�นปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อเพิ�มบญัชี2.
แตะสวติช ์[ซงิคข์อ้มลูแอปโดยอตัโนมตั]ิ เพื�อเปิดใชฟั้งกช์นั
ระบบจะสํารองขอ้มลู Gmail ปฏทินิ และรายชื�อของคณุโดยอตัโนมตัิ

3.

สํารองขอ้มลูภาพถา่ยและวดิโีอไปยงัเซริฟ์เวอร ์Google โดยใช ้Google Photos ในอปุกรณเ์ครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�โอน) จาก
นั�นเปิดการตั �งคา่การซงิค์

1.

ใชอ้ปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) เขา้สูร่ะบบดว้ยบญัช ีGoogle เดยีวกบัที�คณุใชใ้นอปุกรณเ์ครื�องอื�น2.
เปิดแอป Google Photos
คณุสามารถดแูละแกไ้ขภาพถา่ยและวดิโีอที�สํารองขอ้มลูไวจ้ากอปุกรณอ์กีเครื�องได ้
หากตอ้งการบนัทกึไฟลใ์นที�เก็บขอ้มลูภายในของอปุกรณ ์คณุสามารถดาวนโ์หลดได ้

3.

เปิดการตั �งคา่การสํารองขอ้มลูจากเมนูการตั �งคา่ใน Google ไดรฟ์ในอปุกรณเ์ครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�โอน)1.
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คาํแนะนํา

หากตอ้งการสํารองขอ้มลูแอปโดยอตัโนมตั ิการตั �งคา่อปุกรณ ์และประวตักิารโทรจากอปุกรณข์องคณุ ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] >
[การสํารองขอ้มลู] จากนั�นแตะสวติชสํ์ารองขอ้มลู

เพลงและไฟลเ์อกสารอื�น ๆ

เพลงและไฟลเ์อกสารอื�น ๆ จะไดรั้บการถา่ยโอนเมื�อผูใ้ชสํ้ารองขอ้มลูเหลา่นี�จากอปุกรณเ์ครื�องอื�นไปยงั Google ไดรฟ์ดว้ยตวัเอง

คาํแนะนํา

หากตอ้งการสํารองขอ้มลูไฟลเ์พลงและไฟลเ์อกสารอื�น ๆ จากอปุกรณข์องคณุ ใหแ้ตะไฟลท์ี�ตอ้งการจะสํารองขอ้มลูคา้งไว ้จากนั�นแตะ 
(ไอคอนแชร)์ เพื�อบนัทกึไปยงั Google ไดรฟ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การตั �งคา่บญัช ีGoogle ในอปุกรณ์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เมื�อเปิดอปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) เป็นครั �งแรก ใหเ้ขา้สูร่ะบบดว้ยบญัช ีGoogle เดยีวกบัที�ใชใ้นอปุกรณเ์ครื�องอื�น
จากนั�นเลอืกขอ้มลูสํารองและวตัถทุี�จะกูค้นื

2.

เปิดแอปเพลงหรอืแอปไฟลใ์นอปุกรณเ์ครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�โอน)1.
เลอืกไฟลท์ี�จะอปัโหลดไปยงั Google ไดรฟ์ แลว้บนัทกึลงใน Google ไดรฟ์โดยใชฟั้งกช์นัแชร์2.
ใชอ้ปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) เขา้สูร่ะบบดว้ยบญัช ีGoogle เดยีวกบัที�คณุใชใ้นอปุกรณเ์ครื�องอื�น3.
เปิดแอป Google ไดรฟ์
คณุจะสามารถดหูรอืดาวนโ์หลดไฟลท์ี�บนัทกึจากอปุกรณเ์ครื�องอื�นได ้

4.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การโอนเนื�อหาโดยใชค้อมพวิเตอร ์(จาก Android)

คณุสามารถโอนขอ้มลูจํานวนมากไปยงัอปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) จากอปุกรณ์ Android เครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�
โอน) โดยใชค้อมพวิเตอร์

หมายเหตุ
โปรดใชส้าย USB ที�ออกแบบมาเพื�อ Xperia รุน่ของคณุโดยเฉพาะเสมอ และสายนั�นตอ้งแหง้สนทิ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เชื�อมตอ่ท ั�งอปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) และอปุกรณอ์กีเครื�องหนึ�ง (อปุกรณต์น้ทางที�โอน) กบั
คอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB

ลากแถบสถานะในอปุกรณข์องคณุลงมา แตะการแจง้เตอืนการตั �งคา่การเชื�อมตอ่ USB แลว้แตะ [แตะเพื�อดตูวัเลอืกเพิ�มเตมิ] >
[การถา่ยโอนไฟล]์

1

ในคอมพวิเตอร ์ใหเ้ลอืกไฟลท์ี�จะโอนจากอปุกรณเ์ครื�องอื�น จากน ั�นคดัลอกและวางหรอืลากและวางไฟลไ์ปยงั
ตาํแหนง่ที�ต ั�งที�ตอ้งการในอปุกรณข์องคณุ

เมื�อคดัลอกไฟลจ์ากอปุกรณเ์ครื�องอื�นไปยงัอปุกรณข์องคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชื�อโฟลเดอรใ์นอปุกรณท์ั �ง 2 เครื�องเหมอืนกนั

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การโอนเนื�อหาโดยใชก้ารด์ SD (จาก Android)

คณุสามารถโอนภาพถา่ย วดิโีอ เพลง และไฟลเ์อกสารอื�น ๆ จากอปุกรณ์ Android เครื�องอื�นโดยใชก้ารด์ SD ได ้

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คดัลอกขอ้มลูที�คณุตอ้งการโอนไปยงัการด์ SD โดยใชฟ้งักช์นัที�เก็บขอ้มลูในเมนกูารต ั�งคา่หรอืแอปไฟลใ์นอปุกรณ์
เครื�องอื�น (อปุกรณต์น้ทางที�โอน)

หากตอ้งการคดัลอกรายชื�อตดิตอ่ไปยงัการด์ SD ใหเ้ปิดแอปรายชื�อตดิตอ่ จากนั�นสง่ออกรายชื�อไปยงัการด์ SD

หมายเหตุ
ตรวจสอบลว่งหนา้วา่สามารถใชก้ารด์ SD กบัอปุกรณข์องคณุและอปุกรณเ์ครื�องอื�นไดห้รอืไม่

1

ใสก่ารด์ SD ที�คดัลอกขอ้มลูลงในอปุกรณข์องคณุ (อปุกรณป์ลายทางที�โอน) แลว้โอนขอ้มลูไปยงัที�เก็บขอ้มลูภายใน
ของอปุกรณ์

หากตอ้งการคดัลอกรายชื�อตดิตอ่จากการด์ SD ใหเ้ปิดแอปรายชื�อตดิตอ่ แลว้นําเขา้รายชื�อเหลา่นั�น

2

ตรวจสอบขอ้มลูที�โอนโดยใชแ้อปที�เหมาะสม3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ตรวจสอบวา่อปุกรณไ์ดร้บัการป้องกนั

อปุกรณม์ตีวัเลอืกดา้นความปลอดภยัหลายอยา่ง ขอแนะนําใหดํ้าเนนิการดงันี�ในกรณีที�ทําสญูหายหรอืถกูขโมย
คณุสามารถป้องกนัอปุกรณข์องคณุไดห้ลายวธิดีงันี� คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] จากนั�นคน้หาการตั �งคา่ที�ดา้นบนของหนา้จอ

ล็อกหนา้จอ
ตวัจัดการลายนิ�วมอื
การล็อกซมิการด์

คณุสามารถลงทะเบยีนลายนิ�วมอืเพื�อใชเ้ป็นวธิรัีกษาความปลอดภยัในการปลดล็อกอปุกรณห์รอืตรวจสอบสทิธิ�ในการซื�อ คน้หาแลว้แตะ
[การตั �งคา่] > [ความปลอดภยั] > [ตวัจัดการลายนิ�วมอื] จากนั�นทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดไปที� support.google.com/android/

หมายเหตุ

อยา่ลมืรายละเอยีดที�กรอกไวใ้นขณะตั �งคา่ ในกรณีที�ใชต้วัเลอืกการรักษาความปลอดภยัเพื�อป้องกนัอปุกรณ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การคน้หา ล็อก หรอืลบขอ้มลูในอปุกรณท์ี�สญูหาย

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การคน้หาหมายเลข IMEI ของอปุกรณ์

อปุกรณม์หีมายเลขประจําตวั 1 หรอื 2 ชดุ หรอืที�เรยีกวา่ IMEI หรอืรหสัผลติภณัฑ ์คณุควรคดัลอกหมายเลขนี�เก็บไว ้ซึ�งอาจตอ้งใชใ้น
กรณีที�อปุกรณส์ญูหายหรอืตอ้งการตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุน

วธิดีหูมายเลข IMEI โดยใชแ้ป้นโทร

วธิดีหูมายเลข IMEI บนถาด

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอนโทรศพัท)์1.
แตะ  (ไอคอนแป้นโทรศพัท)์2.
ป้อน *#06# ในแป้นโทร หมายเลข IMEI จะแสดงขึ�นโดยอตัโนมตัิ3.

ดงึถาด SIM การด์ออกมา หมายเลข IMEI จะแสดงบนถาด1.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การคน้หา ล็อก หรอืลบขอ้มลูในอปุกรณท์ี�สญูหาย

Google มบีรกิารเว็บแจง้ตําแหน่งที�ตั �งและรักษาความปลอดภยัซึ�งเรยีกวา่ "หาอปุกรณข์องฉัน" หลงัจากลงชื�อเขา้ใชบ้ญัช ีGoogle แลว้
"หาอปุกรณข์องฉัน" จะเปิดไวต้ามคา่เริ�มตน้ หากอปุกรณส์ญูหาย คณุสามารถใช ้"หาอปุกรณข์องฉัน" ในการคน้หา ล็อก หรอืลบขอ้มลู
ได ้
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดไปที� support.google.com/android/

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

89

https://support.google.com/android/


คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปิดหรอืปิดหนา้จอ

หลงัจากหนา้จอดบัลง อปุกรณส์ามารถล็อกหรอืปลดล็อกไดต้ามการตั �งคา่หนา้จอขณะล็อก
คณุสมบตัหินา้จอแบบแอมเบยีนทช์ว่ยใหค้ณุสามารถดขูอ้มลู เชน่ เวลาและการแจง้เตอืนไดโ้ดยไมต่อ้งกดปุ่ มเปิดปิด

คาํแนะนํา
หากตั �งคา่หนา้จอแบบแอมเบยีนทเ์ป็น [การเปิดใชง้านอจัฉรยิะ] หรอื [แสดงเมื�อหยบิอปุกรณ]์ หนา้จอจะเปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อคณุหยบิอปุกรณข์ึ�น
มา

หากตอ้งการเปิดหนา้จอโดยกดปุ่ มกลอ้งหรอืปุ่ มปรับระดบัเสยีง ใหแ้ตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผัส] จากนั�นแตะสวติช ์[ปลกุจอแสดง
ผลเมื�อกดปุ่ ม] เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่ หนา้จอแบบแอมเบยีนท์
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

กดปุ่ มเปิดปิดแลว้ปลอ่ย1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

หนา้จอหลกั

คาํแนะนํา

เมื�อปุ่ ม 3 ปุ่ มของ หนา้หลกั, ยอ้นกลบั และภาพรวม ไมแ่สดงขึ�นที�ดา้นลา่งของหนา้จอ ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผัส] >
[การนําทางของระบบ] > [การนําทางแบบ 3 ปุ่ ม]

วธิเีปิดแผงการต ั�งคา่ดว่น

แถบสถานะ1.
แถบนําทาง2.
ปุ่ มภาพรวม – แตะเพื�อคน้หาแอปที�เปิดอยูท่ั �งหมด

หากตอ้งการเปิดแอปอื�น ใหแ้ตะปุ่ มภาพรวม ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลอืกแอปที�ตอ้งการเปิด จากนั�นแตะที�แอปนั�น
หากตอ้งการปิดแอป ใหแ้ตะปุ่ มภาพรวม ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลอืกแอปที�ตอ้งการปิด จากนั�นปัดแอปนั�นขึ�น

3.

ปุ่ มหนา้หลกั – แตะเพื�อออกจากแอปแลว้กลบัไปที�หนา้จอหลกั4.
ปุ่ มยอ้นกลบั – แตะเพื�อกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ภายในแอปหรอืปิดแอป5.

ปัดลง 2 ครั�งจากดา้นบนของหนา้จอ1.
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วธิดีแูอปท ั�งหมดในลิ�นชกัแอปและเปิดแอป

วธิเีปลี�ยนภาพพื�นหลงั
คณุสามารถเปลี�ยนภาพพื�นหลงัเป็นภาพที�กําหนดไวล้ว่งหนา้หรอืภาพถา่ยโปรดได ้

ปัดขึ�นจากดา้นลา่งของหนา้จอไปยงัดา้นบนเพื�อเปิดลิ�นชกัแอป1.

แตะแอปที�ตอ้งการเปิด2.

แตะพื�นที�วา่งบนหนา้จอหลกัคา้งไว ้จากนั�นแตะ [วอลเปเปอร]์1.
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คาํแนะนํา

หากตอ้งการเพิ�มวดิเจ็ตในหนา้จอหลกั ใหแ้ตะพื�นที�วา่งในหนา้จอหลกัคา้งไว ้จากนั�นแตะ [วดิเจ็ต]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การตั �งคา่หนา้จอ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การปรบัเวลาที�ไมใ่ชง้านกอ่นที�หนา้จอจะดบัลง

เมื�ออปุกรณเ์ปิดอยูแ่ละไมไ่ดใ้ชง้านตามระยะเวลาที�กําหนด หนา้จอจะหรี�ลงและดบัเพื�อประหยดัแบตเตอรี� คณุสามารถเปลี�ยนระยะเวลา
ที�หนา้จอเปิดอยูก่อ่นดบัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การแสดงผล] > [สลปี]1

เลอืกตวัเลอืก2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การควบคมุแสงพื�นหลงัอจัฉรยิะ

การควบคมุแสงพื�นหลงัอจัฉรยิะทําใหห้นา้จอเปิดทํางานตลอดเวลาที�คณุถอือปุกรณใ์นมอื เมื�อคณุวางอปุกรณล์ง หนา้จอจะปิดตามการ
ตั �งคา่การสลปี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การปรับเวลาที�ไมใ่ชง้านกอ่นที�หนา้จอจะดบัลง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การแสดงผล] > [ข ั�นสงู] > [ควบคมุแสงพื�นหลงัอจัฉรยิะ]1

แตะสวติชเ์พื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟงักช์นั2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

โหมดใชม้อืเดยีว

เปิดใช ้โหมดใชม้อืเดยีว เพื�อปรับขนาดหนา้จอใหส้ามารถพมิพด์ว้ยมอืเดยีวไดง้า่ยขึ�น

วธิปีรบัตาํแหนง่ของหนา้จอ
หากตอ้งการยา้ยหนา้จอไปทางซา้ยหรอืขวา: แตะ (ไอคอนลกูศรซา้ย) หรอื  (ไอคอนลกูศรขวา) ตามตอ้งการ

หากตอ้งการยา้ยหนา้จอขึ�นหรอืลง: ใหล้ากแถบแนวนอนรมิขอบหนา้จอที�ปรับขนาดขึ�นหรอืลง

หากตอ้งการปรบัขนาดหนา้จอ: ใหล้าก  (ไอคอนปรับขนาดหนา้จอ) ที�ขอบของหนา้จอที�ปรับขนาด

คาํแนะนํา

คณุสามารถยอ่หนา้จอไดโ้ดยใชเ้มนู Side sense

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การใช ้Side sense

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การแสดงผล] > [ข ั�นสงู] > [โหมดใชม้อืเดยีว]1

แตะสวติช ์[โหมดใชม้อืเดยีว] เพื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟงักช์นั2

หากตอ้งการยอ่หนา้จอ ใหแ้ตะ  (ปุ่ มหนา้หลกั) สองคร ั�ง

หากตอ้งการออกจาก โหมดใชม้อืเดยีว ใหแ้ตะ  (ปุ่ มหนา้หลกั) สองครั�ง หรอืแตะพื�นที�วา่งบนหนา้จอ

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การถา่ยภาพหนา้จอ

คณุสามารถถา่ยภาพนิ�งของหนา้จอตา่งๆ บนอปุกรณไ์ด ้หลงัจากถา่ยภาพหนา้จอแลว้ คณุสามารถด ูแกไ้ข และแชรภ์าพได ้ภาพหนา้จอ
ที�ถา่ยจะถกูบนัทกึไวใ้นที�เก็บขอ้มลูภายในของอปุกรณโ์ดยอตัโนมตัิ

คาํแนะนํา
คณุสามารถกําหนดการถา่ยภาพหนา้จอใหก้บัทา่ทางบนแถบ Side sense ได ้หากตอ้งการถา่ยภาพหนา้จอโดยใชแ้ถบ Side sense ใหค้น้หา
แลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การแสดงผล] > [ขั �นสงู] > [Side sense] > [ทา่ทาง] เลอืกทา่ทางจาก [แตะสองครั�ง], [เลื�อนขึ�น] และ [เลื�อนลง] จากนั�น
แตะ [ถา่ยภาพหนา้จอ]

วธิถีา่ยภาพหนา้จอของแอปที�ใชล้า่สดุ

กดปุ่ มลดระดบัเสยีง (A) และปุ่ มเปิดปิด (B) คา้งไวพ้รอ้มกนั1

แตะ  (ปุ่ มภาพรวม) ในแถบนําทาง1.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่ตวัเลอืก Side sense อื�น ๆ
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลอืกแอปที�คณุตอ้งการถา่ยภาพหนา้จอ จากนั�นแตะ [ภาพหนา้จอ]2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การบนัทกึหนา้จออปุกรณข์องคณุ

คณุสามารถบนัทกึวดิโีอหนา้จออปุกรณไ์ด ้วดิโีอที�บนัทกึจะบนัทกึในที�เก็บขอ้มลูภายในของอปุกรณโ์ดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
ไมส่ามารถใชง้านบนัทกึหนา้จอนี�และฟังกช์นัคลา้ยกนัที�มาจากแอปอื�น ๆ พรอ้มกบัฟังกช์นั [ภาพหนา้จอ] หรอืฟังกช์นั [บนัทกึ] ของแอปเกมเอน
แฮนเซอรไ์ด ้

คณุอาจไมส่ามารถบนัทกึหนา้จออปุกรณไ์ด ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการออกแบบแอปพลเิคชนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้จอหลกั

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ปดัลง 2 คร ั�งจากดา้นบนของหนา้จอเพื�อเปิดแผงการต ั�งคา่ดว่น1

ปดัไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อคน้หา  (ไอคอนโปรแกรมอดัหนา้จอ) แลว้แตะที�ไอคอนน ั�น

หากคณุไมพ่บไอคอนในแผงการตั �งคา่ดว่น ใหแ้ตะ  (ไอคอนแกไ้ข) จากนั�นลากแลว้วาง  (ไอคอนโปรแกรมอดัหนา้จอ) ไป
ที�สว่นบนของหนา้จอ

2

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อเร ิ�มบนัทกึหนา้จอ

หากตอ้งการหยดุบนัทกึ ใหล้ากแถบสถานะลงมาเพื�อเปิดแผงการแจง้ แลว้แตะการแจง้เตอืนบนัทกึหนา้จอ

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งปลกุ

คณุสามารถตั �งปลกุไดต้ั �งแตห่นึ�งครั �งขึ�นไป และใชเ้สยีงใดก็ไดท้ี�บนัทกึไวใ้นอปุกรณเ์ป็นสญัญาณปลกุ เสยีงปลกุจะไมด่งัหากอปุกรณปิ์ด
อยู่

คาํแนะนํา

หากตอ้งการเพิ�มวดิเจ็ตนาฬกิาในหนา้จอหลกั ใหแ้ตะพื�นที�วา่งในหนา้จอหลกัคา้งไว ้แตะ [วดิเจ็ต] จากนั�นแตะนาฬกิาที�ตอ้งการคา้งไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วนัที�และเวลา

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [นาฬกิา] > [ปลกุ]1

แตะ  (ไอคอนเพิ�มรายการ)2

เลอืกคา่ที�ตอ้งการ3

แตะ [ตกลง]4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การสแกน QR Code

คณุสามารถสแกน QR Code ไดโ้ดยใช ้Photo Pro

วธิเีปิดใชฟ้งักช์นั [ตวัอา่น QR Code]

คาํแนะนํา
หากตอ้งการแสดงการแจง้เตอืน QR code ในหนา้จอแอป Photo Pro ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน] > [Photography
Pro] > [การแจง้เตอืน] > [ตวัอา่น QR Code] จากนั�นแตะสวติช ์[แสดงบนหนา้จอ] เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นัดว้ย [คา่เริ�มตน้] ที�เลอืกไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Photo Pro) จากน ั�นสลบัโหมดถา่ยภาพเป็น [BASIC] (พื�นฐาน)1

เล็งกลอ้งไปที� QR Code แลว้แตะการแจง้เตอืนที�ปรากฏขึ�น

หากการแจง้เตอืนไมป่รากฏขึ�น ใหล้ากแถบสถานะลงมาเพื�อเปิดแผงการแจง้ แลว้ยนืยนั

2

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Photo Pro) จากนั�นสลบัโหมดถา่ยภาพเป็น [BASIC] (พื�นฐาน)1.
แตะ [MENU]2.
แตะ [ตวัอา่น QR Code] > [เปิด]3.
ปิดเมนู
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

4.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ไฟแจง้เตอืน

ไฟแจง้เตอืนจะแจง้ใหค้ณุทราบเกี�ยวกบัสถานะแบตเตอรี�และเหตกุารณอ์ื�น ๆ โดยคา่เริ�มตน้แลว้โทรศพัทจ์ะเปิดใชไ้ฟแจง้เตอืน แตค่ณุ
สามารถปิดใชง้านดว้ยตนเองได ้

หมายเหตุ

หากปิดใชง้านไฟแจง้เตอืน ไฟจะสวา่งหรอืกะพรบิเมื�อมคํีาเตอืนเกี�ยวกบัสถานะแบตเตอรี�เทา่นั�น เชน่ เมื�อแบตเตอรี�มรีะดบัตํ�ากวา่ 15 เปอรเ์ซน็ต์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน] > [กาํหนดคา่การแจง้เตอืน]1

แตะสวติช ์[ใชไ้ฟ LED เพื�อแสดงการแจง้เตอืนที�ไดร้บั] เพื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟงักช์นั

คณุอาจพบรายการภายใต ้[ขั �นสงู]

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

แถบสถานะและแผงการแจง้

ไอคอนการแจง้เตอืนและไอคอนสถานะจะแสดงในแถบสถานะที�ดา้นบนของหนา้จอ ไอคอนการแจง้เตอืนจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึ
เหตกุารณต์า่ง ๆ เชน่ ขอ้ความใหม ่ไอคอนสถานะจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึสถานะตา่ง ๆ เชน่ สภาพของแบตเตอรี�และความแรงของ
สญัญาณของการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอื Wi-Fi

วธิดีเูนื�อหาการแจง้เตอืน
เมื�อเปิดแผงการแจง้ คณุจะดเูนื�อหาไอคอนการแจง้เตอืนที�แสดงได ้

คาํแนะนํา
หากตอ้งการขยายและดขูอ้มลูการแจง้เตอืนเพิ�มเตมิ ใหแ้ตะ  (ไอคอนลกูศรลง) ทั �งนี� การแจง้เตอืนบางอยา่งอาจไมส่ามารถขยายได ้

หากตอ้งการเปิดแอปในหนา้ตา่งป็อปอพัจากการแจง้เตอืน ใหแ้ตะ  (ไอคอนหนา้ตา่งป็อปอพั) ไมส่ามารถเปิดแอปบางแอปในหนา้ตา่งป็อปอพั
ได ้

หากตอ้งการปิดการแจง้เตอืนจากแผงการแจง้ ใหปั้ดการแจง้เตอืนไปทางซา้ยหรอืขวา อาจมกีารแจง้เตอืนบางอยา่งที�ไมส่ามารถปิดได ้

หากตอ้งการเปลี�ยนการตั �งคา่การแจง้เตอืน ใหล้ากการแจง้เตอืนไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อให ้  (ไอคอนการตั �งคา่) ปรากฏขึ�น จากนั�นแตะไอคอน
นั�นหรอืแตะการแจง้เตอืนคา้งไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ไอคอนการแจง้เตอืน
ไอคอนแสดงสถานะ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ไอคอนการแจง้เตอืน1.
ไอคอนแสดงสถานะ2.
แถบสถานะ3.

ลากแถบสถานะลงเพื�อเขา้สูแ่ผงการแจง้1.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ไอคอนแสดงสถานะ

(ไอคอนความแรงสญัญาณ)
นอกจากนี� โหมดเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�จะแสดงขึ�นเมื�อสง่และดาวนโ์หลดขอ้มลูอปุกรณเ์คลื�อนที�

(ไอคอนไมม่สีญัญาณ)

(ไอคอนโรมมิ�งขอ้มลู)
ใชง้านโรมมิ�งระหวา่งประเทศแลว้

(ไอคอนสญัญาณ Wi-Fi)
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เปิดอยูแ่ละกําลงัรับสง่ขอ้มลู
หมายเลขที�แสดงทางดา้นซา้ยของไอคอนจะแตกตา่งกนัไปตามมาตรฐาน Wi-Fi ของการเชื�อมตอ่ปัจจบุนั

(ไอคอนขอ้ผดิพลาดในการเชื�อมตอ่ Wi-Fi)
เปิดการเชื�อมตอ่ Wi-Fi อยู ่แตไ่มไ่ดเ้ชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ไอคอนนี�ยงัจะปรากฏขึ�นเมื�อคณุพยายามเชื�อมตอ่เครอืขา่ยพอรท์ลัสําหรับยนืยนัตวัตน หลงัจากเขา้สูร่ะบบสําเร็จแลว้
เครื�องหมายกากบาทจะหายไป
หากพื�นที�ของคณุหา้มการใชง้าน Google เครื�องหมายกากบาทอาจแสดงขึ�น แมเ้มื�ออปุกรณเ์ชื�อมตอ่เครอืขา่ย และใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตที� Wi-Fi ทํางานอยูก่็ตาม

(ไอคอนสถานะแบตเตอรี�)

(ไอคอนการชารจ์แบตเตอรี�)

(ไอคอนโหมด STAMINA)

(ไอคอนการประหยดัอนิเทอรเ์น็ต)

(ไอคอนโหมดใชง้านบนเครื�องบนิ)

(ไอคอน Bluetooth)
อปุกรณข์องคณุเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับ Bluetooth อยู่

(ไอคอนปิดเสยีงไมโครโฟน)

(ไอคอนลําโพงเครื�อง)

(ไอคอนหา้มรบกวน)

(ไอคอนปิดเสยีง)
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หมายเหตุ
รายการนี�อาจแสดงไอคอนที�สามารถปรากฏบนอปุกรณข์องคณุไดไ้มค่รบ ไอคอนเหลา่นี�แสดงไวเ้พื�อวตัถปุระสงคใ์นการอา้งองิเทา่นั�น และอาจมี
การเปลี�ยนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์อปุกรณ์
โหมด STAMINA

การควบคมุการใชข้อ้มลู
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

ระดบัเสยีงและการสั�น
การตั �งปลกุ
การใชบ้รกิารระบตํุาแหน่งที�ตั �ง
ไอคอนการแจง้เตอืน

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

(ไอคอนสั�น)

(ไอคอนการปลกุ)

(ไอคอน GPS)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ไอคอนการแจง้เตอืน

หมายเหตุ
รายการนี�อาจแสดงไอคอนที�สามารถปรากฏบนอปุกรณข์องคณุไดไ้มค่รบ ไอคอนเหลา่นี�แสดงไวเ้พื�อวตัถปุระสงคใ์นการอา้งองิเทา่นั�น และอาจมี
การเปลี�ยนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

(ไอคอน SMS ใหม)่

(ไอคอนสายที�กําลงัโทร)

(ไอคอนสายที�ไมไ่ดรั้บ)

(ไอคอนพักสาย)

(ไอคอนการโอนสาย) เปิดการโอนสายอยู่

(ไอคอนกําลงัดาวนโ์หลดขอ้มลู)

(ไอคอนกําลงัอปัโหลดขอ้มลู)

(ไอคอนการตั �งคา่ซอฟตแ์วร)์ มกีารตั �งคา่พื�นฐานของอปุกรณพ์รอ้มใหใ้ชง้าน

(ไอคอนตดิตั �งซอฟตแ์วรล์า่สดุ) มอีปัเดตซอฟตแ์วร์

(ไอคอนอปัเดตระบบ) มอีปัเดตระบบ

(ไอคอนกําลงัดาวนโ์หลดอปัเดตระบบ)

(ไอคอนกําลงัตดิตั �งอปัเดตระบบที�ดาวนโ์หลดไว)้

(ไอคอนแบตเตอรี�แคร)์

(ไอคอนการสั�นแบบไดนามกิ)

(ไอคอนการแจง้เตอืนเพิ�มเตมิ) มกีารแจง้เตอืนอื�น ๆ ที�ไมแ่สดง
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แบตเตอรี�แคร์
การใชก้ารสั�นแบบไดนามกิ
ไอคอนแสดงสถานะ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การชารจ์อปุกรณ์

คณุสามารถชารจ์อปุกรณข์องคณุจากเตา้รับตดิผนังหรอืคอมพวิเตอร ์คณุยงัสามารถใชอ้ปุกรณไ์ดใ้นขณะชารจ์
หากแบตเตอรี�หมด เครื�องอาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 10 นาทกีวา่อปุกรณจ์ะตอบสนองตอ่การชารจ์ ในระหวา่งนี�หนา้จออาจมดืสนทิและไมแ่สดง
ไอคอนการชารจ์ โปรดทราบวา่อปุกรณท์ี�แบตเตอรี�หมดอาจใชเ้วลาสองสามชั�วโมงจงึจะชารจ์เต็ม อณุหภมูริอบตวัอาจมผีลตอ่ความเร็ว
ในการชารจ์
ใชเ้ครื�องชารจ์ Sony ของแทแ้ละสาย USB ที�ใชสํ้าหรับรุน่ Xperia โดยเฉพาะเสมอ เนื�องจากเครื�องชารจ์ชนดิอื�น ๆ จะทําใหร้ะยะเวลา
การชารจ์นานขึ�น ชารจ์ไมเ่ขา้เลย หรอือาจทําใหอ้ปุกรณข์องคณุเสยีหายได ้

หมายเหตุ
อปุกรณข์องคณุมแีบตเตอรี�ในตวัที�ชารจ์ซํ�าได ้ซึ�งสามารถเปลี�ยนใหมไ่ดโ้ดยศนูยซ์อ่มที�ไดรั้บอนุญาตของ Sony เทา่นั�น โปรดอยา่เปิดหรอืถอด
อปุกรณน์ี�ดว้ยตวัเอง เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุสิ�นสดุลง

คาํแนะนํา

เครื�องชารจ์แบบเสยีบกบัเตา้รับบนผนังจะสามารถชารจ์อปุกรณไ์ดเ้ร็วกวา่การชารจ์ผา่นคอมพวิเตอร ์คณุยงัสามารถใชอ้ปุกรณไ์ดใ้นขณะชารจ์
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สถานะไฟแจง้เตอืนแบตเตอรี�
สเีขยีว: แบตเตอรี�กําลงัชารจ์อยูแ่ละระดบัการชารจ์มากกวา่ 90%
สสีม้: แบตเตอรี�กําลงัชารจ์อยูแ่ละระดบัการชารจ์คอื 15%–90%
สแีดง: แบตเตอรี�กําลงัชารจ์อยูแ่ละระดบัการชารจ์ตํ�ากวา่ 15%

หมายเหตุ

คณุตอ้งใชส้าย USB ที�มากบัอปุกรณข์องคณุ เนื�องจากสาย USB ประเภทอื�นอาจทําใหอ้ปุกรณข์องคณุเสยีหายได ้

คาํแนะนํา
หากแบตเตอรี�หมดจนไมเ่หลอืประจ ุอปุกรณอ์าจใชเ้วลาถงึ 10 นาทกีอ่นที�ไฟแจง้เตอืนจะสอ่งสวา่งและไอคอนการชารจ์จะปรากฏ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
แบตเตอรี�และการจัดการพลงังาน

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เสยีบสาย USB ขา้งหนึ�งกบัเครื�องชารจ์ (หรอืพอรต์ USB ของคอมพวิเตอร)์1

เสยีบสายอกีขา้งหนึ�งกบัพอรต์ USB ของอปุกรณ์

ไฟแจง้เตอืนจะสวา่งขึ�นเมื�อเริ�มชารจ์

2

เมื�ออปุกรณช์ารจ์เต็มแลว้ ถอดสายออกจากอปุกรณโ์ดยดงึออกมาตรง ๆ

ขั �วสายตอ้งไมห่กังอ

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

แบตเตอรี�แคร ์

แบตเตอรี�แครจ์ะชว่ยยดือายกุารใชง้านแบตเตอรี� คณุสมบตันิี�จะตรวจหารปูแบบการชารจ์ของคณุ แลว้ประเมนิเวลาเริ�มตน้และสิ�นสดุของ
การชารจ์ตามปกต ิอปุกรณข์องคณุจะชารจ์ที�ความเร็วปกตจินกวา่จะชารจ์ถงึ 90% จากนั�นจะมกีารควบคมุอตัราการชารจ์เพื�อใหแ้บตเตอรี�
เต็ม 100% กอ่นที�คณุจะถอดเครื�องชารจ์ โดยคณุสามารถปรับแตง่เวลาเริ�มตน้และสิ�นสดุของระยะเวลาการชารจ์เองได ้นอกจากนี� เพื�อ
ใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรี�ยาวนานขึ�น คณุยงัสามารถตั �งคา่การจํากดัการชารจ์เพื�อใหแ้บตเตอรี�ชารจ์ไดส้งูสดุ 80% หรอื 90% เทา่นั�น
อยูเ่สมอ

หมายเหตุ
แบตเตอรี�แครจ์ะไมค่วบคมุอตัราการชารจ์จนกวา่จะตรวจพบรปูแบบการชารจ์ตามปกตเิป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 ชั�วโมงในระยะเวลาหลายวนั

คาํแนะนํา
แบตเตอรี�แคร ์จะบนัทกึรปูแบบของรอบการชารจ์ปกตทิี�ไดเ้รยีนรูเ้อาไว ้แมจ้ะปิดฟังกช์นันี�ไว ้ระบบก็จะใชร้ปูแบบที�เรยีนรูม้าหากเปิดฟังกช์นันี�อกี
ครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
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คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [แบตเตอรี�] > [แบตเตอรี�แคร]์1

แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชห้รอืปิดใช ้แบตเตอรี�แคร ์2

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ จากน ั�นเลอืกตวัเลอืก

[อตัโนมตั]ิ ถกูเลอืกไวต้ามคา่เริ�มตน้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

โหมด STAMINA

โหมด STAMINA จะยดืระยะเวลาที�แบตเตอรี�จะตอ้งการชารจ์โดยการปิดใชง้านบางฟังกช์นัของอปุกรณ์ เมื�อคณุเปิด โหมด STAMINA
จอแสดงผลจะสลบัไปเป็นโหมด ธมีมดื
อปุกรณจ์ะจํากดัหรอืปิดใชค้ณุสมบตัติา่งๆ ตามระดบั STAMINA เพื�อลดการใชแ้บตเตอรี� ซึ�งรวมไปถงึประสทิธภิาพในการแสดงผล
ความสวา่งของหนา้จอ การปรับปรงุภาพและ GPS ในขณะที�ปิดหนา้จอ การซงิโครไนซข์อ้มลูแอปเบื�องหลงัหรอืการสตรมีอาจถกูปิดใช ้
งานสําหรับบางแอปพลเิคชนั
คณุสามารถตั �งคา่โหมด STAMINA ใหเ้ปิดหรอืปิดโดยอตัโนมตัติามระดบัแบตเตอรี�ได ้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อการตั �งคา่โดย
ละเอยีด

คาํแนะนํา
คณุสามารถยกเวน้ไมใ่ห ้โหมด STAMINA ปรับประสทิธภิาพบางแอปพลเิคชนัไดใ้นเมนู คณุสมบตักิารประหยดัแบตเตอรี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
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คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [แบตเตอรี�] > [โหมด STAMINA]1

แตะ [เปิดเลย]2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

แบตเตอรี�และการจดัการพลงังาน

อปุกรณข์องคณุมแีบตเตอรี�อยูใ่นตวัเครื�อง ตดิตามการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของแอปและคณุสมบตัติา่ง ๆ เพื�อใหใ้ชง้านอปุกรณไ์ดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพ
นอกจากนี�คณุยงัใชแ้บตเตอรี�แครเ์พื�อยดือายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ไดอ้กีดว้ย คณุสมบตักิารประหยดัแบตเตอรี�จะเปิดไวต้ามคา่เริ�มตน้
เพื�อจํากดัการใชพ้ลงังานแบตเตอรี�ของแอปพลเิคชนัในเบื�องหลงั หากไมต่อ้งการใหก้ระทบการใชง้านของแอปพลเิคชนั คณุสามารถ
ยกเวน้การใชนั้�นไดใ้นเมนูคณุสมบตักิารประหยดัแบตเตอรี� การทําเชน่นี�จะไมก่ระทบการโทรและ SMS

หมายเหตุ
การอปัเดตระบบอาจเปลี�ยนคณุสมบตักิารประหยดัพลงังานที�ใชไ้ดใ้นอปุกรณ์

เคล็ดลบัท ั�วไปในการใชง้านเพื�อปรบัปรงุประสทิธภิาพแบตเตอรี�
เคล็ดลบัตอ่ไปนี�จะชว่ยใหค้ณุเพิ�มประสทิธภิาพแบตเตอรี�ได ้

ลดระดบัความสวา่งของหนา้จอ
ปิด Bluetooth, Wi-Fi และบรกิารระบตํุาแหน่งที�ตั �ง เมื�อคณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชค้ณุสมบตัเิหลา่นี�
ปิดอปุกรณห์รอืเปิดโหมดใชง้านบนเครื�องบนิ หากอยูใ่นบรเิวณที�ไมม่สีญัญาณหรอืสญัญาณออ่น มฉิะนั�น อปุกรณจ์ะสแกนหาเครอื
ขา่ยที�พรอ้มใชง้านซํ�าๆ ซึ�งทําใหส้ ิ�นเปลอืงแบตเตอรี�
ใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi แทนการโรมมิ�งเมื�อใชง้านในตา่งประเทศ การโรมมิ�งเป็นการสแกนหาเครอืขา่ยในพื�นที� และทําใหเ้ปลอืง
แบตเตอรี�มากขึ�น เนื�องจากอปุกรณจ์ะตอ้งรับสง่สญัญาณโดยใชกํ้าลงัไฟที�มากขึ�น
เปลี�ยนการตั �งคา่การซงิโครไนซสํ์าหรับอเีมล ปฏทินิ และรายชื�อตดิตอ่
ตรวจหาแอปพลเิคชนัที�ใชแ้บตเตอรี�สงู และพจิารณาใชเ้คล็ดลบัในการประหยดัแบตเตอรี�ที�มอียูใ่นอปุกรณเ์มื�อใชแ้อปพลเิคชนัเหลา่
นี�
เปลี�ยนระดบัการแจง้เตอืนสําหรับแอปพลเิคชนั
ยกเลกิการอนุญาตแชรตํ์าแหน่งที�ตั �งของแอปพลเิคชนั
ถอนการตดิตั �งแอปพลเิคชนัที�คณุไมใ่ชง้าน
ใชอ้ปุกรณแ์ฮนดฟ์รขีองแทจ้าก Sony ในการฟังเพลง อปุกรณแ์ฮนดฟ์รใีชแ้บตเตอรี�นอ้ยกวา่ลําโพงของอปุกรณข์องคณุ
รสีตารท์อปุกรณเ์ป็นระยะ

วธิดีกูารใชพ้ลงังานของแบตเตอรี�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์อปุกรณ์
การดปูรมิาณแบตเตอรี�ที�ใชไ้ปกบัแอปพลเิคชนั
แบตเตอรี�แคร์
การตั �งคา่หนา้จอ
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth
การใชบ้รกิารระบตํุาแหน่งที�ตั �ง
การรสีตารท์และการรเีซต็อปุกรณ์
เมนูการตั �งคา่

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แบตเตอรี�] เพื�อดเูปอรเ์ซน็ตแ์บตเตอรี�และเวลาการใชแ้บตเตอรี�ที�เหลอือยูโ่ดยประมาณ1.
แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [การใชง้านแบตเตอรี�] เพื�อดรูายชื�อแอปพลเิคชนัและคณุสมบตัทิี�ใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�2.
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การดปูรมิาณแบตเตอรี�ท ี�ใชไ้ปกบัแอปพลเิคชนั

คณุสามารถตรวจสอบการใชแ้บตเตอรี�ของแอปพลเิคชนัและเปลี�ยนการตั �งคา่ไดห้ากจําเป็น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1

เลอืกแอปพลเิคชนัและตรวจสอบการใชแ้บตเตอรี�ของแอปพลเิคชนัไดใ้น [แบตเตอรี�]

คณุอาจพบรายการภายใต ้[ขั �นสงู]

2
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กอ่นอปัเดตอปุกรณข์องคณุ

คณุควรอปัเดตซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณใ์หไ้ดรั้บฟังกช์นัการทํางาน การเพิ�มเสรมิประสทิธภิาพ และการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งลา่สดุเพื�อใหไ้ด ้
ประสทิธภิาพการทํางานของอปุกรณท์ี�ดทีี�สดุ เมื�อมกีารอปัเดตซอฟตแ์วร ์  (ไอคอนอปัเดตระบบ) จะปรากฏในแถบสถานะ คณุยงั
สามารถตรวจสอบการอปัเดตใหม ่ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง
วธิทีี�งา่ยที�สดุในการตดิตั �งการอปัเดตซอฟตแ์วรก์็คอืการดําเนนิการแบบไรส้ายจากอปุกรณ์
โปรดพจิารณาขอ้ตอ่ไปนี�กอ่นอปัเดตอปุกรณ:์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมพีื�นที�จัดเก็บเพยีงพอ
การอปัเดตระบบและแอปพลเิคชนัอาจแสดงคณุสมบตัขิองอปุกรณใ์นลกัษณะอื�นที�ตา่งจากที�อธบิายในคูม่อืชว่ยเหลอืเลม่นี� และการ
อปัเดตอาจไมม่ผีลตอ่การเปลี�ยนเวอรช์นั Android

วธิตีรวจสอบซอฟตแ์วรใ์หม่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การอปัเดตอปุกรณแ์บบไรส้าย
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ขั �นสงู] > [การปรับปรงุซอฟตแ์วร]์1.
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การอปัเดตอปุกรณแ์บบไรส้าย

ใชแ้อปพลเิคชนัอปัเดตซอฟตแ์วรเ์พื�ออปัเดตซอฟตแ์วรข์องอปุกรณใ์นแบบไรส้าย การอปัเดตที�ดาวนโ์หลดไดผ้า่นเครอืขา่ยโทรศพัท์
เคลื�อนที�นั �นขึ�นอยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร ขอแนะนําใหด้าวนโ์หลดซอฟตแ์วรใ์หมผ่า่นเครอืขา่ยWi-Fi แทนเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�เพื�อเลี�ยง
คา่บรกิารการรับสง่ขอ้มลู

วธิตี ั�งคา่การดาวนโ์หลดอปัเดตระบบโดยอตัโนมตั ิ

วธิเีปิดหรอืปิดใชก้ารอปัเดตแอปพลเิคชนัโดยอตัโนมตั ิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
กอ่นอปัเดตอปุกรณข์องคณุ
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [ระบบ] > [ข ั�นสงู] > [การปรบัปรงุซอฟตแ์วร]์1

ทาํตามคาํแนะนําในหนา้จอ2

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ขั �นสงู] > [การปรับปรงุซอฟตแ์วร]์1.
แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [การตั �งคา่] > [ระบบอปัเดตอตัโนมตั]ิ2.
เลอืกตวัเลอืกที�ตอ้งการ3.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ขั �นสงู] > [การปรับปรงุซอฟตแ์วร]์1.
แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [การตั �งคา่] > [อปัเดตแอปอตัโนมตั]ิ2.
เลอืกตวัเลอืกที�ตอ้งการ3.
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การรสีตารท์และการรเีซ็ตอปุกรณ์

คณุสามารถบงัคบัอปุกรณใ์หร้สีตารท์หรอืปิดเครื�องได ้ในกรณีที�อปุกรณไ์มต่อบสนองหรอืไมร่สีตารท์ตามปกต ิการตั �งคา่หรอืขอ้มลูสว่น
ตวัใด ๆ จะไมถ่กูลบออกไป
คณุยงัสามารถรเีซต็อปุกรณใ์หก้ลบัไปเป็นการตั �งคา่เดมิจากโรงงานได ้บางครั �งกระบวนการนี�ก็มคีวามจําเป็นหากอปุกรณข์องคณุทํางาน
ไมป่กต ิแตโ่ปรดทราบวา่คณุควรสํารองขอ้มลูของคณุกอ่น เนื�องจากการรเีซต็อปุกรณจ์ะลบขอ้มลูทั �งหมดจากอปุกรณข์องคณุ
หากอปุกรณไ์มส่ามารถเปิดขึ�นไดห้รอืคณุตอ้งการรเีซต็ซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ คณุสามารถใช ้Xperia Companion เพื�อซอ่มแซมอปุกรณ์
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการดาวนโ์หลดและการใชง้าน Xperia Companion ใหค้น้หา Xperia Companion ในเว็บไซตส์นับสนุน
ลกูคา้ Sony

การรสีตารท์อปุกรณข์องคณุ

หมายเหตุ

อปุกรณอ์าจรสีตารท์ไมไ่ดห้ากแบตเตอรี�ออ่น ใหเ้สยีบอปุกรณก์บัเครื�องชารจ์ แลว้ลองรสีตารท์อกีครั �ง

การบงัคบัใหอ้ปุกรณร์สีตารท์หรอืปิดเครื�อง

คาํแนะนํา
หากอปุกรณไ์มเ่ปิดขึ�น การบงัคบัใหอ้ปุกรณร์สีตารท์อาจชว่ยแกปั้ญหาได ้

การรเีซ็ตขอ้มลูเป็นคา่เร ิ�มตน้

หมายเหตุ
อยา่ขดัจังหวะอปุกรณใ์นระหวา่งการรเีซต็กลบัเป็นขอ้มลูจากโรงงาน เพื�อป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณเ์กดิความเสยีหายซึ�งไมส่ามารถซอ่มแซมได ้

สํารองขอ้มลูใด ๆ ที�บนัทกึไวใ้นหน่วยความจําภายในอปุกรณข์องคณุ การรเีซต็จะเป็นการลบขอ้มลูทั �งหมดออกจากอปุกรณข์องคณุ

คาํแนะนํา

อปุกรณจ์ะไมเ่ปลี�ยนกลบัไปใชซ้อฟตแ์วร ์Android เวอรช์นักอ่นหนา้ เมื�อคณุรเีซต็กลบัเป็นขอ้มลูจากโรงงาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

กดปุ่ มเปิดปิดคา้งไว ้1.
แตะ [รสีตารท์] ในเมนูที�เปิดขึ�นมา
อปุกรณจ์ะรสีตารท์โดยอตัโนมตัิ

2.

กดปุ่ มเปิดปิดและปุ่ มเพิ�มเสยีงคา้งไวพ้รอ้มกนัจนกวา่อปุกรณจ์ะสั�น1.
ทําตามวธิตีอ่ไปนี�เพื�อบงัคบัอปุกรณใ์หร้สีตารท์หรอืปิดเครื�องตามตอ้งการ

ถา้ตอ้งการรสีตารท์อปุกรณ ์ปลอ่ยปุ่ มในจดุนี� อปุกรณจ์ะรสีตารท์
ถา้ตอ้งการบงัคบัปิดเครื�อง กดปุ่ มตอ่ไป หลงัจากผา่นไปไมก่ี�วนิาท ีอปุกรณจ์ะสั�น 3 ครั�งและปิดเครื�อง

2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ขั �นสงู] > [ตวัเลอืกการรเีซต็]1.
แตะ [ลบขอ้มลูทั �งหมด (รเีซต็เป็นคา่เริ�มตน้)] > [ลบขอ้มลูทั �งหมด]2.
หากจําเป็น ใหว้าดรปูแบบการปลดล็อกบนหนา้จอ หรอืป้อนรหสัปลดล็อกหนา้จอหรอื PIN เพื�อดําเนนิตอ่3.
เพื�อยนืยนั ใหแ้ตะ [ลบขอ้มลูทั �งหมด]4.
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เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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การซอ่มแซมซอฟตแ์วรข์องอปุกรณโ์ดยใช ้Xperia Companion

คณุสามารถใช ้Xperia Companion เพื�อซอ่มแซมซอฟตแ์วรข์องอปุกรณไ์ด ้หากลมืรหสัผา่น หรอื PIN หรอืรปูแบบการปลดล็อกหนา้
จอ คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารซอ่มอปุกรณใ์นแอปพลเิคชนั Xperia Companion เพื�อนําชั �นการรักษาความปลอดภยันี�ออกได ้คณุตอ้ง
ใหร้ายละเอยีดการล็อกอนิเขา้บญัช ีGoogle เพื�อดําเนนิการนี� การเรยีกใชค้ณุสมบตักิารซอ่มแซมเป็นการตดิตั �งซอฟตแ์วรสํ์าหรับอปุกรณ์
อกีครั �งและคณุอาจสญูเสยีขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งในกระบวนการนี�
หากอปุกรณค์า้ง รสีตารท์เองซํ�า ๆ หรอืไมเ่ริ�มทํางานเลยหลงัจากอปัเดตซอฟตแ์วร ์Xperia หลงัการซอ่มแซมซอฟตแ์วร ์หรอืหลงัจาก
รเีซต็ขอ้มลูเป็นคา่เริ�มตน้ ใหล้องบงัคบัปิดเครื�อง แลว้เปิดเครื�องอกีครั �ง หากปัญหายงัคงอยู ่ใหบ้งัคบัปิดเครื�อง แลว้ดําเนนิการซอ่มแซม
ซอฟตแ์วร์

หมายเหตุ
กอ่นซอ่มซอฟตแ์วร ์คณุตอ้งมชีื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสําหรับเขา้บญัช ีGoogle กอ่น คณุอาจตอ้งกรอกขอ้มลูเพื�อรสีตารท์อปุกรณห์ลงัจากซอ่ม
ซอฟตแ์วร ์ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่ความปลอดภยั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การรสีตารท์และการรเีซต็อปุกรณ์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

หากไมไ่ดต้ดิต ั�ง Xperia Companion บนคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดเยี�ยมชมเว็บไซตส์นบัสนนุลกูคา้ Sony แลว้คน้หา
Xperia Companion เพื�อดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์

1

เปิดซอฟตแ์วร ์Xperia Companion ในคอมพวิเตอร ์แลว้คลกิ [การซอ่มแซมซอฟตแ์วร]์ ในหนา้จอหลกั2

ทาํตามคาํแนะนําในหนา้จอเพื�อตดิต ั�งซอฟตแ์วรอ์กีคร ั�งและซอ่มแซมใหเ้สร็จเรยีบรอ้ย3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การรเีซ็ตแอปพลเิคชนั

คณุสามารถรเีซต็แอปพลเิคชนัหรอืลา้งขอ้มลูแอปพลเิคชนั หากแอปพลเิคชนัหยดุตอบสนอง หรอืทําใหเ้กดิปัญหากบัอปุกรณ์ การรเีซต็
การกําหนดคา่ของแอปพลเิคชนัจะไมล่บขอ้มลูตา่งๆ ของแอปพลเิคชนัจากอปุกรณ์

วธิลีา้งขอ้มลูแอปพลเิคชนั

วธิลีา้งแคชของแอปพลเิคชนั

วธิลีา้งการต ั�งคา่เร ิ�มตน้ของแอปพลเิคชนั

หมายเหตุ

แอปพลเิคชนัหรอืบรกิารบางอยา่งอาจไมม่ตีวัเลอืกในการลา้งขอ้มลู แคช หรอืการตั �งคา่เริ�มตน้ของแอปพลเิคชนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1

แตะจาํนวนแอปเพื�อดแูอปท ั�งหมด2

แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [รเีซ็ตคา่กาํหนดแอป] > [รเีซ็ตแอป]3

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1.
เลอืกแอปพลเิคชนัหรอืบรกิาร แลว้แตะ [พื�นที�เก็บขอ้มลูและแคช] > [ลา้งพื�นที�เก็บขอ้มลู] > [ตกลง]2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1.
เลอืกแอปพลเิคชนัหรอืบรกิาร แลว้แตะ [พื�นที�เก็บขอ้มลูและแคช] > [ลา้งแคช]2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1.
เลอืกแอปพลเิคชนัหรอืบรกิาร แลว้แตะ [ขั �นสงู] > [เปิดโดยคา่เริ�มตน้] > [ลา้งคา่เริ�มตน้]2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

วธิดีสูถานะหนว่ยความจาํ

ที�เก็บขอ้มลูภายในใชเ้พื�อเก็บขอ้มลูที�ดาวนโ์หลดหรอืโอนเขา้มา รวมทั �งการตั �งคา่และขอ้มลูสว่นตวั และจะเต็มในที�สดุเนื�องจากการใช ้
งานตามปกต ิหากอปุกรณเ์ริ�มทํางานชา้ลงหรอืแอปพลเิคชนัปิดทํางานเอง คณุควรตรวจสอบดงัตอ่ไปนี�

ปิดแอปพลเิคชนัที�เปิดทิ�งไวแ้ละไมใ่ชง้าน
ถอนการตดิตั �งแอปพลเิคชนัที�ดาวนโ์หลดมาแลว้ไมใ่ชง้าน
โอนภาพถา่ย วดิโีอ และเพลงจากหน่วยความจําภายในไปยงัการด์หน่วยความจําแบบถอดไดห้รอืบรกิารของ Google

หมายเหตุ
คณุสามารถซื�อการด์หน่วยความจําแยกตา่งหากได ้

หากอปุกรณข์องคณุไมส่ามารถอา่นเนื�อหาบนการด์หน่วยความจําได ้คณุอาจตอ้งฟอรแ์มตการด์ โปรดทราบวา่หลงัจากฟอรแ์มตการด์แลว้ เนื�อหา
ทั �งหมดจะถกูลบออกจากการด์

วธิดีสูถานะหนว่ยความจาํ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเพิ�มพื�นที�วา่งในที�เก็บขอ้มลูภายใน
การสั�งใหแ้อปพลเิคชนัและบรกิารตา่ง ๆ หยดุทํางาน
การซงิโครไนซข์อ้มลูโดยใชบ้ญัช ีGoogle (จาก Android)

การโอนเนื�อหาโดยใชก้ารด์ SD (จาก Android)
การฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ที�เก็บขอ้มลู]1.
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเพิ�มพื�นที�วา่งในที�เก็บขอ้มลูภายใน

หากอปุกรณเ์ริ�มทํางานชา้ลงหรอืแอปพลเิคชนัดบักะทนัหนั การเพิ�มพื�นที�วา่งในที�เก็บขอ้มลูภายในอาจจะแกปั้ญหาได ้ลบไฟลแ์ละถอน
การตดิตั �งแอปที�ไมไ่ดใ้ชเ้พื�อเพิ�มพื�นที�วา่ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
วธิดีสูถานะหน่วยความจํา

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [ที�เก็บขอ้มลู]1

แตะ [จดัการพื�นที�เก็บขอ้มลู]

หากคณุใสก่ารด์หน่วยความจําแลว้ ใหเ้ลอืก [ที�จัดเก็บขอ้มลูที�ใชร้ว่มกนัภายใน] > [จัดการพื�นที�เก็บขอ้มลู]

2

เลอืกแท็บเรยีกดู3

ลบโฟลเดอรห์รอืไฟล ์หรอืถอนการตดิต ั�งแอป

หากตอ้งการลบโฟลเดอรห์รอืไฟล ์ใหเ้ลอืกโฟลเดอรท์ี�เก็บขอ้มลูภายใน จากนั�นเลอืกโฟลเดอรห์รอืไฟลท์ี�จะลบ แลว้แตะ 
(ไอคอนเพิ�มเตมิ) จากนั�นลบออก
หากตอ้งการถอนการตดิตั �งแอป ใหเ้ลอืกโฟลเดอรแ์อป แลว้แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) สําหรับแอปที�คณุไมใ่ชง้าน จากนั�นถอน
การตดิตั �ง

4
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การส ั�งใหแ้อปพลเิคชนัและบรกิารตา่ง ๆ หยดุทาํงาน

หากประสทิธภิาพการทํางานของอปุกรณห์รอืแอปของคณุไมอ่ยูใ่นสภาวะเหมาะสมสงูสดุ ใหล้องหยดุการทํางานของแอปและบรกิาร

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
วธิดีสูถานะหน่วยความจํา

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1

เลอืกแอปพลเิคชนัหรอืบรกิาร แลว้แตะ [บงัคบัใหห้ยดุ] > [ตกลง]2
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจาํ

หากอปุกรณไ์มส่ามารถอา่นขอ้มลูในการด์หน่วยความจําได ้ใหฟ้อรแ์มตการด์หน่วยความจําในอปุกรณ์

หมายเหตุ
เนื�อหาทั �งหมดในการด์หน่วยความจําจะลบออกไปเมื�อคณุฟอรแ์มตการด์ โปรดตรวจสอบวา่ไดสํ้ารองขอ้มลูทกุอยา่งที�ตอ้งการเอาไวแ้ลว้กอ่น
ฟอรแ์มต

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [ที�เก็บขอ้มลู] > [การด์ SD]

เลอืกแอป เมื�อไดรั้บขอ้ความแจง้

1

แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) > [การต ั�งคา่ที�เก็บขอ้มลู] > [ฟอรแ์มต] จากน ั�นใหท้าํการฟอรแ์มตในกลอ่งโตต้อบการยนืยนั
ถดัไป

2
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตโทรศพัทม์อืถอื

คณุตอ้งใชก้ารตั �งคา่อนิเทอรเ์น็ตที�ถกูตอ้งเพื�อเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตดว้ยการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตโทรศพัทม์อืถอื

การตั �งคา่เหลา่นี�ตดิตั �งมาแลว้ในอปุกรณข์องคณุเพื�อใหเ้ขา้กบัเครอืขา่ยและผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�สว่นใหญ ่คณุจงึเริ�มใช ้
อนิเทอรเ์น็ตไดท้นัที
คณุสามารถตรวจสอบการอปัเดตในการตั �งคา่อนิเทอรเ์น็ตดว้ยตวัเองได ้หากเปลี�ยนหรอืลบการตั �งคา่อนิเทอรเ์น็ตโดยไมไ่ดต้ั �งใจ ให ้
รเีซต็การตั �งคา่อนิเทอรเ์น็ต
คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [เครอืขา่ยมอืถอื] จากนั�นเลอืกชื�อ SIM การด์เพื�อดตูวัเลอืกเครอืขา่ย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�เพิ�มเตมิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเพิ�มความแรงของสญัญาณ Wi-Fi®

คณุสามารถปรับปรงุการรับสญัญาณ Wi-Fi ไดห้ลายวธิดีงันี�

ยา้ยอปุกรณข์องคณุไปใกลก้บัจดุเชื�อมตอ่ Wi-Fi มากขึ�น
ยา้ยจดุเชื�อมตอ่ Wi-Fi ใหห้า่งจากสิ�งที�อาจกดีขวางหรอืรบกวนสญัญาณ
หา้มบงับรเิวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอปุกรณ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวม

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

126
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การควบคมุการใชข้อ้มลู

คณุสามารถตดิตามปรมิาณขอ้มลูที�ถกูโอนมาและโอนจากอปุกรณข์องคณุผา่นขอ้มลูอปุกรณเ์คลื�อนที�หรอืการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ในชว่ง
เวลาที�กําหนดได ้เชน่ คณุสามารถดปูรมิาณขอ้มลูที�แอปพลเิคชนัแตล่ะแอปใช ้และยงัสามารถตั �งเตอืนและจํากดัการใชข้อ้มลูในการรับ
สง่ขอ้มลูผา่นการเชื�อมตอ่ขอ้มลูระบบเคลื�อนที�เพื�อเลี�ยงคา่บรกิารเพิ�มเตมิได ้

การชว่ยลดการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

การต ั�งคา่คาํเตอืนหรอืขดีจาํกดัปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมอืถอื

คาํแนะนํา

คณุสามารถตั �งวนัที�ที�จะรเีซต็รอบการใชง้านได ้ใน [คําเตอืนและขดีจํากดัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต] ใหแ้ตะ [รอบของปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมอืถอื]
แลว้ตั �งวนัที�รเีซต็

หมายเหตุ
เมื�อใชอ้นิเทอรเ์น็ตมอืถอืถงึเกณฑท์ี�จํากดัแลว้ อนิเทอรเ์น็ตมอืถอืในเครื�องจะปิดทํางานโดยอตัโนมตัิ

การตรวจสอบการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

การควบคมุการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ

หมายเหตุ
ประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนัแตล่ะแอปอาจไดรั้บผลกระทบ หากคณุเปลี�ยนการตั �งคา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [การประหยดัอนิเทอรเ์น็ต]
คณุอาจพบรายการในสว่น [ขั �นสงู]

1.

แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟั้งกช์นั2.

ตรวจสอบวา่เปิดการรับสง่อนิเทอรเ์น็ตมอืถอืแลว้1.
คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต] > [เครอืขา่ยมอืถอื]
หากคณุกําลงัใช ้SIM การด์ 2 ใบ ใหเ้ลอืก SIM การด์ 1 ใบ

2.

แตะ [คําเตอืนและขดีจํากดัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต]
คณุอาจพบรายการภายใต ้[ขั �นสงู]

3.

ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�ตามแตว่า่คณุตอ้งการตั �งคา่คําเตอืนหรอืขดีจํากดัปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมอืถอื

หากตอ้งการตั �งคา่คําเตอืนปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมอืถอื ใหแ้ตะสวติช ์[ตั �งคา่เตอืนการใชอ้นิเทอรเ์น็ต] เพื�อเปิดฟังกช์นั
แลว้แตะ [เตอืนปรมิาณอนิเทอรเ์น็ต] เพื�อเปลี�ยนระดบัการเตอืน
หากตอ้งการตั �งคา่ขดีจํากดัปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมอืถอื ใหแ้ตะสวติช ์[ตั �งคา่ขดีจํากดัอนิเทอรเ์น็ต] เพื�อเปิดฟังกช์นัแลว้
แตะ [ขดีจํากดัอนิเทอรเ์น็ต] เพื�อเปลี�ยนขดีจํากดัการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมอืถอื

4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต]1.
ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�ตามแตว่า่คณุตอ้งการตรวจสอบการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมอืถอืหรอื Wi-Fi

หากตอ้งการตรวจสอบการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมอืถอื ใหแ้ตะ [เครอืขา่ยมอืถอื] > [การใชอ้นิเทอรเ์น็ตของแอป]
หากคณุกําลงัใช ้SIM การด์ 2 ใบ ใหเ้ลอืก SIM การด์ 1 ใบแลว้แตะ [การใชอ้นิเทอรเ์น็ตของแอป]
หากตอ้งการตรวจสอบการใชอ้นิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi ใหแ้ตะ [Wi-Fi] > [ปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi]

2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน]1.
แตะแอปพลเิคชนัที�คณุตอ้งการควบคมุ จากนั�นแตะ [เน็ตมอืถอืและ Wi-Fi]2.
แกไ้ขตวัเลอืกตามตอ้งการ3.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เมนกูารต ั�งคา่

ดแูละเปลี�ยนการตั �งคา่อปุกรณข์องคณุจากเมนูการตั �งคา่

ปดัขึ�นจากดา้นลา่งของหนา้จอไปยงัดา้นบน แลว้คน้หา [การต ั�งคา่]1

แตะ [การต ั�งคา่] จากน ั�นเลอืกเมนทูี�ตอ้งการ

หากไมแ่น่ใจวา่ตอ้งเลอืกเมนูใด คณุสามารถคน้หาไดโ้ดยป้อนคําสําคญัในชอ่ง [คน้หาการตั �งคา่]

2
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วธิเีปิดเมนกูารต ั�งคา่จากแผงการต ั�งคา่ดว่น

คาํแนะนํา
เมื�อปุ่ ม 3 ปุ่ มของ หนา้หลกั, ยอ้นกลบั และภาพรวม ไมแ่สดงขึ�นที�ดา้นลา่งของหนา้จอ ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผัส] >
[การนําทางของระบบ] > [การนําทางแบบ 3 ปุ่ ม]

หากตอ้งการดขูอ้มลูเกี�ยวกบัอปุกรณข์องคณุ ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เกี�ยวกบัโทรศพัท]์

หากคณุเลอืกภาษาผดิและไมส่ามารถอา่นขอ้ความในเมนูได ้ใหค้น้หาแลว้แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) >  (ไอคอนเมนูระบบ) จากนั�นเลอืก
ขอ้ความขา้ง  (ไอคอนแป้นพมิพ)์ แลว้เลอืกรายการแรกในเมนูที�เปิดขึ�น แลว้คณุจะสามารถเลอืกภาษาที�ตอ้งการได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ระดบัเสยีงและการสั�น
เสยีงและโทน
การตั �งคา่หนา้จอ
วนัที�และเวลา

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ปัดลง 2 ครั�งจากดา้นบนของหนา้จอ1.

คน้หา  (ไอคอนการตั �งคา่)2.

แตะ  (ไอคอนการตั �งคา่)3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ระดบัเสยีงและการส ั�น

เปลี�ยนระดบัเสยีงและการสั�นไดโ้ดยใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงหรอืเปลี�ยนการตั �งคา่
คณุสามารถเปลี�ยนระดบัเสยีงเรยีกเขา้ สื�อ การปลกุ และระดบัเสยีงขณะโทรได ้นอกจากนี� คณุยงัสามารถตั �งคา่อปุกรณข์องคณุใหส้ั�นได ้
ดว้ย

หมายเหตุ
การตั �งคา่ของแอปสามารถแทนที�การตั �งระดบัเสยีงและเสยีงที�เลอืกไวไ้ด ้

การเปลี�ยนระดบัเสยีง

การเปิดใชง้านโหมดส ั�น

การเปิดใชง้านเสยีงพรอ้มการส ั�นเมื�อมสีายเรยีกเขา้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

กดปุ่ มปรับระดบัเสยีงขึ�นหรอืลงเพื�อเปลี�ยนระดบัเสยีงสื�อ
หากตอ้งการเปิดหรอืปิดเสยีงสื�ออยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะ  (ไอคอนระดบัเสยีงสื�อ)

1.

หากตอ้งการเปลี�ยนระดบัเสยีงขณะโทร เสยีงเรยีกเขา้และการแจง้เตอืน หรอืเสยีงการปลกุ ใหแ้ตะ  (ไอคอนปรับระดบัเสยีง)
ใชต้วัเลื�อนแตล่ะตวัเพื�อปรับระดบัเสยีง แตะ [ดเูพิ�ม] สําหรับตวัเลอืกเพิ�มเตมิ

2.

กดปุ่ มปรับระดบัเสยีงขึ�นหรอืลง1.
แตะไอคอนดา้นบนตวัเลื�อนหนึ�งครั �งขึ�นไปจนกวา่  (ไอคอนสั�น) จะปรากฏขึ�น2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีง] > [สั�นเมื�อมสีายเรยีกเขา้]1.
เลอืกตวัเลอืก2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เสยีงและโทน

การต ั�งเสยีงเรยีกเขา้

คณุสามารถตั �งเสยีงเรยีกเขา้ใหก้บั SIM การด์แตล่ะใบโดยเฉพาะได ้คณุยงัสามารถเลอืกไฟลเ์พลงที�ตอ้งการใชเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้ได ้

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีง]1.
เลอืก [เสยีงเรยีกเขา้โทรศพัท ์- SIM 1] หรอื [เสยีงเรยีกเขา้โทรศพัท ์- SIM 2]2.

เลอืกเสยีงจากรายการ
แตะ [เพิ�มเสยีงเรยีกเขา้] เพื�อเลอืกไฟลเ์พลงที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นรายการ

3.
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การต ั�งเสยีงการแจง้เตอืน

คาํแนะนํา
หากตอ้งการปิดเสยีงเรยีกเขา้และ/หรอืเสยีงการแจง้เตอืนทั �งหมดและตั �งคา่ใหอ้ปุกรณข์องคณุสั�นเทา่นั�นใหเ้ลอืก [ไมม่]ี จากรายการ

หากตอ้งการเปิดหรอืปิดเสยีงและโทนอื�น ๆ ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีง] > [ขั �นสงู] แลว้แตะสวติชเ์พื�อเปิดหรอืปิดเสยีงและโทนตา่ง ๆ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เพื�อยนืยนั ใหแ้ตะ [ตกลง]4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [เสยีง] > [เสยีงการแจง้]1.
เลอืกเสยีงจากรายการ
แตะ [เพิ�มการแจง้เตอืน] เพื�อเลอืกไฟลเ์พลงที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นรายการ

2.

เพื�อยนืยนั ใหแ้ตะ [ตกลง]3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่หนา้จอ

คณุสามารถเปลี�ยนลกัษณะการทํางาน ความสวา่ง ขนาดมมุมองและคณุภาพของหนา้จอ นอกจากนี�คณุยงัสามารถปรับคณุภาพของ
ภาพถา่ยและวดิโีอไดอ้กีดว้ย

การต ั�งคา่หนา้จอหลกั
การต ั�งคา่คณุภาพภาพ: ปรับคณุภาพของภาพถา่ยและวดิโีอตามที�แสดงในอปุกรณ์

อณุหภมูสิ:ี แตะสวติช ์[ตั �งคา่เอง] เพื�อเปิดใชก้ารเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่ จากนั�นเลอืกหนึ�งในการตั �งคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ คณุยงั
สามารถใชต้วัเลื�อนเพื�อปรับสมดลุแสงขาวไดอ้กีดว้ย

อตัรารเีฟรชสงู: ตั �งคา่อตัรารเีฟรชเป็น 120 Hz เพื�อการแสดงผลที�ราบรื�นขึ�น

ระดบัความสวา่ง: ใชแ้ถบเลื�อนปรับความสวา่ง คณุยงัสามารถเปิดใช ้[ปรับความสวา่งอตัโนมตั]ิ เพื�อปรับความสวา่งใหเ้หมาะกบั
สภาพแสงโดยรอบไดโ้ดยอตัโนมตัิ

ธมีมดื: ทา่นสามารถแสดงผลหนา้จอโดยใชพ้ื�นหลงัสดํีาได ้

หมนุหนา้จออตัโนมตั:ิ ตั �งคา่หนา้จอใหห้มนุโดยอตัโนมตัเิมื�อมกีารหมนุอปุกรณ ์หรอืตั �งคา่ใหแ้สดงผลในแนวตั �งเพยีงอยา่งเดยีว

แสงตอนกลางคนื: [แสงตอนกลางคนื] จะเปลี�ยนสขีองหนา้จอไปเป็นสเีหลอืงอําพัน ซึ�งทําใหส้ามารถดหูนา้จอในที�มดืไดง้า่ยขึ�น
และยงัชว่ยใหห้ลบัไดง้า่ยขึ�น

ป้องกนัการทาํงานโดยไมต่ ั�งใจเมื�อปิดหนา้จอ: คณุสามารถป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณข์องคณุเปิดใชง้านโดยไมไ่ดต้ั �งใจขณะพกไวใ้น
กระเป๋ากางเกงหรอืกระเป๋าถอื

หมายเหตุ

เมื�อเปิดโหมด STAMINA ไว ้[อตัรารเีฟรชสงู] จะไมส่ามารถใชง้านได ้

หลกีเลี�ยงการแสดงภาพที�สวา่งมากหรอืภาพนิ�งเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิภาพตดิตาหรอืสอีาจตดิอยูบ่นหนา้จอ

คาํแนะนํา

[การปรับปรงุภาพวดิโีอ] ใชไ้ดก้บัแอปพลเิคชนับางตวัเทา่นั�น

แมว้า่ฟังกช์นั หมนุหนา้จออตัโนมตั ิจะปิดใชอ้ยู ่คณุก็สามารถหมนุหนา้จอเองไดโ้ดยแตะ (ไอคอนหมนุ) ในแถบนําทาง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้จอหลกั
การถา่ยภาพหนา้จอ
การใชง้านโหมดแยกหนา้จอ

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การแสดงผล]1

แตะการต ั�งคา่ที�ตอ้งการเปลี�ยน

ใชแ้ถบเลื�อน แตะสวติช ์หรอืเลอืกตวัเลอืกเพื�อปรับ

2
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เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การอปัเดตแอปพลเิคชนั

หากคณุสมบตัอิปัเดตอตัโนมตัเิปิดอยู ่ระบบจะอปัเดตแอปพลเิคชนัโดยไมถ่ามคณุกอ่น คณุจงึอาจไมท่ราบวา่มกีารดาวนโ์หลดขอ้มลู
ปรมิาณมาก คณุสามารถปิดการอปัเดตอตัโนมตัหิรอืเปิดใชก้ารอปัเดตผา่นการเชื�อมตอ่ Wi-Fi เทา่นั�น เพื�อเลี�ยงคา่ใชจ้า่ยในการโอน
ขอ้มลูที�อาจมรีาคาสงู คณุตอ้งปิดคณุสมบตัอิปัเดตอตัโนมตัใินแอป Play Store เพื�อเลี�ยงการอปัเดตแอปพลเิคชนัโดยอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่บญัช ีGoogle ในอปุกรณ์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Play Store)1

แตะไอคอนบญัช ีจากน ั�นคน้หาแลว้แตะเมนอูปัเดตแอปอตัโนมตัใินเมนกูารต ั�งคา่2

เลอืกตวัเลอืกที�ตอ้งการ3
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชบ้รกิารระบตุาํแหนง่ที�ต ั�ง

บรกิารระบตํุาแหน่งที�ตั �งอนุญาตใหแ้อปพลเิคชนัตา่ง ๆ เชน่ Maps และกลอ้งใชข้อ้มลูจากโทรศพัทเ์คลื�อนที�ของคณุหรอืเครอืขา่ย Wi-
Fi รวมถงึขอ้มลู GPS (Global Positioning System) เพื�อระบตํุาแหน่งที�ตั �งโดยประมาณของคณุ
คณุตอ้งเปิดใชบ้รกิารระบตํุาแหน่งที�ตั �งกอ่น จงึจะใชอ้ปุกรณค์น้หาตําแหน่งที�ตั �งของคณุได ้
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดไปที� support.google.com/

วธิปีรบัปรงุความแมน่ยาํของ GPS
ครั�งแรกที�คณุใชฟั้งกช์นั GPS ในอปุกรณ ์อปุกรณอ์าจใชเ้วลาคน้หาตําแหน่งที�ตั �งของคณุไมก่ี�นาท ีเครื�องจะหาตําแหน่งไดง้า่ยขึ�นเมื�อ
คณุอยูใ่นตําแหน่งที�มองเห็นทอ้งฟ้าไดช้ดัเจน ยนืนิ�ง ๆ และอยา่บงัเสาอากาศ GPS สญัญาณ GPS สามารถสง่ผา่นเมฆและพลาสตกิได ้
แตไ่มส่ามารถสง่ผา่นของแข็งสว่นใหญไ่ด ้เชน่ อาคารและภเูขา หากไมพ่บตําแหน่งของคณุหลงัจากผา่นไประยะหนึ�ง ใหย้า้ยไปยงั
ตําแหน่งอื�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวม
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [ตาํแหนง่]1

แตะสวติชเ์พื�อเปิดหรอืปิดใชบ้รกิารระบตุาํแหนง่ที�ต ั�ง2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

วนัที�และเวลา

คณุสามารถเปลี�ยนวนัที�และเวลาบนอปุกรณข์องคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การตั �งปลกุ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [ระบบ] > [วนัที�และเวลา]

คณุอาจพบรายการภายใต ้[ขั �นสงู]

1

แตะรายการที�ตอ้งการเพื�อแกไ้ขและเปลี�ยนคา่

หากตอ้งการตั �งคา่วนัที�หรอืเวลาดว้ยตนเอง ใหแ้ตะสวติช ์[วนัที�และเวลาอตัโนมตั]ิ เพื�อปิดใชฟั้งกช์นั
หากตอ้งการตั �งเขตเวลาดว้ยตนเองใหแ้ตะสวติช ์[ใชเ้ขตเวลาที�ระบโุดยเครอืขา่ย] เพื�อปิดใชง้านฟังกช์นั

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)

 โหมดภาพถา่ย

ไอคอนการจดจําฉากและไอคอนเงื�อนไข
ไอคอนเหลา่นี�จะปรากฏเมื�อ Photo Pro จดจําฉากหรอืเงื�อนไขไดโ้ดยอตัโนมตัิ

1.

เลอืกโหมดการจับภาพ2.
Google Lens3.
เลนสก์ลอ้งหนา้4.
เมนูการตั �งคา่ Photo Pro5.
สลบัโหมดถา่ยภาพ6.
สถานะการใสแ่ท็กภมูศิาสตร์7.
ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก8.
แตะปุ่ มมมุใดปุ่ มหนึ�งเพื�อสลบัเลนส์

 (ปุ่ มมาตรฐาน) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลา
และความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

9.

เลอืกอตัราสว่นลกัษณะ10.
ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเปิด Photo Pro หรอืถา่ยภาพ11.
สลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งหลกั12.
เลอืกการตั �งคา่แฟลช สขีองไอคอนจะเปลี�ยนไปเมื�อเปิดใชง้านแฟลชหรอืไฟฉายทํางาน13.
ปุ่ ม โหมดขบัเคลื�อน
เลอืกการตั �งคา่การตั �งเวลา หรอืโหมดถา่ยภาพเดี�ยวหรอืโหมดถา่ยภาพตอ่เนื�อง

14.

ใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ15.
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 โหมดวดิโีอ

ยอ้นกลบัหรอืออกจาก Photo Pro16.
สลบัระหวา่งการถา่ยภาพและวดิโีอ17.
แตะภาพขนาดยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขภาพถา่ย18.
แตะเพื�อปรับเอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (Bokeh)19.
แตะเพื�อปรับสแีละความสวา่ง20.
แตะเพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อเลอืก  (ปุ่ มกวา้ง) ไว ้21.

ไมโครโฟนที�เลอืก1.
เลอืกโหมดการจับภาพ2.
Google Lens3.
เลนสก์ลอ้งหนา้4.
เมนูการตั �งคา่ Photo Pro5.
สลบัโหมดถา่ยภาพ6.
สถานะการใสแ่ท็กภมูศิาสตร์7.
ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก8.
แตะปุ่ มมมุใดปุ่ มหนึ�งเพื�อสลบัเลนส์

 (ปุ่ มมาตรฐาน) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลา
และความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

9.

แตะเพื�อเปิดไฟฉาย สไีอคอนจะเปลี�ยนไปเมื�อเปิดใชง้านไฟฉาย10.
ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเปิด Photo Pro หรอืบนัทกึวดิโีอ11.
สลบัระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งหลกั12.
แตะเพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา]

 (ปุ่ ม AF ใบหนา้/ดวงตา) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�น
ชว่งเวลาและความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

13.

ใชปุ้่ มชตัเตอรเ์พื�อบนัทกึวดิโีอ14.
ยอ้นกลบัหรอืออกจาก Photo Pro15.
สลบัระหวา่งการถา่ยภาพและวดิโีอ16.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลอืกโหมดการจับภาพ
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
การใสแ่ท็กที�ตั �ง
คณุสมบตัทิี�ใชบ้อ่ยในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

การใชแ้ฟลช
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
การตั �งเวลาเอง
การดภูาพถา่ยและวดิโีอ
เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh)
สแีละความสวา่ง
การบนัทกึวดิโีอ HDR

การสแกน QR Code
AF ใบหนา้/ดวงตา (ภาพนิ�ง/วดิโีอ)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะภาพขนาดยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขวดิโีอ17.
แตะเพื�อเปิด HDR (High Dynamic Range)18.
แตะเพื�อปรับสแีละความสวา่ง19.
แตะเพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อเลอืก  (ปุ่ มกวา้ง) ไว ้20.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ

สว่นนี�จะอธบิายการใชง้านพื�นฐานของกลอ้งในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

หมายเหตุ

โปรดทราบวา่ฟังกช์นับางอยา่งอาจไมส่ามารถใชง้านได ้ขึ�นอยูก่บัการตั �งคา่

คาํแนะนํา

เลนสต์อ้งสะอาด เนื�องจากลายนิ�วมอืหรอืฝุ่ นผงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อาจสง่ผลตอ่คณุภาพของภาพถา่ยได ้

ใชต้ั �งเวลาถา่ยภาพ หากตอ้งการใชเ้วลาเตรยีมตวัหรอืไมต่อ้งการใหภ้าพเบลอ

ตรวจสอบสถานะความจําของอปุกรณข์องคณุสมํ�าเสมอ ภาพถา่ยและวดิโีอที�มคีวามละเอยีดสงูจะใชห้น่วยความจํามากกวา่

คณุสามารถสแกน QR code ได ้

ปุ่ มชตัเตอร์
ปุ่ มชตัเตอรนั์�นใชไ้ดห้ลายวธิ ีโดยขึ�นอยูก่บัโหมดการจับภาพและคณุสมบตัทิี�เปิดใช ้

 (ปุ่ มชตัเตอร)์: ถา่ยภาพ

 (ปุ่ มเริ�มบนัทกึวดิโีอ): บนัทกึวดิโีอ/กลบัมาบนัทกึตอ่

 (ปุ่ มหยดุบนัทกึวดิโีอชั�วคราว): หยดุเลน่วดิโีอชั�วคราว

 (ปุ่ มหยดุบนัทกึวดิโีอ): หยดุบนัทกึวดิโีอ

คาํแนะนํา
คณุสามารถป้องกนัไมใ่ห ้Photo Pro เปิดขึ�นโดยไมไ่ดต้ั �งใจเมื�อกดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [MENU] > [เรยีกใชด้ว้ย
ปุ่ มชตัเตอร]์ > [ปิด]

เปิด Photo Pro

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ
แตะ  (ไอคอนกลอ้ง) คา้งไวจ้ากหนา้จอขณะล็อก
แตะ  (ไอคอน Photo Pro) จากลิ�นชกัแอป
กดปุ่ มเปิดปิดสองครั �ง คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผัส] > [ขา้มไปที�กลอ้ง] แลว้แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชง้าน
ฟังกช์นันี�

1

เปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [BASIC] (พื�นฐาน)2

แตะ  (ปุ่ มสลบัระหวา่งภาพถา่ยกบัวดิโีอ) เพื�อสลบัระหวา่งโหมดภาพถา่ยกบัโหมดวดิโีอ3

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอร์

หากตอ้งการถา่ยภาพขณะบนัทกึวดิโีอ ใหแ้ตะ  (ไอคอนกลอ้ง)

4
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คณุสามารถตั �งวา่จะสลบัเป็นโหมด BASIC (พื�นฐาน) หรอืโหมดที�เลอืกลา่สดุโดยอตัโนมตัเิมื�อเปิด Photo Pro หากตอ้งการเปลี�ยนการตั �งคา่ใน
โหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [MENU] > [โหมดถา่ยภาพขณะเปิดใช]้ > [ใชโ้หมดพื�นฐานเสมอ]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูการตั �งคา่
การสแกน QR Code
การจดจําฉากและเงื�อนไข
คณุสมบตัทิี�ใชบ้อ่ยในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

การดภูาพถา่ยและวดิโีอ
การตั �งเวลาเอง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การดภูาพถา่ยและวดิโีอ

ดหูรอืแชรภ์าพถา่ยและวดิโีอในแอป Google Photos หลงัจากถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ

การดภูาพถา่ยและวดิโีอขณะใช ้Photo Pro

นอกจากนี�ยงัสามารถแกไ้ขภาพถา่ยหรอืวดิโีอ เชน่ การปรับส ีหรอืครอบตดัภาพถา่ยไดอ้กีดว้ย

คาํแนะนํา
แตะ  (ไอคอนแชร)์ เพื�อแชรภ์าพถา่ยหรอืวดิโีอ หรอื  (ไอคอนแกไ้ข) เพื�อแกไ้ข หากตอ้งการซอ่นหรอืแสดงไอคอน ใหแ้ตะที�หนา้จอ

การดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอที�บนัทกึไวก้อ่นหนา้นี�

คาํแนะนํา

ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัแอป Google Photos ไดท้ี� support.google.com/photos

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ

แตะภาพยอ่ (A) เพื�อเปิดภาพถา่ยหรอืวดิโีอขณะที�ใช ้Photo Pro1.

ปัดนิ�วไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อดภูาพถา่ยและวดิโีอ2.

เปิดแอป Google Photos1.
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F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การสแกน QR Code

คณุสามารถสแกน QR Code ไดโ้ดยใช ้Photo Pro

วธิเีปิดใชฟ้งักช์นั [ตวัอา่น QR Code]

คาํแนะนํา
หากตอ้งการแสดงการแจง้เตอืน QR code ในหนา้จอแอป Photo Pro ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [แอปและการแจง้เตอืน] > [Photography
Pro] > [การแจง้เตอืน] > [ตวัอา่น QR Code] จากนั�นแตะสวติช ์[แสดงบนหนา้จอ] เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นัดว้ย [คา่เริ�มตน้] ที�เลอืกไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Photo Pro) จากน ั�นสลบัโหมดถา่ยภาพเป็น [BASIC] (พื�นฐาน)1

เล็งกลอ้งไปที� QR Code แลว้แตะการแจง้เตอืนที�ปรากฏขึ�น

หากการแจง้เตอืนไมป่รากฏขึ�น ใหล้ากแถบสถานะลงมาเพื�อเปิดแผงการแจง้ แลว้ยนืยนั

2

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Photo Pro) จากนั�นสลบัโหมดถา่ยภาพเป็น [BASIC] (พื�นฐาน)1.
แตะ [MENU]2.
แตะ [ตวัอา่น QR Code] > [เปิด]3.
ปิดเมนู
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

4.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

คณุสมบตัทิ ี�ใชบ้อ่ยในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

การเปลี�ยนอตัราสว่นภาพ

คาํแนะนํา
จํานวนภาพและวดิโีอที�เก็บไดข้ึ�นอยูก่บัคา่ความละเอยีดหรอื MP (เมกะพกิเซล) ที�ใชแ้ละความยาววดิโีอ ภาพถา่ยและวดิโีอความละเอยีดสงูจะใช ้
หน่วยความจํามากขึ�น ดงันั�น ความละเอยีดที�ตํ�าลงอาจเหมาะกบัการใชง้านทั�วไปในชวีติประจําวนัมากกวา่

การปรบัการต ั�งคา่กลอ้ง

หมายเหตุ
การตั �งคา่ที�สามารถใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามโหมดภาพถา่ยและโหมดวดิโีอ

คาํแนะนํา
แตะ [ทําความรูจั้กกบัคณุลกัษณะ] เพื�อตรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกบัฟังกช์นัตา่ง ๆ

แตะ [เคล็ดลบั] เพื�อไปยงัเว็บไซตเ์คล็ดลบั Photo Pro

การสลบัใชก้ลอ้งหลกัและกลอ้งดา้นหนา้

แตะ  (ไอคอนอตัราสว่นภาพ) ในโหมด BASIC (พื�นฐาน)1.
เลอืกการตั �งคา่2.

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [MENU]1.
เลื�อนรายการเพื�อดกูารตั �งคา่ที�ใชไ้ด ้และเลอืกการตั �งคา่2.
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การสลบัเลนสแ์ละการซูม

คณุสามารถสลบัเลนสข์ณะที�ใชก้ลอ้งหลกัได ้

คาํแนะนํา
 (ปุ่ มมาตรฐาน) จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลาและความพรอ้ม

ใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

หากตอ้งการซมูดว้ยการประมวลผลดจิทิลัที�รักษาคณุภาพของภาพดั �งเดมิใหม้ากขึ�น ใหแ้ตะ [MENU] > [การตั �งคา่การยอ่ขยาย] > [ยอ่ขยายความ
ละเอยีดพเิศษ AI]

สามารถเปลี�ยนคา่รรัูบแสงของเลนสไ์ดเ้มื�อเลอืก  (ปุ่ มกวา้ง) โดยการแตะ [F2.0] หรอื [F4.0]

การลดเสยีงลมรบกวนขณะบนัทกึภาพ

การสลบัไมโครโฟนขณะบนัทกึ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
การสแกน QR Code
ภาพรวม
การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ไอคอนสลบักลอ้ง) เพื�อสลบัระหวา่งกลอ้งหลกักบักลอ้งดา้นหนา้1.

แตะปุ่ มมมุใดปุ่ มหนึ�งขณะที�ใชก้ลอ้งหลกัในโหมด BASIC (พื�นฐาน)

 (ปุ่ มมาตรฐาน)
 (ปุ่ มกวา้ง)
 (ปุ่ มกวา้งพเิศษ)

1.

ซมูภาพเขา้

แตะปุ่ มมมุใดปุ่ มหนึ�งเพื�อเลอืกเลนส ์จากนั�นลากปุ่ มมมุไปทางซา้ยและขวา (ในแนวตั �ง) หรอืขึ�นและลง (ในแนวนอน)
เลื�อนนิ�วเขา้หากนัหรอืออกจากกนับนหนา้จอของกลอ้ง
ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีง

2.

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสลบัระหวา่งภาพถา่ยกบัวดิโีอ) เพื�อเลอืกโหมดวดิโีอ1.
แตะ [MENU] > [ตวักรองลมอจัฉรยิะ]2.
แตะสวติชเ์พื�อเปิดใชฟั้งกช์นั3.

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสลบัระหวา่งภาพถา่ยกบัวดิโีอ) เพื�อเลอืกโหมดวดิโีอ1.
แตะ [MENU] > [ไมค]์ จากนั�นเลอืก [ไมคด์า้นซ-ข (สเตอรโิอ)] หรอื [ไมคด์า้นหลงั (โมโน)]
เมื�อเลอืก [ไมคด์า้นหลงั (โมโน)] แลว้ แตะแผงดา้นหลงัใหน้อ้ยที�สดุในระหวา่งการบนัทกึเพื�อไมใ่หม้กีารบนัทกึเสยีงรบกวน

2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การถา่ยเซลฟี�

สลบัไปที�กลอ้งดา้นหนา้และถา่ยภาพตวัเอง วางอปุกรณบ์นพื�นผวิที�เรยีบและใชต้ั �งเวลาเพื�อใหอ้ปุกรณน์ิ�ง เพื�อหลกีเลี�ยงภาพมวัในสภาวะ
แสงนอ้ย

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสลบัระหวา่งภาพถา่ยกบัวดิโีอ) เพื�อเลอืกโหมดภาพถา่ยหรอืวดิโีอ1

แตะ  (ไอคอนสลบักลอ้ง) เพื�อเปิดใชง้านกลอ้งดา้นหนา้2

แตะ  (ไอคอนการต ั�งเวลาเอง) เพื�อเลอืกเวลาหนว่งหากตอ้งการใชร้ะบบต ั�งเวลา3

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยเซลฟี�4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การถา่ยเซลฟี� โดยใชช้ตัเตอรม์อื

ใชช้ตัเตอรม์อืเพื�อถา่ยภาพโดยอตัโนมตัเิป็นระยะเวลาหนึ�งหลงัจากที�กลอ้งตรวจพบมอืของคณุ คณุสมบตัชิตัเตอรม์อืนี�ใชง้านไดเ้ฉพาะ
เมื�อใชก้ลอ้งดา้นหนา้เทา่นั�น

คาํแนะนํา
เมื�อตั �งการตั �งเวลาแลว้ นาฬกิาจับเวลาจะเริ�มขึ�นหลงัจากกลอ้งตรวจพบมอืของคณุ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ไอคอนสลบักลอ้ง) เพื�อเปิดกลอ้งดา้นหนา้1

แตะ [MENU]2

แตะ [ชตัเตอรม์อื] > [เปิด]3

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

4

หนัฝ่ามอืเขา้หากลอ้งโดยใหน้ ิ�วมอืเหยยีดตรง

หลงัจากกลอ้งตรวจพบมอืและเวลาผา่นไประยะหนึ�ง กลอ้งจะถา่ยเซลฟี�

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

สแีละความสวา่ง

กลอ้งของคณุจะปรับสแีละความสวา่งโดยอตัโนมตั ิโดยตรวจจับสภาพแสงและประเมนิอณุหภมูขิองสจีากแสงโดยรอบ กลอ้งดจิทิลั
ประเมนิไดเ้พยีงอณุหภมูขิองส ีคณุอาจตอ้งปรับการตั �งคา่เพื�อใหส้ทีี�ถกูตอ้ง
ในกรณีที�คณุเจอประสบการณภ์าพถา่ยสเีหลอืงในสภาพแวดลอ้มในที�รม่ หรอืภาพสฟ้ีาเมื�อใชแ้ฟลช ใหพ้ยายามลองปรับสดีู

คาํแนะนํา
มองหาทศิทางจับแสงและสทีี�ใหค้วามคมชดัและความลกึของฉาก แสงประเภทนี�เป็นแสงธรรมชาตกิอ่นพระอาทติยข์ึ�นและตก นอกจากนี� แสง
ธรรมชาตจิากหนา้ตา่งยงัเป็นทางเลอืกที�ดดีว้ย

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ  (ไอคอนสแีละความสวา่ง) ในโหมด BASIC (พื�นฐาน)1

ลากตวัเลื�อนเพื�อปรบัสแีละความสวา่ง

สไีอคอนจะเปลี�ยนไปเมื�อปรับการตั �งคา่แลว้
หากตอ้งการซอ่นแถบเลื�อน ใหแ้ตะ  (ปุ่ มปิด) หรอืชอ่งมองภาพ
หากตอ้งการรเีซต็การตั �งคา่ ใหแ้ตะ [รเีซต็]

2

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh)

คณุจะสามารถถา่ยภาพดว้ยเอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh) ได ้เมื�อใชก้ลอ้งหลกัของอปุกรณ์ เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh) จะลด
โฟกสัในพื�นหลงัของภาพถา่ยเพื�อเนน้วตัถตุา่ง ๆ ในเบื�องหนา้สําหรับเอฟเฟกตแ์นวศลิป์

หมายเหตุ
เอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั (bokeh) จะใชง้านไมไ่ดเ้มื�อเลอืกเลนส ์x0.7

การซมูจะไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะใชเ้อฟเฟกต ์เบลอฉากหลงั (bokeh)

คาํแนะนํา
หากคณุอยูใ่กลห้รอืไกลจากวตัถมุากเกนิไปขณะใชเ้อฟเฟกต ์เบลอฉากหลงั (bokeh) ขอ้ความคําเตอืนจะปรากฏขึ�น หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว
ใหป้รับระยะหา่งระหวา่งกลอ้งของคณุกบัวตัถทุี�จะถา่ยภาพดว้ยเอฟเฟกต ์เบลอฉากหลงั (bokeh)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ขณะใชก้ลอ้งหลกัในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ไอคอนเบลอฉากหลงั)1

แตะปุ่ ม [Bokeh] ขา้งตวัเลื�อนเพื�อเปิดเอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั

ปุ่ ม [Bokeh] จะเปลี�ยนเป็นสสีม้

2

ลากตวัเลื�อนเพื�อปรบั

หากตอ้งการซอ่นแถบเลื�อน ใหแ้ตะ  (ปุ่ มปิด) หรอืชอ่งมองภาพ
หากตอ้งการเปิดหรอืปิดเอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงั ใหแ้ตะปุ่ ม [Bokeh] ขา้งตวัเลื�อน

3

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การบนัทกึวดิโีอ HDR

เปิดใช ้HDR (High Dynamic Range) เพื�อทําใหว้ดิโีอของคณุปรากฏเหมอืนจรงิมากขึ�นและใกลเ้คยีงกบัสิ�งที�คณุเห็นในชวีติจรงิมาก
ขึ�น

หมายเหตุ
การตั �งคา่นี�จะใชไ้มไ่ด ้เมื�อตั �งคา่ [ขนาดวดิโีอ] เป็น [Full HD (60 เฟรม/วนิาท)ี] หรอื [HD]

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสลบัระหวา่งภาพถา่ยกบัวดิโีอ) เพื�อเลอืกโหมดวดิโีอ1

แตะ  (ไอคอน HDR) แลว้เลอืก [HDR]2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การบนัทกึวดิโีอแบบไมส่ ั�น

ขณะบนัทกึวดิโีอ คณุสามารถใชก้ารป้องกนัวดิโีอสั�นไหวเพื�อชดเชยการเคลื�อนไหวของกลอ้งและทําใหเ้ฟรมนิ�งได ้

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ  (ปุ่ มสลบัระหวา่งภาพถา่ยกบัวดิโีอ) เพื�อเลอืกโหมดวดิโีอ1

แตะ [MENU]2

แตะ [การป้องกนัวดิโีอส ั�นไหว] > [เปิด]3

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

4

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อบนัทกึวดิโีอ5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเลอืกโหมดการจบัภาพ

คณุสามารถเลอืกโหมดการจับภาพตามวตัถหุรอืวตัถปุระสงคข์องคณุได ้

ภาพรวมโหมดการจบัภาพ
ตอ่ไปนี�คอืโหมดการจับภาพหลกับางโหมด

 (ไอคอนภาพเคลื�อนไหวชา้): เพิ�มเอฟเฟกตภ์าพชา้หลงัจากบนัทกึวดิโีอ

 (ไอคอนเซลฟี�แนวตั �ง): การถา่ยเซลฟี�ที�ดดูขี ึ�น

 (ไอคอนพาโนรามา): ถา่ยภาพมมุกวา้งและภาพพาโนรามา

 (ไอคอนเผลสรา้งสรรค)์: ถา่ยภาพดว้ยเอฟเฟกตแ์ละฟิลเตอรส์ี

หมายเหตุ
การตั �งคา่ที�ใชง้านไดข้ึ�นอยูก่บัโหมดการจับภาพที�เลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
วดิโีอแบบภาพชา้
เซลฟีหนา้สวย
พาโนรามา
ผลสรา้งสรรค์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [อื�นๆ] จากน ั�นเลอืกโหมดการจบัภาพ1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

วดิโีอแบบภาพชา้

โหมดวดิโีอภาพชา้จะเพิ�มเอฟเฟกตท์ี�ทรงพลงัใหก้บัวดิโีอของคณุ เอฟเฟกตภ์าพชา้จะเพิ�มเขา้มาหลงัจากบนัทกึวดิโีอที�ความเร็วปกติ

หมายเหตุ

สภาวะแสงที�ดเีป็นองคป์ระกอบสําคญัในการถา่ยวดิโีอแบบภาพชา้

การเพิ�มเอฟเฟกตภ์าพชา้หลงัจากบนัทกึวดิโีอ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [อื�นๆ] >  (ไอคอนภาพเคลื�อนไหวชา้)1.
กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อบนัทกึวดิโีอ2.
แตะ  (ปุ่ มหยดุบนัทกึวดิโีอ) เพื�อหยดุการบนัทกึ3.
แตะภาพขนาดยอ่เพื�อเปิดวดิโีอ4.
ลากจดุจับของไทมไ์ลนเ์อฟเฟกตภ์าพชา้ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการใหแ้สดงเอฟเฟกตภ์าพชา้
(A): จดุจับ
(B): ไทมไ์ลนเ์อฟเฟกตภ์าพชา้
(C): แตะเพื�อเปิดหรอืปิดเสยีง

5.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เซลฟีหนา้สวย

เซลฟีหนา้สวยชว่ยใหถ้า่ยเซลฟี�ไดส้วยขึ�น

ภาพรวมเซลฟีหนา้สวย
 (ไอคอนเบลอฉากหลงั): ใชเ้อฟเฟกตแ์บบเบลอรอบตวับคุคล

 (ไอคอนผวินวล): ปรับโทนสผีวิใหอ้อ่นลง

 (ไอคอนความสวา่งของผวิ): ปรับโทนสผีวิใหส้วา่งขึ�น

 (ไอคอนการขยายดวงตา): ขยายดวงตาใหโ้ตขึ�น

 (ไอคอนหนา้เรยีว): ทําใหใ้บหนา้ของคณุดเูรยีวขึ�น

คาํแนะนํา

คณุสามารถบนัทกึภาพบคุคลในทศิทางเดยีวกนักบัภาพตวัอยา่งไดโ้ดยการแตะ  (ไอคอน Mirroring) > [เปิด]

คณุสามารถถา่ยภาพไดโ้ดยแตะที�ใดก็ไดบ้นหนา้จอ แตะ  (ไอคอนสมัผัสเพื�อจับภาพ) > [เปิด]

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [อื�นๆ] >  (ไอคอนเซลฟี� แนวต ั�ง)1

แตะไอคอนสาํหรบัเอฟเฟ็คที�คณุตอ้งการใช ้และลากตวัเลื�อนเพื�อปรบัเอฟเฟ็ค

หากตอ้งการ ใหป้รับเอฟเฟ็คอื�น ๆ ดว้ยวธิกีารเดยีวกนั

2

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพ3
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พาโนรามา

ใชแ้อปพาโนรามาเพื�อถา่ยภาพมมุกวา้งและภาพพาโนรามา

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [อื�นๆ] >  (ไอคอนพาโนรามา)1

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอร์2

คอ่ย ๆ เลื�อนกลอ้งอยา่งชา้ ๆ ในทศิทางการเคลื�อนที�ท ี�แสดงบนหนา้จอ3
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ผลสรา้งสรรค์

คณุสามารถตั �งคา่เอฟเฟกตแ์ละฟิลเตอรส์ไีดล้ว่งหนา้กอ่นถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอดว้ยแอปผลสรา้งสรรค์

คาํแนะนํา
แตะ  (ไอคอนเปลี�ยนฟิลเตอร)์ เพื�อเปลี�ยนฟิลเตอร์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ใหแ้ตะ [อื�นๆ] >  (ไอคอนเผลสรา้งสรรค)์1

ปดัเพื�อเลอืกฟิลเตอร ์หรอืแตะฟิลเตอรเ์พื�อดตูวัอยา่งเอฟเฟกต์2

แตะ  (ไอคอนใชเ้ผลสรา้งสรรค)์ เพื�อใชฟิ้ลเตอร ์และกลบัไปที�หนา้จอกลอ้ง3

กดปุ่ มกลอ้งหรอืแตะปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ4
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ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก1.

ไอคอนที�เก็บขอ้มลู/จํานวนพื�นที�วา่ง/ขนาดภาพ/รปูแบบไฟล/์สถานะการใสแ่ท็กภมูศิาสตร์
ไอคอนฉากหรอืไอคอนเงื�อนไขจะแสดงขึ�นเมื�อเลอืกโหมด AUTO แลว้

2.

สถานะแบตเตอรี�3.

ใชปุ้่ มกลอ้งเพื�อเปิด Photo Pro หรอืถา่ยภาพ4.

ปุ่ มหมนุ

ปรับคา่การเปิดรับแสงเมื�อเลอืกโหมดตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)
ปรับความเร็วชตัเตอรเ์มื�อเลอืกโหมดเนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S) หรอืโหมดปรับการรับแสงเอง (M)

5.

แตะเพื�อล็อกโฟกสั
ปุ่ มจะเปลี�ยนเป็นสสีม้เมื�อล็อกโฟกสั แตะปุ่ มอกีครั �งเพื�อปลดล็อกโฟกสั

6.

แตะเพื�อล็อกการเปิดรับแสง
ปุ่ มจะเปลี�ยนเป็นสสีม้เมื�อการเปิดรับแสงถกูล็อก แตะปุ่ มอกีครั �งเพื�อปลดล็อกการเปิดรับแสง
หากตอ้งการกําหนดฟังกช์นัอื�นใหก้บัปุ่ ม AEL ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่ปุ่ ม AEL]

7.

เมนูฟังกช์นั
แตะเพื�อปรับการตั �งคา่
หากตอ้งการกําหนดหรอืเรยีงลําดบัการตั �งคา่ในเมนูฟังกช์นัอกีครั �ง ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่เมนูฟังกช์ั�น]

8.

ลากสวติชไ์ปทางขวาเพื�อล็อกรายการทางดา้นซา้ยของชอ่งมองภาพและเมนูฟังกช์นั เพื�อป้องกนัการใชง้านโดยไมไ่ดต้ั �งใจ9.

ตวัแสดงโฟกสั/การตั �งคา่การเปิดรับแสง
 (ไอคอนโฟกสัอตัโนมตั)ิ แสดงวา่วตัถอุยูใ่นโฟกสั
 (ไอคอนล็อก AE) แสดงวา่การเปิดรับแสงล็อกอยู่

10.

แตะภาพยอ่เพื�อด ูแชร ์หรอืแกไ้ขภาพถา่ย
แตะ  (ปุ่ มยอ้นกลบั) เพื�อกลบัไปยงัหนา้จอสแตนดบ์าย Photo Pro

11.

แตะเพื�อเปลี�ยนเลนส์12.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมนูฟังกช์นั
การถา่ยภาพนิ�ง
โหมดออโต ้(AUTO)

ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)
เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)

ปรับการรับแสงเอง (M)

บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง
ใชค้า่บนัทกึ (MR)

การจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

หากตอ้งการใชซ้มู ใหแ้ตะ  (ไอคอนเปิดการซมูแบบหมนุ) เลื�อนนิ�วเขา้หากนัหรอืออกจากกนับนชอ่งมองภาพ หรอืใชปุ้่ มปรับ
ระดบัเสยีง
[50 mm] จะสามารถใชไ้ดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลาและความ
พรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร
แตะเพื�อเปลี�ยนคา่รรัูบแสงเมื�อตั �ง [เลนส]์ ไปที� [24 mm]13.
แตะเพื�อแสดงหรอืซอ่นขอ้มลูที�แสดงบนชอ่งมองภาพ
ฮสิโตแกรมหมายถงึการกระจายความสวา่งดว้ยกราฟ
ตวัวดัระดบันํ�าชว่ยใหค้ณุวดัมมุของอปุกรณแ์ละรักษารปูภาพใหอ้ยูใ่นแนวนอนเสมอ หากอปุกรณข์องคณุรับรูว้า่ไดร้ะดบัแลว้ ตวัวดั
ระดบันํ�าจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว
หากตอ้งการปรับแตง่รายการที�แสดงเมื�อแตะ [DISP] ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่ปุ่ ม DISP]

14.

แตะเพื�อปรับการตั �งคา่โดยละเอยีดเพิ�มเตมิ15.

แตะเพื�อสลบัโหมดถา่ยภาพ
หากตอ้งการเลอืกโหมดถา่ยภาพเริ�มตน้เมื�อเปิด Photo Pro ใหแ้ตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [โหมดถา่ยภาพขณะเปิดใช]้ จากนั�น
เลอืกตวัเลอืก

16.
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เมนฟูงักช์นั

การตั �งคา่ที�สามารถปรับไดข้ึ�นอยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

โหมดขบัเคลื�อน
ถา่ยภาพเดี�ยว
การถา่ยภาพตอ่เนื�อง: สงู: ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะที�คณุกดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้ความเร็วสงูสดุ 20 ภาพตอ่วนิาที
การถา่ยภาพตอ่เนื�อง: ตํ�า: ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องขณะที�คณุกดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้ความเร็วสงูสดุ 10 ภาพตอ่วนิาที
ต ั�งเวลา: 3 วนิาท ี/ ต ั�งเวลา: 10 วนิาที

1.

โหมดโฟกสั
AF คร ั�งเดยีว: เมื�อคณุกดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งและกลอ้งโฟกสัไปที�วตัถ ุโฟกสัจะยงัคงล็อกอยูจ่นกระทั�งคณุหยดุกดปุ่ มกลอ้งลงครึ�ง
หนึ�ง ใช ้[AF ครั�งเดยีว] เมื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหว
AF ตอ่เนื�อง: กลอ้งจะโฟกสัตอ่ไปขณะที�กดปุ่ มกลอ้งคา้งไวค้รึ�งหนึ�ง ใช ้[AF ตอ่เนื�อง] เมื�อวตัถเุคลื�อนไหว
โฟกสัดว้ยตวัเอง: ปรับโฟกสัดว้ยตวัเองโดยใชแ้ถบเลื�อนที�แสดงใตเ้มนูฟังกช์นั หากคณุไมส่ามารถโฟกสัไปที�วตัถทุี�ตอ้งการโดย
ใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิใหใ้ชก้ารปรับโฟกสัดว้ยตวัเอง

2.

พื�นที�โฟกสั
กวา้ง: โฟกสัไปที�ระยะทั �งหมดของหนา้จอโดยอตัโนมตัิ
กึ�งกลาง: โฟกสัไปที�วตัถตุรงกลางภาพโดยอตัโนมตัิ

3.

คา่การเปิดรบัแสง
ปรับคา่การเปิดรับแสงในโหมดเนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S) และโหมดปรับการรับแสงเอง (M) โดยใชปุ้่ มหมนุ

4.

ความไว ISO
ตั �งคา่ความไวแสง ISO โดยอตัโนมตั ิ(AUTO) หรอืดว้ยตวัเอง ความไวตอ่แสงจะแสดงดว้ยคา่ ISO (ดชันรัีบแสงที�แนะนํา) โดยใช ้
ปุ่ มหมนุ ยิ�งตวัเลขสงูขึ�น ความไวแสงยิ�งสงู

5.

โหมดวดัแสง
หลายจดุ: วดัแสงในแตล่ะบรเิวณหลงัจากแบง่พื�นที�ทั �งหมดออกเป็นหลายพื�นที� แลว้ระบกุารรับแสงที�เหมาะสมของทั �งภาพ (การวดั
แสงแบบหลายรปูแบบ)
กลางภาพ: วดัความสวา่งเฉลี�ยของทั �งหนา้จอ โดยเนน้ที�บรเิวณกลางหนา้จอ (การวดัแสงแบบเฉลี�ยกลางภาพ)
จดุเดยีว: วดัแสงภายในวงกลมการวดัแสงเทา่นั�น

6.

โหมดแฟลช
อตัโนมตั ิ/ เปิดแฟลช / การลดจดุตาแดง / ปิด / ไฟฉาย

7.

อณุหภมูสิ ี8.
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หากตอ้งการกาํหนดหรอืเรยีงลาํดบัการต ั�งคา่ในเมนฟูงักช์นัอกีคร ั�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M
การถา่ยภาพนิ�ง
ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)

เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)
ปรับการรับแสงเอง (M)

ถา่ยภาพตอ่เนื�อง
การตั �งเวลาเอง
การตั �งคา่โฟกสัโดยการสมัผัสชอ่งมองภาพ
การใชแ้ฟลช
AF ใบหนา้/ดวงตา (ภาพนิ�ง/วดิโีอ)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

อตัโนมตั ิ/ แสงแดดมเีมฆ / แสงแดดกลางวนั / แสงหลอดฟลอูอเรสเซนต ์/ แสงหลอดไฟฟ้า / แสงแดดในรม่: ปรับโทนสตีามแหลง่
กําเนดิแสงที�เลอืกซึ�งสอ่งสวา่งวตัถ ุ(สมดลุแสงขาวที�กําหนดไวล้ว่งหนา้) หากตอ้งการปรับโทนสอียา่งละเอยีด ใหแ้ตะ [ปรับ] เพื�อ
แสดงหนา้จอปรับโดยละเอยีด จากนั�นยา้ยจดุสสีม้ไปยงัตําแหน่งที�ตอ้งการ หลงัจากปรับแลว้ ใหแ้ตะ  (ปุ่ มปิด)
กาํหนดเอง 1 / กาํหนดเอง 2 / กาํหนดเอง 3: บนัทกึสขีาวพื�นฐานภายใตส้ภาพแสงของสภาพแวดลอ้มในการถา่ยภาพ หาก
ตอ้งการปรับสขีาวพื�นฐาน ใหเ้ลอืกรายการใดรายการหนึ�ง แลว้แตะ [ปรับใช]้ จากนั�นทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

AF ใบหนา้/ดวงตา
เปิด / ปิด
กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาของคนและสตัว ์และโฟกสัที�ใบหนา้หรอืดวงตาโดยอตัโนมตัิ

9.

รปูแบบไฟล์
RAW: ไมม่กีารประมวลผลทางดจิทิลักบัไฟลร์ปูแบบนี� เลอืกรปูแบบนี�เพื�อประมวลผลภาพบนคอมพวิเตอรเ์พื�อวตัถปุระสงคร์ะดบัมอื
อาชพี
RAW และ JPEG: ภาพ RAW และภาพ JPEG จะถกูสรา้งขึ�นพรอ้มกนั เหมาะเมื�อคณุตอ้งการไฟลภ์าพสองไฟล ์คอื JPEG ในการ
ด ูและ RAW ในการแกไ้ข
JPEG: ภาพจะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG

10.

อตัราสว่นภาพ (ขนาดภาพ)
ขนาดภาพจะแสดงตามอตัราสว่นภาพ
4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

11.

ตวัเพิ�มประสทิธภิาพชว่งการรบัแสง (DRO) / ออโต ้HDR
ตวัเพิ�มประสทิธภิาพชว่งการรบัแสง: ปรับความสวา่งและการไลแ่สงใหเ้หมาะสมโดยวเิคราะหค์วามเปรยีบตา่งระหวา่งวตัถกุบัพื�น
หลงัจากภาพเดยีว
ออโต ้HDR: ปรับความสวา่งและการไลแ่สงใหเ้หมาะสมโดยซอ้นภาพหลายภาพที�ถา่ยดว้ยการใชก้ารเปิดรับแสงที�ตา่งกนั

12.

แตะ [MENU] > [การตดิตั �ง] > [การปรับแตง่เมนูฟังกช์ั�น]1.
ทําตามคําแนะนําในหนา้จอ2.
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การถา่ยภาพนิ�ง

เปิด Photo Pro

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอน Photo Pro)
กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ
แตะ  (ไอคอนกลอ้ง) คา้งไวจ้ากหนา้จอขณะล็อก
กดปุ่ มเปิดปิดสองครั �ง คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [ระบบ] > [ทา่ทางสมัผัส] > [ขา้มไปที�กลอ้ง] จากนั�นแตะสวติชเ์พื�อเปิดใช ้
งานฟังกช์นั

1

เลอืกโหมดถา่ยภาพ

AUTO (โหมดออโต)้: Photo Pro จะกําหนดคา่การตั �งคา่อยา่งเหมาะสมเพื�อใหค้ณุสามารถถา่ยภาพวตัถใุดก็ไดใ้หอ้อกมาสวย
ในทกุสภาวะ
P (ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั)ิ: คณุสามารถถา่ยภาพดว้ยการปรับการรับแสงโดยอตัโนมตั ิ(ทั �งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง)
S (เนน้ความเร็วชตัเตอร)์: คณุสามารถถา่ยภาพวตัถทุี�เคลื�อนไหวรวดเร็วและอื�น ๆ ดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ี�คณุปรับเองได ้(คา่
ISO จะถกูปรับโดยอตัโนมตั)ิ
M (ปรับการรับแสงเอง): คณุสามารถถา่ยภาพดว้ยความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่ ISO ที�ตอ้งการ
MR (ใชค้า่บนัทกึ): คณุสามารถบนัทกึโหมดหรอืการตั �งคา่ที�ใชบ้อ่ยไวล้ว่งหนา้ไดแ้ละเรยีกใชง้านอกีครั �งเมื�อถา่ยภาพ เลอืก
[MR] แลว้แตะ [กําหนด] เพื�อใชก้ารตั �งคา่ที�แสดงใน [ใชค้า่การตั �งคา่กลอ้ง]

2

ปรบัการต ั�งคา่3

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั4
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หมายเหตุ
ไมม่ปีุ่ มชตัเตอรบ์นหนา้จอสแตนดบ์าย Photo Pro เมื�อตั �งโหมดถา่ยภาพเป็นโหมด AUTO/P/S/M ใหใ้ชปุ้่ มกลอ้งในอปุกรณ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
โหมดออโต ้(AUTO)
ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)

เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)

ปรับการรับแสงเอง (M)
บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง
ใชค้า่บนัทกึ (MR)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

โหมดออโต ้(AUTO)

กลอ้งจะตรวจจับประเภทของฉากและเงื�อนไข จากนั�นถา่ยภาพดว้ยการตั �งคา่ที�ปรับโดยอตัโนมตั ิลดจดุรบกวน และป้องกนัอาการกลอ้ง
สั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

เมนูฟังกช์นั
บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [AUTO] (โหมดออโต)้1

เล็งกลอ้งไปที�วตัถุ

เมื�อกลอ้งจดจําฉากแลว้ ไอคอนของฉากที�ไดรั้บการจดจําจะปรากฏบนหนา้จอ

2

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั3

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ต ั�งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)

กลอ้งจะปรับรับแสงโดยอตัโนมตั ิ(ทั �งความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง) และคณุสามารถตั �งคา่ฟังกช์นัถา่ยภาพอื�น ๆ ไดต้ามตอ้งการ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

เมนูฟังกช์นั
บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [P] (ต ั�งโปรแกรมอตัโนมตั)ิ1

ต ั�งคา่ฟงักช์นัถา่ยภาพเป็นการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ2

ปรบัคา่การเปิดรบัแสง (EV) โดยใชปุ้่ มหมนุ3

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั4

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)

คณุสามารถถา่ยภาพวตัถทุี�เคลื�อนไหวไดห้ลายวธิ ีโดยปรับความเร็วชตัเตอร ์ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถถา่ยภาพไดใ้นทนัททีี�วตัถุ
เคลื�อนไหวดว้ยชตัเตอรค์วามเร็วสงู หรอืเป็นภาพการเคลื�อนไหวตอ่เนื�องดว้ยชตัเตอรค์วามเร็วชา้

คาํแนะนํา

ใชข้าตั �งกลอ้งเพื�อป้องกนัอาการกลอ้งสั�นเมื�อเลอืกความเร็วชตัเตอรช์า้

เมื�อคณุถา่ยภาพกฬีาในรม่ ใหต้ั �งคา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

เมนูฟังกช์นั
บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [S] (เนน้ความเร็วชตัเตอร)์1

ต ั�งคา่ฟงักช์นัถา่ยภาพเป็นการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ2

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ ี�ตอ้งการโดยใชปุ้่ มหมนุ3

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั4

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ5

168



คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ปรบัการรบัแสงเอง (M)

คณุสามารถถา่ยภาพดว้ยการตั �งคา่รับแสงที�ตอ้งการโดยปรับทั �งความเร็วชตัเตอรแ์ละความไวแสง ISO คณุยงัสามารถถา่ยภาพการ
เคลื�อนไหวตอ่เนื�องของวตัถทุี�เคลื�อนที�โดยเปิดหนา้กลอ้งรับแสงนาน ๆ ไดด้ว้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

เมนูฟังกช์นั
บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [M] (ปรบัการรบัแสงเอง)1

ต ั�งคา่ฟงักช์นัถา่ยภาพเป็นการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ2

เลอืกความเร็วชตัเตอรแ์ละความไวแสง ISO ที�ตอ้งการ3

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั4

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

บนัทกึต ั�งคา่กลอ้ง

ชว่ยใหค้ณุบนัทกึโหมดและการตั �งคา่ตา่ง ๆ ที�ใชบ้อ่ย สามารถเรยีกใชก้ารตั �งคา่ที�บนัทกึไวโ้ดยเปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [MR] (ใชค้า่
บนัทกึ)

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเปลี�ยนการตั �งคา่ที�บนัทกึไว ้ใหทํ้าซํ�าขั �นตอนโดยเริ�มจากขั �นตอนที� 1

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
โหมดออโต ้(AUTO)

ตั �งโปรแกรมอตัโนมตั ิ(P)

เนน้ความเร็วชตัเตอร ์(S)
ปรับการรับแสงเอง (M)

ใชค้า่บนัทกึ (MR)

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ปรบัการต ั�งคา่ในโหมด AUTO/P/S/M1

แตะ [MENU] > [การถา่ย] > [บนัทกึต ั�งคา่กลอ้ง]2

ยนืยนัการต ั�งคา่ จากน ั�นแตะ [บนัทกึ]

หากตอ้งการเปลี�ยนการตั �งคา่ ใหแ้ตะ [ยกเลกิ] จากนั�นทําซํ�าขั �นตอนโดยเริ�มจากขั �นตอนที� 1

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ใชค้า่บนัทกึ (MR)

ชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพดว้ยการตั �งคา่ถา่ยภาพที�เรยีกใช ้คณุสามารถบนัทกึโหมดและการตั �งคา่ตา่ง ๆ ที�ใชบ้อ่ยดว้ย [บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
บนัทกึตั �งคา่กลอ้ง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปลี�ยนโหมดถา่ยภาพเป็น [MR] (ใชค้า่บนัทกึ)1

เลอืก [กาํหนด] เพื�อใชก้ารต ั�งคา่ที�เรยีกใช้2

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั3

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

คณุสามารถถา่ยภาพนิ�งอยา่งตอ่เนื�องและคน้หาภาพที�ดทีี�สดุ

หมายเหตุ

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ฟังกช์นั [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง] และ [โหมดโฟกสั] จะใชง้านไดข้ณะใชก้ลอ้งหลกัในโหมดภาพถา่ย

การเปิดหรอืปิดใชฟ้งักช์นั [ถา่ยภาพตอ่เนื�อง]

วธิเีลอืกวธิโีฟกสัตามการเคลื�อนไหวของวตัถุ

การถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�อง

วธิเีลอืกภาพที�ดที ี�สดุ

แตะปุ่ มโหมดขบัเคลื�อน แลว้เลอืกตวัเลอืก
โหมด BASIC (พื�นฐาน)

[การถา่ยภาพตอ่เนื�อง: สงู]: ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องดว้ยความเร็วสงู
[การถา่ยภาพตอ่เนื�อง: ตํ�า]: ถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื�องดว้ยความเร็วตํ�า
[ถา่ยภาพเดี�ยว]: ถา่ยภาพเดี�ยว

1.

แตะ  (ปุ่ มปิด) เพื�อปิดเมนู
คณุยงัสามารถปิดเมนูไดโ้ดยแตะที�ชอ่งมองภาพ

2.

แตะ [MENU]1.

คน้หาแลว้แตะ [โหมดโฟกสั] จากนั�นเลอืกตวัเลอืก

[AF ครั�งเดยีว]: กลอ้งจะล็อกโฟกสัเมื�อปรับโฟกสัเสร็จสิ�นแลว้ ใช ้[AF ครั�งเดยีว] เมื�อวตัถไุมเ่คลื�อนไหว
[AF ตอ่เนื�อง]: กลอ้งจะโฟกสัตอ่ไปขณะที�กดปุ่ มกลอ้ง (หรอืขณะที�กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวใ้นโหมด BASIC (พื�นฐาน)) ใช ้[AF ตอ่
เนื�อง] เมื�อวตัถเุคลื�อนไหว

2.

ปิดเมนู
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3.

แตะปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวใ้นโหมด BASIC (พื�นฐาน) หรอืกดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้
จํานวนรปูภาพที�ถา่ยจะแสดงอยูใ่นชอ่งมองภาพ

1.

ปลอ่ยปุ่ มชตัเตอรห์รอืปุ่ มกลอ้ง
บนัทกึภาพถา่ยทั �งหมด

2.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งเวลาเอง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะภาพยอ่เพื�อดภูาพ1.

เลื�อนดภูาพที�ถา่ย แลว้เลอืกภาพที�ตอ้งการบนัทกึ2.

แตะ  (ไอคอนถา่ยภาพตอ่เนื�อง) จากนั�นเลอืกตวัเลอืก3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งเวลาเอง

ใชก้ารตั �งเวลาถา่ยภาพเพื�อใหม้เีวลาในการเตรยีมการถา่ยภาพนานขึ�น ฟังกช์นันี�ยงัชว่ยใหอ้ปุกรณน์ิ�งและหลกีเลี�ยงภาพเบลอไดด้ว้ย

คาํแนะนํา
หากตอ้งการยกเลกิการตั �งเวลา ใหแ้ตะปุ่ มโหมดขบัเคลื�อน จากนั�นเลอืก [ถา่ยภาพเดี�ยว]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะปุ่ มโหมดขบัเคลื�อน จากน ั�นเลอืก [ต ั�งเวลา: 10 วนิาท]ี หรอื [ต ั�งเวลา: 3 วนิาท]ี เป็นระยะเวลาถอยหลงั

โหมด BASIC (พื�นฐาน)

1

แตะ  (ปุ่ มปิด) เพื�อปิดเมนู

คณุยงัสามารถปิดเมนูไดโ้ดยแตะที�ชอ่งมองภาพ

2

กดปุ่ มกลอ้ง (หรอืแตะปุ่ มชตัเตอรใ์นโหมด BASIC (พื�นฐาน))

กลอ้งจะสง่เสยีงเตอืนถี� ๆ ตามเวลานับถอยหลงัจนกวา่จะถา่ยภาพเสร็จ

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชแ้ฟลช

ใชแ้ฟลชตามลกัษณะวตัถแุละสภาวะแสง

หมายเหตุ
ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) การตั �งคา่ที�ใชไ้ดจ้ะขึ�นอยูก่บัโหมดการจับภาพ โหมดภาพถา่ย และโหมดวดิโีอ

คาํแนะนํา
หากพื�นหลงัสวา่งกวา่วตัถ ุใหใ้ช ้เปิดแฟลช ลบเงามดืที�ไมต่อ้งการ

ลองถา่ยภาพทั �งโดยใชแ้ฟลชและไมใ่ชแ้ฟลช แมจ้ะมแีสงนอ้ยก็ตาม เนื�องจากบางครั �งคณุภาพที�ไดจ้ะดกีวา่การใชแ้ฟลช

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะไอคอนแฟลช เชน่  (ไอคอนแฟลชอตัโนมตั)ิ1

เปลี�ยนการต ั�งคา่แฟลช หากจาํเป็น2

175



คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การจดจาํฉากและเงื�อนไข

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) และโหมด AUTO (อตัโนมตั)ิ กลอ้งจะตรวจจับประเภทของฉากและเงื�อนไข เชน่ อาหาร บคุคล ทวิทศัน์
กลางคนื ฯลฯ และจะถา่ยภาพนิ�งดว้ยการตั �งคา่ที�ปรับโดยอตัโนมตัิ

การจดจาํฉาก

เมื�อกลอ้งจดจําฉากบางฉาก ไอคอนและคําแนะนําตอ่ไปนี�จะแสดงขึ�น

การจดจาํเง ื�อนไข

เมื�อกลอ้งจดจําเงื�อนไขตา่ง ๆ ไอคอนตอ่ไปนี�จะแสดงขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

ไอคอน คาํแนะนํา

อาหาร

มาโคร

ภาพซอฟท์

ทารก

ภาพบคุคลยอ้นแสง

แสงพื�นหลงั

บคุคลกลางคนื

ทวิทศันก์ลางคนื

แสงนอ้ย

ววิ

สปอตไลท์

เอกสาร

ไอคอน เงื�อนไข

การเคลื�อนไหว

การเดนิ

ขาตั �งกลอ้ง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่โฟกสัโดยการสมัผสัชอ่งมองภาพ

คณุสามารถเลอืกวตัถทุี�จะโฟกสัไดโ้ดยแตะที�วตัถนัุ�นในชอ่งมองภาพ หลงัจากระบตํุาแหน่งที�ตอ้งการจะโฟกสัแลว้ ใหก้ดปุ่ มกลอ้งลงครึ�ง
หนึ�งเพื�อปรับโฟกสั แลว้ถา่ยภาพนิ�ง
เมื�อคณุสมัผัสชอ่งมองภาพ มหีลายตวัเลอืกที�กลอ้งจะปรับโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ฟังกช์นั [แตะเพื�อปรับ] จะใชง้านไดข้ณะใชก้ลอ้งหลกัในโหมดภาพถา่ย

คาํแนะนํา
คณุสามารถเปลี�ยนสขีองกรอบโฟกสัได ้เมื�อตั �งคา่ [แตะเพื�อปรับ] ไปที� [ออโตโ้ฟกสั] หรอื [โฟกสัและความสวา่ง] แตะ [MENU] คน้หาแลว้แตะ [สี
บรเิวณปรับโฟกสั] จากนั�นเลอืกตวัเลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ถา่ยภาพตอ่เนื�อง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [แตะเพื�อปรบั] จากน ั�นเลอืก [ออโตโ้ฟกสั] หรอื [โฟกสัและความสวา่ง]

ออโตโ้ฟกสั: โฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ระบโุดยอตัโนมตัิ
โฟกสัและความสวา่ง: โฟกสัไปยงัตําแหน่งที�ระบแุละปรับความสวา่งโดยอตัโนมตัิ

2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3

แตะวตัถทุ ี�จะโฟกสัในชอ่งมองภาพ

หากตอ้งการยกเลกิการโฟกสั ใหแ้ตะ  (ปุ่ มยกเลกิการโฟกสั)

4

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั5

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ (หรอืแตะปุ่ มชตัเตอรใ์นโหมด BASIC (พื�นฐาน))6

178



คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

AF ใบหนา้/ดวงตา (ภาพนิ�ง/วดิโีอ)

กลอ้งสามารถตรวจจับใบหนา้หรอืดวงตาของคนและสตัว ์และจะโฟกสัที�ดวงตานั�นโดยอตัโนมตั ิ(Eye AF)
หากตอ้งการเปลี�ยนเป้าหมายโฟกสั ใหแ้ตะใบหนา้ของวตัถทุี�ตอ้งการจะโฟกสั

หมายเหตุ

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ฟังกช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา] ในโหมดวดิโีอจะสามารถใชง้านไดผ้า่นการอปัเดตซอฟตแ์วร ์การเริ�มใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นก
ระบวนการตามระยะเวลา ดงันั�นชว่งเวลาและความพรอ้มใหบ้รกิารจะแตกตา่งไปตามตลาดและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ฟังกช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา] จะใชง้านไดข้ณะใชก้ลอ้งหลกั

การเปิดใชฟ้งักช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา]

คาํแนะนํา
เมื�อเลอืกโหมดวดิโีอในโหมด BASIC (พื�นฐาน) คณุสามารถเปิดหรอืปิดฟังกช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา] ไดโ้ดยแตะ  (ปุ่ ม AF ใบหนา้/ดวงตา)
แมกํ้าลงับนัทกึอยู่

การถา่ยภาพโดยใชฟ้งักช์นั [AF ใบหนา้/ดวงตา]

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1.

คน้หาแลว้แตะ [AF ใบหนา้/ดวงตา] > [เปิด]2.

ปิดเมนู
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3.

เล็งกลอ้งไปที�วตัถุ
เมื�อกลอ้งตรวจพบใบหนา้บคุคลหรอืสตัว ์กรอบคน้หาภาพจะปรากฏขึ�น

1.

แตะใบหนา้ที�ตอ้งการจะโฟกสั2.

กดปุ่ มกลอ้งลงครึ�งหนึ�งเพื�อโฟกสั
กลอ้งจะโฟกสัไปที�ดวงตาขา้งใดขา้งหนึ�งดว้ยกรอบสเีขยีว

3.

กดปุ่ มกลอ้งลงจนสดุ (หรอืแตะปุ่ มชตัเตอรใ์นโหมด BASIC (พื�นฐาน))4.
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การทาํใหโ้ทนสผีวินุม่นวลขึ�น

คณุสามารถถา่ยภาพดว้ยโทนสผีวิที�นุ่มนวลขึ�น

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [ลกูเลน่ปรบัผวินวล] > [เปิด]2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การตดิตามวตัถุ

กลอ้งสามารถตรวจจับและตดิตามวตัถเุคลื�อนไหวได ้

หมายเหตุ

ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) ฟังกช์นั [แตะเพื�อปรับ] จะใชง้านไดข้ณะใชก้ลอ้งหลกัในโหมดภาพถา่ย

การเปิดใชฟ้งักช์นั [การตดิตามวตัถ]ุ

การถา่ยภาพโดยใชฟ้งักช์นั [การตดิตามวตัถ]ุ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1.

คน้หาแลว้แตะ [แตะเพื�อปรับ] > [การตดิตามวตัถ]ุ2.

ปิดเมนู
บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3.

เลอืกวตัถทุี�ตอ้งการตดิตามโดยแตะวตัถนัุ�นในชอ่งมองภาพ
หากตอ้งการยกเลกิการตดิตาม ใหแ้ตะ  (ปุ่ มยกเลกิการตดิตาม)

1.

กดปุ่ มกลอ้ง (หรอืแตะปุ่ มชตัเตอรใ์นโหมด BASIC (พื�นฐาน))2.
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งคา่ โหมดแอดออน Transfer & Tagging

เมื�อใชแ้อป Transfer & Tagging add-on คณุสามารถเพิ�มเมตาดาตา้ IPTC ใหก้บัภาพที�ถา่ยโดยอปุกรณข์องคณุ รวมทั �งใสคํ่าบรรยาย
ภาพ และอื�น ๆ ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัแอป Transfer & Tagging add-on ไดท้ี� https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/

หมายเหตุ
ในโหมด BASIC (พื�นฐาน) คณุไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่เนื�องหรอืถา่ยภาพดว้ยเอฟเฟกตเ์บลอฉากหลงัเมื�อ โหมดแอดออน Transfer & Tagging
เปิดอยู่

ตั �งอปุกรณใ์หเ้ชื�อมตอ่กบักลอ้งหรอืคอมพวิเตอร ์โดยใชแ้อป Transfer & Tagging add-on เพื�อเปิด โหมดแอดออน Transfer & Tagging

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [โหมดแอดออน Transfer & Tagging] > [เปิด]2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

ที�เก็บขอ้มลู

คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะจัดเก็บภาพนิ�งและวดิโีอในที�เก็บขอ้มลูภายในของอปุกรณห์รอืในการด์ SD

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [ที�เก็บขอ้มลู] จากน ั�นเลอืกตวัเลอืก2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใสแ่ท็กที�ต ั�ง

คณุสามารถบนัทกึภาพนิ�งและวดิโีอพรอ้มใสตํ่าแหน่งที�ถา่ยได ้ซึ�งเรยีกวา่การใสแ่ท็กที�ตั �ง โดยตวัเลอืกการใสแ่ท็กที�ตั �งในภาพนิ�งและ
วดิโีอนี�จะทํางานไดต้อ่เมื�อเปิดใชเ้ครอืขา่ยไรส้ายและฟังกช์นั GPS ไว ้

ไอคอนแสดงสถานะการใสแ่ท็กที�ต ั�ง
 (ไอคอนตอ้งใช ้GPS): บนัทกึตําแหน่งทางภมูศิาสตรแ์ลว้

 (ไอคอนไมพ่บ GPS): ไมพ่บตําแหน่งทางภมูศิาสตร์

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [บนัทกึตาํแหนง่ที�ต ั�ง] > [เปิด]2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

เสน้ตาราง

คณุสามารถใช ้“กฎสามสว่น” และจัดวางวตัถสํุาคญัตามแนวเสน้ตารางหรอืจดุตดัของเสน้ดว้ยเสน้ตารางได ้ลองเปลี�ยนมมุของวตัถโุดย
ไมจํ่าเป็นตอ้งใหอ้ยูก่ลางภาพเสมอไป ภาพถา่ยและวดิโีอก็จะดนู่าสนใจมากขึ�น

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [เสน้ตาราง] > [เปิด]2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

วธิตีา่งๆ ในการใชปุ้่ มปรบัระดบัเสยีง

คณุสามารถเปลี�ยนวธิใีชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงได ้

การต ั�งคา่ปุ่ มปรบัระดบัเสยีง
ยอ่/ขยาย: ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเพื�อซมูเขา้หรอืออก
ระดบัเสยีง: ปิดใชง้านปุ่ มปรับระดบัเสยีงเมื�อใชก้ลอ้ง
ชตัเตอร:์ ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงเป็นปุ่ มชตัเตอรเ์พื�อถา่ยภาพนิ�งและวดิโีอ
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แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [ใชปุ้่ มระดบัเสยีงเป็น] จากน ั�นเลอืกตวัเลอืก2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

สญัญาณเสยีง

คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใหก้ลอ้งสง่เสยีงหรอืไม ่เชน่ เสยีงชตัเตอร ์เสยีงเมื�อเริ�มตน้และสิ�นสดุการบนัทกึวดิโีอ และเสยีงเตอืนเวลานับ
ถอยหลงัเมื�อใชก้ารตั �งเวลาถา่ยภาพ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU]1

คน้หาแลว้แตะ [สญัญาณเสยีง] จากน ั�นเลอืกตวัเลอืก2

ปิดเมนู

บนัทกึการตั �งคา่แลว้

3
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอรไ์ปยงัอปุกรณข์องคณุ

คณุสามารถโอนเพลงจากคอมพวิเตอรไ์ปยงัอปุกรณไ์ดส้องวธิ ีดงันี�

ใชส้าย USB เชื�อมตอ่อปุกรณก์บัคอมพวิเตอร ์เลอืก [การถา่ยโอนไฟล]์ ในอปุกรณข์องคณุ แลว้คดัลอกและวาง หรอืลากและวาง
ไฟลโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์
ในคอมพวิเตอร ์ใหบ้นัทกึไฟลส์ื�อของคณุโดยใช ้Google ไดรฟ์ จากนั�นซงิโครไนซข์อ้มลูในอปุกรณข์องคณุโดยการล็อกอนิบญัชี
Google

หมายเหตุ
แอปพลเิคชนัเพลงอาจไมร่องรับไฟลเ์พลงบางรปูแบบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่อปุกรณก์บัอปุกรณเ์สรมิ USB

การตั �งคา่บญัช ีGoogle ในอปุกรณ์
การฟังเพลง
คณุสมบตัขิองแอปพลเิคชนัเพลง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การฟงัเพลง

ใชแ้อปพลเิคชนัเพลงเพื�อฟังเพลงโปรด

ภาพรวมโปรแกรมเลน่เพลง

หนา้จอหลกัของเพลง

ยอ่โปรแกรมเลน่แบบเต็มหนา้จอลง1.
คน้หาเพลงทั �งหมดที�บนัทกึไวใ้นอปุกรณข์องคณุ2.
ดคูวิการเลน่3.
ดตูวัเลอืกเพิ�มเตมิ4.
ภาพหนา้ปกอลับั �ม (ถา้ม)ี5.
เพิ�มหรอืลบเพลงในรายการโปรด6.
เวลาที�ผา่นไปแลว้ของเพลงปัจจบุนั7.
เพิ�มเพลงในรายการเพลง8.
ตวัแสดงความคบืหนา้ – ลากหรอืแตะเสน้เพื�อเดนิหนา้หรอืถอยหลงั9.
ความยาวของเพลงปัจจบุนั10.
เลน่เพลงที�ฟังอยูห่รอืเพลงทั �งหมดในควิเพลงซํ�าอกีครั �ง11.
แตะเพื�อไปยงัเพลงถดัไปในควิเลน่ แตะคา้งไวเ้พื�อเรง่เพลงที�เลน่อยูใ่หไ้ปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว12.
เลน่หรอืหยดุเพลงชั�วคราว13.
แตะเพื�อไปยงัชว่งเริ�มตน้ของเพลงปัจจบุนั แตะคา้งไวเ้พื�อกรอกลบัเพลงปัจจบุนั14.
สลบัเพลงในควิการเลน่15.
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หมายเหตุ
คณุอาจไมส่ามารถเลน่เพลงที�มลีขิสทิธิ�คุม้ครองได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโอนเพลงจากคอมพวิเตอรไ์ปยงัอปุกรณข์องคณุ
คณุสมบตัขิองแอปพลเิคชนัเพลง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปิดเมนูเพลง1.
เลื�อนขึ�นหรอืลงเพื�อดเูนื�อหา2.
แตะเพื�อเริ�มเลน่เพลงในควิเพลง3.
เลน่เพลงทั �งหมดในโหมดสุม่4.
ไปยงัหนา้จอโปรแกรมเลน่เพลง5.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

คณุสมบตัขิองแอปพลเิคชนัเพลง

สว่นนี�จะอธบิายคณุสมบตัทิี�มปีระโยชนเ์มื�อใชแ้อปพลเิคชนัเพลง

การแกไ้ขขอ้มลูเพลง

การเลน่เพลงในเบื�องหลงั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การโอนเพลงจากคอมพวิเตอรไ์ปยงัอปุกรณข์องคณุ
การฟังเพลง

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ในขณะที�กําลงัเลน่เพลงในแอปพลเิคชนัเพลง ใหแ้ตะปกอลับั �มในหนา้จอเครื�องเลน่เพลง แลว้แตะ [แกไ้ขขอ้มลูเพลง]1.
แกไ้ขขอ้มลูตามตอ้งการ2.
หากตอ้งการตั �งภาพหนา้ปกอลับั �ม ใหแ้ตะ  (ไอคอนแกไ้ข) > [ตั �งคา่ภาพ]3.
เมื�อคณุทําเสร็จแลว้ ใหแ้ตะ [บนัทกึ]4.

เมื�อกําลงัเลน่เพลง ใหแ้ตะ  (ปุ่ มหนา้หลกั) เพื�อไปยงัหนา้จอหลกั
แอปเพลงจะยงัคงเลน่อยูเ่บื�องหลงั
หากตอ้งการเปิดแอปเพลงอกีครั �ง ใหล้ากแถบสถานะลงดา้นลา่งแลว้แตะการแจง้เตอืนเพลง หรอืคน้หาแลว้แตะ  (ไอคอนเพลง)

1.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การสะทอ้นหนา้จออปุกรณบ์นหนา้จอทวีโีดยไมต่อ้งใชส้าย

หากทวีหีรอืจอแสดงผลขนาดใหญอ่ื�น ๆ รองรับการสะทอ้นหนา้จอ คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัเนื�อหาจากอปุกรณข์องคณุบนทวีหีรอื
จอแสดงผลโดยไมต่อ้งใชส้ายเชื�อมตอ่

การสะทอ้นหนา้จออปุกรณบ์นทวีที ี�รองรบั

คณุสามารถใชค้ณุสมบตั ิการสะทอ้นหนา้จอ เพื�อสะทอ้นหนา้จออปุกรณข์องคณุบนทวีหีรอืจอแสดงผลขนาดใหญจ่ออื�นโดยไมต่อ้งใช ้
สายเชื�อมตอ่
เทคโนโลย ีWi-Fi Direct® จะสรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายระหวา่งอปุกรณส์องเครื�อง ดงันั�นคณุจงึนั�งดภูาพโปรดของคณุไดอ้ยา่งสบายใจ
คณุยงัสามารถใชค้ณุสมบตันิี�ในการฟังเพลงจากอปุกรณข์องคณุโดยใชลํ้าโพงของทวีี

วธิหียดุการสะทอ้นหนา้จอระหวา่งอปุกรณ์

หมายเหตุ

สามารถใชง้านฟังกช์นันี�กบัทวีทีี�รองรับคณุสมบตักิารสะทอ้นหนา้จอ

เมื�อใชก้ารสะทอ้นหนา้จอ อยา่บงับรเิวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอปุกรณข์องคณุ

เมื�อใช ้การสะทอ้นหนา้จอ บางครั �งคณุภาพของภาพอาจไดรั้บผลกระทบทางลบหากมกีารรบกวนจากเครอืขา่ย Wi-Fi อื�น ๆ

คาํแนะนํา
คณุยงัสามารถหยดุการสะทอ้นหนา้จอไดโ้ดยแตะการแจง้เตอืนในแถบสถานะของอปุกรณ์ ลากแถบสถานะลงดา้นลา่ง แลว้แตะ  (ไอคอน
ขยายเพิ�ม) จากนั�นแตะ [ตดัการเชื�อมตอ่] > [ตกลง]

แตะ  (ไอคอนเพิ�มเตมิ) สําหรับตวัเลอืกเพิ�มเตมิ

การสะทอ้นหนา้จออปุกรณบ์นทวีขีณะใชแ้อปที�เขา้กนัไดก้บั Chromecast

คณุสามารถสะทอ้นหนา้จออปุกรณบ์นทวีขีณะใชแ้อปที�เขา้กนัไดก้บั Chromecast เชน่ YouTube
แตะปุ่ มแคสตบ์นหนา้จอแอป แลว้เลอืกทวีเีพื�อสะทอ้นหนา้จออปุกรณบ์นทวี ีโดยอปุกรณแ์ละทวีตีอ้งเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
เดยีวกนั
ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิใน Google Cast Help ไดท้ี� support.google.com/

คาํแนะนํา
คณุอาจตอ้งเขา้สูร่ะบบแอปในทวีดีว้ยบญัช ีGoogle เดยีวกบัที�ใชใ้นอปุกรณ ์ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแอปที�ใช ้

ทวี:ี ทําตามคําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชโ้ทรทศันเ์พื�อเปิดฟังกช์นัการสะทอ้นหนา้จอ1.
อปุกรณข์องคณุ: คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [คา่กําหนดการเชื�อมตอ่] > [การสะทอ้นหนา้จอ]2.
แตะ [เริ�ม]3.
แตะ [ตกลง] แลว้เลอืกอปุกรณ์4.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [คา่กําหนดการเชื�อมตอ่] > [การสะทอ้นหนา้จอ]1.
แตะ [ตดัการเชื�อมตอ่] จากนั�นแตะ [ตกลง]2.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวม
เมนูการตั �งคา่
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเชื�อมตอ่อปุกรณก์บัอปุกรณเ์สรมิ USB

คณุสามารถใชอ้ะแดปเตอรโ์ฮสต ์USB เพื�อเชื�อมตอ่อปุกรณข์องคณุกบัอปุกรณเ์สรมิ USB เชน่ อปุกรณ์ USB เก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่หู
ฟัง อปุกรณค์วบคมุเกม แป้นพมิพ ์USB และเมาส ์USB ได ้

คา่กาํหนด USB 
ควบคมุ USB โดย: คณุสามารถเลอืกวา่ไดอ้ปุกรณใ์ดที�จะควบคมุอปุกรณอ์ื�นระหวา่ง อปุกรณข์องคณุหรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ USB
ใช ้USB สาํหรบั: คณุสามารถเลอืกวตัถปุระสงคข์องการเชื�อมตอ่ USB ได ้

การถา่ยโอนไฟล:์ จัดการไฟลห์รอือปัเดตซอฟตแ์วรข์องอปุกรณ ์ตวัเลอืกนี�ใชก้บัคอมพวิเตอรท์ี�ม ีMicrosoft® Windows®

ระบบจะเปิดการชารจ์ไวโ้ดยคา่เริ�มตน้
การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตผา่น USB: อปุกรณข์องคณุสามารถใชง้านเป็นอปุกรณเ์ชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้
MIDI: อปุกรณข์องคณุใชง้านเป็นอนิพตุ MIDI สําหรับแอปพลเิคชนัเครื�องดนตรไีด ้
ไมม่กีารโอนขอ้มลู: ระบบจะเพยีงแคช่ารจ์อปุกรณข์องคณุเมื�อตั �งคา่ [ควบคมุ USB โดย] เป็น [อปุกรณน์ี�] เมื�อตั �งคา่ [ควบคมุ
USB โดย] เป็น [อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่] คณุสามารถใชอ้ปุกรณข์องคณุเป็นอปุกรณจ์า่ยไฟและชารจ์อปุกรณเ์ครื�องอื�นที�เชื�อมตอ่อยู่
ได ้

หมายเหตุ
Sony ไมรั่บประกนัวา่อปุกรณข์องคณุจะรองรับอปุกรณเ์สรมิ USB ไดท้กุชนดิ

อปุกรณน์ี�มพีอรต์ USB ที�ไมม่ฝีา หากอปุกรณส์มัผัสกบันํ�า ใหต้รวจดวูา่พอรต์แหง้สนทิกอ่นเสยีบสาย USB

เชื�อมตอ่สาย USB เขา้กบัอปุกรณข์องคณุ1

ลากแถบสถานะลงมาแลว้แตะการแจง้เตอืนการต ั�งคา่การเชื�อมตอ่ USB2

แตะ [แตะเพื�อดตูวัเลอืกเพิ�มเตมิ] จากน ั�นเลอืกตวัเลอืก3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

NFC (Near Field Communication)

NFC คอืเทคโนโลยกีารสื�อสารขอ้มลูไรส้ายระยะใกลไ้มเ่กนิหนึ�งเซนตเิมตร ดงันั�น อปุกรณท์ี�แชรข์อ้มลูทั �งสองจงึตอ้งอยูใ่กลก้นัมาก
พื�นที�การตรวจจับ NFC อยูด่า้นหลงัของอปุกรณ ์ถอือปุกรณไ์วใ้กลก้บัอปุกรณอ์ื�นหรอืโปรแกรมอา่น NFC เพื�อใหเ้ครื�องหมาย N สมัผัส
กนั โปรดตรวจสอบวา่อปุกรณท์ั �งสองเปิดใชฟั้งกช์นั NFC แลว้และหนา้จออปุกรณข์องคณุกําลงัทํางานอยูแ่ละไมไ่ดล็้อกไว ้

หมายเหตุ
เมื�อใชแ้อปพลเิคชนับางแอป ฟังกช์นั NFC บางอยา่งจะสามารถเปิดใชไ้ดแ้มอ้ปุกรณจ์ะปิดอยู ่โปรดทราบวา่อปุกรณบ์างชนดิอาจไมร่องรับ
คณุสมบตันิี�

วธิเีปิดหรอืปิดใชฟ้งักช์นั NFC

หมายเหตุ

คณุอาจตอ้งเปิดใชง้าน Wi-Fi หรอื Bluetooth บนอปุกรณท์ั �งสองเพื�อใหก้ารเชื�อมตอ่ทํางาน

คาํแนะนํา
คณุสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณข์องคณุเขา้กบัอปุกรณเ์ครื�องอื�นที� Sony ผลติซึ�งใชก้บั NFC ได ้เชน่ ลําโพง หรอืหฟัูง เมื�อทําการเชื�อมตอ่ในรปูแบบ
นี� โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิในคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ี�ใชง้านรว่มกนัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ภาพรวม
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [คา่กําหนดการเชื�อมตอ่] > [NFC]1.
แตะสวติช ์[NFC] เพื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟังกช์นั2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การใชอ้ปุกรณข์องคณุเป็นกระเป๋าสตางค์

คณุสามารถใชอ้ปุกรณข์องคณุชาํระคา่สนิคา้โดยไมต่อ้งหยบิกระเป๋าสตางคข์องจรงิ และจัดการบรกิารชาํระเงนิทั �งหมดไดใ้นที�เดยีว เมื�อ
คณุทําการชาํระเงนิ โปรดอยา่ลมืเปิดฟังกช์นั NFC กอ่นแตะอปุกรณข์องคณุกบัเครื�องอา่นการด์

หมายเหตุ
ในขณะนี� อาจยงัไมม่บีรกิารการชาํระเงนิผา่นอปุกรณเ์คลื�อนที�ในภมูภิาคของคณุ ระบบจะรองรับการชาํระเงนิดว้ย NFC ในอปุกรณ ์2 ซมิเมื�อใช ้
SIM การด์ที�สามารถใชง้าน NFC ไดใ้นชอ่งใส ่SIM การด์ 1 เทา่นั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
NFC (Near Field Communication)

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

ตรวจสอบวา่เปิด NFC ในเครื�องแลว้1

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [คา่กาํหนดการเชื�อมตอ่] > [NFC] > [การชําระเงนิแบบไมต่อ้ง
สมัผสั]

รายชื�อบรกิารการชาํระเงนิจะปรากฏขึ�น

2

จดัการบรกิารการชําระเงนิไดต้ามตอ้งการ

เชน่ เปลี�ยนบรกิารการชาํระเงนิเริ�มตน้

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การเปิดใชห้รอืปิดใชฟ้งักช์นั Bluetooth

ใชฟั้งกช์นั Bluetooth เพื�อสง่ไฟลไ์ปยงัอปุกรณ ์Bluetooth เครื�องอื�นที�ใชง้านรว่มกนัได ้หรอืเชื�อมตอ่กบัอปุกรณเ์สรมิแฮนดฟ์ร ีการ
เชื�อมตอ่ Bluetooth จะมปีระสทิธภิาพดขีึ�นถา้ใชง้านภายในระยะ 10 เมตร โดยไมม่วีตัถทุบึคั�นกลาง การจับคูจํ่าเป็นสําหรับการเชื�อมตอ่
กบัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น

คาํแนะนํา

คณุยงัสามารถเปิดหรอืปิด Bluetooth จากแผงการตั �งคา่ดว่นได ้

หมายเหตุ

อปุกรณข์องคณุไมส่ามารถเชื�อมตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณ ์Bluetooth ทกุประเภทได ้Sony ไมรั่บประกนัวา่อปุกรณ ์Bluetooth ทกุเครื�องจะใชง้าน
รว่มกนัไดก้บัอปุกรณข์องคณุ

อปุกรณข์องคณุรองรับฟังกช์นัการรักษาความปลอดภยัที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน Bluetooth เพื�อใหม้กีารสื�อสาร Bluetooth ที�ปลอดภยั อยา่งไร
ก็ตาม การรักษาความปลอดภยัอาจไมเ่พยีงพอ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่และอื�น ๆ โปรดระวงัความเสี�ยงดา้นความปลอดภยัเมื�อใชง้านฟังกช์นั
Bluetooth

โปรดทราบวา่ Sony จะไมรั่บผดิชอบตอ่การรั�วไหลของขอ้มลูใด ๆ ที�อาจเกดิขึ�นเมื�อมกีารสื�อสารผา่นการเชื�อมตอ่ Bluetooth

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น
เมนูการตั �งคา่
การตั �งชื�ออปุกรณข์องคณุ
การสง่ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth

การรับขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีBluetooth

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [คา่กาํหนดการเชื�อมตอ่]1

แตะ [บลทูธู]2

แตะสวติชเ์พื�อเปิดหรอืปิดใชง้านฟงักช์นั3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การต ั�งชื�ออปุกรณข์องคณุ

คณุสามารถตั �งชื�อใหอ้ปุกรณข์องคณุได ้ชื�อนี�จะแสดงใหอ้ปุกรณอ์ื�นเห็น หลงัจากคณุเปิดฟังกช์นั Bluetooth และตั �งคา่ใหม้องเห็น
อปุกรณไ์ด ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [จบัคูอ่ปุกรณใ์หม]่1

แตะ [ชื�ออปุกรณ]์2

ใสช่ื�ออปุกรณ์3

แตะ [เปลี�ยนชื�อ]4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การจบัคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น

เมื�อคณุนําอปุกรณไ์ปจับคูก่บัอปุกรณอ์ื�น คณุสามารถใชอ้ปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยเหลา่นี�เพื�อแชรเ์พลงได ้เชน่เชื�อมตอ่อปุกรณข์องคณุกบั
ชดุหฟัูง Bluetooth หรอือปุกรณ ์Bluetooth ในรถยนต์
เมื�อจับคูอ่ปุกรณข์องคณุกบัอปุกรณ ์Bluetooth อื�นครั �งหนึ�งแลว้ อปุกรณข์องคณุจะจดจําการจับคูด่งักลา่วไว ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณท์ี�คณุตอ้งการจับคูด่ว้ยมกีารเปิดใชง้านฟังกช์นั Bluetooth และอปุกรณ์ Bluetooth อื�น ๆ สามารถมองเห็น
อปุกรณน์ี�ได ้

วธิเีชื�อมตอ่อปุกรณข์องคณุกบัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น

วธิเีลกิจบัคูอ่ปุกรณB์luetooth

หมายเหตุ
อปุกรณ ์Bluetooth บางอยา่ง เชน่ชดุหฟัูง Bluetooth สว่นใหญ ่จะกําหนดใหค้ณุตอ้งจับคูแ่ละเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์กีเครื�องดว้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

เมนูการตั �งคา่
การตั �งชื�ออปุกรณข์องคณุ
การสง่ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth

การรับขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีBluetooth

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ [การต ั�งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [จบัคูอ่ปุกรณใ์หม]่

รายชื�ออปุกรณ ์Bluetooth ที�ใชไ้ดจ้ะปรากฏขึ�น

1

แตะอปุกรณ ์Bluetooth ที�คณุตอ้งการจบัคู่2

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์1.
ใน [อปุกรณท์ี�เคยเชื�อมตอ่] แตะอปุกรณ ์Bluetooth ที�คณุตอ้งการเชื�อมตอ่ดว้ย2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์1.
ใน [อปุกรณท์ี�เคยเชื�อมตอ่] ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) ขา้งชื�ออปุกรณท์ี�คณุตอ้งการเลกิจับคู่2.
แตะ [ไมจํ่า] > [ไมจํ่าอปุกรณ]์3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การจบัคูก่บั Bluetooth Remote Commander

คณุสามารถใชง้าน Photo Pro และ Video Pro บนอปุกรณ ์Xperia ดว้ย Bluetooth Remote Commander หรอืกริ�ป (ที�ผลติโดย
Sony และจําหน่ายแยกตา่งหาก)
ดรูายละเอยีดเกี�ยวกบั Remote Commander และกริ�ปที�ใชร้ว่มกนัไดจ้ากเว็บไซต ์Sony ในพื�นที�ของคณุ หรอืสอบถามจากตวัแทนจํา
หน่าย Sony หรอืศนูยบ์รกิารในทอ้งถิ�นที�ไดรั้บอนุญาตจาก Sony
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Bluetooth Remote Commander หรอืกริ�ปประกอบดว้ย

หมายเหตุ
เมื�อคณุทําการรเีซต็ขอ้มลูเป็นคา่เริ�มตน้ ขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบดว้ย หากตอ้งการใช ้Bluetooth Remote Commander ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

หากการเชื�อมตอ่ Bluetooth ไมเ่สถยีร ใหนํ้าสิ�งกดีขวางตา่ง ๆ เชน่ คนหรอืวตัถโุลหะระหวา่งอปุกรณ ์Xperia ของคณุกบั Bluetooth Remote
Commander ที�จับคูไ่วอ้อก

หากฟังกช์นันี�ไมไ่ดทํ้างานอยา่งถกูตอ้ง ใหต้รวจสอบหมายเหตตุอ่ไปนี� แลว้ลองจับคูอ่กีครั �ง
ยนืยนัวา่ Bluetooth Remote Commander ไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นอยู่
ยนืยนัวา่คณุไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ ์Xperia โดยใช ้Bluetooth Remote Commander ตวัอื�น
ตรวจสอบวา่ตั �งโหมดใชง้านบนเครื�องบนิของอปุกรณ ์Xperia เป็นปิดอยูห่รอืไม่
ตรวจสอบวา่ตั �งฟังกช์นั Bluetooth ของอปุกรณ ์Xperia เป็นเปิดอยูห่รอืไม่
เลกิจับคู ่Bluetooth Remote Commander

คาํแนะนํา
เมื�อจับคูก่บั Bluetooth Remote Commander แลว้ คณุจะสามารถใชง้านทั �ง Photo Pro และ Video Pro ได ้

เปิดหรอืปิดฟังกช์นั [ควบคมุไกลผา่น Bluetooth] แยกกนัสําหรับ Photo Pro และ Video Pro

เปิด Photo Pro หรอื Video Pro บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ1

แตะ [MENU] (สาํหรบั Photo Pro) หรอื  (ไอคอนการต ั�งคา่) (สาํหรบั Video Pro) บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ2

แตะ [ควบคมุไกลผา่น Bluetooth] บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ จากน ั�นแตะสวติชเ์พื�อเปิดใชง้านฟงักช์นั3

แตะ [จบัคูต่วัควบคมุเครื�องใหม]่ บนอปุกรณ ์Xperia ของคณุ4

ทาํการจบัคูบ่น Bluetooth Remote Commander

GP-VPT2BT: กดปุ่ ม PHOTO และ ดา้น T ของปุ่ มซมูคา้งไวพ้รอ้มกนัอยา่งนอ้ย 7 วนิาที
RMT-P1BT: กดปุ่ มลั�นชตัเตอร/์ปุ่ ม REC และปุ่ มโฟกสั/ซมู (ปุ่ ม + หรอืปุ่ ม -) คา้งไวพ้รอ้มกนัอยา่งนอ้ย 7 วนิาที

ดรูายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการใชง้าน Bluetooth Remote Commander

5

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอในอปุกรณ ์Xperia ของคณุ

เลอืก [จับคูอ่ปุกรณแ์ละเชื�อมตอ่] และ [จับคูอ่ปุกรณ]์ ในการแจง้เตอืนและกลอ่งโตต้อบที�ปรากฏขึ�นหลายครั�งเมื�ออปุกรณ์ Xperia
ของคณุตรวจพบ Bluetooth Remote Commander ชื�อของ Bluetooth Remote Commander อาจแสดงเป็นที�อยู ่Bluetooth
(ตวัเลขและตวัอกัษร)

6
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หากตอ้งการเปลี�ยนชื�อ Bluetooth Remote Commander ที�จับคูไ่ว ้ใหค้น้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ จากนั�นแตะ 
(ไอคอนการตั �งคา่) ขา้งชื�อ Bluetooth Remote Commander ที�จับคูไ่ว ้แลว้แตะ  (ไอคอนแกไ้ข)

วธิใีชโ้หมดทนทานของกลอ้ง
อปุกรณข์องคณุอาจจํากดับางฟังกช์นัเพื�อเป็นการป้องกนัไวก้อ่นภายใตก้ารใชง้านอยา่งหนัก เมื�อเปิดโหมดทนทานของกลอ้ง คณุจะ
สามารถรักษาประสทิธภิาพระดบัสงูไดเ้ป็นระยะเวลานาน

ไอคอนสถานะการเชื�อมตอ่ Bluetooth Remote Commander
คณุสามารถตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่ของ Bluetooth Remote Commander ไดบ้นชอ่งมองภาพเมื�อตั �ง [ควบคมุไกลผา่น
Bluetooth] เป็นเปิดขณะใช ้Photo Pro หรอื Video Pro

 (ไอคอนการเชื�อมตอ่ Bluetooth Remote Commander): เปิดการใชง้าน Bluetooth Remote Commander แลว้

 (ไอคอนการยกเลกิการเชื�อมตอ่ Bluetooth Remote Commander): ปิดการใชง้าน Bluetooth Remote Commander แลว้

 (ไอคอนโหมดทนทานของกลอ้งพรอ้มใชง้าน): เปิดโหมดทนทานของกลอ้งและพรอ้มใชง้านแลว้

 (ไอคอนโหมดทนทานของกลอ้งไมพ่รอ้มใชง้าน): โหมดทนทานของกลอ้งเปิดอยู ่แตใ่ชง้านไมไ่ดเ้นื�องจากคณุไมไ่ดใ้ช ้
Bluetooth Remote Commander เพื�อใชง้าน Photo Pro และ Video Pro

คาํแนะนํา
การเชื�อมตอ่ Bluetooth จะใชง้านไดข้ณะที�คณุใชง้านอปุกรณ ์Xperia ของคณุโดยใช ้Bluetooth Remote Commander เทา่นั�น

วธิเีลกิจบัคู ่Bluetooth Remote Commander

วธิใีชง้าน Bluetooth Remote Commander
คณุสามารถถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอไดโ้ดยกดปุ่ มบน Bluetooth Remote Commander ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการใชง้าน
Bluetooth Remote Commander ไดใ้นคูม่อืชว่ยเหลอืสําหรับ Bluetooth Remote Commander

คาํแนะนํา
หากตอ้งการเปลี�ยนเลนสข์องกลอ้งหลกั ใหก้ดปุ่ ม C1 บน Bluetooth Remote Commander

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

ภาพรวมโหมด BASIC (พื�นฐาน)
ภาพรวมโหมด AUTO/P/S/M

การเปิด Video Pro

เมนูการตั �งคา่

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

แตะ [MENU] (สําหรับ Photo Pro) หรอื  (ไอคอนการตั �งคา่) (สําหรับ Video Pro)1.

แตะ [ควบคมุไกลผา่น Bluetooth] > [โหมดทนทานของกลอ้ง] แลว้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั2.

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์1.

ในสว่น [อปุกรณท์ี�เคยเชื�อมตอ่] ใหแ้ตะ  (ไอคอนการตั �งคา่) ขา้งชื�อของ Bluetooth Remote Commander ที�คณุตอ้งการเลกิ
จับคู่

2.

แตะ [ไมจํ่า] > [ไมจํ่าอปุกรณ]์3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

การสง่ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth

ใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth เพื�อแชรข์อ้มลูกบัอปุกรณเ์ครื�องอื�นที�รองรับ Bluetooth เชน่ โทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอร ์คณุสามารถสง่ขอ้มลู
ประเภทตา่งๆ ไดด้งันี�:

ภาพถา่ยและวดิโีอ
เพลงและไฟลเ์สยีงอื�นๆ
เว็บเพจ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณรั์บเปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth และอปุกรณเ์ครื�องอื�น ๆ มองเห็นอปุกรณ์ Bluetooth เครื�องนั�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth

เมนูการตั �งคา่
การตั �งชื�ออปุกรณข์องคณุ
การจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น
การรับขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีBluetooth

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

เปิดแอปที�มขีอ้มลูที�ตอ้งการสง่1

แตะรายการคา้งไวห้รอืเปิดรายการดงักลา่วแลว้แตะ  (ไอคอนแชร)์2

เลอืก [บลทูธู] แลว้แตะชื�ออปุกรณร์บั

เปิดฟังกช์นั Bluetooth เมื�อไดรั้บขอ้ความแจง้

3

หากมขีอ้ความแสดงขึ�น ใหย้อมรบัการเชื�อมตอ่ในอปุกรณร์บั4

หากมขีอ้ความแสดงขึ�น ใหย้นืยนัการโอนไปยงัอปุกรณร์บัจากอปุกรณข์องคณุ5

รบัขอ้มลูที�สง่เขา้มาในอปุกรณร์บั6
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การรบัขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีBluetooth

ใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth เพื�อแชรข์อ้มลูกบัอปุกรณเ์ครื�องอื�นที�รองรับ Bluetooth เชน่ โทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอร ์คณุสามารถรับขอ้มลู
ประเภทตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�

ภาพถา่ยและวดิโีอ
เพลงและไฟลเ์สยีงอื�นๆ
เว็บเพจ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์นั Bluetooth เปิดอยู ่และอปุกรณ ์Bluetooth อื�น ๆ มองเห็นได ้

วธิดีไูฟลท์ ี�ไดร้บัผา่นการเชื�อมตอ่ Bluetooth

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดใชห้รอืปิดใชฟั้งกช์นั Bluetooth
เมนูการตั �งคา่
การตั �งชื�ออปุกรณข์องคณุ
การจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น
การสง่ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth
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จากอปุกรณท์ี�จะสง่ขอ้มลู สง่ขอ้มลูมาที�อปุกรณข์องคณุ1

เมื�อไดร้บัแจง้วา่มไีฟลส์ง่เขา้มายงัอปุกรณ ์ใหล้ากแถบสถานะลงดา้นลา่ง แลว้แตะการแจง้เตอืนเพื�อรบัการโอนไฟล์2

แตะ [ยอมรบั] เพื�อเร ิ�มการโอนไฟล์3

ถา้ตอ้งการดคูวามคบืหนา้ของโอน ใหล้ากแถบสถานะลง4

ถา้ตอ้งการเปิดขอ้มลูที�ไดร้บั ใหล้ากแถบสถานะลงแลว้แตะการแจง้เตอืนที�เก ี�ยวขอ้ง5

คน้หาแลว้แตะ [การตั �งคา่] > [การเชื�อมตอ่อปุกรณ]์ > [คา่กําหนดการเชื�อมตอ่]1.
แตะ [ไฟลท์ี�ไดรั้บทางบลทูธู]2.
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เกี�ยวกบัแอปการสนบัสนนุ

ใชแ้อปการสนับสนุนในการคน้หาขอ้มลูอปุกรณแ์ละซอฟตแ์วร ์อา่นหวัขอ้การสนับสนุนหรอืการใชแ้อปพลเิคชนัที�เป็นประโยชนต์า่ง ๆ
เชน่ การทดสอบอปุกรณ์

หมายเหตุ
สามารถดขูอ้มลูตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนไดจ้ากเมนู ตดิตอ่เรา แมไ้มไ่ดทํ้าการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย

คาํแนะนํา

เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะใชแ้อปพลเิคชนัการสนับสนุนเพื�อใหไ้ดรั้บความชว่ยเหลอืที�ดทีี�สดุ

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

คน้หาแลว้แตะ  (ไอคอนการสนบัสนนุ)1
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การเขา้ถงึ

การต ั�งคา่การเขา้ถงึ

Android มอบคณุสมบตักิารเขา้ถงึมากมาย เชน่ [การขยาย], [ขนาดอกัษร], [การแกส้]ี, [TalkBack] และอื�น ๆ
คณุสามารถคน้หาคณุสมบตักิารเขา้ถงึใน [การตั �งคา่] > [การเขา้ถงึ]
เยี�ยมชม Google การเขา้ถงึความชว่ยเหลอื ที� support.google.com/accessibility/android เพื�อรับทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ

ขอ้ความแบบเรยีลไทม์

ขอ้ความแบบเรยีลไทม ์(RTT) เป็นบรกิารขอ้ความที�ผูใ้หบ้รกิารเปิดใหบ้รกิารในบางประเทศ/ภมูภิาค ซึ�งจะชว่ยใหอ้า่นอกัขระแตล่ะตวัใน
ขอ้ความไดต้ามที�พมิพ ์ตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุเพื�อเรยีนรูว้า่บรกิาร RTT สามารถใชไ้ดก้บัแผนบรกิารของคณุหรอืไม ่โปรด
ทราบวา่ในการตดิตอ่ 911 โดยใชบ้รกิาร RTT ในสหรัฐอเมรกิา โทรศพัทข์องคณุจะตอ้งตดิตั �ง SIM การด์ หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ
เกี�ยวกบัการใชบ้รกิาร RTT บนโทรศพัท ์โปรดเยี�ยมชม support.google.com/accessibility/android

F-705-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation
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การใชอ้ปุกรณใ์นสภาวะที�เปียกชื�นและมฝีุ่ นมาก

อปุกรณข์องคณุเป็นอปุกรณท์ี�กนันํ�าและฝุ่ นในระดบั IPX5/IPX8 และ IP6X อยา่งไรก็ตาม โปรดอยา่ลมืวา่พอรต์ USB และขั �วตอ่ทั �งหมด
จะตอ้งแหง้สนทิกอ่นใชง้านและควรปิดฝาครอบใหส้นทิ อปุกรณม์ชีอ่งเสยีบนาโน SIM การด์/การด์หน่วยความจําที�มฝีาครอบอยู ่คณุไม่
ควรนําอปุกรณล์งนํ�าทั �งเครื�อง หรอืสมัผัสกบันํ�าทะเล นํ�าเค็ม นํ�าที�มคีลอรนี หรอืของเหลวตา่ง ๆ เชน่ เครื�องดื�ม การรับประกนัของคณุไม่
ครอบคลมุความเสยีหายหรอืขอ้บกพรอ่งที�เกดิจากการใชง้านอปุกรณโ์ดยไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําจาก Sony หากตอ้งการทราบขอ้มลู
การรับประกนั โปรดอา่นขอ้มลูสําคญัที�ระบไุวใ้น [การตั �งคา่] > [เกี�ยวกบัโทรศพัท]์ > [ขอ้มลูทางกฎหมาย] ในอปุกรณข์องคณุ

วธิปิีดฝาครอบ

วธิเีช็ดอปุกรณใ์หแ้หง้

กดตําแหน่งที�ไฮไลตต์ามภาพประกอบและตรวจดวูา่ไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งฝาครอบกบัอปุกรณ์
(A): ฝาครอบ

1.

ใชผ้า้ไมโครไฟเบอรเ์ชด็ความชื�นสว่นเกนิออกจากอปุกรณ์1.

เมื�อจับอปุกรณไ์วแ้น่นดแีลว้และพอรต์ USB ควํ�าลง ใหเ้ขยา่อปุกรณแ์รง ๆ อยา่งนอ้ย 20 ครั�ง จากนั�นสลบัดา้นแลว้เขยา่อปุกรณอ์กี
20 ครั�ง

2.

ใชผ้า้ไมโครไฟเบอรเ์ชด็ความชื�นที�หลงเหลอือยูอ่อก เชด็ปุ่ ม พอรต์ และชิ�นสว่นตา่ง ๆ ของอปุกรณ์ เชน่ ลําโพง ไมโครโฟน
เซน็เซอร ์กลอ้ง ฯลฯ ดงัที�แสดงในภาพประกอบ

3.
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วางอปุกรณท์ิ�งไวอ้ยา่งนอ้ย 2-3 ชั�วโมง และจะตอ้งแหง้สนทิกอ่นใชง้าน4.
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ขอ้มลูทางกฎหมาย

คูม่อืชว่ยเหลอืฉบบันี�ตพีมิพโ์ดย Sony Corporation (ซึ�งตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “Sony”) หรอืบรษัิทในเครอืภายในทอ้งที� ซึ�งไมม่กีารรับ
ประกนัใด ๆ Sony อาจปรับปรงุและเปลี�ยนแปลงคูม่อืชว่ยเหลอืนี�ไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ เนื�องจากสาเหตทุี�จําเป็น เชน่
เกดิความผดิพลาดในการเรยีงพมิพ ์ขอ้มลูปัจจบุนัไมถ่กูตอ้ง หรอืมกีารปรับปรงุโปรแกรมและ/หรอือปุกรณ์ อยา่งไรก็ตาม การ
เปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะรวมอยูใ่นคูม่อืชว่ยเหลอืฉบบัใหม ่ภาพประกอบทั �งหมดเป็นภาพประกอบที�จัดทําขึ�นเพื�อการสาธติเทา่นั�น และ
อาจไมต่รงกบัอปุกรณจ์รงิ
ผลติภณัฑแ์ละชื�อบรษัิททั �งหมดที�กลา่วไวใ้นที�นี�เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของเจา้ของผลติภณัฑห์รอื
บรษัิทดงักลา่ว เครื�องหมายการคา้อื�น ๆ ทั �งหมดเป็นทรัพยส์นิของผูเ้ป็นเจา้ของที�ระบขุา้งตน้ ขอสงวนสทิธิ�ทั �งหมดที�ไมไ่ดก้ลา่วไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้ในที�นี� ไปที� https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html เพื�อรับทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ
คูม่อืชว่ยเหลอืนี�อาจกลา่วถงึบรกิารหรอืแอปพลเิคชนัที�ผูใ้หบ้รกิารภายนอกเป็นผูจั้ดหา การใชโ้ปรแกรมหรอืบรกิารดงักลา่วอาจตอ้งมี
การลงทะเบยีนแยกตา่งหากกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื�น ๆ มคีา่บรกิารเพิ�มเตมิหรอืตอ้งระบขุอ้มลูบตัรเครดติ และอาจอยูภ่ายใตเ้งื�อนไข
การใชง้านเพิ�มเตมิ การเปลี�ยนแปลง การหยดุชะงัก หรอืการยกเลกิบรกิารไดท้กุเวลา หากตอ้งการขอ้มลูแอปพลเิคชนัที�เขา้ถงึไดใ้นหรอื
ผา่นเว็บไซตภ์ายนอก โปรดอา่นขอ้กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวัของเว็บไซตด์งักลา่วกอ่นใชง้าน Sony ไมรั่บประกนั
หรอืรับรองความพรอ้มใชง้านหรอืประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั เว็บไซต ์หรอืบรกิารของบรษัิทอื�น ในกรณีที�ซอฟตแ์วรท์ี�มาพรอ้มกบั
หรอืใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณข์องคณุมขีอ้กําหนดและเงื�อนไขเพิ�มเตมิ ขอ้กําหนดดงักลา่วจะควบคมุการครอบครองและการใชง้าน
ซอฟตแ์วรข์องคณุดว้ย
อปุกรณข์องคณุมคีวามสามารถในการดาวนโ์หลด จัดเก็บ และสง่ตอ่เนื�อหาเพิ�มเตมิ เชน่ เพลงหรอืวดิโีอ การใชง้านเนื�อหาดงักลา่วอาจ
ถกูจํากดัหรอืหา้มโดยสทิธิ�ของบคุคลภายนอก ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการจํากดัภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิ�ที�เกี�ยวขอ้ง คณุจะเป็นผูรั้บ
ผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่เนื�อหาที�คณุดาวนโ์หลดและสง่ตอ่จากอปุกรณข์องคณุ ซึ�งไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของ Sony ดงันั�น กอ่นใช ้
เนื�อหาอื�น โปรดตรวจสอบวา่การใชง้านของคณุนั�นไดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสมหรอืมสีทิธิ�อนัชอบธรรมแลว้ Sony ไมรั่บประกนัความถกู
ตอ้ง ความสมบรูณ ์หรอืคณุภาพของเนื�อหาเพิ�มเตมิใด ๆ หรอืเนื�อหาของบรษัิทอื�น Sony ไมรั่บผดิตอ่การใชเ้นื�อหาเพิ�มเตมิดงักลา่วหรอื
เนื�อหาอื�น ๆ จากบรษัิทอื�นโดยไมเ่หมาะสมในทกุกรณี
ผลติภณัฑน์ี�ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านภายใตใ้บอนุญาตกลุม่ผลติภณัฑภ์ายใตส้ทิธบิตัร MPEG-4 visual และ AVC เพื�อการใชง้านสว่น
บคุคลและไมใ่ชเ่พื�อการคา้ของผูบ้รโิภคในการ (i) เขา้รหสัวดิโีอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual (“วดิโีอ MPEG-4”) หรอืมาตรฐาน AVC
(“วดิโีอ AVC”) และ/หรอื (ii) ถอดรหสัวดิโีอ MPEG- 4 หรอื AVC ที�เขา้รหสัโดยผูบ้รโิภคซึ�งเป็นกจิกรรมสว่นบคุคลและไมใ่ชเ่พื�อการคา้
และ/หรอืที�ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารวดิโีอที�ไดรั้บอนุญาตโดย MPEG LA ในการจัดหาวดิโีอ MPEG-4 และ/หรอื AVC ไมม่กีารอนุญาตที�
ครอบคลมุถงึการใชง้านอื�น ๆ ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม โปรดดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ รวมถงึขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชง้านเพื�อสง่เสรมิการ
ขาย การใชง้านภายใน และการใชง้านเชงิพาณชิยจ์าก MPEG LA, L.L.C ด ูwww.mpegla.com เทคโนโลยกีารถอดรหสัเสยีง MPEG
Layer-3 ไดรั้บอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
หมายเหต:ุ Sony แนะนําใหผู้ใ้ชสํ้ารองขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเอง
SONY จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหาย การลบ และ/หรอืการเขยีนทบัขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืไฟลใ์ด ๆ ที�จัดเก็บไวใ้นอปุกรณข์องคณุ (รวม
ถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงรายชื�อ แทร็คเพลง และรปูภาพ) ที�เกดิจากการอปัเดตอปุกรณข์องคณุดว้ยวธิกีารใด ๆ ที�อธบิายไวใ้นคูม่อืชว่ยเหลอื
หรอืเอกสารฉบบันี�
SONY หรอืผูจั้ดหาของบรษัิทไมม่หีนา้ที�รับผดิชอบในการชดใชสํ้าหรับความเสยีหาย การสญูหาย และเหตแุหง่การกระทํา (ไมว่า่เป็นไป
ตามสญัญาหรอืการละเมดิ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการละเลยหรอือื�น ๆ) เกนิมลูคา่จรงิที�คณุไดช้าํระในการซื�ออปุกรณข์องคณุ ไมว่า่
ในกรณีใด ๆ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

สมารท์โฟน
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

แนวทางเกี�ยวกบัการรบัประกนั SAR และการใชง้าน

สําหรับขอ้มลูเกี�ยวกบัการรับประกนั, SAR (อตัราการดดูซมึเฉพาะ) และคําแนะนําดา้นความปลอดภยั โปรดอา่นขอ้มลูสําคญัที�ใหไ้วใ้น
สว่น [การตั �งคา่] > [เกี�ยวกบัโทรศพัท]์ > [ขอ้มลูทางกฎหมาย] บนอปุกรณข์องคณุ
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