ใส่แบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย)/การ์ดหน่วยความจ�ำ
������������ ลงในกล้อง

5-021-709-41(1)

การตั้งค่าภาษาและนาฬิกา
สวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)

เปิ ดฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรีแ
่ ละฝาปิ ดการ์ดหน่วยความจ�ำ ใส่แบตเตอรี/่ การ์ดหน่วยความจ�ำ
แล้วปิ ดฝา

ปุ่มควบคุม

กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
เลือกรายการ : //// /
ยืนยัน : ปุ่ มตรงกลาง

ด้านขั้วต่อ

E-mount

การ์ดหน่วยความจ�ำ

ก้านล็อค
ก้อนแบตเตอรี่

คู่มือเริม
่ ต้นใช้งาน

ก้อนแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้อนแบตเตอรีห
่ ันหน้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องและใส่โดยที่ยังกดก้านล็อค
แบตเตอรีอ
่ ยู่

ILCE-7C

การ์ดหน่วยความจ�ำ

ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำโดยหันด้านขั้วต่อของการ์ดตามทิศทางที่แสดงในรูป

เกี่ยวกับคู่มือส�ำหรับกล้องนี้
คูม
่ อ
ื นีอ
้ ธิบายการเตรียมการทีจ
่ ำ� เป็ นส�ำหรับเริม
่ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ การใช้งาน
ขัน
่ อ
ื ช่วยเหลือ” (คูม
่ อ
ื
้ พื้นฐาน ฯลฯ ส�ำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรดดูที่ “คูม

ใช้งานทางเว็บ)

กล้องนี้ใช้งานร่วมกันได้กับการ์ดหน่วยความจ�ำ SD ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ด
หน่วยความจ�ำที่ใช้ได้ โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”

มองหาข้อมูลที่มีประโยชน์ เช่น ประเด็นส�ำคัญ
เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

4 เลือกต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดที่ป่ มตรงกลาง
ุ
5 ตั้งค่า [ปรับเวลาฤดูร้อน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวันที่] จากนั้น
เลือก [ตกลง] แล้วกดที่ป่ มตรงกลาง
ุ

หากท่านต้องการก�ำหนดค่าวันที่/เวลา หรือการตั้งค่าพื้นที่ใหม่ในภายหลัง ให้เลือก
(ตั้งค่า)  [ตั้ง วันที่/เวลา] หรือ [ตั้งค่าท้องที่]
MENU 

หมายเหตุ

• การฟอร์แมตเป็ นการลบข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้และการตั้งค่าที่บันทึกไว้
(ตั้งแต่ M1 ถึง M4) เมื่อข้อมูลนี้ถูกลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนมาได้ บันทึกข้อมูลที่มีค่า
ลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ก่อนที่จะฟอร์แมต

ถ่ายภาพ
การถ่ายภาพนิ่ง

การชาร์จก้อนแบตเตอรี่

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/
คู่มือช่วยเหลือ

ปุ่มตรงกลาง

เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจ�ำกับกล้องนี้เป็ นครัง้ แรก ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำโดยใช้
กล้อง เพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงของการ์ดหน่วยความจ�ำ

“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)
ILCE-7C

1 กดสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ “ON” เพื่อเปิ ดกล้อง
2 เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว จากนั้นกดที่

1

ปิ ดสวิตช์ผลิตภัณฑ์

1

หากกล้องเปิ ดอยู่ แบตเตอรีจ
่ ะไม่ชาร์จ

2 เชื่อมต่อกล้องที่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่เข้า

กับอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) โดย
ใช้สาย USB (ที่ให้มาด้วย) แล้วต่อ
อะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับติดผนัง

เว็บไซต์นี้จะแนะน�ำฟังก์ชั่นที่สะดวก วิธีการใช้งาน และตัวอย่างการตั้งค่า
โปรดดูที่เว็บไซต์เมื่อคุณตั้งค่ากล้องของคุณ

ไฟชาร์จจะสว่างขึ้นเมื่อการชาร์จเริม
่ ต้น เมื่อไฟชาร์จ
ดับ การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการโดย
หมุนปุ่มหมุนปรับโหมด

ปุ่มหมุนปรับโหมด
ปุ่มชัตเตอร์

2 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับ
โฟกัส

3 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
ไฟชาร์จ

บทช่วยสอน

https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

การใส่เลนส์

1

การเตรียม
• กล้อง (1)

• สายไฟ (1)* (ให้มาด้วยในบางประเทศ/
ภูมิภาค)

* มีสายไฟหลายชนิดให้มากับอุปกรณ์ของคุณ
ให้ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการ
ใช้งาน”

• แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ NP-FZ100 (1)
• สาย USB Type-C® (1)

ปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)

สามารถเริม
่ บันทึกภาพเคลื่อนไหวจากโหมด
ถ่ายภาพใดก็ได้ในการตั้งค่าเริม
่ ต้น

2 กดปุ่ม MOVIE อีกครั้งเพื่อหยุด

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย
่ งหมายวงเล็บแสดงถึงจ�ำนวนชิ้น
ตัวเลขในเครือ

กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อ
เริ่มบันทึก

บันทึก

• อะแดปเตอร์ AC (1)

ประเภทของอะแดปเตอร์ AC อาจแตกต่างกัน
ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับประเทศ/ภูมิภาค

ดัชนีการยึด

ถอดฝาปิ ดตัวกล้องออกจากกล้อง และถอดฝาปิ ดท้ายเลนส์ออก
จากท้ายเลนส์

• สายสะพาย (1)

1

• ฝาแท่นเสียบ (1) (ติดอยู่บนตัวกล้อง)

2 เมาท์เลนส์โดยให้เครื่องหมายดัชนีสีขาว (ดัชนีการยึด) ทั้งสอง

• ฝาปิ ดตัวกล้อง (1) (ติดอยู่บนตัวกล้อง)
• คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (หนังสือคู่มือเล่มนี้) (1)
• คู่มืออ้างอิง (1)

บนเลนส์และกล้องอยู่ในแนวเดียวกัน

3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหากล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ ตามลูกศร
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าในต�ำแหน่งล็อค

การดูภาพ
1

กดปุ่ม
(ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนเป็ น
โหมดดูภาพ

ปุ่มควบคุม

2 เลือกภาพด้วยปุ่มควบคุม

ท่านสามารถเลื่อนไปที่ภาพก่อนหน้า/ภาพถัดไปได้
โดยการกดที่ด้านซ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม
หากต้องการเปิ ดดูภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่ ม
ตรงกลางของปุ่ มควบคุม
ปุ่ม

©2020 Sony Corporation

(ดูภาพ)

การถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟน
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยการเชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

1

: ติดตั้ง Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน

หากต้องการเชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนของท่าน จะต้องใช้ Imaging Edge Mobile
ติดตั้ง Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่านไว้ล่วงหน้า
่ ล่าสุด
ถ้าในสมาร์ทโฟนของท่านมี Imaging Edge Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็ นรุน

https://www.sony.net/iem/

2 เชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช้ QR Code


: MENU  (เครือข่าย)  [ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟ] 
[ส่งไปยังสมาร์ทโฟน]  [เลือกบนอุปกรณ์นี้]  ภาพที่จะ
ถ่ายโอน

หากท่านต้องการเลือกภาพบนสมาร์ทโฟน ให้เลือก [เลือกบนสมาร์ทโฟน]



: เปิ ด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน และ
เลือก [เชื่อมต่อกับกล้องใหม่]



: สแกน QR Code ที่ปรากฏบน
กล้องโดยใช้สมาร์ทโฟนของท่าน

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรดดูที่ “ข้อควรระวัง” ใน “คู่มือช่วยเหลือ” เช่นเดียวกัน
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์

• กล้องนี้ออกแบบมาให้ทนต่อฝุ่ นและความชื้น แต่ไม่กันน�้ำหรือกันฝุ่ น
• อย่าปล่อยให้เลนส์หรือช่องมองภาพได้รบ
ั แสงจากแหล่งก�ำเนิดแสงจ้า เช่น แสงแดด เนื่องจากฟังก์ชั่นการ
รวมแสงของเลนส์ การท�ำเช่นนัน
้ อาจส่งผลให้เกิดควัน ไฟหรือการท�ำงานผิดปกติภายในตัวกล้องหรือเลนส์ได้
หากต้องวางกล้องทิ้งไว้โดยมีแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสง เช่น แสงแดด ส่องถึง ให้ใส่ฝาปิ ดเลนส์ไว้
• เมื่อต้องถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพให้มากพอ มิฉะนั้น แสงแดดอาจเข้าสู่
จุดโฟกัสภายในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรือไฟได้ แม้เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพเพียงเล็กน้อย
ก็ยังอาจส่งผลให้เกิดควันหรือไฟได้
• อย่าให้เลนส์สัมผัสกับล�ำแสงโดยตรง เช่น แสงเลเซอร์ เนื่องจากอาจท�ำให้เซ็นเซอร์ภาพได้รบ
ั ความเสียหาย
และเป็ นเหตุให้กล้องท�ำงานผิดปกติได้
• อย่ามองไปที่แสงแดดหรือแหล่งก�ำเนิดแสงจ้าผ่านเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก เพราะอาจท�ำให้ดวงตาได้รบ
ั
ความเสียหายโดยไม่สามารถรักษาได้หรือเกิดความผิดปกติได้
่ งกระตุ้นไฟฟ้ าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมอง
• กล้องนี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครือ
ลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้ส�ำหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน�้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อ่น
ื ๆ
ห้ามวางกล้องนี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานกล้องนี้หากคุณใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว
• เก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้พ้นจากมือเด็กเล็ก เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

• จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�ำสูงมาก ท�ำให้ได้จ�ำนวนพิกเซล
มากกว่า 99.99% ที่ท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อาจมีจุดเล็ก ๆ สีด�ำและ/หรือจุดสีสว่าง
(สีขาว สีแดง สีน้ ำ� เงิน หรือสีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา
สิ่งเหล่านี้เป็ นข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่บันทึกแต่อย่างใด
• ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า เมารถ-เรือ หรือคลื่นไส้
ขอแนะน�ำให้หยุดพักเป็ นช่วง ๆ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ
• หากจอภาพหรือช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รบ
ั ความเสียหาย ให้หยุดใช้กล้องโดยทันที ชิ้นส่วนที่เสียหาย
อาจเป็ นอันตรายต่อมือ ใบหน้า ฯลฯ ของคุณ

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง

3 ภาพที่เลือกจะถูกถ่ายโอน
หากท่านใช้ Android ท่านสามารถถ่ายโอนภาพหลังจากครัง้ แรก เพียงเปิ ด Imaging Edge Mobile
ตามขั้นตอนที่ 2- ข้างต้น
หากการถ่ายโอนภาพไม่เริม
่ ขึ้น ให้เลือกกล้องที่จะเชื่อมต่อบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่าน
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน โปรดดูที่เว็บไซต์สนับสนุนต่อไปนี้
https://www.sony.net/dics/iem02/
• ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออื่น ๆ ชนิดของภาพที่สามารถถ่ายโอนได้ หรือ
วิธีใช้สมาร์ทโฟนเป็ นรีโมทคอนโทรลส�ำหรับใช้งานกล้อง โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”
• ไม่รบ
ั ประกันว่าฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่แนะน�ำในคู่มือนี้จะสามารถท�ำงานกับสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตทุกชนิดได้
• ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องนี้จะใช้งานไม่ได้ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไร้สาย
สาธารณะ

การแก้ไขภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟน

ท่านสามารถแก้ไขภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ได้โดยติดตั้ง Movie Edit add-on ลงใน
สมาร์ทโฟนของท่าน
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้

https://www.sony.net/mead/

ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องอาจสลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับหน้าจอมืดในจอภาพหรือช่องมอง
ภาพ ในสถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจออย่างต่อเนื่อง อาจท�ำให้มีอาการไม่สบาย เช่น ความรูส
้ ึกเจ็บป่วย
เกิดขึ้นได้ หากมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง และหากจ�ำเป็ น ก็ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกเป็ นเวลานานหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

• ตัวกล้องและแบตเตอรีอ
่ าจร้อนขึ้นเมื่อใช้งาน ซึ่งเป็ นอาการปกติ
• ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็ นเวลานานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่านจะไม่รส
ู ้ ึกว่ากล้องร้อน แต่ก็
อาจท�ำให้เกิดแผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความร้อนต�่ำ เช่น รอยแดง หรือพุพอง ได้ ควรใส่ใจกับสถานการณ์
ต่อไปนี้เป็ นพิเศษ และใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
-- เมื่อใช้กล้องในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
-- เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี หรือผิวหนังมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ
-- เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ขาตั้งกล้อง

ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา และอาจเกิด
ความเสียหายกับกล้องได้

เลนส์/อุปกรณ์เสริมของ Sony

การใช้อุปกรณ์นี้รว่ มกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้อง และเป็ นเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุหรือการทํางานผิดปกติ

ค�ำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์ การท�ำการบันทึกสิ่งที่มี
ลิขสิทธิ์เหล่านี้โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต อาจจะเป็ นการกระท�ำที่ขัดกับกฎหมายลิขสิทธิ์

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการระบุต�ำแหน่ง

หากท่านอัพโหลดและแชร์ภาพซึ่งติดแท็กการระบุตำ� แหน่ง อาจเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามโดย
ไม่ได้ตั้งใจ เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้บุคคลภายนอกได้รบ
ั ข้อมูลการระบุต�ำแหน่งของท่าน ให้ต้งั ค่า
[ ��������������������] เป็ น [ปิ ด] ก่อนถ่ายภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับการก�ำจัดทิ้งหรือการน�ำกล้องนี้ไปให้ผู้อ่น
ื ใช้ต่อ

สายไฟ

ส�ำหรับลูกค้าในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ มอลตา ไซปรัส และซาอุดิอาระเบีย
ใช้สายไฟ (A)
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สายไฟ (B) ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในประเทศ/ภูมิภาคข้างต้น และจึงไม่ควรใช้
ที่นัน
่
ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ EU/ภูมิภาคอื่น
ใช้สายไฟ (B)

(A)

(B)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

กล้องถ่ายภาพ
[ระบบ]

ประเภทกล้อง: กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
เลนส์: เลนส์ E-mount Sony

รูปแบบภาพ: 35 มม. ฟูลเฟรม (35.6 มม. ×
23.8 มม.) เซ็นเซอร์ภาพ CMOS
จ�ำนวนพิกเซลที่ใช้งานของกล้อง:
ประมาณ 24 200 000 พิกเซล
จ�ำนวนพิกเซลทั้งหมดของกล้อง:
ประมาณ 25 300 000 พิกเซล
[ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์]

ความปลอดภัย: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
วิธีการเชื่อมต่อ: Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)/ด้วยตัวเอง
วิธีการเข้าถึง: โหมดโครงสร้างพื้นฐาน

อะแดปเตอร์ AC
อัตราก�ำลังไฟเข้า:
100 - 240 V

, 50/60 Hz, 0.2 A

อัตราก�ำลังไฟออก: 5 V

[จอภาพ]

7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT, แผงสัมผัส

อุณหภูมิใช้งาน:
0 ถึง 40 °C

ย่านความถี่: 2.4 GHz/5 GHz

AC-UUD12/AC-UUE12

ประเภท: 1.0 ซม. (ชนิด 0.39)
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

อัตราก�ำลังไฟเข้า: 7.2 V

[LAN ไร้สาย]

รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

[เซ็นเซอร์ภาพ]

[ทั่วไป]

น�้ำหนัก (โดยประมาณ):
509 กรัม (รวมแบตเตอรี,่
การ์ดหน่วยความจ�ำ SD)

, 2.9 W

, 1.5 A

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้
NP-FZ100

แรงดันไฟฟ้ าที่ก�ำหนด: 7.2 V
แบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุณหภูมิเก็บรักษา:
–20 ถึง 55 °C

ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ):
124.0 × 71.1 × 59.7 มม.
124.0 × 71.1 × 53.5 มม. (จากกริปถึงจอภาพ)

เครื่องหมายการค้า
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
• XAVC S และ
เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
• USB Type-C® และ USB-C® เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC
• Android และ Google Play เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียน
• Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็ นเครือ
ของ Wi-Fi Alliance
่ งหมายการค้าของ Denso Wave Inc.
• QR Code เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าหรือ
• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทัว
่ ไปแล้วเป็ นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์น้น
เครือ
ั อย่างไรก็ตาม ในคู่มือนี้
่ งหมาย ™ หรือ
อาจไม่ได้ใช้เครือ

®

ก่อนก�ำจัดทิ้งหรือน�ำกล้องนี้ไปให้ผู้อ่น
ื ใช้ต่อ โปรดด�ำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็ นการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
• เลือก [รีเซ็ตการตั้งค่า]  [ตั้งค่าเริม
่ ต้น]

หมายเหตุเกี่ยวกับการก�ำจัดทิ้งหรือการน�ำการ์ดหน่วยความจ�ำไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ

การจัดการและการแก้ไขภาพบน
คอมพิวเตอร์
ท่านสามารถน�ำเข้าภาพที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สาย USB หรือใส่การ์ดหน่วยความจ�ำของกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถสั่งถ่ายภาพระยะไกลได้จากคอมพิวเตอร์ และปรับหรือสร้างภาพจากไฟล์ RAW ที่
บันทึกด้วยกล้อง โดยการใช้ชุดซอฟต์แวร์ Imaging Edge Desktop
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้
https://www.sony.net/disoft/

การใช้งาน [ฟอร์แมต] หรือ [ลบ] ในกล้องหรือคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สามารถลบข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจ�ำ
ให้หมดโดยสิ้นเชิงได้ ก่อนน�ำการ์ดหน่วยความจ�ำไปให้ผู้อ่น
ื ใช้ต่อ ขอแนะน�ำว่าควรลบข้อมูลให้หมดโดย
สิ้นเชิงโดยใช้ซอฟต์แวร์ลบข้อมูล เมื่อก�ำจัดทิ้งการ์ดหน่วยความจ�ำ ขอแนะน�ำให้ใช้วิธีท�ำลายทางกายภาพ
กับการ์ดหน่วยความจ�ำนัน
้

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเครือข่าย

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นเครือข่าย บุคคลภายนอกที่อยู่บนเครือข่ายอาจเข้าถึงกล้องได้โดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับ
สภาพการใช้งาน ตัวอย่างเช่น อาจมีการเข้าถึงกล้องโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตในสภาพเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์เครือข่ายอื่น หรือสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต Sony จะไม่รบ
ั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อ
การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับสภาพเครือข่ายดังกล่าว

หมายเหตุเกี่ยวกับย่านความถี่ 5 GHz ส�ำหรับ LAN ไร้สาย

เมื่อใช้ฟังก์ชั่น LAN ไร้สายนอกอาคาร ให้ต้งั ค่าย่านความถี่เป็ น 2.4 GHz โดยท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้
• MENU 
(เครือข่าย)  [ตั้งค่า Wi-Fi]  [ย่านความถี่]

วิธีปิดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi ฯลฯ) ไว้ชั่วคราว

่ งบิน หรือที่อ่น
ขณะที่ท่านอยู่บนเครือ
ื ๆ ท่านสามารถปิ ดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สายทั้งหมดได้ชั่วคราวโดยใช้
่ งบิน]
[โหมดเครือ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และค�ำตอบของค�ำถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์บริการลูกค้า
ของเรา

