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โปรดอ่านที่นี่ก่อน

ก่อนเริ่มใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ โปรดอ่าน
คู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยละเอียดและเก็บไว้
สำหรับอ้างอิงต่อไป

คำเตือน

เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด 
อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูกความชื้น

ข้อควรระวัง
ใชกอนแบตเตอรี่ชนิดที่กําหนดไวเทานั้น 
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บได

ข้อสังเกตในการใช้งาน

กล้องถ่ายวิดีโอของท่านมาพร้อมกับ
คู่มือใช้งาน 2 ฉบับ
– “คู่มือการใช้งาน” (คู่มือฉบับนี้)
– “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) สำหรับ
ใช้งานกล้องวิดีโอเมื่อต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(อยู่บนแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้)*
* “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) 
ไม่รวมอยู่ในชุดของกล้องถ่ายวิดีโอรุ่น DCR-
DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD605E/
DVD705E เนื่องจากกล้องรุ่นดังกล่าวไม่
สนับสนุนการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดแผ่นดิสก์ที่สามารถ
ใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน
ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะแผ่น DVD-R ขนาด 
8 ซม. DVD-RW ขนาด 8 ซม. และ DVD+
RWs ขนาด 8 ซม. เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะ
แผ่นดิสก์ที่มีเครื่องหมายตามรายการต่อไปนี้ 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 12

รายละเอียดชนิดของ “Memory Stick” 
ที่สามารถใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอ
ของท่าน (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E
/DVD305E/DVD755E)
“Memory Stick” มี 2 ขนาด โดยท่าน
สามารถใช้ได้เฉพาะ “Memory Stick Duo” 
ที่มีเครื่องหมาย  หรือ 

 เท่านั้น (หน้า 131)

“Memory Stick Duo” 
(สามารถใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน)

“Memory Stick” (ไม่สามารถใช้งานกับกล้องถ่
ายวิดีโอของท่าน)

• ท่านไม่สามารถใช้งานแผ่นเมมโมรี่ชนิดอื่น
นอกจาก “Memory Stick Duo”

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
• “Handycam” และ  เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• “Memory Stick,”  , “Memory Stick 
Duo,” , “Memory Stick 
PRO Duo,” , “Magic
Gate,” , “MagicGate 
Memory Stick” และ “MagicGate Memory 
Stick Duo” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony 
Corporation

• “InfoLITHIUM” เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Sony Corporation

• Picture Package เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Sony Corporation

• DVD-R, DVD-RW และ เครื่องหมาย DVD+RW 
เป็นเครื่องหมายการค้า

• Dolby และเครื่องหมาย D คู่ เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

• Dolby Digital 5.1 Creator และ Dolby Digital 
Stereo Creator เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Dolby Laboratories

• Microsoft, Windows และ Windows Media 
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

• Windows Media Player เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Microsoft Corporation

• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook 
และ PowerMac เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Apple Computer, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ

• Macromedia และ Macromedia Flash Player 
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Macromedia, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

• Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel 
Corporation

• Nero 6 และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่นที่พัฒนาโดย 
Nero AG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Nero AG และ ผู้สนับสนุนและสมาชิก สงวน
ลิขสิทธิ์ © โดย Nero AG และผู้ได้รับสิทธิ 
1996-2005

ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างถึงอาจเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ นอกจากนั้น
คู่มือการใช้งานฉบับนี้มิได้กล่าวถึง ™ และ “®” 
ไม่ว่าในกรณีใดๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน MPEG-2 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลวิดีโอใดๆ ที่มีไว้
สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ (นอกเหนือจากการ
ใช้งานปกติในลักษณะงานส่วนบุคคล) เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (ภายใต้สิทธิบัตร 
MPEG-2) ซึ่งสามารถติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาต
ได้จาก MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, 
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206
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• “Memory Stick PRO” และ “Memory 
Stick PRO Duo” สามารถใช้งานได้กับ
อุปกรณ์ที่สนับสนุน “Memory Stick PRO” 
เท่านั้น

เมื่อใช้งาน “Memory Stick Duo” 
กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน “Memory 
Stick” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E
/DVD305E/DVD755E)
ต้องใส่ “Memory Stick Duo” ในตัวแปลง 
Memory Stick Duo ทุกครั้ง

ตัวแปลง Memory Stick Duo

เมื่อใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ
• อย่าถือกล้องถ่ายวิดีโอที่ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ของ
กล้อง

ช่องมองภาพ จอภาพ LCD

แบตเตอรี่

• กล้องถ่ายวิดีโอไม่มีคุณสมบัติในการ
ป้องกันฝุ่น, ละอองน้ำหรือหยดน้ำ โปรดดู
รายละเอียดที่หัวข้อ “การดูแลรักษาและ
ข้อควรระวัง” (หน้า 135)

• เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับแผ่น
ดิสก์หรือข้อมูลภาพที่บันทึกไว้สูญหาย 
ควรหลีกเลี่ยงกระทำการต่อไปนี้ระหว่างที่
ไฟสถานะของสวิตช์ POWER (หน้า 21) 
หรือไฟสถานะ ACCESS (หน้า 25) 
สว่างอยู่:
– ถอดก้อนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์แปลงไฟ 

AC ออกจากกล้องถ่ายวิดโีอ
– ทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูกกระแทกอย่าง
แรงหรือเกิดการสั่น

• ก่อนเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์
อื่นด้วยสาย USB หรืออื่นๆ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบขั้วต่อในทิศทางที่
ถูกต้อง อย่าพยายามฝืนใช้แรงกับขั้วต่อ
เพราะอาจทำให้ขั้วต่อเสียหายหรือทำให้
กล้องถ่ายวิดีโอทำงานผิดปรกติได้

ข้อสังเกตสำหรับรายการตั้งค่า, 
จอภาพ LCD, ช่องมองภาพและ
เลนส์
• รายการเมนูที่ปรากฏเป็นสีเทาไม่สามารถ
ใช้งานได้ภายใต้สภาวะการบันทึกหรือการ
เล่นภาพในขณะนั้น

• จอภาพ LCD และช่องมองภาพผลิตด้วย
เทคโนโลยีชั้นสูงอันละเอียดอ่อนและมี
ประสิทธิภาพในการแสดงความละเอียด
ของภาพมากกว่า 99.99% อย่างไรก็ตาม
อาจปรากฏจุดมืดและ/หรือจุดสว่างเล็กๆ 
(สีขาว, แดง, น้ำเงิน หรือเขียว) ปรากฏขึ้น
อย่างต่อเนื่องบนจอภาพ LCD และช่องมอง
ภาพ ซึ่งจุดเหล่านี้เกิดขึ้นตามปกติใน
ขั้นตอนของการผลิต

จุดสีดำ
จุดสีขาว, แดง, 
น้ำเงินหรือเขียว

• การปล่อยให้จอภาพ LCD, ช่องมองภาพ
หรือเลนส์โดนแสงแดดส่องโดยตรงเป็น
เวลานานอาจทำให้เกิดความผิดปรกติกับ
อุปกรณ์ได้ ควรระมัดระวังเมื่อวางกล้องถ่าย
วิดีโอใกล้หน้าต่างหรือเมื่ออยู่กลางแจ้ง

• อย่าเล็งกล้องถ่ายแสงแดดโดยตรงเพราะ
อาจทำให้กล้องถ่ายวิดีโอทำงานผิดปรกติ
ได้ ควรถ่ายภาพแสงอาทิตย์ในสภาพแสง
น้อย เช่นในเวลาเย็นเท่านั้น
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โปรดอ่านที่นี่ก่อน (ต่อ)

ข้อสังเกตสำหรับการบันทึก
• ก่อนเริ่มต้นการบันทึก ควรทดสอบฟังก์ชั่น
การบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถบันทึก
ภาพและเสียงได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ 
ท่านไม่สามารถลบภาพเมื่อบันทึกภาพ
ดังกล่าวบนแผ่น DVD-R ให้ใช้แผ่น 
DVD-RW/DVD+RW เพื่อทดลองบันทึก 
(หน้า 12)

• ไม่สามารถให้การชดเชยสำหรับภาพที่
บันทึก แม้ในกรณีที่การบันทึกหรือการเล่น
ภาพใช้งานไม่ได้เนื่องจากความผิดปรกติ
ของอุปกรณ์ อย่างเช่น กล้องถ่ายวิดีโอ

• ระบบของทีวีสีมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ/พื้นที่ ในการรับชมภาพที่บันทึก
ผ่านทางจอ TV จะต้องใช้ TV ระบบ PAL 
เท่านั้น

• รายการ TV ฟิล์มภาพยนตร์ ม้วนวิดีโอเทป
และสื่อบันทึกอื่นๆ อาจมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง 
การบันทึกจากสื่อดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อาจเป็นการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ ท่านไม่สามารถบันทึกซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์บนกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

ข้อสังเกตสำหรับคู่มือใช้งานฉบับนี้
• ภาพจากจอภาพ LCD และช่องมองภาพที่
ปรากฏในคู่มือใช้งานฉบับนี้เป็นภาพนิ่งที่
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึ่งอาจ
ปรากฏแตกต่างออกไปจากที่ท่านเห็น

• การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของสื่อ
บันทึกและอุปกรณ์เสริมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

• ภาพประกอบที่ปรากฏในคู่มือการใช้งาน
ฉบับนี้เป็นของกล้องถ่ายวิดีโอรุ่น DCR-
DVD305E

• แผ่นดิสก์ที่มีการอ้างถึงใน คู่มือการใช้งาน 
คือแผ่น DVD ขนาด 8 ซม

• ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับแผ่น
ดิสก์ที่ใช้ เครื่องหมายต่อไปนี้ใช้สำหรับ
ระบุรูปแบบ DVD แต่ละชนิด

• การแสดงผลบนจอภาพสำหรับแต่ละภาษา
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการใช้งาน 
ในกรณีที่จำเป็นท่านสามารถเปลี่ยนภาษา
บนหน้าจอได้ก่อนการใช้งาน (หน้า 80)

เกี่ยวกับเลนส์ Carl Zeiss
กล้องถ่ายวิดีโอของท่านติดตั้งเลนส์ Carl 
Zeiss ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
Carl Zeiss ในประเทศเยอรมันและ Sony 
Corporation เพื่อภาพที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้ระบบการวัด MTF* สำหรับ
กล้องถ่ายวิดีโอและให้คุณภาพตามปกติ
ของเลนส์ Carl Zeiss

* MTF ย่อมาจาก Modulation Transfer Function 
หรือฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบมอดูเลชั่น ค่าของ
ตัวเลขแสดงถึงปริมาณของแสงจากวัตถุที่ต้อง
การถ่ายที่ตกกระทบสู่เลนส์
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ไม่จำเป็นต้องกรอกลับเพื่อเริ่มต้นบันทึก
ภาพ (หน้า 32, 38)

ภาพได้รับการบันทึกลงบนเนื้อที่ว่างของแผ่นดิสก์ 
ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงที่ข้อมูลสำคัญของท่านจะ
ถูกเขียนทับโดยไม่ได้ตั้งใจ

เนือ่งจากทา่นไมจ่ำเปน็ตอ้งกรอกลบัเพือ่เร่ิมต้นบนัทกึ
ภาพ จึงสามารถเริ่มต้นถ่ายภาพเมื่อใดก็ได้ที่ท่าน
ต้องการ

แผ่นดิสก์สามารถบันทึกได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพนิ่ง
• สามารถบันทึกภาพนิ่งได้บนแผ่นดิสก์หรือ “Memory Stick 

Duo”
• กล้องบางรุ่นอาจไม่สนับสนุนการบันทึกภาพบน “Memory 

Stick Duo”

สามารถค้นหาซีนภาพได้อย่างรวดเร็วบน
หน้าจอ VISUAL INDEX (หน้า 34, 40)

ท่านสามารถตรวจสอบภาพทั้งหมดที่บันทึกอยู่บน
แผ่นดิสก์ได้อย่างรวดเร็วด้วยหน้าจอ VISUAL 
INDEX เพียงสัมผัสซีนภาพที่ต้องการ ท่านก็สามารถ
รับชมซีนภาพดังกล่าวได้ทันที

แผ่นดิสก์จะไม่มีการสึกหรอไม่ว่าท่านจะชมภาพซ้ำ
อีกกี่ครั้งก็ตาม ให้ท่านสามารถเก็บรักษาช่วงเวลาอัน
มีค่าเอาไว้ได้บนแผ่นดิสก์ได้ตลอดไป

บันทึกภาพแบบจอกว้างและเสียงรอบทิศทาง 
5.1 แชนแนล (หน้า 28, 42)

ท่านสามารถบันทึกภาพแบบจอกว้างคุณภาพสูงบนจอภาพ 
LCD แบบจอกว้างที่แสดงภาพมุมมองแบบ 16:9 
ชนิดเกียวกับภาพบน TV จอกว้าง นอกจากนั้นยังสามารถ
บันทึกเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนลแบบสมจริงลงสู่แผ่น
ดิสก์ได้โดยตรง
• กล้องถ่ายวิดีโอบางรุ่นอาจไม่สนับสนุนการบันทึกแบบจอกว้างและ
เสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล

กล้องถ่ายภาพ DVD Handycam ทำการบันทึกภาพลงแผ่น DVD* ขนาด 8 ซม.
ซึ่งให้ความสะดวกสบายมากกว่าม้วนวิดีโอเทปและประกอบด้วยฟังก์ชั่นใช้งานมากกว่า

บันทึกภาพสวยงามได้อย่างง่ายดาย

* DVD (Digital Versatile Disc) คือแผ่นดิสก์แบบออพติคที่สามารถบรรจุข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

เพลิดเพลินกับ DVD Handycam

ท่านสามารถใช้ DVD Handycam ทำอะไรได้บ้าง
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รับชมภาพบนเครื่องเล่น DVD หรือไดรฟ์ DVD 
(หน้า 36, 52)

ท่านสามารถเล่นแผ่นดิส์กที่บันทึกและปิดแผ่น** แล้วด้วย
เครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD หรือไดรฟ์ DVD ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม.

หลังจากปิดแผ่นดิสก์แล้ว ท่านสามารถสไลด์โชว์จากภาพนิ่ง
รวมทั้งเมนู DVD เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงซีนภาพที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

รับชมภาพบน TV จอกว้างและโฮมเธียเตอร์ (หน้า 42, 50)

ท่านสามารถรับชมภาพที่ได้รับการบันทึกในแบบจอกว้างในลักษณะ
พาโนรามาสมบูรณ์แบบได้บน TV จอกว้าง การบันทึกเสียงลงแผ่น
ดิสก์ในแบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนลช่วยสร้างความ
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นให้กับระบบเสียงโฮมเธียเตอร์ของท่าน
• กล้องถ่ายวิดีโอบางรุ่นอาจไม่สนับสนุนการบันทึกแบบจอกว้างและ
เสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล

แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด

• กล้องถ่ายวิดีโอบางรุ่นอาจไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

โอนภาพด้วยความเร็วสูง (หน้า 99)

ท่านสามารถโอนข้อมูลภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเล่นภาพไปพร้อมกัน
การโอนข้อมูลสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกเมื่อใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน Hi-Speed USB (USB 
2.0)

ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้เพื่อตัดต่อและคัดลอก 
(หน้า 99)

ท่านสามารถใช้ชุดซอฟต์แวร์ Picture Package ที่จัดมาให
กับกล้องถ่ายวิดีโอ DVD Handycam ของท่านสำหรับเพิ่ม
เสียงดนตรีและเอฟเฟ็คเพื่อสร้างแผ่น DVD ต้นฉบับของ
ท่านเองได้ ด้วยกระบวนการคัดลอกแผ่นดิสก์ที่แสนง่าย 
ให้ท่านสามารถแบ่งปันความทรงจำอันมีค่ากับครอบครัวและ
เพื่อนได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อ DVD Handycam กับเครื่องคอมพิวเตอร์

** การปิดแผ่น: กระบวนการแปลงแผ่น DVD ที่บันทึกแล้วเพื่อให้สามารถเล่นได้บนเครื่องเล่น DVD 
(ดูรายละเอียดหน้า 36 และ 52)
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การเลือกใช้แผ่นดิสก์

กล้องถ่ายวิดีโอ DVD Handycam ของท่านสามารถใช้งานแผ่น DVD-R, DVD-RW และ 
DVD+RW ขนาด 8 ซม.
แต่ไม่สามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ขนาด 12 ซม.

รูปแบบการบันทึกสำหรับ DVD-RW
การณีที่ใช้แผ่น DVD-RW ท่านสามารถเลือกรูปแบบการบันทึกได้ระหว่างโหมด VIDEO หรือ
โหมด VR ในคู่มือใช้งานฉบับนี้ใช้สัญลักษณ์  แสดงโหมด VIDEO และ สัญลักษณ์ 

 แสดงโหมด VR

รูปแบบการบันทึกที่ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากทำการปิดแผ่นแล้ว
ในโหมด VIDEO ท่านสามารถลบภาพได้เฉพาะภาพที่บันทึกล่าสุดเท่านั้น

รูปแบบการบันทึกที่สามารถตัดต่อภาพด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ DVD Handycam ได้ 
(ลบหรือจัดเรียงลำดับภาพใหม่)
แผ่นที่ทำการปิดแผ่นแล้วสามารถเล่นได้บนเครื่องเล่น DVD ที่สนับสนุนโหมด VR*1

รูปแบบแผ่นดิสก์และการบันทึก  อธิบายศัพท์ (หน้า 142, 143)

คุณสมบัติของแผ่นดิสก์รูปแบบต่างๆ หมายเลขในวงเล็บ ( ) แสดงหมายเลขหน้า

ชนิดของแผ่นดิสก์และสัญลักษณ์

DVD-R DVD-RW DVD+RW

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

สามารถบันทึกทั้งภาพรูปแบบ 16:9 
(จอกว้าง) และ 4:3 บนดิสก์แผ่นเดียวกัน*2 (28) z z z −

ลบภาพที่บันทึกล่าสุดทันที (46) − z z z

ลบภาพที่บันทึกไว้แล้วอย่างอิสระ (86) − − z −
ตัดต่อภาพที่บันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอ (86) − − z −

ใช้แผ่นดิสก์ซ้ำแม้แผ่นดิสก์จะเต็มแล้วโดย
ทำการฟอร์แมต*3 (60) − z z z

เล่นภาพที่บันทึกในแผ่นบนเครื่องเล่น DVD 
เครื่องอื่นหลังได้ทำการปิดแผ่นแล้ว (36, 52) z z  z*1 z

เล่นภาพที่บันทึกในแผ่นบนเครื่องเล่น DVD 
เครื่องอื่นโดยยังไม่ได้ทำการปิดแผ่น (52) − − −  z*4

สร้างเมนู DVD เมื่อท่านทำการปิดแผ่นดิสก์ (55) z z − z

*1 โปรดตรวจสอบจากคู่มือการใช้งานเครื่องเล่น DVD ว่าเครื่องเล่นของท่านสนับสนุนการใช้งานแผ่น DVD-
RW ในโหมด VR หรือไม่

*2 การบันทึกภาพนิ่งสามารถทำได้บนแผ่นดิสก์ทุกชนิด
*3 การฟอร์แมตเป็นการลบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ทั้งหมดและทำให้สื่อบันทึกกลับไปอยู่ในสถานะว่างเปล่า (หน้า 

60) ในการใช้แผ่นดิสก์ใหม่ ท่านต้องทำการฟอร์แมตด้วยกล้อง DVD Handycam ก่อน (หน้า 25)
*4 อย่าใช้แผ่น DVD+RW บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการปิดแผ่นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นได้
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เวลาที่บันทึกได้
เปน็เวลาทีส่ามารถบนัทกึไดส้ำหรบัแผน่ดสิก์
แต่ละด้าน
เวลาที่น้อยที่สุดที่บันทึกได้แสดงอยู่ในวงเล็บ

หน่วย:นาที
โหมดบันทึก เวลาที่บันทึกได้

HQ (High Quality) ประมาณ 20 (18) 

SP (Standard Play) ประมาณ 30 (18) 

LP (Long Play) ประมาณ 60 (44) 

กล้องถ่ายภาพ DVD Handycam ของท่านใช้
รูปแบบ VBR (Variable Bit Rate) เพื่อปรับ
คุณภาพของภาพให้เหมาะกับซีนภาพที่บันทึก
โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีนี้ทำให้เวลาที่สามารถ
บันทึกได้ของแผ่นดิสก์แผ่นหนึ่งๆ มีค่าไม่คงที่ 
ตัวอย่างเช่น ภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วหรือภาพ
ที่มีความซับซ้อนจะต้องบันทึกที่อัตราบิตสูง 
ซึ่งจะลดเวลาที่บันทึกได้ของแผ่นดิสก์ลง
VBR  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)

• เวลาที่บันทึกสำหรับภาพเคลื่อนไหวจะลดลงเมื่อในแผ่นดิสก์มีภาพนิ่งบันทึกอยู่ด้วย

การใช้แผ่นดิสก์
เพื่อความมั่นใจและความทนทานสำหรับการบันทึก/รับชมภาพ ขอแนะนำให้ใช้แผ่นดิสก์ของ 
Sony หรือแผ่นดิสก์ที่มีเครื่องหมาย  *(for VIDEO CAMERA) กับกล้องถ่ายวิดีโอ 
DVD Handycam ของท่าน
• การใช้แผ่นดิสก์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเป็นสาเหตุให้การบันทึก/รับชมภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่
ควร หรือท่านอาจไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกจากกล้อง DVD Handycam ได้

* แผ่นดิสก์ที่ซื้อจากสถานที่บางแห่งอาจมีเครื่องหมาย 

การใช้แผ่นดิสก์แบบสองหน้า
ท่านสามารถบันทึกภาพได้บนทั้งสองด้านของแผ่นดิสก์แบบสองหน้า

การบันทึกบนด้าน A
ใส่แผ่นดิสก์ลงในกล้อง DVD Handycam โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย  ที่ศูนย์กลางหันออก
ด้านนอก จนกระทั่งมีเสียงคลิ๊กเข้าที่

วางโดยให้ด้านเครื่องหมาย  
หันออกด้านนอก
ด้านที่มีการบันทึกภาพคือด้าน
หลัง

เครื่องหมาย

• เมื่อใช้แผ่นดิสก์แบบสองหน้า โปรดระวังอย่าให้มีรอยนิ้วมือเลอะบนผิวแผ่นดิสก์
• เมื่อใช้แผ่นดิสก์แบบสองหน้ากับกล้อง DVD Handycam ของท่าน การบันทึก/รับชมภาพจะเกิดจากแผ่น
ดิสก์ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนไปบันทึกหรือรับชมภาพจากอีกด้านหนึ่งของแผ่นดิสก์
ในขณะที่แผ่นดิสก์ยังคงอยู่ในเครื่อง DVD Handycam หากการบันทึก/รับชมภาพจากด้านหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว 
ต้องนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่อ และพลิกไปยังอีกด้านหนึ่งเสียก่อน

• ท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้บนแผ่นดิสก์แต่ละด้านของแผ่นดิสก์แบบสองหน้า
– การปิดแผ่น (หน้า 52)
– การเปิดแผ่น (DVD-RW: โหมด VIDEO) (หน้า 59)
– การฟอร์แมต (หน้า 60)
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การใช้งาน DVD Handycam

1 เตรียมพร้อม
(โปรดดูรายละเอียด
ที่หน้า 16 ถึง 28) เลือกแผ่นดิสก์ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์

ต้องการใช้งานแผ่นดิสก์ซ้ำ

เพื่อเก็บภาพทีไ่ด้
บันทึกไว้

เพื่อใช้งานแผ่น
ดิสก์แผ่นเดียว
ซ้ำอีก

ท่านต้องการทำอะไรหลังจาก
บันทึกภาพ?
ลบภาพและตัดต่อ
ภาพด้วยกล้อง DVD 
Handycam

รับชมภาพจาก
แผ่นดิสก์ด้วย
เครื่องเล่น DVD 
แบบต่างๆ

แผ่นดิสก์นี้สามารถ
เล่นได้บนเครื่องเล่น 
DVD แบบต่างๆ

แผ่นดิสก์นี้สามารถ
เล่นได้แม้จะไม่ได้
ผ่านการปิดแผ่น

* เลือกโหมดบนกล้อง 
DVD Handycam และ
ทำการฟอร์แมต (หน้า 
25)

2 บันทึก, ลบและ
ตัดต่อภาพ
(โปรดดูรายละเอียดที่
หน้า 32, 38, 46 และ 
86)

ท่านไม่สามารถ
ลบภาพที่ได้
บันทึกไว้

ท่านสามารถลบภาพ
หรือตัดต่อภาพที่
บันทึกไว้เมื่อใดก็ได้ 
(หน้า 86)

ท่านสามารถลบภาพที่
เพิ่งบันทึกล่าสุดเท่านั้น 
(หน้า 46)

3 รับชมภาพบนเครื่อง DVD 
Handycam
(โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 34 และ 40)

ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ TV 
เพื่อรับชมภาพได้เช่นกัน (หน้า 50)

มีต่อที่หน้าด้านขวา
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ปิดแผ่นปิดแผ่นปิดแผ่น

ปิดแผ่น

ปิดแผ่น

ปิดแผ่น

3 รับชมภาพบนเครื่องเล่น DVD อื่น
(โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 52 และ 56)

หากต้องการรับชมแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยกล้อง DVD Handycam ของท่านบนเครื่องเล่น 
DVD อื่น ต้องทำการปิดแผ่นเสียก่อน

เครื่องเล่น DVD/
เครื่องบันทึก DVD

ไดรฟ์ DVD

• หากในแผ่นดิสก์มีข้อมูลการบันทึกอยู่น้อย กระบวนการปิดแผ่นจะใช้เวลามากขึ้น

คุณสมบัติของแผ่นดิสก์ที่ทำการปิดแผ่นแล้วแตกต่างไปตามชนิดของแผ่นดิสก์

แผ่นดิสก์สามารถใช้เล่นกับ
เครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้
หลังจากปิดแผ่น เช่นเดียว
กับแผ่น DVD ที่มีวาง
จำหน่ายทั่วไป 

แผ่นดิสก์สามารถใช้เล่นกับ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนโหมด 
VR ด้วยแผ่น DVD-RW

แผ่นดิสก์สามารถใช้เล่นได้โดยไม่ต้องทำการปิดแผ่น 
แต่อาจจำเป็นต้องปิดแผ่นในบางกรณี โปรดดูรายละเอียด
ที่หน้า 52

ไม่สามารถบันทึกเพิ่ม
แม้จะมีที่ว่างเหลืออยู่
ก็ตาม

การเปิดแผ่นให้ท่าน
สามารถทำการบันทึกเพิ่ม
ได้ (หน้า 59)

สามารถบันทึกเพิ่มได้โดย
ไม่ต้องเปิดแผ่น

การสนับสนุนการรับชม
ไม่สามารถรับประกันการสนับสนุนการรับชมด้วยเครื่องเล่น DVD ทั้งหมด โปรดดูรายละเอียด
จากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมเครื่องเล่น DVD ของท่านหรือปรึกษาตัวแทนจำหน่าย
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การเริ่มต้นใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จัดมาให้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้มา 
พร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่านครบถ้วน 
ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือจำนวนของอุปกรณ์ 
รายการนั้น
• อุปกรณ์ที่จัดมาให้ไม่รวมแผ่นดิสก์และ 

“Memory Stick Duo”

อุปกรณ์แปลงไฟ AC (1) (หน้า 17)

สายไฟหลัก (1) (หนัา 17)

สายต่อ A/V (1) (หน้า 50, 92, 94, 98)

สาย USB (1) (หน้า 96, 98) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)

รีโมทควบคุมไร้สาย (1) (หน้า 49) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมแบบแผ่นกลมไว้แล้ว

ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ NP-FP50 (1) 
(หน้า 18)

ผ้าเช็ดทำความสะอาด (1)

ฝาปิดช่องต่ออุปกรณ์เสริม (1) (หน้า 98) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
ต่ออยู่กับกล้องถ่ายวิดีโอ

ฝาครอบเลนส์ (1) (หน้า 21)

ไมโครโฟนเสียงรอบทิศทาง ECM-L100 (1) 
(หน้า 42) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

แผ่น CD-ROM “Picture Package Ver.1.8.1” 
(1) (หน้า 99) (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

แผ่น CD-ROM “Nero Express 6” (1) 
(หน้า 99) (For DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD304E/DVD605E/DVD705E)
ใช้สำหรับคัดลอกแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยกล้องถ่าย
วิดีโอของท่านลงบนแผ่น DVD ขนาด 12 ซม.

คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้) (1)

วิธีติดตั้งฝาครอบเลนส์
ร้อยสายของฝาครอบเลนส์ (จัดมาให้) เข้า
กับห่วงโลหะของสายกระชับมือ
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ขั้นตอนที่ 2: ชาร์จก้อนแบตเตอรี่

ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดต่อก้อน
แบตเตอรี่ชนิด “InfoLITHIUM” (รุ่น P) 
(หน้า 133) เข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอ
• ท่านไม่สามารถใช้ก้อนแบตเตอรี่รุ่น NP-FP30 
กับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน (ตัวเลขรุ่นของก้อน
แบตเตอรี่มีระบุอยู่ที่ด้านหลัง)

 การฝืนใช้แรงมากเกินไปเพื่อติดตั้งก้อนแบตเตอรี่
อาจทำให้กล้องถ่ายวิดีโอทำงานผิดปกติ 
อย่างเช่น ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงหรือ
ทำให้ไม่สามารถถอดก้อนแบตเตอรี่ออกได้

ไฟ CHG

สวิตช์ POWER

ฝาปิดช่องต่อ DC IN

ปลั๊ก DC
แบตเตอรี่

ช่องต่อ DC IN

สายไฟหลัก

อุปกรณ์แปลง ไฟ AC
ไปยังเต้า จ่ายไฟ

1 ใส่ก้อนแบตเตอรี่ตามทิศทางลูกศร
จนกระทั่งคลิ๊กเข้าที่

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตามทิศทาง
ลูกศรเพื่อตั้งค่าไปที่ OFF (CHG) 
(การตั้งค่าเริ่มต้น)

3 ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่อง
ต่อ DC IN ของกล้องถ่ายวิดีโอ

เปิดฝาปิดช่องต่อ DC IN เพื่อต่อเข้ากับ
อุปกรณ์แปลงไฟ AC

ฝาปิดช่องต่อ DC IN

จัดให้เครื่องหมาย v 
บนปลั๊ก DC ตรงกับ
เครื่องหมาย v ของ
กล้องถ่ายวิดีโอ

4 ต่อสายไฟหลักเข้ากับอุปกรณ์แปลง
ไฟ AC และเต้าจ่ายไฟ

ไฟ CHG (ชาร์จ) สว่างขึ้นพร้อมกับ
เริ่มต้นการชาร์จไฟ



18

ขั้นตอนที่ 2: ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ (ต่อ)

5 ไฟ CHG (ชาร์จ) ดับลงเมื่อแบตเตอรี่
ถูกชาร์จเต็ม ให้ถอดอุปกรณ์แปลง
ไฟ AC ออกจากช่องต่อ DC IN ของ
กล้องถ่ายวิดีโอ

• ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกโดยจับที่
กล้องถ่ายวิดีโอและปลั๊ก DC พร้อมกัน

การปลดก้อนแบตเตอรี่ออก
เลื่อนสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) 
จากนั้นเลื่อนปุ่มปลด BATT (แบตเตอร) 
เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ออก

ปุ่มปลด BATT 
(แบตเตอรี่)

• ในการปลดก้อนแบตเตอรี่ออก ต้องแน่ใจว่าไม่มี
ไฟสถานะใดๆ ของสวิตช์ POWER (หน้า 21) 
ติดค้างอยู่

การเก็บรักษาก้อนแบตเตอรี่
ใช้ก้อนแบตเตอรี่ให้หมดหากคุณไม่ต้องการ
ใช้อีกเป็นเวลานาน (หน้า 133)

เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
ให้ทำการเชื่อมต่อแบบเดียวกับการชาร์จ
ก้อนแบตเตอรี่ โดยก้อนแบตเตอรี่จะไม่
สูญเสียพลังไฟในกรณีนี้

เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม)
ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที) ในการชาร์
จก้อนแบตเตอรี่เปล่าจนเต็ม
ก้อนแบตเตอรี่ เวลาในการชาร์จ

NP-FP50 (จัดมาให้) 125
NP-FP70 155
NP-FP71 170
NP-FP90 220

เวลาในการบันทึก
ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที) เมื่อใช้ก้อน
แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E

ก้อนแบตเตอรี่
เวลาบันทึก
อย่าง
ต่อเนื่อง

เวลาบันทึก
ไม่ต่อเนื่อง*

NP-FP50 
(จัดมาให้)

100
115

45
50

NP-FP70 215
240

95
110

NP-FP71 255
290

115
130

NP-FP90 385
435

175
195

สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD705E

ก้อนแบตเตอรี่
เวลาบันทึก
อย่าง
ต่อเนื่อง

เวลาบันทึก
ไม่ต่อเนื่อง*

NP-FP50 
(จัดมาให้)

80
85
90

40
40
45

NP-FP70
170
185
190

85
90
95

NP-FP71
200
220
230

100
110
115

NP-FP90
300
335
345

150
165
170
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สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E

ก้อนแบตเตอรี่
เวลาบันทึก
อย่าง
ต่อเนื่อง

เวลาบันทึก
ไม่ต่อเนื่อง*

NP-FP50 
(จัดมาให้)

75
85
90

35
40
45

NP-FP70
160
180
185

80
90
90

NP-FP71
190
215
220

95
105
110

NP-FP90
285
320
335

140
160
165

* เวลาบันทึกไม่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ท่าน
เริ่มต้น/หยุดบันทึก, เปิด/ปิดสวิตช์กล้องและซูม
ภาพซ้ำไปซ้ำมา

• การวัดระยะเวลาอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
– ค่าบน: เมื่อเปิดไฟส่องหลัง LCD
– ค่ากลาง: เมื่อปิดไฟส่องหลัง LCD
– ค่าล่าง: เวลาในการบันทึกเมื่อใช้ช่องมองภาพ
และปิดจอภาพ LCD

เวลาในการรับชม
ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที) ที่สามารถรับ
ชมภาพไดเ้ม่ือใชก้้อนแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจน
เต็ม

สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E

ก้อนแบตเตอรี่ จอภาพ LCD 
เปิด*

จอภาพ LCD 
ปิด

NP-FP50 
(จัดมาให้) 105 120

NP-FP70 225 255
NP-FP71 270 300
NP-FP90 400 455

สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD705E

ก้อนแบตเตอรี่ จอภาพ LCD 
เปิด*

จอภาพ LCD 
ปิด

NP-FP50 
(จัดมาให้) 85 100

NP-FP70 185 215
NP-FP71 220 255
NP-FP90 335 385

สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E

ก้อนแบตเตอรี่ จอภาพ LCD 
เปิด*

จอภาพ LCD 
ปิด

NP-FP50 
(จัดมาให้) 80 95

NP-FP70 175 200
NP-FP71 205 235
NP-FP90 310 355

* เมื่อเปิดไฟส่องหลัง LCD

รายละเอียดก้อนแบตเตอรี่
• ก่อนทำการชาร์จก้อนแบตเตอรี่ ให้เลื่อนสวิตช์ 

POWER ไปที ่OFF (CHG)
• ไฟ CHG (ชาร์จ) จะกระพริบระหว่างการชาร์จไฟ 
หรือการแสดง BATTERY INFO (หน้า 45) อาจ
แสดงคลาดเคลื่อนได้ในกรณีต่อไปนี้
– ใส่ก้อนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง
– ก้อนแบตเตอรี่เสีย
– ก้อนแบตเตอรี่ไฟหมดสนิท 

(สำหรับ BATTERY INFO เท่านั้น)
• จะไม่มีกำลังไฟจ่ายออกจากก้อนแบตเตอรี่หาก
อุปกรณ์แปลงไฟ AC ยังต่ออยู่กับช่องต่อ DC IN 
ของกล้องถ่ายวิดีโอ ถึงแมจ้ะถอดสายไฟหลัก
ออกจากเต้าจ่ายไฟแล้วก็ตาม

• ขอแนะนำให้ใช้ก้อนแบตเตอรี่รุ่น NP-FP70, 
NP-FP71 หรือ NP-FP90 เมื่อใช้ร่วมกับไฟวิดีโอ 
(อุปกรณ์เสริม)

รายละเอียดเวลาในการชาร์จ/บันทึก/รับชมภาพ
• ดำเนินการจับเวลาเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอมีอุณหภูมิ 

25˚C (ขอแนะนำ 10-30˚C)
• เวลาในการบันทึกภาพและรับชมภาพจะสั้นลง
เมื่อใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

• เวลาในการบันทึกภาพและรับชมภาพจะสั้นลง
กว่านี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ท่านใช้งาน
กล้องถ่ายวิดีโอ
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รายละเอียดอุปกรณ์แปลงไฟ AC
• ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับเต้าจ่ายไฟบน
ผนังที่อยู่ใกล้ หากมีความผิดปรกติใดๆเกิดขึ้น
ให้รีบถอดปลั๊กของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออก
จากเต้าจ่ายไฟทันที

• อย่าวางอุปกรณ์แปลงไฟ AC ไว้ในบริเวณแคบๆ 
อย่างเช่นระหว่างกำแพงกับเฟอร์นิเจอร์

• ระวังอย่าลัดวงจรของส่วนปลั๊ก DC ของอุปกรณ์
แปลงไฟ AC หรือขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ด้วย
วัตถุที่เป็นโลหะ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
ความผิดปกติกับอุปกรณ์ได้

ข้อควรระวัง
• แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม กล้องถ่ายวิดีโอยังมี
กำลังไฟจากแหล่งจ่ายไฟ AC (กระแสไฟหลัก) 
อยู่ภายในเครื่องตราบใดที่ยังเสียบปลั๊กของ
อุปกรณ์แปลงไฟ AC อยู่กับเต้าจ่ายไฟ

ขั้นตอนที่ 2: ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ (ต่อ)
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ขั้นตอนที่ 3: เปิดเครื่องและถือกล้องถ่ายวิดีโอ

ในการบันทึกภาพ ให้เลื่อนสวิตช์ POWER 
ไปเพื่อเปิดไฟสถานะที่สัมพันธ์กัน
สำหรับการใช้งานกล้องวิดีโอเป็นครั้งแรก 
หน้าจอ [ตั้งนาฬิกา] จะปรากฏขึ้น (หน้า 24)

สวิตช์ POWER

ฝาครอบเลนส์

1 เปิดฝาครอบเลนส์ออกโดยกดที่ปุ่ม
ด้านข้างทั้งสองข้าง

2 เปิดเครื่องโดยเลื่อนสวิตช์ POWER 
ไปตามทิศทางลูกศรพร้อมกับกดปุ่ม
สีเขียวที่ศูนย์กลาง

ในการบันทึกภาพ ให้เลื่อนเปลี่ยนโหมด
ของปุ่มสวิตช์โดยเลื่อนสวิตช์ POWER 
ไปตามทิศทางลูกศรจนกระทั่งไฟสถานะ
ที่สัมพันธ์กันสว่างขึ้น

ปุ่มสีเขียว

 (ภาพเคลื่อนไหว): เพื่อบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

 (ภาพนิ่ง): เพื่อบันทึกภาพนิ่ง

• หลังจากที่ได้ตั้งวันที่และเวลาเรียบร้อยแล้ว 
([ตั้งนาฬิกา], หน้า 24) ครั้งต่อไปที่ท่าน
เปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอจะปรากฏวันที่และ
เวลาปัจจุบันขึ้นบนจอภาพ LCD เป็นเวลา
สองสามวินาที

3 ถือกล้องถ่ายวิดีโอให้ถูกต้อง

4 ถือให้แน่นแล้วรัดสายรัด

วิธีปิดสวิตช์กล้องวิดีโอ
เลื่อนสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG)

• กล้องวิดีโอที่เพิ่งซื้อมาใหม่จะปิดเครื่องโดย
อัตโนมัติ หากท่านปล่อยให้กล้องถ่ายวิดีโอเปิด
ค้างไว้โดยไม่ใช้งานใดๆ เกินกว่า 5 นาที ทั้งนี้
เพื่อประหยัดพลังงานของก้อนแบตเตอรี่ ([ปิด
อัตโนมัติ], หน้า 80)
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ขั้นตอนที่ 4: ปรับจอภาพ LCD และช่องมองภาพ

จอภาพ LCD

เปิดจอภาพ LCD ออก 90 องศาจากตัว
กล้องถ่ายวิดีโอ (1) แล้วหมุนไปยัง
ตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับบันทึกภาพหรือรับ
ชมภาพ (2)

2 180 องศา 
(สูงสุด)

DISP/BATT INFO

1 90 องศาจากตัว
กล้องถ่ายวิดีโอ2 90 องศา 

(สูงสุด)

• ระวังอย่ากดโดนปุ่มบนขอบจอภาพ LCD เมื่อ
ท่านเปิดหรือปิดจอภาพ หรอืเมื่อปรับมุมของ
จอภาพ LCD

• หากท่านหมุนจอภาพ LCD ออก 90 องศาจาก
ตัวกล้อง แล้วหมุนไปทางด้านเลนส์ 180 องศา 
ท่านจะสามารถปิดจอภาพ LCD โดยให้ด้าน
จอภาพ LCD หันออกด้านนอกได้ ให้ความ
สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการรับชมภาพ

การปิดไฟส่องหลัง LCD เพื่อให้
แบตเตอรี่ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
(สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/
DVD304E/ DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
กดปุ่ม DISP/BATT INFO ค้างไว้สักครู่
จนกระทั่ง  ปรากฏขึ้น
การตั้งค่านี้มีประโยชน์เมื่อท่านใช้งาน
กล้องถ่ายวิดีโอในที่สว่างมากหรือเมื่อท่าน
ต้องการประหยัดพลังงานจากก้อนแบตเตอรี่ 
โดยการตั้งค่านี้จะไม่มีผลใดๆ ต่อภาพที่
กำลังบันทึก หากต้องการยกเลิก ให้กด 
DISP/BATT INFO ค้างไว้จนกระทั่ง  
หายไป

• โปรดดูรายละเอียดการปรับความสว่างของ
จอภาพ LCD ที่หัวข้อ [เซ็ต LCD/VF] [ความจ้า 
LCD] (หน้า 77)

ช่องมองภาพ

ท่านสามารถดูภาพจากช่องมองภาพเมื่อปิด
แผงจอภาพ LCD เพื่อลดการสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรี่หรือเมื่อไม่สามารถ
มองภาพได้ชัดเจนบนจอภาพ LCD

ช่องมองภาพ
ขยายช่องมองภาพออกจนกระทั่งมีเสียงคลิ๊ก

ปุ่มปรับเลนส์ช่องมอง
ภาพ
เลื่อนไปจนกระทั่งเห็น
ภาพชัดเจน

• ท่านสามารถปรับความสว่างไฟส่องหลังของช่อง
มองภาพได้โดยเลือก [เซ็ต LCD/VF] 
[ไฟส่องหลัง VF] (หน้า 77)

 โดยการตั้งค่านี้จะไม่มีผลใดๆ กับภาพที่บันทึก
• ท่านสามารถปรับค่า [เฟดเดอร์] และ [จัดแสง] 
ได้ขณะมองผ่านช่องมองภาพ (หน้า 67, 73)
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ขั้นตอนที่ 5: การใช้จอภาพแบบสัมผัส

ท่านสามารถรับชมภาพที่ได้บันทึกไว้ (หน้า 
34, 40) หรือปรับการตั้งค่าต่างๆ (หน้า 62) 
โดยใช้แผงจอภาพสัมผัส
และสัมผัสปุ่มที่แสดงบนจอภาพ

ใช้ฝ่ามือซ้ายประคองด้านหลังของ
จอภาพ LCD แล้วสัมผัสปุ่มที่ปรากฏบน
จอภาพ

สัมผัสปุ่มบนจอภาพ 
LCD

DISP/BATT INFO

• ปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเมื่อ
ท่านกดปุ่มบนขอบจอภาพ LCD

• ระวังอย่ากดโดนปุ่มบนขอบจอภาพ LCD 
เมื่อใช้งานแผงจอภาพสัมผัส

• หากปุ่มบนแผงจอภาพสัมผัสทำงานไม่ถูกต้อง 
ให้ปรับจอภาพ LCD ใหม่ (คาลิเบรชั่น) (หน้า 
136)

ยกเลิกตัวแสดงบนจอภาพ
กด DISP/BATT INFO เพื่อยกเลิกหรือแสดง
ตัวแสดงบนจอภาพ (ตัวนับ, อื่นๆ)

การเปลี่ยนการตั้งภาษา

ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงข้อความบน
จอภาพให้เป็นภาษาที่ต้องการ ให้เลือกภาษา
สำหรับจอภาพใน [LANGUAGE] บนเมน 

 เวลา/LANGU. (หน้า 80)
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ขั้นตอนที่ 6: ตั้งวันที่และเวลา

ใหต้ัง้วนัทีแ่ละเวลาเมือ่ทา่นใชง้านกลอ้งถา่ย
วิดีโอเป็นครั้งแรก หากไม่ตั้งวันที่และเวลา 
หน้าจอ [ตั้งนาฬิกา] จะ ปรากฏขึ้นบน
จอภาพทุกครั้งที่ท่านเปิดกล้องถ่ายวิดีโอขึ้น
มาใช้งาน หรือเมื่อเลื่อนตำแหน่งสวิตช์ 
POWER
• หากท่านไม่ได้ใช้กล้องวิดีโอนานประมาณ 3 
เดือน แบตเตอรี่แผ่นกลมแบบชาร์จไฟได้ที่อยู่
ภายในจะหมดกำลังไฟ ทำให้การตั้งค่าวันที่และ
เวลาอาจถูกลบไปจากหน่วยความจำ ในกรณีนี้
ให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ข้างต้น 
แล้วจึงตั้งค่าวันที่และเวลาใหม่อีกครั้ง (หน้า 
137)

สวิตช์ POWER

ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4 หากเป็นการตั้ง
นาฬิกาครั้งแรก

1 สัมผัส  t [SETUP]
น.

เซ็ตกล้อง
โปรแกรม 
ปรับจุดวัดแสง
จัดแสง

2 เลือก  (เวลา/LANGU.) ด้วยปุ่ม 
/ , จากนั้นสัมผัส 

เซ็ตการหมุน
น.

ปิดอัตโนมัติ
แสดงวันที่

ตั้งนาฬิกา
เซ็ตพื้นที่
เวลาหน้าร้อน

3 เลือก [ตั้งนาฬิกา] ด้วยปุ่ม / , 
จากนั้นสัมผัส 

4 เลือกประเทศที่ต้องการด้วยปุ่ม 
/ , จากนั้นสัมผัส 

ตัง้นาฬิกา

พื้นท
ลิสบอน, ลอนดอน

ปิด
วันที่

ป ด ว

เวลาหน้าร้อน

5 ในกรณีที่จำเป็น ให้ตั้งค่า 
[เวลาหน้าร้อน] เป็น [เปิด] ด้วยปุ่ม 

/ , จากนั้นสัมผัส 

6 ตั้งค่า [ป] (ปี) ด้วยปุ่ม / , 
จากนั้นสัมผัส 

ตั้งนาฬิกา

พื้นท
ลิสบอน, ลอนดอน

ปิด
วันที่

ป ด ว

เวลาหน้าร้อน

• ท่านสามารถตั้งค่าปีได้จนถึงปี 2079

7 ตั้งค่า [ด] (เดือน), [ว] (วันที่), 
ชัวโมงและนาที จากนั้นสัมผัส 

นาฬิกาเริ่มเดิน

• สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ความแตกต่างเวลา
ทั่วโลก” โปรดดูที่หน้า 129

• วันที่และเวลาที่ทำการบันทึกจะไม่ปรากฏขึ้น
ระหว่างบันทึกภาพแต่จะได้รับการบันทึกลงแผ่น
ดิสก์โดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถตรวจสอบ
ขณะรับชมภาพได้ ([รหัสข้อมูล], หน้า 78)



25

ก
ารเริ่ม

ต
้น
ใช
้งาน

ขั้นตอนที่ 7: การใส่แผ่นดิสก์หรือ “Memory Stick Duo”

การใส่แผ่นดิสก์

ท่านต้องใช้แผ่นดิสก์ DVD-R, DVD-RW 
หรือ DVD+RW ขนาด 8cm แผ่นใหม่
สำหรับการบันทึก (หน้า 12)

• ใช้ผ้าทำความสะอาดที่จัดมาให้พร้อมกับ
กล้องถ่ายวิดีโอเพื่อเช็ดฝุ่นและลบลายนิ้วมือ
ออกจากแผ่นดิสก์ (หน้า 130)

ไฟสถานะ 
ACCESS 
(แผ่นดิสก์)

สวิตช์ 
POWER

1 ตรวจสอบว่ากล้องถ่ายวิดีโอเปิดอยู่
หรือไม่

• ท่านสามารถนำแผ่นดิสก์ออกจากกล้องถ่าย
วิดีโอได้แม้ในขณะที่กล้องปิดอยู่หากกล้อง
ยังคงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ แต่กระบวนการ
ตรวจสอบแผ่นดิสก์ (ขั้นตอนที่ 4) จะไม่
เริ่มต้นขึ้น

2 เลื่อนสวิตช์ OPEN ของฝาครอบแผ่น
ดิสก์ไปตามทิศทางลูกศร (OPEN B)

ข้อความ [เตรียมพร้อมเปิด] ปรากฏขึ้น
บนจอภาพ จากนั้นเสียงทำนองเพลงจะ
ดังขึ้นตามด้วยเสียงบีพจากกล้องถ่าย
วิดีโอ เมื่อเสียงบีพหยุด ฝาครอบแผ่น
ดิสก์จะเปิดออกเล็กน้อยโดยอัตโนมัติ

สวิตช์ OPEN ของฝา
ครอบแผ่นดิสก์

เลนส์หัวอ่าน

เมื่อฝาครอบแผ่นดิสก์
แง้มออกแล้ว ให้เปิด
ให้กว้างออก

• หากท่านจับที่สายของฝาครอบเลนส์
ในขณะที่ปิดฝาครอบแผ่นดิสก์ อาจทำให้
เกิดความเสียหายกับกล้องถ่ายวิดีโอได้

3 ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านสำหรบับันทึก
หันเข้าหากล้องถ่ายวิดีโอ จากนั้นกด
ที่ตรงกลางของแผ่นดิสก์จนกระทั่ง
มีเสยีงคลิ๊ก

ใส่แผ่นดิสก์ให้ด้านที่มี
ฉลากหันออกเมื่อใช้แผ่น
ดิสก์แบบด้านเดียว

• ระวังอย่าสัมผัสที่ด้านสำหรับบันทึกของแผ่น
ดิสก์หรือที่เลนส์หัวอ่าน (หน้า 137)

 เมื่อใช้แผ่นดิสก์แบบสองหน้า โปรด
ระมัดระวังอย่าให้แผ่นดิสก์เลอะลายนิ้วมือ

• การปิดฝาครอบแผ่นดิสก์โดยที่ใส่แผ่นดิสก์
ไม่ถูกต้องอาจทำให้กล้องถ่ายวิดีโอทำงาน
ผิดปกติได้
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ขั้นตอนที่ 7: การใส่แผ่นดิสก์หรือ “Memory Stick Duo” (ต่อ)

4 ปิดฝาครอบแผ่นดิสก์

หน้าจอ [ค้นหาข้อมูลบนแผ่นดิสก์] 
ปรากฏขึ้น โดยกล้องถ่ายวิดีโออาจใช้
เวลาสักครู่ในการตรวจสอบแผ่นดิสก์ 
โดยขึ้นกับชนิดและสภาพของแผ่นดิสก์

xDVD-R
ท่านสามารถเริ่มต้นบันทึกได้ทันที
หลังจากที่หน้าจอ [ค้นหาข้อมูลบนแผ่น
ดิสก์] หายไปจากจอภาพ LCD โดยไม่
จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

xDVD-RW
เลือกรูปแบบการบันทึกจากนั้นทำการ
ฟอร์แมต แล้วทำตามขั้นตอนที่ 5

xDVD+RW
เลือกอัตราส่วนจอภาพสำหรับการบันทึก
จากนั้นฟอร์แมตแผ่นดิสก์ แล้วทำตาม
ขั้นตอนที่ 6

• ข้อความ [ฟอร์แมตดิสก์? นําดิสก์ออกหาก
ไม่ต้องการ] จะปรากฏขึ้นระหว่างการ
ใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30) 
ให้สัมผัส  แล้วทำตามขั้นตอนที่ 8

5 เลือกรูปแบบการบันทึกสำหรบัแ
ผ่น DVD-RW จากนั้นสัมผัส  
แล้วทำตามขั้นตอนที่ 7

น.
ฟอร์แมต:

สามารถเล่นได้บน
อุปกรณ์  ต่างๆ

แก้ไขบนแคมคอร์ดเดอร์ไม่ได้

xโหมด VIDEO
ท่านสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ด้วย
เครื่องเล่น DVD ทั่วไปหากได้ทำการปิด
แผ่นแล้ว

xโหมด VR
ท่านสามารถตัดต่อ, ลบภาพหรือแบ่งซีน
ภาพบนกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน (หน้า 
86)
อย่างไรก็ตาม จะสามารถเล่นแผ่นดิสก์
ได้บนเครื่องเล่น DVD ที่สนับสนุนโหมด 
VR เท่านั้นหลังทำการปิดแผ่นแล้ว

6 เลือกอัตราส่วนจอภาพสำหรับการ
บันทึก ([จอไวด์ 16:9] หรือ [4:3]) 
สำหรับแผ่น DVD+RW จากนั้น
สัมผัส 

จอไวด์
16:9

เลือกอัตราส่วนภาพ
ที ่ต ้องการบันทึกแล้ว
ฟอร์แมตแผ่นอีกครั ้ง

ฟอร์แมต: จอไวด์ 16:9
น.

xจอไวด์ 16:9
ท่านสามารถบันทึกภาพมุมกว้างความ
คมชัดสูงได้ โดยหากท่านต้องการรับชม
ภาพบน TV แบบจอกว้าง ขอแนะนำให้
เลือก [จอไวด์ 16:9]

x4:3
ท่านสามารถบันทึกภาพเพื่อรับชมบน TV 
แบบ 4:3

7 สัมผัส [ใช่] t [ใช่]

8 สัมผัส  เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] 
ปรากฏขึ้น

เมื่อการฟอร์แมตเสร็จสิ้นแล้ว ท่าน
สามารถเริ่มบันทึกบนแผ่น DVD-RW/
DVD+RW ได้
• อย่าถอดก้อนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์แปลงไฟ 

AC ออกขณะทำการฟอร์แมต

การนำแผ่นดิสก์ออก
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเปิดฝา
ครอบแผ่นดิสก์แล้วจึงนำแผ่นดิสก์ออก

• อย่ากระแทกหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอของท่าน
สั่นในขณะที่ไฟ ACCESS สว่างหรือกระพริบ 
หรือเมื่อข้อความ [ค้นหาข้อมูลบนแผ่นดิสก์] 
หรือ [เตรียมพร้อมเปิด] ปรากฏอยู่บนจอภาพ 
LCD

• ท่านอาจจะต้องรอสักครู่เพื่อนำแผ่นดิสก์ออก 
โดยขึ้นอยู่กับสภาพของแผ่นและข้อมูลที่บันทึก
อยู่ภายใน

• ท่านอาจจะต้องรอถึง 10 นาทีเพื่อนำแผ่นดิสก์
ออก หากแผ่นดิสก์เสียหรือมีคราบสกปรกจาก
รอยนิ้วมือ เป็นต้น ซึ่งในกรณีหลังอาจทำให้แผ่น
ดิสก์เสียหายได้
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• หลังจากที่กล้องถ่ายวิดีโอตรวจสอบแผ่นดิสก์
แล้ว ข้อมูลของแผ่นดิสก์ เช่น วันที่ที่เริ่มใช้แผ่น
ดิสกแ์ละขอ้มูลสถานทีท่ี่เคยบนัทกึภาพจะปรากฏ
ขึ้นเป็นเวลาประมาณ 8 วินาที ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ที่เคยบันทึกอาจแสดงไม่ถูกต้องอัน
เนื่องมาจากสภาพของแผ่นดิสก์

• หากต้องการลบภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งหมดออกจาก DVD-RW/DVD+RW เพื่อใช้
แผ่นดังกล่าว บันทึกภาพใหม่อีก โปรดดู
รายละเอียดจากหัวข้อ “การลบซีนภาพทั้งหมด
บนแผ่นดิสก์ (ฟอร์แมต)” ที่หน้า 60

การใส่แผ่น “Memory Stick Duo” 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะแผ่น 
“Memory Stick Duo” ที่มีเครื่องหมาย 

 หรือ  
(หน้า 131)
• จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพและขนาดภาพ โปรด
ดูรายละเอียดที่หน้า 72

1 เปิดฝาปิดช่องใส่ Memory Stick Duo

2 ใส่ “Memory Stick Duo” ลงในช่อง
ใส่แผ่น Memory Stick Duo ตาม
ทิศทางทีถู่กตอ้งจนกระทัง่มเีสยีงคลิก๊

ไฟ ACCESS (“Memory Stick Duo”)

• การฝืนใส่แผ่น “Memory Stick Duo” 
ผิดทิศทางลงในช่องต่อ Memory Stick 
Duo อาจทำให้เกิดความเสียหายกับช่องต่อ 
หรือข้อมูลภาพได้

3 ปิดฝาปิดช่องใส่ Memory Stick 
Duo

การนำแผ่น “Memory Stick Duo” 
ออก
กดที่แผ่น “Memory Stick Duo” เบาๆ 
หลังจากขั้นตอนที่ 2
• เมื่อไฟ ACCESS สว่างหรือกระพริบอยู่ แสดงว่า
กล้องถ่ายวิดีโอกำลังอ่าน/บันทึกข้อมูล โปรด
อย่าเขย่าหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูกกระแทก, 
ปิดเครื่อง, นำแผ่น “Memory Stick Duo” ออก
หรือถอดก้อนแบตเตอรี่ออก มิฉะนั้นอาจเกิด
ความเสียหายกับข้อมูลภาพได้

• ระวังอย่าให้ “Memory Stick Duo” หลุดออก
และหล่นในขณะที่ท่านใส่แผ่นหรือนำแผ่นออก
จากกล้องถ่ายวิดีโอ
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ขั้นตอนที่ 8: เลือกอัตราส่วนภาพ (16:9 หรือ 4:3) ของภาพที่บันทึก 
(DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E)
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับภาพมุมกว้าง
และความคมชัดสูงได้ เมื่อบันทึกภาพใน
โหมด 16:9 (จอกว้าง)

• กรณีที่ท่านต้องการรับชมภาพบน TV จอกว้าง 
ขอแนะนำให้ทำการบันทึกภาพด้วยโหมด 16:9 
(จอกว้าง)

สวิตช์ POWER

WIDE SELECT

ภาพเคลื่อนไหว

  

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตามทิศทาง
ลูกศรเพื่อเปิดไฟสถานะ  (ภาพ
เคลื่อนไหว)

2 กดปุ่ม WIDE SELECT ซ้ำๆ เพื่อ
เลือกอัตราส่วนจอภาพที่ต้องการ

16:9 (จอกว้าง) 4:3*

* เมื่อรับชมภาพบนจอภาพ LCD ซึ่งอาจ
แตกต่างจากภาพที่ปรากฏในช่องมองภาพ

• ท่านไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนจอภาพใน
กรณีต่อไปนี้:
– เมื่อใช้ DVD+RW
– ขณะกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว
– เมื่อตั้งค่า [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค] เป็น 

[หนังเก่า] (หน้า 74)
• ความแตกต่างของมุมมองภาพเมื่อใช้แบบ 

16:9 (จอกว้าง) และ 4:3 จะแตกต่างกันไป
ตามตำแหน่งซูม

• ระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้อาจสั้นลงใน
กรณีต่อไปนี้
– เมื่อมีการสลับไปมาระหว่างภาพแบบ 16:9 

(จอกว้าง) และ 4:3 ขณะบันทึกด้วยแผ่น 
DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO)

– เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดบันทึก] (หน้า 
76)/ใช้งานกับ DVD-R/DVD-RW (โหมด 
VIDEO)/มีแผ่น DVD+RW อยู่ในกล้อง
โดยแลือกใช้ภาพแบบ 4:3

การรับชมภาพเมื่อต่อกล้องถ่าย
วิดีโอเข้ากับ TV
ตั้งค่า [ชนิดทีวี] เป็น [16:9] หรือ [4:3] 
ตามชนิดของ TV ของท่าน (16:9/4:3) 
(หน้า 50)

• กรณีที่รับชมภาพแบบ 16:9 (จอกว้าง) โดยตั้งค่า 
[ชนิดทีวี] เป็น [4:3] ภาพของวัตถุบางชิ้นอาจ
มีลักษณะค่อนข้างหยาบ

การรับชมภาพบนเครื่องเล่น DVD 
หรือเครื่องบันทึก DVD
วิธีการรับชมภาพบนจอ TV อาจแตกต่างกัน
ออกไปตามชนิดของอุปกรณ์ โปรดดู
รายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้
กับอุปกรณ์ของท่าน
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ภาพนิ่ง

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อปิดไฟ
สถานะ  (ภาพนิ่ง)

อัตราส่วนภาพเปลี่ยนเป็นแบบ 4:3

2 เลือกสื่อบันทึกสำหรับภาพนิ่ง 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

1 สัมผัส  t [มีเดียภาพนิ่ง]
2 เลือกสื่อบันทึกสำหรับภาพนิ่งแล้วสัมผัส 

• ค่าเริ่มต้นคือ [MEMORY STICK]

3 กดปุ่ม WIDE SELECT ซ้ำๆ เพื่อ
เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

• ภาพนิ่งมีขนาด [  0.7M] ( ) เมื่อเลือกใช้
แบบ 16:9 (จอกว้าง) และมีขนาดสูงสุด [1.0M] 
( ) เมื่อเลือกใช้แบบ 4:3

• จำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้จะแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพและขนาดภาพ 
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 72
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Easy Handycam – ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอด้วยการตั้งค่าแบบอัตโนมัติ

การใช้งาน Easy Handycam
การใช้งาน Easy Handycam คือฟังก์ชั่นที่ทำการตั้งค่า
ต่างๆ เกือบทั้งหมดของกล้องถ่ายวิดีโอเป็นแบบอัตโนมัติ
โดยการกดปุ่ม EASY เพียงครั้งเดียว กล้องถ่ายวิดีโอของ
ท่านจะจัดการปรับค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการถ่ายภาพโดย
อัตโนมัติ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องกังวลกับรายละเอียดการ
ปรับค่าต่างๆ อีก การที่ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้มีเพียง
ฟังก์ชัน่พืน้ฐานและตวัอกัษรแสดงผลขนาดใหญบ่นจอภาพ
ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ทำให้แม้แต่ผู้ที่เริ่มใช้งานครั้ง
แรกก็สามารถเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพได้

ปุ่ม EASY

การตั้งค่าของกล้องถ่ายวิดีโอระหว่างการใช้งาน Easy Handycam

สัมผัส [SETUP] เพื่อแสดงรายการตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้
โปรดดูรายละเอียดการตั้งค่าที่หน้า 62

น. เตรียม

ขั้น
สุดท้าย

ตั้ง
นาฬิกา

เสียง
บี๊บ ฟอร์แมต

สัมผัส

• การตั้งค่าเกือบทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นการตั้งค่าโดยการใช้งาน Easy Handycam
•  ไม่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้งาน Easy Handycam
• หากต้องการปรับค่าอย่างเช่น การปรับโฟกัสเองหรือเพิ่มเอฟเฟ็คพิเศษ ให้ยกเลิกการใช้งาน Easy 

Handycam

ปุ่มที่ใช้งานไม่ได้ระหว่างการใช้งาน Easy Handycam

ท่านไม่สามารถใช้งานปุ่มหรือฟังก์ชั่นเหล่านี้เพราะปุ่มและฟังก์ชั่นได้รับการตั้งค่าโดย
อัตโนมัติแล้ว หากท่านพยายามตั้งค่าที่ไม่สามารถใช้ได้ ข้อความ [ใช้งานไม่ได้ขณะใช้ Easy 
Handycam] จะปรากฏขึ้น
• BACK LIGHT (หน้า 43)
• กดปุ่ม DISP BATT/INFO (สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E) 
ค้างไว้ (หน้า 45)

• ตรวจทาน/ตรวจทานก่อนลบ (หน้า 46)

การยกเลิกการใช้ Easy Handycam

กดปุ่ม EASY อีกครั้งโดย  จะหายไปจากหน้าจอ
• หากท่านปิดสวิตช์เครื่องโดยไม่ยกเลิกการใช้งาน Easy Handycam กล้องถ่ายวิดีโอจะอยู่ในโหมด Easy 

Handycam เช่นเดิมเมื่อเปิดกล้องขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ

 ลองทำการบันทึก  หน้า 32

ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 (หน้า 16 ถึง 28) ก่อนเริ่มใช้งาน
• เมื่อใช้แผ่น DVD-RW ใหม่ แผ่นดิสก์จะถูกฟอร์แมตในโหมด VIDEO
• เมื่อใช้แผ่น DVD-RW ที่ฟอร์แมตในโหมด VR ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นตัดต่อบนกล้องถ่ายวิดีโอ 

(หน้า 86)

หากท่านไม่ต้องการใช้งาน Easy Handycam โปรดข้ามไปที่หน้า 38



31

Easy H
an

dycam
 –

 ใช
้งาน

ก
ล
้องถ

่าย
วิด
ีโอด

้วย
ก
ารต

ั้งค
่าแบ

บ
อัต
โน
ม
ัต
ิ



32

 บันทึกภาพได้อย่างง่ายดาย

เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตาม
ทิศทางลูกศรพร้อมกับกดปุ่ม
สีเขียวเมื่อสวิตช์ POWER 
อยู่ที่ตำแหน่ง OFF (CHG) 
เท่านั้น

เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เพื่อบันทึกภาพนิ่ง

DCR-DVD105E/
DVD605E:

ภาพเคลื่อนไหว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER A ไปตามทิศทางลูกศรเพื่อเปิดไฟสถานะ  
(ภาพเคลื่อนไหว)

2 กดปุ่ม START/STOP B (หรือ C)

• ค่าเริ่มต้นคือ [SP] (หน้า 76)

น. เตรียม น. บันทึก

หากต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่ม START/STOP อีกครั้ง

การบันทึกภาพต่อไป
ทำตามขั้นตอนที่ 2
• ท่านสามารถทำการบันทึกต่อได้หากยังไม่ได้ปิดแผ่นดิสก์ (หน้า 52) และยังมีเนื้อที่ว่างสำหรับบัน
ทึกเหลืออยู่บนแผ่นดิสก์เมื่อ:

– ปิดสวิตช์กล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
– นำแผ่นดิสก์ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอและใส่กลับเข้าไปใหม่

เตรียม บันทึก
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ภาพนิ่ง

1 เลื่อนสวิตช์ POWER A ไปตามทิศทางลูกศรเพื่อเปิดไฟสถานะ  (ภาพนิ่ง)

2 เลือกปลายทางสำหรับบันทึกภาพนิ่ง (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

1 สัมผัส [SETUP] t [มีเดียภาพนิ่ง]
2 เลือกสื่อบันทึกสำหรับภาพนิ่ง จากนั้นสัมผัส 
 หน้าจอบันทึกปรากฏขึ้นโดยมีสื่อบันทึกที่เลือกปรากฏอยู่ที่มุมบนขวา

• ค่าเริ่มต้นคือ [MEMORY STICK]

3 กดปุ่ม PHOTO D เบาๆ เพื่อปรับโฟกัส A จากนั้นกดปุ่มลงจนสุด B

• ค่าเริ่มต้นคือ [ละเอียด] (หน้า 72)

น. น.
เสียงชัตเตอร์บีพ

มีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหนึ่งครั้ง การบันทึกภาพเสร็จสิ้นเมื่อ  หายไป

ก่อนใช้งาน Easy Handycam

เปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและกดปุ่ม EASY เพื่อเริ่มใช้ Easy Handycam (หน้า 30)
[เริ่มต้นใช้งาน Easy Handycam] จะปรากฏขึ้น จากนั้น  จะปรากฏขึน้บนจอภาพ LCD

น. เตรียม

เร่ิมต้นใช้งาน
Easy Handycam

น.
มีเดียภาพนิ่ง :

1 น.2 จำนวนภาพนิ่งที่
สามารถบันทึกแล้ว
และสื่อบันทึก

กระพริบ b สว่าง
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 รับชมภาพได้อย่างง่ายดาย

1 กดปุ่ม  PLAY/EDIT A (หรือ B)

หน้าจอ VISUAL INDEX ปรากฏบนจอภาพ LCD

น.น.น.

1 แถบ : แสดงภาพเคลื่อนไหว
2 แถบ : แสดงภาพนิ่งบนแผ่นดิสก์
3 แถบ : แสดงภาพนิ่งบนแผ่น “Memory Stick Duo” 

 (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
• อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงหน้าจอ VISUAL INDEX
• เลือกแถบ  เพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหว 5 วินาทีแรกของแต่ละภาพในหน้าจอ VISUAL INDEX

2 เริ่มต้นเล่นภาพ

ภาพเคลื่อนไหว
สัมผัสแถบ  และภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการรับชม

น.

เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตาม
ทิศทางลูกศรพร้อมกับกดปุ่มสี
เขียวเมื่อสวิตช์ POWER อยู่ที่
ตำแหน่ง OFF (CHG) เท่านั้น

ภาพ 6 
ภาพก่อนหน้านี้

ภาพ 6 
ภาพถัดไป

กลับสู่หน้าจอบันทึก

ชนิดแผ่นดิสก์
รูปแบบบันทึก 
DVD-RW

ปรากฏขึ้นพร้อมภาพของ
แต่ละแถบที่มีการรับชม/
บันทึกล่าสุด

2 31

เริ่มต้นซนีภาพ/
ซีนภาพก่อนหน้านี้

หยุด (ไปยังหน้าจอ 
VISUAL INDEX)

สัมผัสเพื่อสลับระหว่าง
เล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว

ซีนภาพถัดไป

วันที่/เวลาที่บันทึก

ย้อนกลับ/เดินหน้า
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• เมื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวที่เลือกจนจบแล้ว จอภาพจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ VISUAL INDEX
• สัมผัส  /  ระหว่างหยุดเล่นชั่วคราวเพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวแบบภาพช้า
• เมื่อสัมผัสที่ภาพเคลื่อนไหวที่มีเครื่องหมาย i จะเป็นการรับชมต่อจากตำแหน่งที่หยุดการรับชมไว้ค
รั้งก่อน

• สัมผัส [SETUP] t [ระดับเสียง] จากนั้นปรับระดับเสียงด้วย  / 

ภาพนิ่ง
แผ่นดิสก์:
สัมผัสแถบ  และภาพนิ่งที่ต้องการรับชม

น.

“Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E):
สัมผัสแถบ  และภาพนิ่งที่ต้องการรับชม

น.

• สัมผัส  เพื่อเล่นชุดของภาพนิ่ง (หน้า 45)

• กรณีที่เล่นภาพระหว่างที่ใช้งาน Easy Handycam ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
– ซูมขณะเล่นภาพ (หน้า 44)
– ปิดไฟส่องหลังของจอภาพ LCD (สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/

DVD755E) (หน้า 22)

ก่อนใช้งาน Easy Handycam
เปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและกดปุ่ม EASY เพื่อเริ่มใช้ Easy Handycam (หน้า 30)
[เริ่มต้นใช้งาน Easy Handycam] จะปรากฏขึ้น จากนั้น  จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ LCD

น. เตรียม

เร่ิมต้นใช้งาน
Easy Handycam

ชนิดสื่อบันทึก

ไปยังหน้าจอ VISUAL 
INDEX

ปุ่มสไลด์โชว์ 
(หน้า 45)

วันที่/เวลาที่บันทึก

ก่อนหนา้นี/้ถัดไป

ชนิดสื่อบันทึก

ไปยังหน้าจอ VISUAL 
INDEX

ปุ่มสไลด์โชว์ 
(หน้า 45)

วันที่/เวลาที่บันทึก

ก่อนหนา้นี/้ถัดไป
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เตรียมการเปิดดูภาพบนเครื่องเล่น DVD (การปิดแผ่น)

กระบวนการปิดแผ่นทำให้แผ่น DVD ที่บันทึกแล้วสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเล่น DVD และ
เครื่องอ่าน DVD บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
เมื่อเลือกใช้งาน Easy Handycam กล้อง DVD Handycam ของท่านทำการตั้งค่าต่อไปนี้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้นท่านจึงสามารถทำการปิดแผ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น

– สร้างมนู DVD เพื่อแสดงภาพเป็นภาพขนาดย่อบนเครื่องเล่น DVD, อื่นๆ
– สร้างโฟโต้มูวี่สำหรับแสดงภาพนิ่งบนเครื่องเล่น DVD, อื่นๆ

เมนู DVD, โฟโต้มูวี่  อธิบายศัพท์ (หน้า 142, 143)

• ท่านไม่สามารถบันทึกซ้ำลงบนแผ่น DVD-R หลังจากทำการปิดแผ่นแล้ว แม้จะยังมี
เนื้อที่ว่างเหลืออยู่บนแผ่นดิสก์ก็ตาม

• สำหรับแผ่น DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ที่ทำการปิดแผ่นแล้ว ท่านไม่
สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มบนแผ่นดิสก์ระหว่างการใช้งาน Easy Handycam ให้ยกเลิก
การใช้งาน Easy Handycam จากนั้นทำตามขั้นตอนตามที่แสดงในหน้า 59

การเตรียมพร้อมสำหรับการปิดแผ่นดิสก์

1 วางกล้องถ่ายวิดีโอในบริเวณที่มั่นคง จากนั้นต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับ
ช่องต่อ DC IN ของกล้องถ่ายวิดีโอ

• ต้องแน่ใจว่าท่านได้ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอหมดระหว่าง
ทำการปิดแผ่น

2 เปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและกดปุ่ม EASY เพื่อเริ่มใช้ Easy Handycam (หน้า 30)

[เริ่มต้นใช้งาน Easy Handycam]และ  จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ LCD

เร่ิมต้นใช้งาน
Easy Handycam

น. เตรียม

3 ใส่แผ่นดิสก์ที่ต้องการทำการปิดแผ่น

สวิตช์ POWER

ช่องต่อ DC INอุปกรณ์แปลงไฟ AC

ไปยังเต้าจ่ายไฟ
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การปิดแผ่นดิสก์

สัมผัสจอภาพ LCD ตามลำดับต่อไปนี้

• อย่ากระแทกหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอของท่านสั่น และอย่าถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกระหว่าง
ดำเนินการปิดแผ่น

• หากมีภาพบันทึกอยู่บนแผ่นดิสก์น้อยเท่าไร กระบวนปิดแผ่นก็จะใช้เวลามากขึ้นเท่านั้น

เสร็จสิ้นกระบวนการของแผ่นดิสก์์

นำแผ่นดิสก์ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอ
เพลิดเพลินกับการรับชมภาพบนเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องอ่าน DVD หรืออื่นๆ
โปรดดูรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่จัดมาให้กับเครื่องเล่น DVD หรืออื่นๆ

การลบซีนภาพทั้งหมดหลังจากรับชมภาพ (การฟอร์แมต)

 

เมื่อทำการฟอร์แมตแผ่นดิสก์แล้ว ความจุของแผ่นดิสก์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและสามารถใช้
แผ่นดิสก์สำหรับบันทึกภาพได้อีก
หากท่านต้องการใช้แผ่น DVD-RW ซ้ำเพื่อบันทึกในโหมด VR ให้ทำการฟอร์แมตแผ่นดิสก์
หลังจากยกเลิกการใช้งาน Easy Handycam (หน้า 60)

• โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถนำซีนภาพที่ลบไปแล้วกลับคืนมาได้

สัมผัสจอภาพ LCD ตามลำดับต่อไปนี้

1 [SETUP]
2 [ฟอร์แมต] (สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E) 

[  ฟอร์แมต] (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
3 [ใช่]
4 [ใช่]
5 

สัมผัส

ขั้น
สุดท้าย

สัมผัส สัมผัส

ใช่ ไม่

สัมผัส

ใช่ไม่

คุณแน่ใจหรือไม่?

สัมผัส

เสร็จเรียบร้อย

สัมผัส

1 2 3

4 5 6
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การบันทึก/การรับชม

การบันทึก

PHOTO
เปิดฝาครอบเลนส์

DCR-DVD105E/DVD605E: สวิตช์ POWER

START/STOP A

START/STOP B

ภาพเคลื่อนไหว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตามทิศทางลูกศร
เพื่อเปิดไฟสถานะ  (ภาพเคลื่อนไหว)

2 กด START/STOP A (หรือ B)

บันทึกเตรียม
น.

น. น.

[เตรียม] [บันทึก]

หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กด START/STOP อีกครั้ง

เลื่อนสวิตช์ POWER ไป
ตามทิศทางลูกศร
พร้อมกับกดปุ่มสีเขียวเมื่อ
สวิตช์ POWER อยู่ที่
ตำแหน่ง OFF (CHG) เท่านั้น
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ภาพนิ่ง

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิดไฟสถานะ  (ภาพนิ่ง)

2 เลือกสื่อบันทึกสำหรับภาพนิ่ง (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

1 สัมผัส  t [มีเดียภาพนิ่ง]
2 เลือกสื่อบันทึกสำหรับภาพนิ่งแล้วสัมผัส 
หน้าจอบันทึกเปลี่ยนกลับไปสู่หน้าเดิมโดยมีสัญลักษณ์ของสื่อบันทึกที่เลือกปรากฏอยู่ที่มุม
บนด้านขวา
• ค่าเริ่มต้นคือ [MEMORY STICK]

1 2
น.

มีเดียภาพนิ่ง:
น.

3 กด PHOTO เบาๆ เพื่อปรับโฟกัส A จากนั้นกดลงจนสุด B

บีพ เสียงชัตเตอร์
น. น.

กระพริบ b สว่าง

มีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหนึ่งครั้ง การบันทึกภาพเสร็จสิ้นเมื่อ  หายไป

การตรวจสอบหรือลบภาพที่บันทึก
ล่าสุด (ตรวจทาน/ตรวจทานก่อน
ลบ)
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 46

• หากไฟ ACCESS ยังคงสว่างหลังจากการบันทึก
เสร็จสิ้น แสดงว่าการเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์หรือ 
“Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E) ยังไม่เสร็จสิ้น 
โปรดอย่าเขย่าหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูก
กระแทก และอย่าถอดก้อนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์
แปลงไฟ AC ออก

จำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึก
ได้และชนิดของสื่อบันทึก
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การรับชม

เปิดฝาครอบเลนส์ ปุ่มปรับซูม

สวิตช์ POWER

 PLAY/EDIT B  PLAY/EDIT A

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ

2 กดปุ่ม  PLAY/EDIT A (หรือ B)

หน้าจอ VISUAL INDEX ปรากฏขึ้นบนจอภาพ LCD

น.น.น. ชนิดแผ่นดิสก์
ภาพ 6 ภาพ
ก่อนหน้านี้

รูปแบบบันทึก DVD-RW

ภาพ 6 ภาพถัดไป ปรากฏขึ้นพร้อมภาพของแต่ละ
แถบที่มีการรับชม/บันทึกล่าสุด

กลับสู่หน้าจอ
บันทึก 1 2 3

1 แถบ : แสดงภาพเคลื่อนไหว
2 แถบ : แสดงภาพนิ่งบนแผ่นดิสก์
3 แถบ : แสดงภาพนิ่งบนแผ่น “Memory Stick Duo” 

 (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

• อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงหน้าจอ VISUAL INDEX

ฟังก์ชั่นมีประโยชน์บนหน้าจอ VISUAL INDEX
• การเลื่อนปุ่มซูมภาพเป็นการเปลี่ยนตัวแสดงของหน้าจอ VISUAL INDEX จาก 6 เป็น 12 และหน้าจอ
สามารถแสดงภาพได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน ให้สัมผัส [  แสดงผล] ในเมนู  เซ็ต STD เพื่อเลือก
จำนวนภาพขนาดย่อที่จะปรากฏบนหน้าจอ VISUAL INDEX (หน้า 79)

• เลือก  หากต้องการรับชมภาพ 5 วินาทีแรกของคลิปภาพเคลื่อนไหวแต่ละคลิปในหน้าจอ VISUAL 
INDEX ตามลำดับเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบภาพได้ ให้ตั้งค่า [  เล่นวิดีโอ] ในเมนู  เซ็ต STD 
เป็น [ปิด] หากไม่ต้องการรับชมภาพเคลื่อนไหวเพื่อยืดเวลาการใช้แบตเตอรี่ให้นานขึ้น (หน้า 79)
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3 เริ่มต้นเล่นภาพ

ภาพเคลื่อนไหว
สัมผัสแถบ  และภาพเคลื่อนไหว
ที่ต้องการรับชม

เริ่มต้นซีนภาพ/
ซีนภาพ
ก่อนหน้านี้

สัมผัสเพื่อสลับ
ระหว่างเล่นหรือ
หยุดเล่นชั่วคราว

ซีนภาพ
ถัดไป

หยุด (ไปยังหน้าจอ 
VISUAL INDEX)

ย้อนกลับ/
เดินหน้า

• เมื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวที่เลือกจนจบแล้ว 
ซีนภาพจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอ 
VISUAL INDEX

• สัมผัส /  ระหว่างหยุดเล่นชั่วคราว
เพ่ือเล่นภาพช้า

• การสัมผัสหนึ่งครั้งทำให้ความเร็วการเล่น
ภาพย้อนกลับ/เดินหน้าเพิ่มขึ้น 5 เท่า หาก
สัมผัสสองครั้งจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 
10 เท่า*

* เร็วขึ้นประมาณ 8 เท่าเมื่อใช้ DVD+RW
• เมื่อสัมผัสที่ภาพเคลื่อนไหวที่มีเครื่องหมาย 
i จะเป็นการรับชมต่อจากตำแหน่งที่หยุด
การรับชมไว้ครั้งก่อน

ภาพนิ่ง  

แผ่นดิสก์:
สัมผัสแถบ  และที่ภาพนิ่งที่ต้องการรับ
ชม

ปุ่มสไลด์โชว์ 
(หน้า 45)

ไปยังหน้า
จอ VISUAL 
INDEX

ก่อนหน้านี้/
ถัดไป

“Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E):
สัมผัสแถบ  และที่ภาพนิ่งที่ต้องการรับ
ชม

น.

ปุ่มสไลด์โชว์ 
(หน้า 45)

ไปยังหน้า
จอ VISUAL 
INDEX

ก่อนหน้านี้/
ถัดไป

การปรับระดับเสียง
สัมผัส  t [ระดับเสียง], จากนั้นปรับ
ระดับด้วย /
• กรณีที่ไม่พบรายการ [ระดับเสียง] ใน  
ให้สัมผัส [SETUP] (หน้า 62)

การเล่นแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องเล่น 
DVD อื่นๆ
โปรดดูที่หน้า 52
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ฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึก/การรับชม, อื่นๆ

DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:

DCR-DVD205E/DVD705E:

DCR-DVD105E/DVD605E:

การบันทึก

การใช้ซูม ...........................15
เลื่อนปุ่มปรับระดับซูม 1 เล็กน้อยสำหรับ
การซูมภาพช้าๆ และเลื่อนออกไปอีกเพื่อซูม
ภาพให้เร็วขึ้น

• โปรดระวังอย่าปล่อยนิ้วจากปุ่มปรับกำลังซูม 1 
โดยฉับพลัน เพราะเสียงการเลื่อนของปุ่มอาจถูก
บันทึกลงไปด้วยโดยไม่ตั้งใจ

• ท่านไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วการซูมเมื่อใช้ปุ่ม
ซูม 5 บนขอบจอภาพ LCD

• ระยะต่ำสุดระหว่างกล้องถ่ายวิดีโอกับวัตถุที่กล้อง
ยังสามารถปรับโฟกัสได้ชัดเจน คือประมาณ 1 ซม. 
สำหรับภาพมุมกว้างและประมาณ 80 ซม. สำหรับ
ภาพขยาย

• ท่านสามารถใช้ [ดิจิตอลซูม] (หน้า 70) 
เมื่อต้องการซูมภาพที่ระดับสูงกว่าระดับต่อไปนี้:

(ซูมแบบออพติคัล)
DCR-DVD105E/DVD605E 20 เท่า

DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/
DVD755E

12 เท่า

การบันทึกเสียงแบบสมจริง (บันทึก
เสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E) ............2

กล้องถ่ายวิดีโอของท่านประกอบด้วย Dolby 
Digital 5.1 Creator ซึ่งทำหน้าที่บันทึก
เสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 แชนแนล ให้ท่าน
เพลิดเพลินไปกับเสียงแบบสมจริงเมื่อเล่น
แผ่นดิสก์บนอุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบเสียง
รอบทิศทาง 5.1 แชนแนล

มุมมองที่กว้างขึ้น: 
(ภาพมุมกว้าง)

มุมมองใกล้: 
(ภาพขยาย)
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ในการบันทึกเสียงแบบรอบทิศทาง 5.1 
แชนแนล ให้ต่อไมโครโฟนเสียงรอบ
ทิศทางที่จัดมาให้เข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอ 
หากไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเสียงรอบทิศทาง 
กล้องถ่ายวิดีโอของท่านจะบันทึกเสียง
ในแบบ 2 แชนแนล
•  ปรากฏบนจอภาพระหว่างการบันทึก/เล่น
เสียงแบบ 5.1 แชนแนล กรณีที่รับชมภาพบน
กล้องถ่ายวิดีโอ เสียงแบบ 5.1 แชนแนลจะถูก
แปลงเป็นแบบ 2 แชนแนล

Dolby Digital 5.1 Creator, เสียงรอบทิศทาง 
5.1 แชนแนล  อธิบายศัพท์ (หน้า 142)

การบันทึกด้วยไมโครโฟนที่จัดมาให้
ต่อไมโครโฟนเสียงรอบทิศทางรุ่น ECM-
L100 (จัดมาให้) เข้ากับช่องต่อ Active 
Interface Shoe 2 บนกล้องถ่ายวิดีโอให้
แน่นตามทิศทางลูกศร

เมื่อต่อไมโครโฟนเข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอ
เรียบร้อยแล้ว  จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ
สำหรับการถอดไมโครโฟน ให้เลื่อนออก
ตามทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางลูกศรตาม
ภาพที่แสดงด้านบน
• อย่าถือกล้องถ่ายวิดีโอโดยจับที ่ไมโครโฟน
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกล้องได้

• เนื่องจากไมโครโฟนที่จัดมาให้ได้ผ่านการปรับ
ค่าจากโรงงานให้ใช้กับกล้องถ่ายวิดีโอแต่ละ
เครื่อง การใช้ไมโครโฟนอื่นที่แม้จะเป็นรุ่น
เดียวกันจะไม่สามารถบันทึกเสียงรอบทิศทาง
แบบ 5.1 แชนแนลกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน
ได้อย่างถูกต้อง

• หากไมโครโฟนที่จัดมาให้ของท่านสูญหายหรือ
เสีย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony หรือ
ตัวแทนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์
บริการ Sony โดยทางศูนย์ต้องเก็บกล้องถ่าย
วิดีโอของท่านเอาไว้จนกว่าการปรับค่าไมโครโฟน
ใหม่หรือการซ่อมไมโครโฟนจะเสร็จสิ้น

การบันทึกในที่มืด 
(NightShot plus) .................. 3
ตั้งสวิตช์ NIGHTSHOT PLUS 3 ไปที่ ON 
(  และ [“NIGHTSHOT PLUS”] 
จะปรากฏขึ้น)
• หากต้องการบันทึกภาพให้สว่างขึ้นอีก ให้ใช้
ฟังก์ชั่น Super NightShot plus (หน้า 69) 
หากต้องการบันทึกภาพในที่มืดให้มีสีสดใสขึ้น 
ให้ใช้ฟังก์ชั่น Color Slow Shutter (หน้า 69)

• ฟังก์ชั่น NightShot plus และ Super NightShot 
plus ใช้ประโยชน์จากแสงอินฟราเรด ดังนั้นโปรด
ระวังอย่าสัมผัสช่องแสงอินฟราเรด 4 ด้วยนิ้ว
ของท่านหรือวัตถุอื่น

• ถอดเลนส์แปลงขนาด (อุปกรณ์เสริม) ออกหากมี
ติดตั้งอยู่

• หากการปรับโฟกัสอัตโนมัติทำได้ยาก ให้ปรับ
โฟกัสเอง ([โฟกัส], หน้า 68)

• อย่าใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้ในที่สว่างเพราะอาจ
ทำให้กล้องถ่ายวิดีโอเกิดความผิดปรกติได้

การปรับแสงสำหรับภาพย้อนแสง 
(BACK LIGHT) ...................... 7
ในการปรับแสงสำหรับภาพย้อนแสง ให้กด 
BACK LIGHT 7 เพื่อแสดง . หาก
ต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นสำหรับภาพย้อนแสง 
ให้กด BACK LIGHT อีกครั้ง

การปรับโฟกัสวัตถุที่อยู่นอก
จุดศูนย์กลาง .......................... 6
ดู [ปรับจุดโฟกัส] ที่หน้า 68

การแก้ไขการปรับแสงของวัตถุที่
กำหนด .................................. 6
ดู [ปรับจุดวัดแสง] ที่หน้า 66 



44

ฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึก/การรับชม, อื่นๆ (ต่อ)

DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:

DCR-DVD205E/DVD705E:

DCR-DVD105E/DVD605E:

การบันทึกในโหมดกระจก
สะท้อน .................................. 0
เปิดแผงจอภาพ LCD 0 ออก 90 องศาจาก
ตัวกล้องถ่ายวิดีโอ (1) แล้วหมุน 180 
องศาไปยังด้านเลนส (2)

• ภาพกระจกสะท้อนของวัตถุจะปรากฏบนจอภาพ 
LCD แต่ภาพที่บันทึกจะมีลักษณะตามปกติ

• ภาพจะไม่ปรากฏในช่องมองภาพเมื่อบันทึกใน
โหมดกระจกสะท้อน

การเพิ่มเอฟเฟ็คพิเศษ ............. 6
ดู  APPLI. ภาพ ที่หน้า 73

การใช้ขาตั้งกล้อง ................... qg
ต่อขาตั้งกล้อง (อุปกรณ์เสริม: สกรูต้องมี
ความยาวน้อยกว่า 5.5 มม.) เข้ากับช่องต่อ
ขาตัง้กล้อง qg โดยใช้สกรูของขาตั้งกล้อง

การติดตั้งสายคล้องไหล่ ........... qf
ติดตั้งสายคล้องไหล่ (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับ
ห่วงสำหรับสายคล้องไหล่ที่กล้องถ่ายวิดีโอ

การรับชม

การใช้ซูมขณะเล่นภาพ .........15
ท่านสามารถขยายภาพได้เป็น 1.1 ถึง 5 
เท่าของขนาดตั้งตน้
การขยายภาพสามารถปรับได้ด้วยปุ่มปรับ
กำลังซูม 1 หรือปุ่มซูม 5 บนขอบจอภาพ 
LCD
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1 แสดงภาพที่ท่านต้องขยาย
2 ขยายภาพโดยใช้ T (ภาพขยาย)
 เฟรมภาพปรากฏบนจอภาพ LCD
3 สัมผัสจอภาพบริเวณที่ท่านต้องการ
แสดงที่กึ่งกลางของจอภาพ LCD

4 ปรับการขยายด้วย W (ภาพมุมกว้าง)/T 
(ภาพขยาย)

สัมผัส [จบ] เมื่อต้องการยกเลิกการทำงาน
• ท่านไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วการซูมเมื่อใช้ปุ่ม
ซูม 5 บนขอบจอภาพ LCD

การรับชมภาพตามลำดับ 
(Slide show) ........................ 6
สัมผัส  บนจอภาพรับชมภาพนิ่ง
สไลด์โชว์เริ่มต้นแสดงจากภาพที่ท่านเลือก
เมื่อต้องการยกเลิกสไลด์โชว์ ให้สัมผัส  
หากต้องการเริ่มเล่นใหม่ ให้สัมผัส  
อีกครั้ง
• ท่านสามารถสัมผัส  เพื่อแสดงสไลด์โชว์ซ้ำ
อย่างต่อเนื่อง โดยค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่านี้
คือ [เปิด] (เล่นภาพอย่างต่อเนื่อง)

• ท่านไม่สามารถใช้งานการซูมขณะเล่นภาพ
ระหว่างแสดงสไลด์โชว์

การบันทึก/การรับชม

การตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือ ... qs
ตั้งสวิตช์ POWER ขึ้นไปที่ OFF (CHG) 
แล้วกด DISP/BATT INFO qs หากท่านกด
ปุ่มหนึ่งครั้ง ข้อมูลแบตเตอรี่จะปรากฏเป็น
เวลาประมาณ 7 วินาที หากกดปุ่มขณะที่
หน้าจอ BATTERY INFO ปรากฏอยู่บน
จอภาพ จะเป็นการเพิ่มเวลาแสดงข้อมูลได้
สูงสุดถึง 20 วินาที

ระดับการชาร์จแบตเตอรี่

ระยะเวลาที่บันทึกได้
จอ       :
ช่องมองภาพ:

น.
น.

แบตเตอรี่ทีเ่หลือ 
(โดยประมาณ)

พื้นที่เหลือสำหรับบันทึก 
(โดยประมาณ)

การปิดเสียงบีพยืนยันการ
ทำงาน ................................... 6
ดู [เสียงบี๊บ] ที่หน้า 79

การเริ่มต้นตั้งค่าใหม่ (RESET) ... qd
กด RESET qd เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นรวมทั้งการ
ตั้งค่าวันที่และเวลา (รายการเมนูที่กำหนด
ค่าไว้บนเมนูส่วนตัวจะไม่ถูกตั้งค่าใหม่)

ชื่อส่วนประกอบและฟังก์ชั่นอื่น
9 ไมโครโฟนสเตอริโอภายใน

ขณะที่ต่ออยู่กับไมโครโฟนภายนอก (จัดมาให้
หรืออุปกรณ์เสริม) ไมโครโฟนนี้จะถูกนำมาใช้
แทนไมโครโฟนภายใน (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E) (หน้า 98)

8 ตัวจับสัญญาณรีโมท (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)
เล็งรีโมทควบคุม (หน้า 49) ไปยังตัวจับ
สัญญาณรีโมทเมื่อต้องการใช้งานกล้องถ่าย
วิดีโอ

qa ลำโพง
เสียงออกมาจากลำโพงนี้ขณะรับชมภาพ
• โปรดดูวิธีการปรับระดับเสียงที่หน้า 41



46

การตรวจสอบ/การลบซีนภาพล่าสุด 
(ตรวจทาน/ตรวจทานก่อนลบ)
ท่านสามารถตรวจสอบหรือลงซีนภาพสุด
ท้านที่ได้บันทึก
ท่านไม่สามารถลบซีนภาพในกรณี
ต่อไปนี้:
– มีการนำแผ่นดิสก์ออกจากกล้อง
– ท่านได้บันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือ
ภาพนิ่งเพิ่มเติม

การตรวจสอบซีนสุดท้าย 
(ตรวจทาน)

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิดไฟ
สถานะ  (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ 

 (ภาพนิ่ง) จากนั้นสัมผัส 

เริ่มต้นเล่นซีนภาพล่าสุด
ภาพ
เคลื่อนไหว

รีวิว
น.

สัมผัสที่นี่เพื่อแสดงปุ่มฟังก์ชั่นที่
ด้านล่าง

: กลับไปยังจุดเริ่มต้นของภาพ
เคลื่อนไหวที่กำลังรับชม

/ : ปรับระดับเสียง

ภาพนิ่ง
รีวิว
น.

เมื่อต้องการกลับไปสู่การบันทึกภาพ
สัมผัส 
• ข้อมูลกล้อง (วันที่ทำการบันทึก, สถานะ, อื่นๆ) 
จะไม่ปรากฏขึ้น

• ขณะทำการตรวจทานภาพนิ่งที่ได้บันทึกมาอย่าง
ต่อเนื่อง (หน้า 71) ท่านสามารถกรอภาพ
เดินหน้า/ย้อนกลับได้ด้วย /

การลบซีนภาพสุดท้าย 
(ตรวจทานก่อนลบ)

หากซีนภาพที่ตรวจสอบเป็นซีนภาพที่ไม่
จำเป็น ท่านสามารถลบทิ้งไปได้ทันที
ท่านสามารถใช้กระบวนการเดียวกันเพื่อลบ
ภาพนิ่งที่บันทึกอยู่บน “Memory Stick 
Duo” จนกว่าจะปิดเครื่องหลังจากเสร็จสิ้น
การบันทึก (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
ข้อมูลที่บันทึกลงแผ่น DVD-R แล้วจะไม่
สามารถลบได้

1 กด  ระหว่างการตรวจทาน

รีวิว
น.

ลบ?

ใช่ ไม่

2 สัมผัส [ใช่]

• ท่านไม่สามารถเรียกคืนซีนภาพที่ท่านลบไป
แล้ว

• ท่านสามารถลบได้เฉพาะซีนภาพสุดท้ายที่
ได้บันทึกมาเท่านั้น หาก  เปลี่ยนเป็นสี
เทา ท่านจะไม่สามารถลบซีนภาพต่อไปได้
อีกเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
– ซีนภาพสุดท้ายที่ได้บันทึกมาถูกลบออก
ไปเรียบร้อยแล้ว

– มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งต่อ
จากซีนภาพที่กำลังรับชม

• กรณีที่ลบภาพนิ่งที่ได้รับการบันทึกอย่าง
ต่อเนื่อง (หน้า 71) ภาพทั้งชุดจะถูกลบใน
เวลาเดียวกัน
ท่านสามารถลบภาพนิ่งที่ต้องการได้เมื่อ
บันทึกภาพเหล่านั้นลงแผ่น DVD-RW 
(โหมด VR) และ “Memory Stick Duo” 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) (หน้า 85, 86)
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ตัวแสดงที่ปรากฏระหว่างการบันทึก/การรับชม

( ) คือหมายเลขหน้าสำหรับอ้างอิง
ตัวแสดงที่ปรากฏระหว่างบันทึกภาพจะไม่ได้รับการบันทึกไปด้วย

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

น. บันทึก
น.

1 แบตเตอรี่ที่เหลือ (โดยประมาณ) (45)
2 โหมดบันทึก ((HQ/SP/LP)) (76)
3 สถานะการบันทึก ([เตรียม] 

(เตรียมพร้อม)/[บันทึก] (บันทึกภาพ))
4 ตัวนับ (ชั่วโมง: นาที: วินาที)
5 ชนิดของแผ่นดิสก์ (12)
6 รูปแบบบันทึกของ DVD-RW (12)
7 ระยะเวลาที่เหลือสำหรับบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว (โดยประมาณ) (79)

8 ปุ่มตรวจทาน (46)
9 ปุ่มเมนูส่วนตัว (62)

การบันทึกภาพนิ่ง

น.

q; ปุ่ม PLAY/EDIT button
qa ขนาดภาพ (72)  (สำหรับรุ่น DCR-

DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E)

qs คุณภาพ ([FINE]/[STD]) (72)
qd จำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้และ
ชนิดสื่อบันทึก  (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)

qf โฟลเดอร์บันทึก (สำหรับ “Memory 
Stick Duo” เท่านั้น)* (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)

* เมื่อจำนวนภาพนิ่งที่บันทึกอยู่ใน “Memory 
Stick Duo” เพิ่มขึ้น โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้น
โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกภาพใหม่

การรับชมภาพเคลื่อนไหว

น.

qg โหมดเล่นภาพ
qh ปุ่มก่อนหน้า/ถัดไป (34, 41)
qj หมายเลขซีนภาพ
qk ปุ่มควบคุมวิดีโอ (34, 41)

การรับชมภาพนิ่ง

น.

ql จำนวนภาพที่รับชมแล้ว/ภาพนิ่งที่บันทึก
อยู่ทั้งหมด

w; โฟลเดอร์สำหรับเล่นภาพ (สำหรับ 
“Memory Stick Duo” เท่านั้น) (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

wa ชื่อไฟล์ข้อมูล
ws ปุ่ม VISUAL INDEX (35, 41)
wd ปุ่มสไลด์โชว์ (45)
wf ปุ่มก่อนหน้า/ถัดไป (35, 41)
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ตัวแสดงที่ปรากฏระหว่างการบันทึก/การรับชม (ต่อ)

( ) คือหมายเลขหน้าสำหรับอ้างอิง
ตัวแสดงบนจอภาพ LCD และ
ช่องมองภาพ

ตัวแสดงต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อท่าน
เปลี่ยนแปลงรายการตั้งค่า หรือในระหว่าง
การบันทึกหรือรับชม
ด้านซ้ายบน ตรงกลางบน ด้านขวาบน

น. เตรียม
น.

ซ้อน

ด้านล่าง ตรงกลาง

ด้านซ้ายบน
ตัวแสดง ความหมาย

บันทึก/รับชมเสียงรอบ 
ทิศทาง 5.1 แชนแนล (42)

ตั้งเวลาบันทึก (69)

 
บันทึกภาพถ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง/บันทึกเป็นช่วง 
(71)

    ไฟแฟลช (68)
ระดับไมค์อ้างอิงต่ำ (77)
ปิดจอภาพ LCD (74)

ตรงกลางบน
ตัวแสดง ความหมาย

เล่นสไลด์โชว์แบบวนซ้ำ 
(45)

ด้านขวาบน
ตัวแสดง ความหมาย
ไวท์
เฟด.  

แบล็ค
เฟด.

ซ้อน   เลื่อนออก
เฟดภาพ (73)

ปิดไฟส่องหลัง LCD (22)

ตรงกลาง
ตัวแสดง ความหมาย

NightShot plus (43)
Super NightShot plus (69)
Color Slow Shutter (69)
เชื่อมต่อ PictBridge (96)

E  ข้อความเตือน (123)

Bottom
ตัวแสดง ความหมาย

เอฟเฟ็คภาพ (74)
ดิจิตอลเอฟเฟ็ค (74)

9  โฟกัสเอง (68)

  
  

โปรแกรม AE (66)

. ย้อนแสง (43)
 n ปรับสมดุลสีขาว (67)

เลือกจอไวด์ (28, 70)
ปิด SteadyShot (71)

ปรับจุดวัดแสงแบบยืดหยุ่น 
(66)/จัดแสง (67)

รหัสข้อมูลขณะบันทึก

วันที่และเวลาที่ทำการบันทึกจะถูกบันทึกลง
แผ่นดิสก์และ “Memory Stick Duo” 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) โดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้ไม่
ปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึก แต่ท่านสามารถ
ตรวจสอบได้ในลักษณะ [รหัสข้อมูล] 
ระหว่างบันทึก (หน้า 78) โดยท่านสามารถดู
วันที่และเวลาที่ทำการบันทึก, เครื่องเล่น 
DVD, อื่นๆ (หน้า 56, [แสดงวันที่], (หน้า 
80)
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รีโมทควบคุม 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
ดึงแผ่นป้องกันออกก่อนเริ่มใช้งานรีโมท
ควบคุม

แผ่นป้องกัน

1 DATA CODE (หน้า 78)
แสดงวันที่และเวลาหรือการตั้งค่ากล้องถ่าย
วิดีโอของภาพที่ได้บันทึกไว้ (หน้า 78) เมื่อ
ท่านกดปุ่มขณะรับชมภาพ

2 PHOTO (หน้า 33, 38)
ภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพในขณะที่ท่านกด
ปุ่มจะถูกบันทึกเป็นภาพนิ่ง

3 SCAN/SLOW (หน้า 34, 41)
4 . > (ก่อนหน้า/ถัดไป) (หน้า 34, 

35, 41)
5 PLAY (หน้า 34, 41)
6 STOP (หน้า 34, 41)
7 DISPLAY (หน้า 23)
8 ตัวส่งสัญญาณ
9 START/STOP (หน้า 32, 38)
q; ปุ่มปรับกำลังซูม (หน้า 42, 44)
qa PAUSE (หน้า 34, 41)
qs VISUAL INDEX (หน้า 34, 41)

แสดงหน้าจอ VISUAL INDEX เมื่อท่านกดปุ่
ขณะเล่นภาพ

qd  b/B/v/V/ENTER
เมื่อท่านกดปุ่มใดๆ กรอบสีส้มจะปรากฏบน
จอภาพ LCD เลือกปุ่มหรือรายการที่ต้องการ
ด้วยปุ่ม b/B/v/V แล้วกด ENTER เพื่อเข้าสู่
รายการนั้น

• เล็งรีโมทควบคุมไปที่ตัวจับสัญญาณรีโมทเพื่อ
ควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน (หน้า 45)

• หากไม่มีการส่งคำสั่งใดๆ จากรีโมทควบคุม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรอบสีส้มจะหายไป
จากจอภาพ เมื่อท่านกดปุ่ม b/B/v/V หรือ 
ENTER อีกครั้ง กรอบดังกล่าวจะปรากฏขึ้นที่
ตำแหน่งที่แสดงครั้งสุดท้าย

• โปรดดูวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้า 137
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การรับชมภาพบน TV

เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับช่องต่อสัญญาณเข้าของ TV หรือเครื่องเล่นวิดีโอโดยใช้สายต่อ 
A/V 1 หรือ สายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 2 ในการใช้งานให้ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC 
ที่จัดมาให้ของกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเต้าจ่ายไฟ (หน้า 17) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง

(สีเหลือง) (สีขาว) (สีแดง)
ช่องต่อ A/V

เครื่องเล่นวิดีโอหรือ TV

: ทิศทางของสัญญาณ

1 สายต่อ A/V(จัดมาให้)
ต่อเข้ากับช่องต่อสัญญาณเข้าของอุปกรณ์อื่น

2 ช่องต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 
(อุปกรณ์เสริม)
เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นทางช่องต่อ S 
VIDEO โดยใช้สายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 
(อุปกรณ์เสริม) ภาพที่ได้จะมีคุณภาพสูงกว่า
เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายต่อ A/V ธรรมดา ให้ต่อ
ปลั๊กสีขาวและสีแดง (ช่องเสียงซ้าย/ขวา) 
และปลั๊ก S VIDEO (ช่องสัญญาณ S VIDEO) 
ของสายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO (อุปกรณ์
เสริม) โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กสี
เหลือง หากท่านต่อเฉพาะปลั๊ก S VIDEO 
เพียงอย่างเดียว ท่านจะไม่ได้ยินเสียงใดๆ

เมื่อ TV ของท่านต่ออยู่กับ
เครื่องเล่นวิดีโอ
ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับช่องต่อสัญญาณ
เข้า LINE IN ของเครื่องเล่นวิดีโอและตั้งตัว
เลือกรับสัญญาณของเครื่องเล่นวิดีโอไปที่ 
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, อื่นๆ) หาก
เครื่องเล่นวิดีโอมีตัวเลือกรับสัญญาณ

การตั้งค่าอัตราส่วนภาพตาม 
TV ที่เชื่อมต่อด้วย (16:9/4:3) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E)
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามอัตราส่วน
จอภาพของ TV ที่ท่านต้องการใช้รับชมภาพ

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอ จากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัส  t [SETUP] t  เซ็ต 
STD t [ชนิดทีวี] t [16:9] หรือ 
[4:3] t 

• เมื่อท่านตั้งค่า [ชนิดทีวี] เป็น [4:3] คุณภาพ
ของภาพอาจลดลง นอกจากนั้นเมื่อสลับ
อัตราส่วนภาพขอภาพที่บันทึกระหว่าง 16:9 
(จอกว้าง) และ 4:3 ภาพอาจมีลักษณะพร่ามัว

• เมื่อคุณเปิดดูภาพที่บันทึกด้วยอัตราส่วนภาพ 
16:9 (จอกว้าง) บน TV แบบ 4:3 ที่ไม่สนับสนุน
สัญญาณแบบ 16:9 (จอกว้าง) ให้ตั้งค่า 
[ชนิดทีวี] เป็น [4:3]

IN

S VIDEO VIDEO AUDIO
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เมื่อ TV ของท่านเป็นระบบโมโน 
(TV ของท่านมีช่องต่อรับสัญญาณ
เสียงเพียง 1 ช่อง)
ให้ต่อปลั๊กสีเหลืองของสายต่อ A/V กับช่อง
ต่อรับสัญญาภาพ และต่อปลั๊กสีขาว (ช่อง
สัญญาณซ้าย) หรือสีแดง (ช่องสัญญาณ
ขวา) กับช่องต่อรับสัญญาณเสียงบน TV 
หรือเครื่องเล่นวิดีโอ

• ท่านสามารถแสดงตัวนับบนจอภาพ TV ได้โดย
ตั้ง [เลือกจอแสดงผล] เป็น [แสดงผล/ออกจอ] 
(หน้า 79)

หาก TV/เครื่องเล่นวิดีโอของท่านมี
ตัวแปลง 21-pin 
(EUROCONNECTOR)
ใช้ตัวแปลง 21-pin (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ
การรับชมภาพ

TV/เคร่ืองเล่น
วิดีโอ
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การปิดแผ่นทำให้สามารถเล่นแผ่น DVD ที่บันทึกแล้วบนเครื่องเล่น DVD และไดรฟ์ DVD 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
• ทั้งนี้ไม่สามารถรับประกันว่าแผ่นดิสก์จะสามารถเล่นกับเครื่องเล่น DVD ทุกเครื่องได้
ท่านสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้ก่อนทำการปิดแผ่น

– เลือกชนิดของเมนู DVD สำหรับรับชมเนื้อหาภายในแผ่นดิสก์ (ดูรายละเอยีดที่หน้า 55)*
– สร้างโฟโต้มูวี่ (Photomovie) สำหรับเล่นภาพนิ่ง (ดูรายละเอยีดที่หน้า 55)*
– เปลี่ยนไตเติ้ลของแผ่นดิสก์ (ดูรายละเอียดที่หน้า 55)

ลักษณะการปิดแผ่นถูกกำหนดโดยชนิดของแผ่น DVD

แผ่นดิสก์ที่ต้องทำการปิดแผ่น...  

แผ่นดิสก์ที่ไม่จำเป็นต้องทำการปิดแผ่น...

แผ่นดิสก์ชนิด  จำเป็นต้องได้รับการปิดแผ่นในกรณีต่อไปนี้:

1 เพื่อสร้างมนู DVD หรือโฟโต้มูวี่
2 เพื่อสนับสนุนการรับชมบนไดรฟ์ DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3 เมื่อมีภาพบันทึกอยู่เพียงเล็กน้อย

ได้แก่ ภาพความยาวไม่เกิน 5 นาทีในโหมด HQ, ไม่เกิน 8 นาทีในโหมด SP และไม่เกิน 15 
นาทีในโหมด LP

แผนผังการทำงาน

 เพื่อเล่นแผ่นดิสก์บนเครื่องเล่น DVD เป็นครั้งแรก (หน้า 54)

ปิดแผ่นปิดแผ่นปิดแผ่น

การรับชมด้วยเครื่องเล่น DVD

การทำให้แผ่นดิสก์ใช้ได้กับทั้งเครื่องเล่น DVD หรือไดรฟ์ 
DVD (การปิดแผ่น)

สำหรับกรณี 1, 
2 หรือ 3

ดำเนินการตั้งค่าที่
ต้องการ
Bเมนู DVD*
Bโฟโต้มูวี่*
Bไตเติ้ลแผ่นดิสก์

รับชมบน
เครื่องเล่น 
DVD อื่น
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 การบันทึกเพิ่มลงบนแผ่นดิสก์ที่ทำการปิดแผ่นแล้ว (หน้า 59)

  การเล่นแผ่นดิสก์บนเครื่องเล่น DVD หลังจากบันทึกเพิ่มแล้ว (หน้า 54)

ทำการปิดแผ่นทำการปิดแผ่นทำการปิดแผ่น

* ไม่สามารถใช้งานได้กับ  (p.55).

ไม่สามารถบันทึกเพิ่ม

ทำการเปิดแผ่นดิสก์

สามารถบันทึกเพิ่มได้ตามปกติ

เมื่อท่านสร้างเมนู DVD หรือโฟโต้มูวี่ จอภาพ
ยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าท่านต้องการ
ทำการบันทึกเพิ่ม

บันทึกภาพ
ใหม่

สำหรับกรณี 1 เท่านั้น

ดำเนินการตั้งค่าที่
ต้องการ
Bเมนู DVD*
Bโฟโต้มูวี*่
Bไตเติ้ลแผ่นดิสก์

รับชมบน
เครื่องเล่น 
DVD อื่น
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การทำให้แผ่นดิสก์ใช้ได้กับทั้งเครื่องเล่น DVD หรือไดรฟ์ DVD (การปิดแผ่น) (ต่อ)

การปิดแผ่นดิสก์

• ระยะเวลาที่ใช้ในการปิดแผ่นมีตั้งแต่หลัก
นาทีจนถึงหลายชั่วโมง ยิ่งจำนวนข้อมูลที่
บันทึกอยู่บนแผ่นดิสก์มีน้อยเท่าไหร่ เวลา
ที่ใช้สำหรับปิดแผ่นก็จะมากขึ้นเท่านั้น

• ควรใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC เป็นแหล่งจ่าย
ไฟเพื่อป้องกันแบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอ
หมดระหว่างดำเนินการปิดแผ่น

• ในการปิดแผ่นดิสก์แบบสองด้าน ท่านต้อง
ทำการปิดแผ่นดิสก์ทีละด้านทั้งสองด้าน

1 วางกล้องถ่ายวิดีโอในบริเวณที่มั่นคง 
จากนั้นต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้า
กับช่องต่อ DC IN ของกล้องถ่าย
วิดีโอ

2 เปิดเครื่องโดยการเลื่อนสวิตช์ 
POWER

3 ใส่แผ่นดิสก์ที่ต้องการทำการปิดแผ่น

4 สัมผัส  t [ขั้นสุดท้าย]

สัมผัส [SET] เพื่อดำเนินการต่อไปนี้
– เลือกรูปแบบของเมนู DVD (หน้า 55)
– เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโฟโต้มูวี่ (หน้า 55)
– เปลี่ยนไตเติ้ลของแผ่นดิสก์ (หน้า 55)

ขั้นสุดท้าย
จบ

เมนู
โฟโต้มูวี่

ดิสก์
ไตเติ้ล

ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 หากท่านต้องการ
ปิดแผ่นโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นดังนี้
– เมนู DVD: รูปแบบ 1
– โฟโต้มูวี่: สร้างโฟโต้มูวี่
– ไตเติ้ลของแผ่นดิสก์: วันที่ที่ใช้งานแผ่น
ดิสก์เป็นครั้งแรก

เมนู DVD, โฟโต้มูวี่, ไตเติ้ลของแผ่นดิสก์  
อธิบายศัพท์ (หน้า 142, 143)

5 สัมผัส  t [ใช่] t [ใช่]

เริ่มต้นการปิดแผ่น
• อย่าเขย่าหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูก
กระแทก และอย่าถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC 
ระหว่างทำการปิดแผ่น หากท่านจำเป็น
ต้องการถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออก ต้อง
ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอ
แล้วและถอดอุปกรณ์แปลงไฟออกหลังจาก
ที่ไฟสถานะ CHG (ชาร์จ) ดับแล้ว โดย
กระบวนการปดิแผน่จะเริม่ต้นใหมเ่ม่ือทา่นตอ่
อุปกรณ์แปลงไฟ AC และเปิดสวิตช์กล้องขึ้น
มาอีกครั้ง และท่านไม่สามารถนำแผ่นดิสก์
ออกจนกว่าการปิดแผ่นจะเสร็จสิ้น

6 สัมผัส  เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] 
ปรากฏขึ้น

• เมื่อใช้แผ่น DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO) 
/DVD+RW  Z จะกระพริบบนหน้าจอ
เตรียมพร้อมของกลอ้งถา่ยวดีิโอหลงัจากเสรจ็สิน้
การปิดแผ่น ให้นำแผ่นดิสก์ออกจากกล้องถ่าย
วิดีโอ

• กรณีที่ท่านตั้งค่าเพื่อให้มีการสร้างเมนู DVD 
บนแผ่น DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO) 
/DVD+RW พร้อมกับดำเนินการปิดแผ่น เมนู 
DVD จะปรากฏเป็นเวลาสองสามวินาทีระหว่าง
ดำเนินการปิดแผ่นดิสก์

• ท่านไม่สามารถรับชมโฟโต้มูวี่บนแผ่นดิสก์ 
DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO) ด้วยกล้อง
ถ่านวิดีโอของท่าน

• หลังจากปิดแผ่นดิสก์แล้ว ตัวแสดงแผ่นดิสก์
และรูปแบบบันทึกจะปรากฏขึ้นดังนี้:

DVD-R

DVD-RW (โหมด VIDEO)

DVD-RW (โหมด VR)

DVD+RW
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การเลือกรูปแบบสำหรับเมนู DVD

1 สัมผัส [เมนู DVD]
2 เลือกรูปแบบที่ต้องการจากรูปแบบที่มอยู่ 

4 รูปแบบด้วยปุ่ม /

เมนู แบบที่

เวลาทํางาน-ประมาณ: น

แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
ไม่มีเมนู

เลือก [ไม่มีเมนู] หากไม่ต้องการสร้าง
เมนู DVD

3 สัมผัส  t [จบ]

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโฟโต้มูวี่

1 สัมผัส [โฟโต้มูวี่]
2 สัมผัส [ใช่]
เลือก [ไม่] หากไม่ต้องการสร้างโฟโตมู้วี่

3 สัมผัส  t [จบ]

• กระบวนการปิดแผ่นดิสก์อาจใช้เวลามากขึ้นหาก
มีการสร้างโฟโต้มูวี่ เพราะหากมีภาพนิ่งบันทึกอยู่
บนแผ่นดิสก์มากเท่าไร กระบวนการสร้างโฟโต้
มูวี่ก็จะใช้เวลามากขึ้นเท่านั้น

• ท่านสามารถชมภาพนิ่งในรูปแบบ JPEG โดยใช้
ไดรฟ์ DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้อง
สร้างโฟโต้มูวี่ (หน้า 57)

• ท่านสามารถสร้างโฟโต้มูวี่บนแผ่น DVD-RW 
(โหมด VR) ได้ที่ขั้นตอนนี้ โดยสามารถปรับแต่ง
อื่นๆ ได้ที่หน้าจอ EDIT (หน้า 90)

การเปลี่ยนไตเติ้ลของแผ่นดิสก์
1 สัมผัส [ดิสก์ไตเติ้ล]
2 ลบตัวอักษรที่ไม่จำเป็นโดยสัมผัส [T]
เคอร์เซอร์สีเหลืองเคลื่อนที่พร้อมกับ
ตัวอักษรที่อยู่ตรงปลายถูกลบไป

3 เลือกชนิดของตัวอักษร จากนั้นเลือก
ตัวอักษรที่ต้องการ

ดิสก์ไตเติ้ล

หากต้องการลบตัวอักษร: สัมผัส [T]
หากต้องการเพิ่มช่องว่าง: สัมผัส [t]

4 สัมผัส [t] ขณะที่กำลังบันทึกตัวอักษร
เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไป
• ท่านสามารถบันทึกข้อความได้ยาวไม่เกิน 

20 ตัวอักษร

5 เมื่อบันทึกตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้สัมผัส 
ไตเติ้ลของแผ่นดิสก์เปลี่ยนเป็นข้อความ
ที่ท่านเพิ่งบันทึกเข้าไป

6 สัมผัส [จบ]

• ท่านสามารถบันทึกข้อความได้ยาวไม่เกิน 20 
ตัวอักษร

• เมื่อท่านแก้ไขไตเติ้ลของแผ่นดิสก์ที่สร้างโดย
อุปกรณ์อื่น ตัวอักษรตั้งแต่ตำแหน่งที่ 21 
เป็นต้นไปจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
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การเล่นแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องเล่น DVD, อื่นๆ

แผ่นดิสก์ที่บันทึกโดยกล้องถ่ายวิดีโอของ
ท่านและทำการปิดแผ่นแล้วสามารถเล่นได้
บนเครื่องเล่น DVD และอื่นๆ (หน้า 52) 
โดยแผ่น DVD+RW สามารถใช้เล่นได้โดย
ไม่ต้องทำการปิดแผ่น
• ห้ามใช้ตัวแปลง CD ขนาด 8 ซม. กับแผ่น 

DVD ขนาด 8 ซม. เพราะอาจทำให้
กล้องถ่ายวิดีโอเสียได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้วางเครื่องเล่น 
DVD แบบติดตั้งในแนวนอนในตำแหน่งที่
แผ่นดิสก์อยู่ในแนวนอนได้อย่างถูกต้อง

1 ใส่แผ่นดิสก์ลงในเครื่องเล่น DVD

2 เริ่มต้นเล่นแผ่นดิสก์
กระบวนการเล่นแผ่นดิสก์แตกต่างกัน
สำหรับเครื่องเล่น DVD แต่ละเครื่อง 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการ
ใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องเล่น DVD 
ของท่าน

กรณีที่ท่านสร้างเมนู DVD

ท่านสามารถเลือกซีนภาพที่ต้องการจากเมนู 
โดยโฟโต้มูวี่จะอยู่ในตำแหน่งต่อจากภาพ
เคลื่อนไหวทั้งหมดในเมนู

โฟโต้มูวี่

• อาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์, หยุดภาพระหว่าง
ซีนภาพหรือใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเครื่องเล่น 
DVD บางชนิด

• ภาพนิ่งจะได้รับการแสดงเป็นโฟโต้มูวี่ซึ่งจะ
เปลี่ยนภาพทุกๆ 3 วินาที

• เครื่องเล่น DVD ที่สนับสนุนคำบรรยายใตภ้าพ
สามารถแสดงวันที่และเวลาที่ทำการบันทึก ณ 
ตำแหน่งที่ปกติใช้แสดงคำบรรยายใต้ภาพ (หน้า 
80) โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานของ
เครื่องเล่น DVD

การสนับสนุนการรับชม
ไมส่ามารถรบัประกนัการสนบัสนุนการรบัชม
ด้วยเครื่องเล่น DVD ทั้งหมด โปรดดูรายละเอียด
จากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมเครื่องเล่น 
DVD ของท่านหรือปรึกษาตัวแทนจำหน่าย
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• ห้ามใช้ตัวแปลง CD ขนาด 8 ซม. กับแผ่น 
DVD ขนาด 8 ซม. เพราะอาจทำให้
กล้องถ่ายวิดีโอเสียได้

• ท่านต้องทำการปิดแผ่น (หน้า 52) 
เแม้ในกรณีที่ใช้งาน DVD+RW มิฉะนั้น
อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้

การเล่นภาพเคลื่อนไหว

ให้ใช้ไดรฟ์ DVD ที่สนับสนุนแผ่นดิสก์ขนาด 
8 ซม. และโปรแกรมเล่นแผ่น DVD ต้อง
ได้รับการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้ว

1 ใส่แผ่นดิสก์ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้วใน
ไดรฟ์ DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2 เริ่มต้นเล่นแผ่นดิสก์ด้วยโปรแกรม
เล่นแผ่น DVD

• แผ่นดิสก์อาจไม่สามารถเล่นได้บน
เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โปรดดูรายละเอียด
จากคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์

• ท่านไม่สามารถรับชมหรือตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
ที่ถูกคัดลอกจากแผ่นดิสก์ลงสู่ฮาร์ดดิสก์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูรายละเอียดวิธีการ
โอนภาพเคลื่อนไหวจาก “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น) ในแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้ 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)

การเล่นแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ DVD

การเล่นภาพนิ่

ภาพนิ่งที่บันทึกอยูในแผ่นดิสก์จะได้รับการ
แสดงในรูปแบบ JPEG
การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับอาจ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญในขั้นตอนนี้ เนื่องจาก
ท่านกำลังใช้งานข้อมูลต้นฉบับบนแผ่นดิสก์

1 ใส่แผ่นดิสก์ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้วใน
ไดรฟ์ DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2 กด [Start] t [My Computer]

หรือดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน [My 
Computer] บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

3 คลิ๊กขวาที่ไดรฟ์ DVD ในขณะที่ใส่
แผ่นดิสก์อยู่ จากนั้นคลิ๊กที่ [Open]

4 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [DCIM] t 
[100MSDCF]

5 ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ที่ต้องการแสดง

ภาพนิ่งที่เลือกปรากฏขึ้นบนจอภาพ



58

การเล่นแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ DVD (ต่อ)

วันที่ที่ใช้งานแผ่นดิสก์เป็นครั้งแรกจะถูก
บันทึกเป็นชื่อ (volume label) ของ
แผ่นดิสก์

<ตัวอย่าง>
กรณีที่แผ่นดิสก์ถูกใช้งานครั้งแรกเมื่อเวลา 6 โมง
เย็นของวันที่ 1 มกราคม 2006:
2006_01_01_06H00M_PM

ชื่อ (volume 
label)

ภาพถูกบันทึกในโฟลเดอร์ต่อไปนี่บน
แผ่นดิสก์
x ภาพเคลื่อนไหว

DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW:
โฟลเดอร์ VIDEO_TS

DVD-RW (โหมด VR):
โฟลเดอร์ DVD_RTAV

x ภาพนิ่ง
โฟลเดอร์ DCIM\100MSDCF

<ตัวอย่าง>
โฟลเดอร์สำหรับข้อมูลสำหรับแผ่น DVD-Rs/
DVD-RWs (โหมด VIDEO) /DVD+RWs เมื่อใช้ 
Windows XP:

โฟลเดอร์
ภาพนิ่ง
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)
การใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้ว (DVD-RW/DVD+RW)

การบันทึกซีนภาพเพิ่มหลังจากปิดแผ่นแล้ว

ท่านสามารถบันทึกภาพเพิ่มลงบนแผ่น DVD
-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ที่ผ่านการ
ปิดแผ่นแล้ว โดยทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้
หากยังมีพื้นที่ว่างเหลืบนแผ่นดิสก์
เมื่อใช้แผ่น DVD-RW (โหมด VR) 
ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้ว ท่านสามารถ
บันทึกภาพเพิ่มลงบนแผ่นดิสก์ได้โดยไม่
ต้องทำขั้นตอนใด ๆ เพิ่มอีก

• ควรใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC เป็นแหล่งจ่ายไฟ
เพ่ือป้องกันแบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอหมด
ระหว่างดำเนินการ

• อย่าเขย่าหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูกกระแทก 
และอย่าถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกระหว่าง
ดำเนินการ

• เมนู DVD และโฟโต้มูวี่ที่สร้างขึ้นในระหว่างการ
ปิดแผ่นจะถูกลบ

• เมื่อท่านใช้แผ่นดิสก์แบบสองหน้า ให้ทำตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับแผ่นดิสก์แต่ละหน้า

เมื่อใช้แผ่น DVD-RW (โหมด 
VIDEO) (ไม่ได้ปิดแผ่น)

1 ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่อง
ต่อ DC IN ของกล้องถ่ายวิดีโอ 
จากนั้นต่อสายไฟหลักเข้ากับเต้า
จ่ายไฟ

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอ

3 ใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดแผ่นแล้วลงใน
กล้องถ่ายวิดีโอ

4 สัมผัส  t [SETUP]

5 สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/DVD705E:
สัมผัส  เซ็ตค่าดิสก์ t 
[เปิดแผ่นเขียนอีก]

สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E:
สัมผัส  เซ็ตมีเดีย t 
[เปิดแผ่นเขียนอีก]

6 สัมผัส [ใช่] t [ใช่] จากนั้นสัมผัส 
 เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] ปรากฏ ขึ้น

เมื่อใช้แผ่น DVD+RW

กรณีที่ท่านได้สร้างโฟโต้มูวี่หรือเมนู DVD 
ในขั้นตอนการปิดแผ่น (หน้า 55) ท่านต้อง
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่อง
ต่อ DC IN ของกล้องถ่ายวิดีโอ 
จากนั้นต่อสายไฟหลักเข้ากับเต้า
จ่ายไฟี้

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอ

3 ใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดแผ่นแล้วลงใน
กล้องถ่ายวิดีโอ

จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ขึ้นเพื่อยืนยัน
ว่าท่านได้บันทึกซีนภาพเพิ่มเติมหรือไม่

เพิ่มหัวข้อใหม่
        ยอมให้บันทึกบนดิสก์ได้?
            DVD เมนู & โฟโต้มูวี่
                 จะถูกลบทิ้ง
   บริเวณที่บันทึก

ใช่ ไม่

4 สัมผัส [ใช่] t[ใช่]

[เสร็จเรียบร้อย] ปรากฏขึ้น จากนั้น
จอภาพเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอบันทึก
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การลบซีนภาพทั้งหมดบนแผ่นดิสก์ 
(ฟอร์แมต)

การฟอร์แมตเป็นการทำให้แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วกลายเป็นแผ่นดิสก์ใหม่ที่สามารถใช้งานซ้ำได้
อีกโดยการลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกอยู่บนแผ่นดิสก์ ความจุในการบันทึกของแผ่นดิสก์จะกลับ
มาเป็นเหมือนเดิมหลังจากทำการฟอร์แมต
• ท่านไม่สามารถฟอร์แมตแผ่น DVD-R ให้ใช้แผ่นดิสก์แผ่นใหม่

การฟอร์แมตแผ่นดิสก์ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้ว

แผ่นดิสก์ถูกเปิดขึ้นใหม่และถูกปิดแผ่นอีกครั้งเพื่อให้สามารถรับชมบนเครื่องเล่น 
DVD ได้

การฟอร์แมตจะเป็นการลบภาพทั้งหมดบนแผ่นดิสก์ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้ว ไอคอน 
 หรือ  จะปรากฏบนจอภาพแต่ไม่จำเป็นต้องทำการปิดแผ่นดิสก์ก่อนที่จะรับ

ชมแผ่นบนเครื่องเล่น DVD*

* ต้องทำการปิดแผ่นดิสก์ (หน้า 52) ก่อนเพื่อใช้เมนู DVD หรือโฟโต้มูวี่บนแผ่น DVD+RW

• ควรใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC เป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันแบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอหมดระหว่างการฟอร์แมต
• อย่าเขย่าหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูกกระแทก และอย่าถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกระหว่างการฟอร์แมต
• เมื่อท่านใช้แผ่นดิสก์แบบสองหน้า ให้ทำการฟอร์แมตสำหรับแผ่นดิสก์แต่ละหน้า

1 ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่อง
ต่อ DC IN ของกล้องถ่ายวิดีโอ 
จากนั้นต่อสายไฟหลักเข้ากับเต้า
จ่ายไฟ

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอ

3 ใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดแผ่นแล้วลงใน
กล้องถ่ายวิดีโอ

4 สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/DVD705E:
สัมผัส  t [ฟอร์แมต]
สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E:
สัมผัส  t [  ฟอร์แมต]

xDVD-RW
เลือกรูปแบบการบันทึกแล้วทำการ
ฟอร์แมตแผ่นดิสก์ จากนั้นข้ามไป
ขั้นตอนที่ 5

xDVD+RW
เลือกอัตราส่วนภาพที่ต้องการบันทึกแล้ว
ทำการฟอร์แมต จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ 
6

5 เลือกรูปแบบบันทึกสำหรับแผ่น 
DVD-RW, สัมผัส  จากนั้นข้าม
ไปขั้นตอนที่ 7

ฟอร์แมต:

สามารถเล่นได้บน
อุปกรณ์  ต่างๆ

แก้ไขบนแคมคอร์ดเดอร์ไม่ได้

• โปรดดูรายละเอียดรูปแบบบันทึกที่หน้า 12

6 เลือกอัตราส่วนภาพ ([จอไวด์ 16:9] 
หรือ [4:3]) สำหรับภาพที่จะบันทึกลง 
DVD+RW จากนั้นสัมผัส 

• โปรดดูรายละเอียดอัตราส่วนภาพเคลื่อนไหว
ที่หน้า 26
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7 สัมผัส [ใช่] t [ใช่] จากนั้นสัมผัส 
 เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] ปรากฏขึ้น

• ท่านไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพที่ท่าน
กำหนดในขั้นตอนที่ 6 สำหรับแผ่น DVD+RW 
ให้ทำการฟอร์แมตแผ่นอีกครั้งเพื่อเปลี่ยน
อัตราส่วนภาพ

• ระหว่างการใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30) 
จอภาพตามขั้นตอนที่ 5 จะไม่ปรากฏขึ้นแม้จะใส่
แผ่น DVD-RW ลงในกล้องถ่ายวิดีโอแล้วก็ตาม 
ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 7

• ท่านไม่สามารถฟอร์แมตแผ่นดิสก์ที่ได้รับการ
ป้องกันด้วยอุปกรณ์อื่น ให้ยกเลิกการป้องกันบน
อุปกรณ์นั้นๆ ก่อนแล้วจึงทำการฟอร์แมต



62

การใช้รายการตั้งค่า

การใช้รายการตั้งค่า

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตามทิศทางลูกศรเพื่อเปิดไฟสถานะที่สัมพันธ์กัน

เลื่อนสวิตช์ POWER ไปตาม
ทิศทางลูกศรพร้อมกับกดปุ่มสี
เขียวเมื่อสวิตช์ POWER อยู่ที่
ตำแหน่ง OFF (CHG) เท่านั้น

: การตั้งค่าสำหรับ
ภาพเคลื่อนไหว

: การตั้งค่าสำหรับภาพนิ่ง

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำหรับรับชมภาพเรียบร้อยแล้ว ให้กด  PLAY/EDIT เพื่อไปยังหน้า
จอเล่นภาพ

2 สัมผัสจอภาพ LCD เพื่อเลือกรายการตั้งค่า

รายการที่ไม่สามารถใช้งานได้จะปรากฏเป็นสีเทา

x การใช้งานทางลัดสำหรับเมนูส่วนตัว
ทางลัดสำหรับรายการเมนูที่ใช้งานบ่อยจะถูกเพิ่มเข้าไปที่เมนูส่วนตัว
• ท่านสามารถปรับแต่งเมนูส่วนบุคคลได้ตามต้องการ (หน้า 81)

1 สัมผัส 
น. เตรียม

     ขั้น
สุดท้าย

ปรับจุด
โฟกัสจัดแสง

ปรับจุด
วัดแสง

เฟด
เดอร์

2 สัมผัสรายการตั้งค่าที่ต้องกา
หากรายการที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ ให้กด /  จนกว่ารายการดังกล่าวจะปรากฏ
ขึ้น

3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้วสัมผัส 

x การเปลี่ยนรายการตั้งค่า
ท่านสามารถปรับแต่งรายการเมนูที่ไม่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปยังเมนูส่วนตัว

1 2 3 4
น. เตรียม

เซ็ตกล้อง
โปรแกรม 
ปรับจุดวัดแสง
จัดแสง

น. เตรียม

ปิด

โฟกสั

ตัง้เวลา
ดิจิตอลซูม

แสง 

น. เตรียม
ปิด

ปิด เปิด

น. เตรียม

ปิด เปิด

เปิด
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1 สัมผัส  t [SETUP].
2 เลือกรายการตั้งค่าที่ต้องการ
สัมผัส /  เพื่อเลือกรายการจากนั้นสัมผัส  (กระบวนการตามขั้นตอนที่ 3 
จะเหมือนกับขั้นตอนที่ 2)

3 เลือกรายการที่ต้องการ
• ท่านสามารถเลือกโดยสัมผัสโดยตรงบนรายการที่ต้องการ

4 ทำการปรับแต่งรายกา
หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้สัมผัส  t  (ปิด) เพื่อยกเลิกการแสดงหน้าจอตั้งค่า
หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

xการเปลี่ยนรายการตั้งค่าระหว่างใช้งาน Easy Handycam
 จะไม่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30)

น. เตรียม

1 สัมผัสสัมผัส [SETUP]
รายการตั้งค่าที่ใช้งานได้ปรากฏขึ้น

2 เลือกรายการที่ต้องการ
3 ทำการปรับแต่งรายการ
สัมผัส  เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
สัมผัส  เมื่อไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ
• ให้ยกเลิกการใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30) เพื่อเปลี่ยนรายการตั้งค่าเป็นแบบการใช้งาน
มาตรฐาน
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รายการตั้งค่า รายการตั้งค่าที่ใช้งานได้ (z) จะแตกต่างกันไปตามโหมดการทำงาน
ฟังก์ชันเหล่านี้ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน Easy 
Handycam (หน้า 30)

 ภาพเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง  PLAY/EDIT Easy Handycam

 เซ็ตกล้อง (หน้า 66)
โปรแกรม AE z z – อัตโนมัติ
ปรับจุดวัดแสง z z – ออโต้
จัดแสง z z – อัตโนมัติ
ไวท์บาลานซ์ z z – อัตโนมัติ
ออโต้ชัตเตอร์ z – – เปิด
ปรับจุดโฟกัส z z – ออโต้
โฟกัส z z – อัตโนมัติ
เซ็ตแฟลช*2 – z – *1/ปิด
SUPER NSPLUS z – – ปิด
แสง NS z z – เปิด
COLOR SLOW S z – – ปิด

 ตั้งเวลา z – – ปิด
 ตั้งเวลา – z – ปิด

ดิจิตอลซูม z – – ปิด
เลือกจอไวด์*3 z – – 4:3
STEADYSHOT z – – เปิด

 เซ็ตภาพนิ่ง (หน้า 71)
 ถ่ายต่อเนื่อง*4 – z – ปิด
 คุณภาพ – z – ละเอียด
 ขนาดภาพ*4 – z – z

หมายเลขไฟล์ – z – –*1

 APPLI.ภาพ (หน้า 73)
เฟดเดอร์ z – – ปิด
ดิจิตอลเอฟเฟ็ค z – – ปิด
เอฟเฟ็คภาพ z – – ปิด
ควบคุมบันทึก*5 – – z –
เลือก USB*5 – – z –*7

โหมดสาธิต z – – เปิด

 เซ็ตค่าดิสก์*6 /  เซ็ตมีเดีย*2 (หน้า 75)
ฟอร์แมต*6/  ฟอร์แมต*2 z z z z

ขั้นสุดท้าย z z z z

เปิดแผ่นเขียนอีก z z z –
ดิสก์ไตเติ้ล z z z –

 ฟอร์แมต*2 – z z z
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 ภาพเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง  PLAY/EDIT Easy Handycam

 เซ็ต STD (หน้า 76)
โหมดบันทึก z – – SP
มีเดียภาพนิ่ง*2 – z – z*1

ระดับเสียง – – z z*1

มัลติซาวนด์ – – z ปิด
ระดับไมค์อ้างอิง*4 z – – ปกติ
SUR MONITOR*2 z – – –

เซ็ต LCD/VF z z z
–/ปกติ/–/
ปกติ/–*1

ชนิดทีวี*4 z z z –*1

USB สปีด*5 – – z อัตโนมัติ
รหัสข้อมูล – – z วัน/เวลา

 แสดงผล – – z –*1

 เล่นวิดีโอ – – z –*1

คงเหลือ z – – อัตโนมัติ
รีโมทคอนโทรล*2 z z z เปิด
เสียงบี๊บ z z z z*1

เลือกจอแสดงผล z z z จอ LCD
เซ็ตการหมุน z z z –*1

ปิดอัตโนมัติ z z z 5 นาที
แสดงวันที่ z – – –*1

คาลิเบรชั่น – – z –

 เวลา/LANGU. (หน้า 80)
ตั้งนาฬิกา z z z z*1

เซ็ตพื้นที่ z z z –*1

เวลาหน้าร้อน z z z –*1

LANGUAGE z z z –*1

*1 เปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าก่อนใช้งาน Easy Handycam
*2 DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
*3 DCR-DVD105E/DVD605E
*4 DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E
*5 DCR-DVD305E/DVD755E
*6 DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E
*7 [เลือก USB] ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นด้วย
สาย USB
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 เซ็ตกล้อง
การตั้งค่าเพื่อปรับกล้องถ่ายวิดีโอ
ของท่านตามสภาวะการบันทึกภาพ
(จัดแสง/ไวท์บาลานซ์/
STEADYSHOT, อื่นๆ)

การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกแสดงด้วยเครื่องหมาย 
B ตัวแสดงในเครื่องหมายวงเล็บจะปรากฏ
ขึ้นเมื่อรายกาดังกล่าวถูกเลือก
โปรดศึกษารายละเอียดการเลือก
รายการเมนูที่หน้า 62

โปรแกรม AE
ท่านสามารถบันทึกภาพในสภาวะต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ฟังก์ชั่น
โปรแกรม AE

B อัตโนมัติ
เลือกใช้เมื่อต้องการบันทึกภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ โดยไม่ใช้งาน
ฟังก์ชั่น [โปรแกรม AE]

 สปอตไลท์* ( )

เลือกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ใบหน้าดูสว่าง
เกินไปจากลำแสงจ้าที่ส่องกระทบโดยตรง

 พอร์เทรต (ซอฟต์พอร์เทรต) ( )

เลือกใช้เพื่อทำให้วัตถุอย่างเช่น คนหรือ
ดอกไม้ โดดเด่นขึ้นโดยการทำให้ฉากหลัง
ดูนุ่มนวล

 กีฬา* (บทเรียน#กีฬา) ( )

เลือกใช้เพื่อลดการสั่นไหวเมื่อถ่ายภาพ
วัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว

 ชายหาด & สกี* ( )

เลือกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเงาบนใบหน้า
จากแสงที่จ้ามากหรือแสงสะท้อน อย่างเช่น
เมื่ออยู่ที่ชายหาดในฤดูร้อนหรืออยู่บนลาน
สกี

 แสง/ไฟสลัว** ( )

เลือกใช้เพื่อคงบรรยากาศของสิ่งแวดล้อม
ขณะนั้น อย่างเช่นในเวลาพระอาทิตย์ตก, 
ภาพเวลากลางคืนหรือภาพดอกไม้ไฟ

 ทิวทัศน์** ( )

เลือกใช้เพื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกลๆ ได้ชัดเจน
ขึ้น การตั้งค่าแบบนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้กล้องถ่าย
วิดีโอทำการโฟกัสภาพไปยังกระจกหรือส่วนที่
เป็นโลหะของหน้าต่างที่อยู่ระหว่างกล้องถ่าย
วิดีโอกับวัตถุที่กำลังถ่าย

• รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถปรับ
ให้โฟกัสลงบนวัตถุที่อยู่ใกล้เข้ามาได้ รายการที่
มีเครื่องหมายดอกจันสองเครื่องหมาย (**) สามารถ
ปรับให้โฟกัสลงบันวัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [อัตโนมัติ] หาก
ท่านตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นาน
เกิน 12 ชั่วโมง

ปรับจุดวัดแสง (การปรับจุดวัด
แสงแบบยืดหยุ่น)
ท่านสามารถปรับและกำหนดค่าคงที่สำหรับ
การวัดแสงของวัตถุ เพื่อบันทึกภาพวัตถุด้วย
ความสว่างที่พอเหมาะแม้อยู่ในสภาพแสงที่
มีความแตกต่างสูงระหว่างวัตถุกับฉากหลัง 
อย่างเช่น วัตถุที่ถูกฉายด้วยสปอตไลท์บนเวที

จบ

ปรับจุดวัดแสง เตรียม

ออโต้

1 สัมผัสจุดบนจอภาพที่ท่านต้องการกำหนด
แสงให้คงที่หรือต้องการปรับการวัดแสง

 ปรากฏขึ้น
2 สัมผัส [จบ]

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปสู่การวัด
แสงอัตโนมัติ ให้สัมผัส [ออโต้] t [จบ]
• [จัดแสง] จะถูกตั้งค่าเป็น [ปรับเอง] โดยอัตโนมัติ 
เมื่อท่านกำหนดค่าให้กับ [ปรับจุดวัดแสง]

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [ออโต]้ หากท่าน
ตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 
12 ชั่วโมง
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จัดแสง
ท่านสามารถกำหนดค่าความสว่างของภาพ
ให้คงที่ได้โดยการปรับค่าเอ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อบันทึกภาพในร่มหรือในวันที่อากาศสดใส 
ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเงาจากการ
ย้อนแสงบนคนที่อยู่ใกล้หน้าต่างได้โดย
กำหนดตำแหน่งการวัดแสงไว้ที่ด้านกำแพง
ของห้อง

น. เตรียม
จัดแสง: ปรับเอง

ปรับเองอัตโนมัติ

1 สัมผัส [ปรับเอง]
  ปรากฏขึ้น

2 ปรับค่าแสงโดยสัมผัส /
3 สัมผัส 

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปสู่การ
จัดแสงอัตโนมัติ ให้สัมผัส [อัตโนมัติ] t 

• ท่านสามารถปรับค่า [เฟดเดอร์] และ [จัดแสง] 
ในขณะใช้งานช่องมองภาพได้โดยหมุนแผง
จอภาพ LCD ไป 180 องศาแล้วปิดลงมาโดยให้
จอภาพ LCD หันหน้าออก (หน้า 74)

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [อัตโนมัติ] หาก
ท่านตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นาน
เกิน 12 ชั่วโมง

ไวท์บาลานซ์ (ปรับสมดุลสีขาว)
ท่านสามารถปรับค่าความสมดุลของสีที่มีต่อ
ความสวา่งของสภาพแวดลอ้มการบนัทกึภาพ

B อ้ตโนมัติ
ปรับสมดุลสีขาวโดยอัตโนมัติ

 กลางแจ้ง ( )
ปรับสมดุลสีขาวให้เหมาะสมกับการบันทึก
ภาพในสภาวะต่อไปนี้:
– กลางแจ้ง
– ทิวทัศน์กลางคืน, ป้ายนีออนและ
ดอกไม้ไฟ fireworks

– พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก
– ภายใต้แสงนีออนแบบเดย์ไลท์

 ใน#อาคาร (n)
ปรับสมดุลสีขาวให้เหมาะสมกับการบันทึก
ภาพในสภาวะต่อไปนี้:
– ภายในอาคาร
– ในงานปาร์ตี้หรือในสตูดิโอที่สภาพแสงมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

– ภายใต้แสงไฟวิดีโอในสตูดิโอ หรือภาพ
ใต้แสงโซเดียมหรือแสงลักษณะเดียวกับ
แสงจากหลอดมีไส้

 กดปรับ ( )
ปรับสมดุลสีขาวตามสภาพแสงของ
สิ่งแวดล้อม
1 สัมผัส [กดปรับ]
2 จับภาพวัตถุสีขาว อย่างเช่นแผ่นกระดาษ 
ให้เต็มจอภาพโดยให้วัตถุอยู่ภายใต้
สภาพแสงเดียวกันทั้งหมด พร้อมสำหรับ
การถ่ายภาพ

3 สัมผัส [ ]
 จะกระพริบเร็วๆ เมื่อการปรับสมดุล

สขีาวเสรจ็สิน้และบนัทกึลงหนว่ยความจำ
เรียบร้อยแล้ว ตัวแสดงจะหยุดกระพริบ
• จับภาพวัตถุสีขาวค้างไว้ในขณะที่  
กระพริบเร็วๆ

•  จะกระพริบช้าๆ หากไม่สามารถตั้ง
ค่าสมดุลสีขาวได้

• หาก  ยังคงกระพริบแม้หลังจากที่ท่าน
ได้สัมผัส  แล้ว ให้ตั้งค่า [ไวท์
บาลานซ์] เป็น [อัตโนมัติ]

• หากท่านเปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่ในขณะตั้งค่าเป็น 
[อัตโนมัติ] หรือนำกล้องถ่ายวิดีโอจากภายใน
บ้านมาใช้งานนอกอาคารในขณะที่เลือกกำหนด
ค่าคงที่สำหรับการวัดแสง ให้ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] 
แล้วเล็งกล้องถ่ายวิดีโอไปยังวัตถุสีขาวที่อยู่ใกล้ๆ 
เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปรับสมดุลสีขาว

• ปฏิบัติตามขั้นตอน [กดปรับ] อีกครั้ง หากท่าน
เปลี่ยนการตั้งค่าของ [โปรแกรม AE] หรือเมื่อนำ
กล้องถ่ายวิดีโอจากภายในบ้านมาใช้นอกอาคาร 
หรือปฏิบัติในทางกลับกันในขณะที่เลือกใช้ [กด
ปรับ]

• ตั้งค่า [ไวท์บาลานซ์] เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [กด
ปรับ] เมื่ออยู่ภาพใต้สภาพแสงนีออนสีขาวหรือ
ขาวนวล

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [อัตโนมัติ] หากท่าน
ตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 
12 ชั่วโมง
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ออโต้ชัตเตอร์
ท่านสามารถใช้งานชัตเตอร์อิเล็คโทรนิคส์
โดยอัตโนมัติเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์เมื่อ
บันทึกภาพในสภาวะที่มีแสงสว่างได้ เมื่อ
ท่านตั้งค่านี้เป็น [เปิด] (ค่าเริ่มต้น)

ปรับจุดโฟกัส
ท่านสามารถเลือกและปรับค่าจุดโฟกัสเพื่อ
เล็งไปยังวัตถุที่ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง
ของจอภาพ

จบ

เตรียม

ออโต้

ปรับจุดโฟกัส

1 สัมผัสวัตถุที่ปรากฏบนจอภาพ
9 ปรากฏขึ้น

2 สัมผัส [จบ]

หากต้องการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ ให้
สัมผัส [ออโต้] t [จบ] ในขั้นตอนที่ 1

• เมื่อท่านกำหนดค่าให้กับ [ปรับจุดโฟกัส] ค่า 
[โฟกัส] จะถูกตั้งเป็น [ปรับเอง] โดยอัตโนมัติ

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [ออโต้] หาก
ท่านตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นาน
เกิน 12 ชั่วโมง

โฟกัส
ท่านสามารถปรับโฟกัสเองได้ ให้เลือกใช้
เมื่อท่านตั้งใจโฟกัสไปยังวัตถุที่ต้องการ

1 สัมผัส [ปรับเอง]
9 ปรากฏขึ้น

2 สัมผัส  (โฟกัสบนวัตถุที่อยู่ใกล้)/  
(โฟกัสบนวัตถุที่อยู่ไกล) เพื่อปรับโฟกัสให้
คมชัดขึ้น โดย  จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่
สามารถโฟกัสลงบนวัตถุที่อยู่ใกล้กว่านั้น
และ  จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่สามารถโฟกัส
ลงบนวัตถุที่อยู่ไกลออกไปมากกว่านั้น

3 สัมผัส 

เมื่อต้องการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัส 
[อัตโนมัติ] t  ในขั้นตอนที่ 1

• เพื่อให้โฟกัสวัตถุได้ง่ายขึ้น ให้เลื่อนปุ่มปรับ
ระดับกำลังซูมไปทาง T (ภาพขยาย) เพื่อปรับ
โฟกัสแล้วเลื่อนไปทาง W (ภาพมุมกว้าง) เพื่อ
ปรับซูมให้เหมาะการบันทึกภาพ หากท่านต้องการ
บันทึกภาพขยายใกล้ของวัตถุ ให้เลื่อนปุ่มปรับ
ระดับกำลังซูมไปทาง W (ภาพมุมกว้าง) เพื่อ
ขยายภาพให้เต็มที่แล้วจึงทำการปรับโฟกัส

• ระยะต่ำสุดระหว่างกล้องถ่ายวิดีโอของท่านกับ
วัตถุที่กล้องยังสามารถปรับโฟกัสได้ชัดเจน คือ 
ประมาณ 1 ซม. สำหรับภาพมุมกว้าง และประมาณ 
80 ซม. สำหรับภาพขยาย

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [อัตโนมัติ] หาก
ท่านตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นาน
เกิน 12 ชั่วโมง

เซ็ตแฟลช (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ได้เมื่อท่านใช้
ไฟแฟลชภายนอก (อุปกรณ์เสริม) ที่เข้ากัน
ได้กับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน
ให้ต่อไฟแฟลชภายนอกเข้ากับช่องต่อ 
Active Interface Shoe (หน้า 98)

x โหมดแฟลช
B เปิด
ใช้ไฟแฟลชทุกครั้ง

 เปิด 
ใช้ไฟแฟลชเพื่อลดปรากฏการณ์ตาแดง

 อัตโนมัติ
ใช้ไฟแฟลชโดยอัตโนมัติ

 อัตโนมัติ 
ใช้ไฟแฟลชโดยอัตโนมัติเพื่อลด
ปรากฏการณ์ตาแดง

• หากไฟแฟลชไม่มีคุณสมบัติในการป้องกัน
ปรากฏการณ์ตาแดง ท่านจะสามารถเลือกได้
เพียง [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ] เท่านั้น

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [เปิด] หากท่านตั้ง
สวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 12 
ชั่วโมง

x ระดับแฟลช
 ระดับสูง ( )
ปรับระดับไฟแฟลชให้สูงขึ้น

Bปกติ ( )
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 ระดับต่ำ ( )
ปรับระดับไฟแฟลชให้ต่ำลง

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [ปกติ] หากท่านตั้ง
สวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 12 
ชั่วโมง

SUPER NSPLUS (Super 
NightShot plus)
ท่านสามารถบันทึกภาพที่ความไวสูงสุด 16 
เท่าของความไวเมื่อท่านทำการบันทึกในที่
มืดด้วย NightShot plus
โดยตั้งค่า [SUPER NSPLUS] เป็น [เปิด] 
พร้อมกับตั้งสวิตช์ NIGHTSHOT PLUS 
ไปที่ ON  และ [“SUPER NSPLUS”] 
จะกระพริบบนจอภาพ
หากต้องการยกเลิกการใช้งาน ให้ตั้ง 
[SUPER NSPLUS] เป็น [ปิด]

• อย่าใช้ฟังก์ชั่น NightShot plus และ [SUPER 
NSPLUS] ในที่ที่มีแสงสว่างจ้าเพราะอาจทำให้
กล้องถ่ายวิดีโอทำงานผิดปรกติได้

• ระวังอย่าให้นิ้วหรือวัตถุอื่นไปบังถูกช่องแสง
อินฟราเรด (หน้า 43)

• ถอดเลนส์แปลงขนาด (อุปกรณ์เสริม) ออกหากมี
ติดตั้งอยู่

• ขอแนะนำให้ปรับโฟกัสเอง ([โฟกัส], หน้า 68) 
เมื่อการโฟกัสโดยอัตโนมัติทำได้ยาก

• ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องถ่ายวิดีโอจะเปลี่ยน
ไปตามความสว่าง การเคลื่อนไหวของภาพอาจ
ช้าลงในขณะใช้งาน

แสง NS (แสง NightShot plus)
ท่านสามารถบันทึกภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
แสงอินฟราเรดโดยใช้ NightShot plus โดย
การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [เปิด]

• ระวังอย่าให้นิ้วหรือวัตถุอื่นไปบังถูกช่องแสง
อินฟราเรด (หน้า 43)

• ถอดเลนส์แปลงขนาด (อุปกรณ์เสริม) ออกหากมี
ติดตั้งอยู่

• ระยะห่างสูงสุดจากวัตถุเมื่อใช้ [แสง NS] 
คือประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)

COLOR SLOW S 
(Color Slow Shutter)
ท่านสามารถบันทึกภาพให้มีสีสันสดใสขึ้น
แม้จะอยู่ในที่มืด

ตั้งค่า [COLOR SLOW S] เป็น [เปิด] 
จากนั้น  และ [COLOR SLOW 
SHUTTER] จะกระพริบบนจอภาพ
หากต้องการยกเลิก [COLOR SLOW S] 
ให้สัมผัส [ปิด]

• ขอแนะนำให้ปรับโฟกัสเอง ([โฟกัส], หน้า 68) 
เมื่อการโฟกัสโดยอัตโนมัติทำได้ยาก

• ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องถ่ายวิดีโอจะเปลี่ยน
ไปตามความสว่าง การเคลื่อนไหวของภาพอาจ
ช้าลงในขณะใช้งาน

 ตั้งเวลา
ด้วยฟังก์ชั่นตั้งเวลาบันทึก การบันทึกจะ
เริ่มต้นหลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที
กดปุ่ม START/STOP โดยตั้งค่า [  
ตั้งเวลา] เป็น [เปิด] ( )
หากต้องการยกเลิกการนับถอยหลัง 
ให้สัมผัส [รีเซ็ต]
หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลา ให้เลือก 
[ปิด]

• ท่านสามารถทำการตั้งเวลาได้ด้วยปุ่ม START/
STOP บนรีโมทควบคุม (หน้า 49) (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

 ตั้งเวลา
ด้วยฟังก์ชั่นตั้งเวลาบันทึก การบันทึกจะ
เริ่มต้นหลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที
กดปุ่ม PHOTO โดยตั้งค่า [  ตั้งเวลา] เป็น 
[เปิด] ( )
หากต้องการยกเลิกการนับถอยหลัง 
ให้สัมผัส [รีเซ็ต]
หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลา ให้เลือก 
[ปิด]

• ท่านสามารถทำการตั้งเวลาได้ด้วยปุ่ม PHOTO 
บนรีโมทควบคุม (หน้า 49) (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)
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ดิจิตอลซูม
ท่านสามารถเลือกระดับการซูมสูงสุด
ในกรณีที่ท่านต้องการซูมภาพมากกว่าระดับ
การขยายภาพของออพติคอลซูมดังแสดงใน
ตารางข้างล่างนี้:

(ซูมแบบออพติคัล)

DCR-DVD105E/DVD605E 20 เท่า

DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/
DVD755E

12 เท่า

กรณีที่บันทึกภาพลงแผ่นดิสก์ คุณภาพของ
ภาพจะลดลงเมื่อท่านใช้ดิจิตอลซูม

ด้านขวาของแถบแสดงเขตดิจิตอลซูม 
โดยเขตการซูมจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเลือก
ระดับการซูม

สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/
DVD605E
B ปิด
ซูมแบบออพติคอลได้ถึง 20 เท่า

 40 เท่า
ซูมแบบออพติคอลได้ถึง 20 เท่า จากนั้นจึง
ซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 40 เท่า

 800 เท่า
ซูมแบบออพติคอลได้ถึง 20 เท่า จากนั้นจึง
ซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 800 เท่า

สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
B ปิด
ซูมแบบออพติคอลได้ถึง 12 เท่า

 24 เท่า
ซูมแบบออพติคอลได้ถึง 12 เท่า จากนั้นจึง
ซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 24 เท่า

 800 เท่า
ซูมแบบออพติคอลได้ถึง 12 เท่า จากนั้นจึง
ซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 800 เท่า

เลือกจอไวด์ (สำหรับรุ่น DCR-
DVD105E/DVD605E)
ท่านสามารถเลือกบันทึกภาพด้วยอัตราส่วน
ที่เหมาะสมกับจอภาพที่ใช้แสดงภาพ

B 4:3
การตั้งค่ามาตรฐาน (บันทึกภาพเพื่อแสดงบน 
TV แบบ 4:3)

 16:9 จอไวด์
บันทึกภาพเพื่อรับชมบน TV จอกว้างแบบ 
16:9 ในโหมดเต็มจอ

เมื่อรับชมบนจอภาพ LCD/ช่องมองภาพ 
โดยเลือกใช้ [จอไวด์ 16:9]

เมื่อรับชมบนจอภาพ TV 
จอกว้างแบบ 16:9*1

เมื่อรับชมภาพบน TV แบบมาตรฐาน 
(จอภาพแบบ 4:3)*2

*1 เมื่อสลับหน้าจอ TV แบบ 16:9 ไปเป็นโหมด
เต็มจอ ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ TV จะอยู่ใน
อัตราส่วนที่ถูกต้อง

*2 ภาพอาจถูกบีบอัดเมื่อท่านรับชมภาพบน TV 
(จอภาพแบบ 4:3) เมื่อรับชมภาพในโหมดจอก
ว้าง ภาพจะปรากฏเหมือนที่ท่านเห็นในจอภาพ 
LCD หรือในช่องมองภาพ

• ท่านไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพในกรณี
ต่อไปนี้:
– ในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
– เมื่อตั้งค่า [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค] เป็น [หนังเก่า] 

(หน้า 74)
• เวลาที่สามารถบันทึกได้อาจสั้นลงในกรณี
ต่อไปนี้
– เมื่อท่านสลับระหว่างภาพแบบ 16:9 (จอกว้าง) 
และ 4:3 ขณะบันทึกลงแผ่น DVD-R/DVD-
RW (โหมด VIDEO)
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– เมื่อท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดบันทึก] (หน้า 
76) โดยมีแผ่น DVD-R/DVD-RW (โหมด 
VIDEO)/DVD+RW ขณะที่ตั้งค่าเป็นแบบ 4:3

ในการรับชมภาพด้วยเครื่องเล่น DVD หรือ
เครื่องบันทึก DVD ภาพที่ปรากฏบนจอภาพ 
TV อาจมีลักษณะแตกต่างจากที่ปรากฏบน
กล้องถ่ายวิดีโอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับอุปกรณ์
ของท่าน

STEADYSHOT
ท่านสามารถบันทึกภาพโดยใช้ 
[STEADYSHOT] (การตั้งค่าเริ่มต้น คือ 
[เปิด]) ให้ตั้งค่า [STEADYSHOT] เป็น 
[ปิด] ( ) เมื่อใช้ขาตั้งกล้องหรือเลนส์
แปลงขนาด (อุปกรณ์เสริม)

 เซ็ตภาพนิ่ง
การตั้งค่าสำหรับภาพนิ่ง 
(ถ่ายต่อเนื่อง/คุณภาพ/ขนาดภาพ, อื่นๆ)

การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกแสดงด้วยเครื่องหมาย 
B ตัวแสดงในเครื่องหมายวงเล็บจะปรากฏ
ขึ้นเมื่อรายการดังกล่าวถูกเลือก
โปรดศึกษารายละเอียดการเลือก
รายการเมนูที่หน้า 62

 ถ่ายต่อเนื่อง (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
ท่านสามารถบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องกันหลายๆ 
ภาพเมื่อกดปุ่ม PHOTO

B ปิด
เลือกใช้เพื่อไม่ต้องการบันทึกภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

 ปกติ ( )
บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องกันโดยมีระยะห่าง
ระหว่างภาพประมาณ 0.5 วินาที จำนวน
ภาพที่สามารถบันทึกได้สูงสุดเป็นดังนี้:
1.0M ( ) : 8 รูป
VGA (0.3M) ( ) : 21 รูป

 0.7M ( ) : 8 รูป

 วัดแสงคร่อม ( )
บันทึกภาพ 3 ภาพตามลำดับด้วยการจัดแสง
ที่ต่างกันโดยมีระยะเวลาห่างกัน 0.5 วินาที 
เพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบภาพทั้ง 3
และเลือกภาพที่จัดแสงได้ดีที่สุด

• ไฟแฟลชจะไม่ทำงานระหว่างการบันทึกภาพ
ต่อเนื่อง

• ภาพตามจำนวนที่สามารถบันทึกได้สูงสุดจะถูก
บนัทกึในโหมดตัง้เวลาบนัทกึหรอืเมือ่ทา่นใชง้าน
จากรีโมทควบคุม (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

• ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ถึง
จำนวนสูงสุดดังกล่าวเนื่องจากขนาดของภาพ
และเนื้อที่ว่างบนแผ่นดิสก์หรือ “Memory Stick 
Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

• ท่านอาจไม่สามารถใช้งาน [วัดแสงคร่อม] ได้หาก
มีเนื่อที่ว่างบนแผ่นดิสก์หรือ “Memory Stick 
Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) ไม่เพียงพอสำหรับ 3 ภาพ

• การบันทึกภาพต่อเนื่องลงแผ่นดิสก์อาจใช้เวลา
นานกว่าการบันทึกตามปกติ ให้บันทึกภาพถัดไป
หลังจากที่ตัวบ่งชี้แถบเลื่อน ( ) และไฟสถานะ 
ACCESS ดับลง
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 เซ็ตภาพนิ่ง (ต่อ)

 คุณภาพ

B ละเอียด ( )
บันทึกภาพนิ่งที่ความละเอียดระดับสูง

 มาตรฐาน ( )
บันทึกภาพนิ่งที่ความละเอียดระดับ
มาตรฐาน

ขนาดของภาพนิ่ง (kB โดยประมาณ)
1.0M  0.7M VGA 

(0.3M) 

ละเอียด 
(FINE) 500 380 150

มาตรฐาน 
(STD) 210 160 60

 ขนาดภาพ (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/
DVD755E)

B 1.0M 
บันทึกภาพนิ่งได้อย่างคมชัด

 VGA (0.3M) 
ให้ท่านสามารถบันทึกภาพได้จำนวนมากขึ้น

• เมื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพเป็นแบบ 16:9 ขนาด
ภาพจะเปลี่ยนเป็น [  0.7M] ( ) (หน้า 30)

• จำนวนพิกเซลของภาพแต่ละขนาดเป็นดังนี้:
 1.0M : 1152 × 864
 VGA (0.3M) : 640 × 480
  0.7M : 1152 × 648
• ขนาดภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอรุ่น DCR-

DVD105E/DVD605E คือ [VGA (0.3M)] ( )

จำนวนภาพนิง่ทีส่ามารถบนัทึกไดบ้น 
“Memory Stick Duo” (โดย
ประมาณ) (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)

1.0M  0.7M VGA 
(0.3M) 

16MB 30
74

40
96

96
240

32MB 61
150

81
190

190
485

64MB 120
300

160
390

390
980

128MB 245
600

325
780

780
1970

256MB 445
1000

590
1400

1400
3550

512MB 900
2050

1200
2850

2850
7200

1GB 1800
4200

2450
5900

5900
14500

2GB 3750
8600

5000
12000

12000
30000

ค่าบน: [ละเอียด]/ค่าล่าง: [มาตรฐาน]
• ใช้ “Memory Stick Duo” ที่ผลิตโดย Sony 

Corporation และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการบันทึก

จำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้
บนแผ่นดิสก์ (โดยประมาณ)

1.0M  0.7M VGA 
(0.3M) 

2150
4100

2750
5100

5100
8100

2250
4300

2850
5400

5400
8600

2250
4300

2900
5400

5400
8600

1650
2600

1950
2950

2950
3800

ค่าบน: [ละเอียด]/ค่าล่าง: [มาตรฐาน]
• ตารางข้างต้นแสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึก
ได้โดยประมาณบนแผ่นดิสก์แบบหน้าเดียว และ
จำนวนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับแผ่นดิสก์
แบบสองหน้าa
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หมายเลขไฟล์

B ซีรีย์
กำหนดหมายเลขให้กับไฟล์และเพิ่มขึ้น
ตามลำดับแม้จะมีการเปลี่ยนแผ่นดิสก์ หรือ 
“Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)

 รีเซ็ต
ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ใหม่เป็น 0001 ทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแผ่นดิสก์หรือ “Memory 
Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

 APPLI.ภาพ
เอฟเฟ็คพิเศษสำหรับภาพหรือ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมสำหรับการบันทึก/
รับชมภาพ
(เอฟเฟ็คภาพ/ดิจิตอลเอฟเฟ็ค, 
อื่นๆ)

การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกแสดงด้วยเครื่องหมาย 
B ตัวแสดงในเครื่องหมายวงเล็บจะปรากฏ
ขึ้นเมื่อรายการดังกล่าวถูกเลือก
โปรดศึกษารายละเอียดการเลือกรายการ
เมนูที่หน้า 62

เฟดเดอร์
ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟ็คต่อไปนี้ให้กับภาพ
ที่กำลังบันทึก

1 เลือกเอฟเฟ็คที่ต้องการใช้ระหว่างเตรียมพร้อม 
(เฟดภาพเข้า) หรือบันทึก (เฟดภาพออก) 
จากนั้นสัมผัส 

 เมื่อท่านเลือก [ซ้อน] หรือ [เลื่อนออก] 
ภาพบนเทปจะถูกบันทึกเป็นภาพนิ่ง (จอภาพ
จะเป็นสีฟ้าขณะบันทึกภาพ)

2 กด START/STOP
ตัวแสดงเฟดเดอร์จะหยุดกระพริบและหายไป
เมื่อเสร็จสิ้นการเฟดภาพ

หากต้องการยกเลิกก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้
สัมผัส [ปิด] ในขั้นตอนที่ี่ 1
• การตั้งค่าถูกยกเลิกเมื่อกดปุ่ม START/STOP 
อีกครั้ง

เตรียม บันทึก
เฟดภาพออก เฟดภาพเข้า

ไวท์เฟด.

แบล็คเฟด.

ซ้อน (สำหรับเฟดภาพเข้าเท่านั้น)

เลื่อนออก (สำหรับเฟดภาพเข้าเท่านั้น)
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 APPLI.ภาพ (ต่อ)

การใช้งานด้วยช่องมองภาพ
ท่านสามารถปรับค่า [จัดแสง] และ [เฟด
เดอร์] ในขณะใช้งานช่องมองภาพได้โดย
หมุนแผงจอภาพ LCD ไป 180 องศาแล้วปิด
ลงมาโดยให้จอภาพหันหน้าออก

1 ตรวจให้แน่ใจว่าไฟสถานะ  (ภาพ
เคลื่อนไหว) สว่างอยู่

2 ขยายช่องมองภาพและปิดแผงจอภาพ LCD 
โดยให้จอภาพหันหน้าออก

 จะปรากฏขึ้น
3 สัมผัส 
ข้อความ [ปิดจอ LCD?] ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

4 สัมผัส [ใช่]
จอภาพ LCD จะดับไป

5 สัมผัสจอภาพ LCD พร้อมกับตรวจสอบภาพ
ในช่องมองภาพ
[จัดแสง], อื่นๆ จะปรากฏขึ้น

6 สัมผัสปุ่มที่ท่านต้องการตั้งค่า
[จัดแสง]: ปรับค่าด้วย /  แล้วสัมผัส 

[เฟดเดอร์]: สัมผัสซ้ำๆ จนกระทั่งได้เลือก
เอฟเฟ็คที่ต้องการ

: จอภาพ LCD สว่างขึ้น

สัมผัส  เพื่อยกเลิกการแสดงปุ่ม

ดิจิตอลเอฟเฟ็ค
ทา่นสามารถเอฟเฟค็แบบดจิิตอลใหกั้บการบนัทกึ
ภาพได้ โดย  จะปรากฏขึ้นขณะใช้งาน

1 สัมผัสเอฟเฟ็คที่ต้องการ
2 กรณีที่เลือก [ปุ่มปรับสว่าง] ให้ปรับเอฟเฟ็ค
ด้วย /  จากนั้นสัมผัส 
ภาพที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อท่านสัมผัส  
จะถูกบันทึกเป็นภาพนิ่ง

3 สัมผัส .
 ปรากฏขึ้น

หากต้องการยกเลิกการใช้งาน [ดิจิตอล
เอฟเฟ็ค] ให้สัมผัส [ปิด] ในขั้นตอนที่ 1

ปุ่มปรับสว่าง
ท่านสามารถแทนที่พื้นที่สว่างของภาพนิ่งที่
ได้บันทึกไว้ (เช่น ภาพคน) ด้วยภาพเคลื่อนไหว

หนังเก่า
เพิ่มเอฟเฟ็คแบบภาพยนตร์เก่าให้กับภาพ

ซีนภาพถูกบันทึกในโหมด 16:9 (ภาพจอก
ว้าง)
• ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพเมื่อเลือกใช้ 

[หนังเก่า]

เอฟเฟ็คภาพ
ท่านสามารถเอฟเฟ็คพิเศษให้กับภาพได้
ระหว่างบันทึก โดย  จะปรากฏขึ้นขณะ
ใช้งาน

B ปิด
ไม่ใช้งาน [เอฟเฟ็คภาพ]

 ซีเปีย
แสดงภาพเป็นสีซีเปีย

 ขาวดำ
แสดงภาพด้วยสีขาวและสีดำ

 พาสเทล

แสดงภาพในลักษณะภาพวาดสีอ่อนๆ

 โมเสก

แสดงภาพในลักษณะลวดลายสี่เหลี่ยมโมเสก

ควบคุมบันทึก (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD305E/DVD755E)
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 94

เลือก USB (สำหรับรุ่น DCR-
DVD305E/DVD755E)
ท่านสามารถรับชมภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หรือเชื่อม
ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge 
(หน้า 96)

  คอมพิวเตอร์
เลือกใช้เพื่อรับชมภาพจากแผ่นดิสก์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows และคัดลอก
ภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่
จัดมาให้
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  คอมพิวเตอร์
คัดลอกภาพนิ่งจาก “Memory Stick Duo”

  พิมพ์
พิมพ์ภาพนิ่งจากแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่
สนับสนุน PictBridge

  พิมพ์
พิมพ์ภาพนิ่งจาก “Memory Stick Duo” 
ด้วยเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge

• [เลือก USB] ปรากฏขึ้นบนจอภาพโดยอัตโนมัติ
ในกรณีต่อไปนี้:
– เมื่อกด#ปุ่ม  PLAY/EDIT ขณะที่เชื่อมต่อ
กล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณอ์ื่นด้วยสาย USB

– เมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์อื่น
ด้วยสาย USB เมื่ออยู่ที่หน้าจอรับชม

• โปรดดูรายละเอียดการเชื่อมต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์จาก “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น) ในแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้

โหมดสาธิต
ค่าเริ่มต้นของฟังก์ชั่นนี้คือ [เปิด] ซึ่งจะ
แสดงภาพสาธิตการใช้งานภายในเวลา
ประมาณ 10 นาที หลังจากตั้งสวิตช์ 
POWER ไปที่  (ภาพเคลื่อนไหว) โดยไม่
มีม้วนเทปหรือแผ่น “Memory Stick Duo” 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) อยู่ภายในกล้องถ่ายวิดีโอ

• การแสดงภาพสาธิตจะถูกพักไว้ในกรณีต่างๆ 
ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
– เมื่อสัมผัสจอภาพระหว่างการแสดงภาพการ
สาธิตการใช้งาน (จะเริ่มใหม่อีกครั้งภายใน 
10 นาที)

– เมื่อเลื่อนสวิตช์ OPEN ของฝาครอบแผ่นดิสก์
– เมื่อใส่แผ่น “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น 

DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
– เมื่อเลื่อนสวิตช์ POWER ไปที่  (ภาพนิ่ง)
– เมื่อตั้งสวิตช์ NIGHTSHOT PLUS ไปที่ ON 

(หน้า 43)

 เซ็ตค่าดิสก์
(สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/
DVD705E)/

 เซ็ตมีเดีย
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
การตั้งค่าสำหรับแผ่นดิสก์และ 
“Memory Stick Duo”
(ฟอร์แมต/ขั้นสุดท้าย/เปิดแผ่น
เขียนอีก, อื่นๆ)

โปรดดูรายละเอียดการเลือกรายการตั้ง
ค่าที่หน้า 62

ฟอร์แมต (สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/DVD705E)/

 ฟอร์แมต (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 60

ขั้นสุดท้าย
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 52

เปิดแผ่นเขียนอีก
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 59

ดิสก์ไตเติ้ล
ท่านสามารถกำหนดข้อความไตเติ้ลให้กับ
แผ่นดิสก์แต่ละแผ่น โดยการตั้งค่าเริ่มต้น
กำหนดให้ใช้วันที่ที่มีการใช้งานแผ่นดิสก์เป็น
ครั้งแรกเป็นข้อความไตเติ้ลของแผ่นดิสก์

ใส่ข้อความไตเติ้ลโดยทำตามขั้นตอนที่ 2 
ถึง 5 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนไตเติ้ลของแผ่น
ดิสก์” ใน “การทำให้แผ่นดิสก์ใช้ได้กับทั้ง
เครื่องเล่น DVD หรือไดรฟ์ DVD (การปิด
แผ่น)” (หน้า 55)

หากต้องการยกเลิกการแก้ไขไตเติ้ล 
ให้สัมผัส [ยกเลิก]



76

 เซ็ตค่าดิสก์ 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E) /

 เซ็ตมีเดีย 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) (ต่อ)

 ฟอร์แมต (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
การฟอร์แมต “Memory Stick Duo” 
เป็นการลบข้อมูลที่มีบันทึกอยู่ทั้งหมด

1 ฟอร์แมตแผ่น “Memory Stick Duo” 
โดยสัมผัส [ใช่] t [ใช่]

2 สัมผัส  เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] ปรากฏขึ้น

• ลบภาพทั้งหมดรวมทั้งภาพทีผ่่นการป้องกันการ
ลบโดยไม่ตั้งใจจากอุปกรณ์ชิ้นอื่น

• อย่าพยายามดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ขณะที่
ข้อความ [กำลังทำงาน...] ปรากฏอยู่บนจอภาพ
– ใช้งานสวิตช์ POWER หรือปุ่มใดๆ
– ดึงแผ่น “Memory Stick Duo” ออก

 เซ็ต STD
การตั้งค่าขณะบันทึกภาพลงแผ่น
ดิสก์หรือการตั้งค่าพื้นฐานอื่นๆ 
(โหมดบันทึก/เซ็ต LCD/VF/USB 
สปีด, อื่นๆ)

การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกแสดงด้วยเครื่องหมาย 
B ตัวแสดงในเครื่องหมายวงเล็บจะปรากฏ
ขึ้นเมื่อรายการดังกล่าวถูกเลือก
โปรดศึกษารายละเอียดการเลือกรายการ
เมนูที่หน้า 62

โหมดบันทึก
ท่านสามารถเลือกคุณภาพของภาพ
เคลื่อนไหวที่บันทึกได้สามระดับ

 HQ (HQ)
บันทึกด้วยโหมดคุณภาพสูง
(เวลาที่สามารถบันทึกได้ประมาณ 20 นาที)

B SP (SP)
บันทึกด้วยโหมดคุณภาพมาตรฐาน
(เวลาที่สามารถบันทึกได้ประมาณ 30 นาที)

 LP (LP)
เพิ่มระยะเวลาบันทึกให้นานยิ่งขึ้น (เล่นนาน)
(เวลาที่สามารถบันทึกได้ประมาณ 60 นาที)

• เวลาในวงเล็บจะระบุถึงเวลาที่สามารถบันทึก
ได้โดยประมาณ เมื่อบันทึกเฉพาะภาพ
เคลื่อนไหวบนแผ่นดิสก์แบบหน้าเดียว เมื่อ
บันทึกบนแผ่นดิสก์แบบสองหน้า ค่านี้จะนำ
มาใช้กับแต่ละหน้าของแผ่นดิสก์

• กลอ้งบนัทกึวดิโีอของทา่นมรีะบบการเขา้รหสั 
VBR (หน้า 13) ดังนั้นเมื่อท่านบันทึกวัตถุที่
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เวลาที่สามารถ
บันทึกได้อาจสั้นลง

 VBR  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)
• หากทา่นบันทึกในโหมด LP คุณภาพของซีนภาพ
ต่างๆ อาจลดลง หรือซีนภาพที่มีการเคลื่อนไหว
เร็วอาจปรากฏพร้อมเสียงรบกวนเมื่อท่านเปิด
แผ่นดิสก์ดู

มีเดียภาพนิ่ง (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 33, 39

ระดับเสียง
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 41
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มัลติซาวนด์
ท่านสามารถเลือกเล่นเสียงที่บันทึกจาก
อุปกรณ์อื่นในแบบสองช่องเสียงหรือแบบ
สเตอริโอ

B สเตริโอ
เล่นทั้งเสียงหลักและเสียงรอง (หรือเสียง
แบบสเตอริโอ)

 1
เล่นเสียงหลักหรือเสียงจากช่องเสียงซ้าย

 2
เล่นเสียงหลักหรือเสียงจากช่องเสียงขวา

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [สเตริโอ] หากท่าน
ตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 
12 ชั่วโมง

ระดับไมค์อ้างอิง (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
ท่านสามารถเลือกระดับเสียงไมโครโฟน
สำหรับการบันทึกเสียง
ตัวอย่างเช่น เลือกใช้ [ต่ำ] เมื่อท่านต้องการ
บันทึกเสียงน่าตื่นเต้นและทรงพลังในห้อง
แสดงคอนเสิร์ต

B ปกติ
บันทึกเสียงรอบทิศทางหลากหลาย และ
แปลงเสียงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับเดียวกัน

 ต่ำ ( )
บันทึกเสียงรอบทิศทางตามที่เป็นจริง การ
ตั้งค่านี้ไม่เหมาะกับการบันทึกเสียงสนทน

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [ปกติ] หากท่านตั้ง
สวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 12 
ชั่วโมง 

SUR MONITOR (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
ท่านสามารถแสดงทิศทางที่เสียงมาได้เมื่อ
บันทึกในโหมด 5.1 แชนแนล

เซ็ต LCD/VF
การตั้งค่านี้ไม่มีผลใดๆ กับภาพที่กำลัง
บันทึก

x ความจ้า LCD
ท่านสามารถปรับความสว่างของจอภาพ 
LCD ได้

1 ปรับความสว่างด้วย /
2 สัมผัส 

x ระดับ LCD BL
ท่านสามารถปรับความสว่างของไฟส่องหลัง
จอภาพ LCD

B ปกติ
ความสว่างมาตรฐาน

 สว่าง
ปรับจอภาพ LCD ให้สว่างขึ้น

• เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับแหล่งพลังงาน
ภายนอก ระดับความสว่างจะเปลี่ยนเป็น [สว่าง] 
โดยอัตโนมัติ

• อายุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อท่านเลือกใช้ 
[สว่าง] ระหว่างการบันทึกภาพ

x สี LCD
ท่านสามารถปรับสีบนจอภาพ LCD ด้วยปุ่ม 

/

ความเข้มต่ำ ความเข้มสูง

x ไฟส่องหลัง VF
ท่านสามารถปรับความสว่างของช่องมองภาพ

B ปกติ
ความสว่างปกติ

 สว่าง
เพิ่มความสว่างของช่องมองภาพ

• เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟ 
AC ระดับความสว่างจะเปลี่ยนเป็น [สว่าง] 
โดยอัตโนมัติ

• อายุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อท่านเลือกใช้ 
[สว่าง] ระหว่างการบันทึกภาพ
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 เซ็ต STD (ต่อ)

x ไวด์ดิสเพลย์ (สำหรับรุ่น DCR-
DVD105E/DVD605E)/VF 
ไวด์ดิสเพลย์ (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)

ท่านสามารถเลือกวิธีแสดงภาพแบบ
อัตราส่วน 16:9 (จอกว้าง) ในช่องมองภาพ

B แถบดำบนล่าง
การตั้งค่าปกติ (จอภาพแบบปกติ)

 บีบ
ขยายภาพตามแนวตั้งหากไม่ต้องการแสดง
แถบสีดำที่ด้านบนและด้านล่างของภาพใน
แบบอัตราส่วน 16:9 (จอกว้าง)

• เมื่อท่านตั้งสวิตช์ POWER ไปที่  (ภาพนิ่ง) 
[ไวด์ดิสเพลย์] หรือ [VF ไวด์#ดิสเพลย์] 
จะไม่ปรากฏขึ้น

ชนิดทีวี (สำหรับรุ่น DCR-
DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 50

USB สปีด (สำหรับรุ่น DCR-
DVD305E/DVD755E)
ท่านสามารถเลือกความเร็วการโอนข้อมูลที่
ใช้สำหรับส่งผ่านข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์

B อัตโนมัติ
ส่งผ่านข้อมูลโดยมีการสลับโดยอัตโนมัติ
ระหว่าง Hi-Speed USB (USB 2.0) และ
ความเร็วเทียบเท่า USB1.1 (ส่งผ่าน
ความเร็วเต็มพิกัด)

 สปีดสูงสุด
ส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วเทียบเท่า 
USB1.1 (ส่งผ่านความเร็วเต็มพิกัด)

รหัสข้อมูล
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับการ
บันทึกโดยอัตโนมัติ (รหัสข้อมูล) ได้ระหว่าง
การรับชมภาพ

B ปิด
ไม่แสดงรหัสข้อมูล

 วัน/เวลา
แสดงวันที่และเวลาที่ทำการบันทึกภาพ

 ข้อมูลกล้อง
แสดงข้อมูลการตั้งค่ากล้องถ่ายวิดีโอของ
ภาพที่บันทึก

วัน/เวลา
น.

1 วันที่
2 เวลา

ข้อมูลกล้อง
ภาพเคลื่อนไหว น.

ภาพนิ่ง น.

3 ปิด SteadyShot
4 จัดแสง
5 ไวท์บาลานซ์
6 ค่าเกน
7 ความเร็วชัตเตอร์
8 ค่าช่องรับแสง
9 ค่าการจัดแสง

•  ปรากฏขึ้นสำหรับภาพที่บันทึกโดยใช้ไฟแฟลช
• รหัสข้อมูลปรากฏขึ้นบนจอ TV หากท่านเชื่อมต่อ
กล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ TV

• ตัวแสดงจะเปลี่ยนแปลงตามลำดับต่อไปนี้เมื่อ
ท่านกดปุ่ม DATA CODE บนรโีมทควบคุม: วันที่
/เวลา t ข้อมูลกล้อง t ปิด (ไม่มีตัวแสดง) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

• ในบางกรณี แถบ [--:--:--] อาจปรากฏขึ้น
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• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [ปิด] หากท่านตั้ง
สวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 12 
ชั่วโมง

 แสดง#ผล
ท่านสามารถเลือกจำนวนภาพขนาดย่อที่
แสดงบนหน้าจอ VISUAL INDEX ได้
ภาพขนาดย่อ  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)

B ซูมลิ้งค์
เปลี่ยนแปลงจำนวนภาพขนาดย่อ (6 หรือ 
12) ด้วยปุ่มปรับกำลังซูมของกล้องถ่าย
วิดีโอ*

 6ภาพ
แสดงภาพขนาดย่อจำนวน 6 ภาพ

 12ภาพ
แสดงภาพขนาดย่อจำนวน 12 ภาพ
* ท่านสามารถใช้งานโดยปุ่มปรับกำลังซูมบน
ขอบจอภาพ LCD หรือบนรีโมทควบคุม 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

 เล่นวิดีโอ
เนื่องจากการตั้งค่าเริ่มต้นคือ [เปิด] เมื่อท่าน
เลือกแถบ  ที่หน้าจอ VISUAL INDEX 
จะปรากฏภาพ 5 วินาทีแรกของภาพ
เคลื่อนไหวแต่ละภาพที่ปรากฏบนจอภาพ
ตามลำดับ
• ให้ตั้งค่าเป็น [ปิด] เพื่อประหยัดพลังงานจาก
แบตเตอรี่

• การแสดงภาพเคลื่อนไหวจะหยุดหลังจากเล่นซ้ำ
ครบ 5 รอบ

 คงเหลือ

B อัตโนมัติ
แสดงตัวแสดงที่ว่างแผ่นดิสก์ที่เหลือเป็น
เวลาประมาณ 8 วินาทีในกรณีต่อไปนี้
– เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอตรวจสอบเนื้อที่ที่เหลือ
บนแผ่นดิสก์เมื่อตั้งสวิตช์ POWER ไปที่  
(ภาพเคลื่อนไหว)

– เมื่อกดปุ่ม DISP/BATT INFO เพื่อเปลี่ยน
การตั้งค่าตัวแสดงจากปิดเป็นเปิดเมื่อสวิตช์ 
POWER อยู่ที่  (ภาพเคลื่อนไหว)

– เมื่อเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
เหลือน้อยกว่า 5 นาที

– เมื่อเริ่มต้นบันทึกจากช่องต่อรับสัญญาณ 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)

 เปิด
แสดงตัวแสดงที่ว่างแผ่นดิสก์ที่เหลือตลอด
เวลา

รีโมทควบคุม (Remote control) 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
ค่าเริ่มต้นคือ [เปิด] ให้ท่านสามารถใช้งาน
รีโมทควบคุมที่จัดมาให้ได้ (หน้า 49)

• ให้ตั้งค่าเป็น [ปิด] เพื่อป้องกันไมใ่ห้กล้องถ่าย
วิดีโอของท่านตอบสนองต่อคำสั่งที่ส่งมาจาก
รีโมทควบคุมของอุปกรณ์อื่น

• การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็น [เปิด] หากท่านตั้ง
สวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) นานเกิน 12 
ชั่วโมง

เสียงบี๊บ

B เปิด
เล่นเสียงทำนองเพลงเมื่อท่านเริ่มต้น/หยุด
การบันทึกภาพ หรือเมื่อใช้งานแผงจอภาพ
สัมผัส

 ปิด
ยกเลิกเสียงทำนองเพลง

เลือกจอแสดงผล

B จอ LCD
แสดงตัวแสดงต่างๆ เช่น ตัวนับบนจอภาพ 
LCD และในช่องมองภาพ

 แสดงผล/ออกจอ
แสดงผลบนจอ TV ด้วย

เซ็ตการหมุน

B ปกติ
เลื่อนเมนูลงเมือสัมผัส 

 ตรงข้าม
เลื่อนเมนูขึ้นเมื่อสัมผัส 
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 เซ็ต STD (ต่อ)

ปิดอัตโนมัติ (Auto shut off)

B 5 นาที
ปิดกล้องถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อท่านไม่
ได้ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอนานเกินกว่า 5 นาที

 ไม่
ยกเลิกการปิดกล้องถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติ

• เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเต้าจ่ายไฟ 
[ปิดอัตโนมัติ] จะถูกตั้งค่าเป็น [ไม่] 
โดยอัตโนมัติ

แสดงวันที่
ตั้งค่าเป็น [เปิด] (ค่าเริ่มต้น) เพ่ือแสดงวันที่
และเวลาที่ทำการบันทึกเมื่อเล่นแผ่น DVD 
บนเครื่องเล่น DVD ด้วยฟังก์ชั่นแสดงข้อคว
ามบรรยายใต้ภาพ

คาลิเบรชั่น
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 136

 เวลา/LANGU.
(ตั้งนาฬิกา/เซ็ตพื้นที่/
LANGUAGE, อื่นๆ)

โปรดดูรายละเอียดการเลือกรายการตั้ง
ค่าที่หน้า 62

ตั้งนาฬิกา
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 24

เซ็ตพื้นที่
ท่านสามารถปรับตวามแตกต่างของเวลาได้
โดยไม่ต้องหยุดนาฬิกาของกล้อง โดยให้ตั้ง
พื้นที่ท้องถิ่นของท่านโดยใช้ v/V เมื่อ
ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอในต่างประเทศ
โปรดดูรายละเอียดความแตกต่างเวลา
ทั่วโลกได้ที่หน้า 129

เวลาหน้าร้อน
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้โดย
ไม่ต้องหยุดเวลาของกล้อง ให้ตั้งค่าเป็น 
[เปิด] เพื่อตั้งเวลาล่วงหน้าไป 1 ชั่วโมง

LANGUAGE
ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้บนจอภาพ LCD

• กล้องถ่ายวิดีโอมีตัวเลือก [ENG [SIMP]] 
(ภาษาอังกฤษแบบง่าย) ให้ใช้งานในกรณีที่
ภาษาท้องถิ่นของท่านไม่ปรากฏอยู่ในตัวเลือก
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การปรับแต่งเมนูส่วนตัว

ท่านสามารถเพิ่มรายการตั้งค่าที่ต้องการใน
เมนูส่วนตัวและสามารถปรับแต่งการตั้งค่า
เมนูส่วนตัวได้ ให้ท่านสามารถใช้งานได้
สะดวกขึ้นเมื่อเพิ่มรายการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อย
ลงในเมนูส่วนตัว

การเพิ่มรายการตั้งค่า

ท่านสามารถเพิ่มรายการตั้งค่าได้มากถึง 27 
รายการสำหรับ  (ภาพเคลื่อนไหว ),  
(ภาพนิ่ง) หรือ  PLAY/EDIT หากต้องการ
เพิ่มรายการอีก ให้ลบรายการที่ไม่จำเป็น
ออกเสียก่อน

1 สัมผัส  t [เซ็ตค่า P-MENU] 
t [เพิ่ม]

น. เตรียม
เลือกหมวด

จบ

เซ็ตกล้อง
 ภาพ

เซ็ต 
เวลา

เซ็ตมีเดีย

2 สัมผัส /  เพื่อเลือกหมวดการ
ตั้งค่า จากนั้นสัมผัส 

น. เตรียม
เลือกรายการ

จบ

โปรแกรม 
ปรับจุดวัดแสง
จัดแสง
ไวท์บาลานซ์
ออโต้ชัตเตอร์

3 สัมผัส /  เพื่อเลือกรายการตั้ง
ค่า จากนั้นสัมผัส  t [ใช] t 

รายการตั้งค่าจะถูกเพิ่มลงในส่วนท้าย
ของรายการ

การลบรายการตั้งค่า

1 สัมผัส  t [เซ็ตค่า P-MENU] 
t [ลบ]

หากไม่ปรากฏรายการตั้งค่าที่ต้องการ 
ให้สัมผัส /

จบ

น. เตรียม
เลือกปุ่มที่ต้องการลบ

ขัน้
สุดท้าย

ปรับจุด
โฟกัสจัดแสง

เฟด
เดอร์

ปรับจุด
วัดแสง

2 สัมผัสรายการตั้งค่าที่ท่านต้องการลบ
น. เตรียม

ลบ

ลบออกจาก
P-MENU ของโหมด

     ?

ใช่ ไม่

3 สัมผัส [ใช่] t 

• ท่านไม่สามารถลบ [SETUP], [ขั้นสุดท้าย] 
และ [เซ็ตค่า P-MENU]
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การปรับแต่งเมนูส่วนตัว (ต่อ)

การจัดเรียงลำดับของรายการ
ตั้งค่าที่แสดงในเมนูส่วนตัว

1 สัมผัส  t [เซ็ตค่า P-MENU] 
t [เรียงลำดับ]

หากไม่ปรากฏรายการตั้งค่าที่ต้องการ 
ให้สัมผัส /

2 สัมผัสรายการตั้งค่าที่ท่านต้องการ
ย้าย

3 สัมผัส /  เพื่อเลือนรายการตั้ง
ค่าที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

4 สัมผัส 

หากต้องการเรียงลำดับรายการตั้งค่าอื่น 
ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

5 สัมผัส [จบ] t 
• ท่านไม่สามารถย้าย [เซ็ตค่า P-MENU]

กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นของ
เมนูส่วนตัว (รีเซ็ต)

สัมผัส  t [เซ็ตค่า P-MENU] t 
[รีเซ็ต] t [ใช่] t [ใช่] t 
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การตัดต่อด้วย DVD Handycam

การคัดลอกภาพนิ่ง
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
ท่านสามารถคัดลอกภาพนิ่งจาก “Memory 
Stick Duo” ลงสู่แผ่นดิสก์หรือจากแผ่นดิสก
ลงสู่ “Memory Stick Duo”
• ควรใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC เป็นแหล่งจ่าย
ไฟเพื่อป้องกันแบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอ
หมดระหว่างการคัดลอก

• อย่าเขย่าหรือทำให้กล้องถ่ายวิดีโอถูก
กระแทก และอย่าถอดอุปกรณ์แปลงไฟ 
AC ออกระหว่างการคัดลอก

ารคัดลอกภาพนิ่งจาก “Memory 
Stick Duo” ลงแผ่น DVD

ตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่น “Memory 
Stick Duo” และแผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วลงใน
กล้องถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้ว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัสแถบ  จากนั้นสัมผัส [แก้ไข]

แก้ไข
จบ

ลบ ลบ
ทั้งหมด

คัดลอก  คัดลอก
หมด 

3 สัมผัส [คัดลอก ]

4 สัมผัสภาพนิ่งที่ต้องการคัดลอก

คัดลอก จบ
กดและค้างไว้: พรีวิว

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
• ท่านสามารถเลือกภาพได้มากที่สุด 100 
ภาพต่อครั้ง

5 สัมผัส  t [ใช่]

การคัดลอกภาพเริ่มต้นขึ้น
คัดลอก

กําลังทํางาน…

6 สัมผัส  เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] 
ปรากฏขึ้น

แถบ  ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ VISUAL 
INDEX

หากต้องการคัดลอกภาพทั้งหมดบน 
“Memory Stick Duo”

สัมผัส [คัดลอกหมด ] ในขั้นตอนที่ 3

• ไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่งไปยังแผ่น DVD-R/
DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ที่ผ่าน
การปิดแผ่นแล้ว

• การคัดลอกภาพนิ่งจำนวนมากอาจใช้เวลาสักครู่
• หากข้อความ [หน่วยความจำไม่พอ] ปรากฏขึ้น

 ให้ลบภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 86) จากแผ่น
ดิสก์ก่อนดำเนินการกับกล้องถ่ายวิดีโอต่อไป

• อาจไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่งบางภาพในกรณี
ต่อไปนี้:
– ภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายวิดีโอเครื่องอื่น
– ภาพที่ผ่านการตัดต่อด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ
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การคัดลอกภาพนิ่ง (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) (ต่อ)

การคัดลอกภาพนิ่งจากแผ่น 
DVD ลง “Memory Stick Duo”

ตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่น DVD และ
แผ่น “Memory Stick Duo” ที่บันทึกแล้วลง
ในกล้องถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้ว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัส  จากนั้นสัมผัส [แก้ไข]

แก้ไข
จบ

คัดลอก   คัดลอก
หมด 

3 สัมผัส [คัดลอก ]

4 สัมผัสภาพนิ่งที่ต้องการคัดลอก
คัดลอก
กดและค้างไว้: พรีวิว

จบ

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
• ท่านสามารถเลือกภาพได้มากที่สุด 100 
ภาพต่อครั้ง

5 สัมผัส  t [ใช่]

การคัดลอกภาพเริ่มต้นขึ้น

คัดลอก

กําลังทํางาน…

6 สัมผัส  เมื่อ [เสร็จเรียบร้อย] 
ปรากฏขึ้น

แถบ  ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ VISUAL 
INDEX

หากต้องการคัดลอกภาพทั้งหมดบน
แผ่น DVD
สัมผัส [คัดลอกหมด ] ในขั้นตอนที่ 3

• การคัดลอกภาพนิ่งจำนวนมากอาจใช้เวลาสักครู่
• หากข้อความ [หน่วยความจำไม่พอ] ปรากฏขึ้น 
ให้ลบภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 85) จาก 
“Memory Stick Duo” ก่อนดำเนินการกับ
กล้องถ่ายวิดีโอต่อไป

• อาจไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่งบางภาพในกรณี
ต่อไปนี้:
– ภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายวิดีโอเครื่องอื่น
– ภาพที่ผ่านการตัดต่อด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ
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การลบภาพนิ่งจาก “Memory Stick Duo” 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
ตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่น “Memory 
Stick Duo” ที่บันทึกแล้วลงในกล้องถ่าย
วิดีโอเรียบร้อยแล้ว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัสแถบ 

3 สัมผัส [แก้ไข]

น.น.น.

ลบ ลบ
ทั้งหมด

แก้ไข

 คัดลอก
หมด 

คัดลอก

จบ

4 สัมผัส [ลบ]

5 สัมผัสที่ภาพนิ่งที่ต้องการลบ

ลบ
กดและค้างไว้: พรีวิว

จบ

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
• ท่านสามารถเลือกภาพได้มากที่สุด 100 
ภาพต่อครั้ง

6 สัมผัส  t [ใช่]

• ท่านไม่สามารถกู้ข้อมูลภาพที่ลบไปแล้วกลับ
คืนมา

หากต้องการลบภาพนิ่งทั้งหมดบน 
“Memory Stick Duo”
สัมผัส [ลบทั้งหมด] ในขั้นตอนที่ 4
• ท่านไม่สามารถลบภาพในกรณีต่อไปนี้:

– เมื่อแถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick 
Duo” ถูกตั้งไปที่ตำแหน่งป้องกันบันทึก (หน้า 
131)

– เมือ่ภาพนิง่ได้รับการปอ้งกันภาพบนอุปกรณ์อื่น
• หากต้องการลบภาพทั้งหมดใน “Memory Stick 

Duo” ให้ทำการฟอร์แมตแผ่น (หน้า 76)
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การตัดต่อภาพต้นฉบับ

เมื่อใช้งานแผ่น DVD-RW ที่บันทึกในโหมด 
VR ท่านสามารถลบภาพหรือแบ่งภาพ
เคลื่อนไหวบนแผ่นดิสก์ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ
ของท่าน
ตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่นดิสก์ที่บันทึก
แล้วลงในกล้องถ่ายวิดีโอ
ภาพต้นฉบับ  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)

การลบภาพ

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 เลือกแถบ  หรือแถบ  ที่มี
ภาพที่ท่านต้องการลบ จากนั้นสัมผัส 
[แก้ไข]

ลบ

น.
แก้ไข

จบ
ลบ

ทั้งหมด

แบ่ง    เพิ่ม
ทั้งหมด

3 สัมผัส [ลบ]

4 เลือกภาพที่ต้องการลบ
ลบ
กดและค้างไว้: พรีวิว

จบ

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าน

5 สัมผัส  t [ใช่]

• ท่านไม่สามารถกู้ข้อมูลภาพที่ลบไปแล้วกลับ
คืนมา

หากต้องการลบภาพเคลื่อนไหวหรือ
ภาพนิ่งทั้งหมดบนแผ่นดิสก์ในเวลา
เดียวกัน
สัมผัส [ลบทั้งหมด] ในขั้นตอนที่ 3

• หากท่านลบภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับที่ปรากฏอยู่
ในเพลย์ลิสต์ (หน้า 87) ภาพจะถูกลงบออกจาก
เพลย์ลิสต์ด้วย

• การลบซีนภาพอาจจะไม่ช่วยให้มีพื้นที่เพียงพอ
สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งเพิ่มเติม

• หากต้องการลบภาพทั้งหมดบนแผ่นดิสก์และ
ทำให้แผ่นดิสก์กลับไปมีความจุเช่นเดิม 
ให้ทำการฟอร์แมตแผ่น (หน้า 60)

การแบ่งซีนภาพเคลื่อนไหว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัสแถบ  t [แก้ไข]

3 สัมผัส [แบ่ง]

4 สัมผัสซีนภาพที่ต้องการแบ่ง

จากนั้นจะเริ่มต้นเล่นภาพเคลื่อนไหวที่
เลือก

5 สัมผัส  ณ ตำแหน่งที่ท่านต้องการ
แบ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นซีนภาพ

การเล่นภาพจะหยุดชั่วคราว
น.
แบ่ง
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เมื่อท่านสัมผัส  ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น 
 และปุ่มควบคุมดังแสดงข้างล่างจะ

ปรากฏขึ้น

น.
แบ่ง

กลับสู่จุดเริ่มต้นของภาพ
เคลื่อนไหวที่เลือก

ปรับระดับ
เสียง

ปรับตำแหน่งที่ต้องการแบ่งซีนอย่าง
ละเอียดหลังจากได้เลือกตำแหน่งการ
แบ่งซีนแล้วด้วย 

หากต้องการยกเลิกการแสดงปุ่ม 
ให้สัมผัส 

• เมื่อท่านกด  จะเป็นการสลับกันระหว่าง
การเล่นและหยุดเล่นชั่วคราว

• อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตำแหน่ง
ที่ท่านเลือก  กับตำแหน่งจริงที่ดำเนิน
การแบ่งซีนภาพ เนื่องจากกล้องถ่ายวิดีโอ
เลือกตำแหน่งการแบ่งซีนภาพโดยเพิ่มเวลา
ขึ้นครั้งละครึ่งวินาที

6 สัมผัส  t [ใช่]

• เมื่อทำการแบ่งซีนภาพเคลื่อนไหวแล้ว 
ท่านจะไม่สามารถกลับสู่สถานะเดิมก่อน
ทำการแบ่งซีน

• กรณีที่เพ่ิมภาพเคลื่อนไหวลงในเพลย์ลิสต์ 
การแบ่งภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับจะไม่มีผลกับ
ภาพที่อยู่ในเพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์

เพลย์ลิสต์คือรายการที่แสดงภาพขนาดย่อ
ของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ท่านได้
เลือก โดยภาพต้นฉบับจะไม่ถูกแก้ไขแม้
ทา่นจะไดตั้ดต่อหรอืลบซนีภาพในเพลยลิ์สต์
เพลย์ลิสต์  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)
ตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่นดิสก์ที่บันทึก
แล้วลงในกล้องถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้ว

• อย่าถอดก้อนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์แปลงไฟ AC 
ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอของท่านขณะกำลังแก้
ไขเพลย์ลิสต์ เพราะอาจทำให้แผ่นดิสก์เสียหาย
ได้

• ท่านสามารถเพิ่มซีนภาพได้มากถึง 999 ซีนลง
ในเพลย์ลิสต์

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 เลือกแถบ  เลือกแถบ  ที่มีซีน
ภาพที่ท่านต้องการเพิ่มลงในเพลย์
ลิสต์ จากนั้นสัมผัส [แก้ไข]

ลบ

น.
แกไ้ข

จบ
ลบ

ทั้งหมด

แบ่ง    เพิ่ม
ทั้งหมด

3 สัมผัส [  เพิ่ม]

• สัมผัส /  เพื่อแสดง [  เพิ่ม] เมื่อ 
[  เพิ่ม] ไม่ปรากฏบนจอภาพ

4 เลือกซีนภาพที่ต้องการเพิ่มลงใน
เพลย์ลิสต์

กดและคา้งไว้: พรีวิว
จบเพิ่ม

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพ่ือกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าน
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การสร้างเพลย์ลิสต์ (ต่อ)

5 สัมผัส  t [ใช่]

เพิ่ม

น.

ใช่ ไม่

เสร็จเรียบร้อย
แสดงเพลยล์ิสต์?

6 สัมผัส [ใช่] เพื่อแสดงเพลย์ลิสต์หรือ 
[ไม่] เพื่อกลับสู่แถบ  หรือ 

การเพิ่มภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดลง
แผ่นดิสก์ในเวลาเดียวกัน
สัมผัส [  เพิ่มทั้งหมด] ในขั้นตอนที่ 3

การเพิ่มภาพนิ่งทั้งหมดจากแผ่น
ดิสก์ลงสู่เพลย์ลิสต์
ขอแนะนำให้สร้างโฟโต้มูวี่ (หน้า 90) ก่อน 
จากนั้นจึงเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์
• ในการเพิ่มภาพนิ่งลงในเพลย์ลิสต์ ภาพทั้งหมด
จะถูกแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ
และเพิ่มเข้าไปที่แถบ  ภาพเคลื่อนไหวที่
สร้างมาจากชุดของภาพนิ่งจะแสดงด้วย
สัญลักษณ์  ภาพนิ่งต้นฉบับยังคงอยู่บนแผ่น
ดิสก์ ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากกระบวนการแปลง
ภาพจะมีความละเอียดน้อยกว่าภาพนิ่งต้นฉบับ

การลบซีนภาพที่ไม่จำเป็น
จากเพลย์ลิสต์

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัส  t [แก้ไข]

ลบ

ย้าย

ลบ
ทั้งหมด

แบ่ง

แก้ไข

จบ

น.

3 สัมผัส [ลบ]

4 เลือกซีนภาพที่ต้องการลบจาก
รายการ

จบ
กดและคา้งไว้: พรีวิว
ลบ

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพ่ือกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าน

5 สัมผัส  t [ใช่]

หากต้องการลบซีนภาพทั้งหมดใน
เวลาเดียวกัน
สัมผัส [ลบ ทั้งหมด] ในขั้นตอนที่ 3 t 
[ใช่]

• ซีนภาพต้นฉบับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ท่านจะ
ลบซีนภาพออกจากเพลย์ลิสต์

การเปลี่ยนลำดับภายในเพลย์
ลิสต์

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัส  t [แก้ไข]

3 สัมผัส [ย้าย]
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4 เลือกซีนภาพที่ต้องการย้าย
จบ

กดและค้างไว้: พรีวิว
ย้าย

ซีนภาพที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย 
 ให้กดที่ภาพบนจอภาพ LCD ค้างไว้

เพื่อยืนยันการเลือก
สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าน

5 สัมผัส 

6 เลือกตำแหน่งที่ต้องการด้วย 
[T]/[t]

กดและค้างไว้: พรีวิว
ย้าย

เลื่อนแถบปลายทาง

7 สัมผัส  t [ใช่]

• กรณีที่เลือกซีนภาพมากกว่าหนึ่ง ซีนภาพจะ
ถูกย้ายตามลำดับที่ปรากฏในเพลย์ลิสต์

การแบ่งซีนภาพเคลื่อนไหวใน
เพลย์ลิสต์

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัส  t [แก้ไข]

3 สัมผัส [แบ่ง]

4 เลือกซีนภาพที่ต้องการแบ่ง

จากนั้นจะเริ่มต้นเล่นภาพเคลื่อนไหวที่
เลือก

5 สัมผัส  ณ ตำแหน่งที่ท่าน
ต้องการแบ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นซีน
ภาพ

การเล่นภาพจะหยุดชั่วคราว
น.

แบง่

สัมผัส เพื่อแสดงปุ่ม
ฟังก์ชั่น โปรดดู
รายละเอียดที่หน้า 86

• เมื่อท่านกด  จะเป็นการสลับกันระหว่าง
การเล่นและหยุดเล่นชั่วคราว

• อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตำแหน่ง
ที่ท่านเลือก  กับตำแหน่งจริงที่ดำเนิน
การแบ่งซีนภาพ เนื่องจากกล้องถ่ายวิดีโอ
เลือกตำแหน่งการแบ่งซีนภาพโดยเพิ่มเวลา
ขึ้นครั้งละครึ่งวินาที

6 สัมผัส  t [ใช่]

• ซีนภาพต้นฉบับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ท่านจะ
ทำการแบ่งซีนภาพในเพลย์ลิสต์



90

การสร้างเพลย์ลิสต์ (ต่อ)

การแปลงภาพนิ่งทั้งหมดบน
แผ่นดิสก์เป็นไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหว (โฟโต้มูวี่)

โฟโต้มูวี่เป็นการจัดภาพนิ่งให้เป็นลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหว ใหท่านสามารถเพิ่มภาพ
จำนวนมากขั้นลงในเพลย์ลิสต์
โฟโต้มูวี่  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT.

2 สัมผัสแถบ  t [แก้ไข] t 
[โฟโต้มูวี่]

3 สัมผัส [ใช่]

ภาพนิ่งทั้งหมดบนแผ่นดิสก์ถูกแปลงเป็น
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหนึ่งไฟล์และเพิ่มเข้า
ไปที่แถบ  ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จาก
การแปลงภาพนิ่งจะมีสัญลักษณ์  
อยู่ที่มุมบนซ้าย

• กระบวนการสร้างโฟโต้มูวี่อาจใช้เวลามากขึ้นเมื่อ
มีภาพนิ่งจำนวนมากอยู่บนแผ่นดิสก์

• ภาพนิ่งที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับกล้องถ่าย
วิดีโอของท่าน อย่างเช่น ภาพที่ถ่ายด้วย
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและคัดลอกลงสู่กล้องถ่าย
วิดีโอ ไม่สามารถใช้ในการแปลงภาพนิ่งเป็น
โฟโต้มูวี่

การเล่นเพลย์ลิสต์

ตรวจให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นดิสก์ที่มีเพลย์
ลิสต์ลงในกล้องถ่ายวิดีโอของท่านเรียบร้อย
แล้ว

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 สัมผัส 

รายการของซีนภาพที่ได้เพิ่มลงในเพลย์
ลิสต์ปรากฏขึ้น

น. แกไ้ข จบ

3 สัมผัสภาพที่ท่านต้องการเริ่มต้นรับชม

จอภาพเปลี่ยนเป็นหน้าจอ VISUAL 
INDEX และเริ่มต้นเล่นเพลย์ลิสต์จากซีน
ภาพที่เลือกไปจนจบ
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การคัดลอก, การพิมพ์ภาพ

การคัดลอกไปยังเครื่องเล่นวิดีโอ/DVD
ท่านสามารถคัดลอกที่แสดงอยู่บนกล้องถ่ายวิดีโอไปยังอุปกรณ์บันทึกภาพอื่น อย่างเช่น
เครื่องบันทึกวิดีโอหรือ DVD
เมื่อท่านได้คัดลอกภาพไปยัง เครื่องบันทึกวิดีโอ HDD (ฮาร์ดดิสก์) แล้ว ท่านจะสามารถ
เพลิดเพลินไปกับภาพที่บันทึกอยู่บนฮารด์ดิสก์ของเครื่องบันทึกของท่าน
ขอแนะนำให้ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเต้าจ่ายไฟโดยใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC ระหว่างการใช้งาน 
(หน้า 17) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย

(สีเหลือง) (สีขาว) (สีแดง)
ช่องต่อ A/V

เครื่องบันทึก
วิดีโอ/DVD

: ทิศทางสัญญาณ/วิดีโอ

1 สายต่อ A/V(จัดมาให้)
ต่อเข้ากับช่องต่อสัญญาณเข้าของอุปกรณ์อื่น

2 ช่องต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 
(อุปกรณ์เสริม)
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นทางช่องต่อ S 
VIDEO ด้วยสายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 
(อุปกรณ์เสริม) ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพสูง
กว่าเมื่อเชื่อมต่อด้วยสายต่อ A/V ปกติ ให้ต่อ
ปลั๊กสีขาวและสีแดง (ช่องเสียงซ้าย/ขวา) 
และปลั๊ก S VIDEO (ช่องสัญญาณ S VIDEO) 
ของสายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO (อุปกรณ์
เสริม) โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปล๊กสี
เหลือง และจะไม่มีเสียงออกมาหากต่อเฉพาะ
ปลั๊ก S VIDEO เพียงอย่างเดียว

• หากต้องการยกเลิกการแสดงตัวแสดง (อย่างเช่น 
ตัวนับ เป็นต้น) บนจอภาพของอุปกรณ์แสดงภาพ
ที่เชื่อมต่อด้วย ให้ตั้งค่า [เลือกจอแสดงผล] เป็น 
[จอ LCD] (การตั้งค่าเริ่มต้น, หน้า 79)

• หากต้องการบันทึกวันที่/เวลาและข้อมูลการตั้ง
ค่ากล้องถ่ายวิดีโอ ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวบน
จอภาพ (หน้า 78)

• เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์ที่มีระบบ
เสียงโมโน ให้ต่อปลั๊กสีเหลืองของสายต่อ A/V 
เข้ากับช่องต่อสัญญาณวิดีโอ และต่อปลั๊กสีแดง 
(ช่องสัญญาณขวา) หรือสีขาว (ช่องสัญญาณ
ซ้าย) เข้ากับช่องต่อสัญญาณเสียงบนเครื่องเล่น
วิดีโอหรือ TV

IN

S VIDEO VIDEO AUDIO
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1 ใส่แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วลงใน
กล้องถ่ายวิดีโอ

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

ตั้งค่า [ชนิดทีวี] ตามอุปกรณ์ที่ใช้เล่น 
(หน้า 50) (สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)

3 ใส่สื่อบันทึกลงในเครื่องบันทึกวิดีโอ/
DVD ของท่าน

หากอุปกรณ์บันทึกภาพของท่านมีตัว
เลือกสัญญาณเข้า ให้ตั้งเป็นโหมด
สัญญาณเข้า

4 ต่อกล้องถ่ายวิดีโอของท่านเข้ากับ
เครื่องบันทึกวิดีโอ/DVD ด้วยสายต่อ 
A/V (จัดมาให้) 1 หรือสายต่อ A/V 
ที่มีปลั๊ก S VIDEO (อุปกรณ์เสริม) 
2

• ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับช่องต่อสัญญาณ
เข้าของเครื่องบันทึกวิดีโอ/DVD

5 เริ่มเล่นภาพบนกล้องถ่ายวิดีโอของ
ท่าน พร้อมกับเริ่มบันทึกบนอุปกรณ์
บันทึกภาพ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติจากคู่มือการ
ใช้งานที่จัดมาให้กับอุปกรณ์บันทึกภาพ
ของท่าน

6 เมื่อการคัดลอกเสร็จสิ้น ให้หยุดการ
ทำงานของกล้องถ่ายวิดีโอและ
อุปกรณ์บันทึกภาพ
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การบันทึกภาพจาก TV หรือเครื่องเล่นวิดีโอ/DVD
(สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)
ท่านสามารถบันทึกภาพหรือรายการ TV จากเครื่องเล่นวิดีโอ, TV หรือเครื่องเล่น DVD ลงสู่
แผ่นดิสก์โดยใช้กล้องถ่ายวิดีโอของท่าน
ขอแนะนำให้ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเต้าจ่ายไฟโดยใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC ระหว่างการใช้งาน 
(หน้า 17) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย

(สีเหลือง) (สีขาว) (สีแดง)
ช่องต่อ A/V

เครื่องบันทึก
วิดีโอ/DVD

: ทิศทางสัญญาณ/วิดีโอ

1 สายต่อ A/V(จัดมาให้)
ต่อเข้ากับช่องต่อสัญญาณเข้าของอุปกรณ์อื่น

2 ช่องต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 
(อุปกรณ์เสริม)
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นทางช่องต่อ S 
VIDEO ด้วยสายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO 
(อุปกรณ์เสริม) ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพสูง
กว่าเมื่อเชื่อมต่อด้วยสายต่อ A/V ปกติ ให้ต่อ
ปลั๊กสีขาวและสีแดง (ช่องเสียงซ้าย/ขวา) 
และปลั๊ก S VIDEO (ช่องสัญญาณ S VIDEO) 
ของสายต่อ A/V ที่มีปลั๊ก S VIDEO (อุปกรณ์
เสริม) โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปล๊กสี
เหลือง และจะไม่มีเสียงออกมาหากต่อเฉพาะ
ปลั๊ก S VIDEO เพียงอย่างเดียว

• ท่านไม่สามารถบันทึกภาพจาก TV ที่ไม่มีช่องต่อ
สัญญาณออก

• ท่านไม่สามารถบันทึกรายการ TV ที่ยอมให้
บันทึกได้เพียงครั้งเดียว หรือประกอบด้วย
เทคโนโลยีควบคุมการบันทึก

• เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์ที่มีระบบ
เสียงโมโน ให้ต่อปลั๊กสีเหลืองของสายต่อ 
A/V เข้ากับช่องต่อสัญญาณวิดีโอ และต่อปลั๊กสี
แดง (ช่องสัญญาณขวา) หรือสีขาว (ช่อง
สัญญาณซ้าย) เข้ากับช่องต่อสัญญาณเสียงบน
เครื่องเล่นวิดีโอหรือ TV

• กล้องถ่ายวิดีโอของท่านสามารถบันทึกได้จาก
สัญญาณต้นฉบับแบบ PAL เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 
วิดีโอหรือรายการ TV จากประเทศฝรั่งเศส 
(ระบบ SECAM) ไม่สามารถใช้บันทึกได้อย่าง
ถูกต้อง โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสีของ 
TV ได้ที่หน้า 128

• หากใช้ตัวแปลง 21-pin เพื่อต่อสัญญาณเข้าแบบ 
PAL ท่านต้องใช้ตัวแปลง 21-pin ชนิดสองทิศทาง 
(อุปกรณ์เสริม)

OUT

S VIDEO VIDEO AUDIO
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1 ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ TV หรือ
เครื่องเล่นวิดีโอ/DVD ด้วยสาต่อ 
A/V (จัดมาให้) 1 หรือสายต่อ A/V 
ที่มีปลั๊ก S VIDEO (อุปกรณ์เสริม) 
2

• ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับช่องต่อสัญญาณ
ออกของ TV หรือเครื่องเล่นวิดีโอ/DVD

2 กรณีที่บันทึกจากเครื่องเล่นวิดีโอ/
DVD ให้ใส่ม้วนเทปหรือแผ่นดิสก์ลง
ในอุปกรณ์สำหรับเล่นภาพ

3 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

4 สัมผัส  t [ควบคุมบันทึก]

กรณีที่ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์
ที่มีช่องต่อ S VIDEO ให้สัมผัส [SET] 
t [สัญญาณภาพเข้า] t [S วิดีโอ] 
t 
• สัมผัส [SET] เพื่อเปลี่ยนโหมดบันทึกหรือ
ปรับระดับเสียง

• สัมผัส [SET] t [  คงเหลือ] t [เปิด] 
เพ่ือแสดงตัวแสดงเนื้อที่ว่างแผ่นดิสก์บน
จอภาพตลอดเวลา

5 ใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงในกล้องถ่ายวิดีโ

ให้ฟอร์แมตแผ่นดิสก์หากใช้งานแผ่น 
DVD-RW/DVD+RW ใหม่ (หน้า 60)

6 เริ่มต้นเล่นจากม้วนเทปหรือแผ่นดิสก์
ด้วยเครื่องเล่น หรือเลือกรายการ TV 
ที่ต้องการ

ภาพที่เล่นอยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย
จะปรากฏบนจอภาพ LCD ของกล้องถ่าย
วิดีโอ

7 สัมผัส [บันทึก] เมื่อถึงตำแหน่งที่
ต้องการเริ่มต้นบันทึก

8 สัมผัส  เมื่อถึงตำแหน่งที่
ต้องการหยุดบันทึก

9 สัมผัส [จบ]

• อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตำแหน่งที่
ท่านกด [บันทึก] กับตำแหน่งจริงที่เริ่มต้น/หยุด
การบันทึก

• ท่านไม่สามารถบันทึกภาพเป็นภาพนิ่ง แม้จะกด
ปุ่ม PHOTO ระหว่างการบันทึ
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การพิมพ์ภาพนิ่งที่บันทึกไว้
(เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge) (สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)
ท่านสามารถพิมพ์ภาพนิ่งได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge 
โดยไม่ต้องต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

ขอแนะนำให้ต่อกล้องถ่ายวิดีโอของท่านเข้า
กับเต้าจ่ายไฟบนผนังโดยใช้อุปกรณ์แปลง
ไฟ AC ที่จัดมาให้ระหว่างการพิมพ์ภาพ
ใส่แผ่นดิสก์หรือแผ่น “Memory Stick Duo” 
ที่มีภาพนิ่งบันทึกอยู่ลงในกล้องถ่ายวิดีโอ
ก่อน จากนั้นจึงเปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์

การต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ
เครื่องพิมพ์

1 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิด
กล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  
PLAY/EDIT

2 ใช้สาย USB (จัดมาให้) เพื่อต่อช่อง
ต่อ  (USB) ของกล้องถ่ายวิดีโอเข้า
กับเครื่องพิมพ์

หน้าจอ [เลือก USB] จะปรากฏขึ้นบน
จอภาพ LCD

3 สัมผัส [  พิมพ์] เพื่อพิมพ์ภาพนิ่ง
จากแผ่นดิสก์หรือ [  พิมพ์] เพื่อ
พิมพ์ภาพจาก “Memory Stick 
Duo”

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์  
(การเชื่อมต่อ PictBridge) 
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ

จบ

ทํางาน

พิมพ์

ภาพนิ่งจะปรากฏขึ้น

• ท่านสามารถแสดงหน้าจอ [เลือก USB] ได้โดย
สัมผัส  t [SETUP] t  APPLI. 
ภาพ t [เลือก USB]

• ไม่สามารถรับประกันการใช้งานบนเครื่องรุ่นที่ไม่
สนับสนุน PictBridge

การพิมพ์

1 เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ด้วยปุ่ม 
/

2 สัมผัส  t [จำนวนแผ่น]

3 เลือกจำนวนแผ่นที่ต้องการพิมพ์ด้วย
ปุ่ม /

ท่านสามารถตั้งจำนวนพิมพ์ซ้ำได้สูงสุด 
20 แผ่นต่อหนึ่งภาพที่จะพิมพ์

4 สัมผัส  t [จบ]

หากต้องการพิมพ์วันที่ลงบนภาพ ให้
สัมผัส  t [วัน/เวลา] t [วันที่] 
หรือ [วัน & เวลา] t 

5 สัมผัส [ทำงาน] t [ใช่]

เมื่อพิมพ์เสร็จ [กำลังพิมพ์...] จะหายไป
และปรากฏหน้าจอเลือกภาพขึ้นอีกครั้ง 
ท่านสามารถพิมพ์ภาพนิ่งอีกภาพหนึ่ง
ต่อไปได้

6 เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้น ให้สัมผัส [จบ] 
t [จบ]

• หากต้องการพิมพ์ภาพจากสื่อบันทึกอื่น ให้
สัมผัส [เลือกฟังก์ชั่น] แล้วเริ่มทำตาม
ขั้นตอนที่ 3 ใน “การต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้า
กับเครื่องพิมพ์”

• โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งานของ
เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วย
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• อย่าพยายามดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้เมื่อ  
ปรากฏบนจอภาพเพราะการทำงานอาจไม่
ถูกต้อง
– ใช้งานสวิตช์ POWER
– ถอดสาย USB (จัดมาให้) ออกจากเครื่องพิมพ์
– เลื่อนสวิตช์ OPEN ของฝาปิดช่องใส่แผ่นดิสก์
– ดึง “Memory Stick Duo” ออกจากกล้องถ่าย
วิดีโอ

• หากเครื่องพิมพ์หยุดทำงาน ให้ถอดสาย USB 
(จัดมาให้), ปิดเครื่องพิมพ์, แล้วเริ่มต้นการ
ทำงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้น

• ในการพิมพ์ภาพนิ่งที่บันทึกด้วยอัตราส่วน 16:9 
(จอกว้าง) ขอบด้านซ้านและขวาของภาพอาจถูก
ตัดออก

• เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชั่นการ
พิมพ์วันที่ โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งาน
ของเครื่องพิมพ์

• ไม่สามารถรับประกันการพิมพ์ภาพที่บันทึกด้วย
อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่กล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

• ไม่สามารถพิมพ์ภาพนิ่งที่บันทึกโดยอุปกรณ์อื่น
และไฟล์มีขนาด 2MB หรือมากกว่าหรือมีขนาด
ใหญ่กว่า 2304x1728 พิกเซล

• PictBridge คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก่อตั้ง
โดยองค์กร Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) ที่ให้ท่านสามารถพิมพ์
ภาพนิ่งโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย
การต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงกับกล้องถ่ายวิดีโอ
ดิจิตอลหรือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น
รุ่นใดหรือ จากผู้ผลิตรายใดก็ตาม
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ช่องต่อสำหรับอุปกรณ์ภายนอก

DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:

DCR-DVD205E/DVD705E:

DCR-DVD105E/DVD605E:

12...เปิดฝาปิดช่องต่อ
4...ถอดฝาปิดช่องต่อออก

1 ช่องต่อ REMOTE
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

2 ช่องต่อ A/V (เสียง/วิดีโอ) (หน้า 50, 
92, 94)

3 ฝาปิดช่องต่อ
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

4 Active Interface Shoe 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

ช่องต่อ Active Interface Shoe สามารถ
จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์เสริมที่ต่อพ่วง 
อย่างเช่นไฟวิดีโอ, ไฟแฟลช หรือ
ไมโครโฟน อุปกรณ์ต่อเสริมสามารถเปิด
หรือปิดไปพร้อมกับสวิตช์ POWER บน
กล้องถ่ายวิดีโอ ท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการ
ใช้งานที่จัดมาให้พร้อมอุปกรณ์เสริม

• ช่องต่อ Active Interface Shoe 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยใน
การยึดต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างมั่นคง ใน
การต่อกับอุปกรณ์เสริมให้กดอุปกรณ์และดัน
เข้าไปจนสุดจากนั้นขันน็อตให้แน่น ในการ
ถอดอุปกรณ์ออกให้ถอดน็อตจากนั้นกด
อุปกรณ์ลงพร้อมกับดึงออกมา

• เมื่อทำการบันทึกภาพโดยมีไฟแฟลชภายนอก 
(อุปกรณ์เสริม) ต่ออยู่ ขอแนะนำให้ปิดสวิตช์
ของไฟแฟลชภายนอกเสียก่อนเพื่อป้องกัน
เสียงรบกวนการบันทึกอันเนื่องมาจากการ
ชาร์จไฟ

• ไมโครโฟนภายนอก (จัดมาให้หรืออุปกรณ์
เสริม) ที่ต่ออยู่จะได้รับความสำคัญเหนือ
ไมโครโฟนภายในของกล้องถ่ายวิดีโอ 
(หน้า 42)

5 ช่องต่อ DC IN (หน้า 17)
6 ช่องต่อ  (USB) (หน้า 96, 99)

(สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)

DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E

DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/
DVD705E
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การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)

ก่อนอ้างอิงกับ “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่านต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Picture 
Package หรือ Nero Express 6 จากแผ่น 
CD-ROM ที่จัดมาให้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Windows ก่อน ท่านจึงจะสามารถใช้งาน
ต่างๆ ต่อไปนี้เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอของ
ท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
• เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh 
ไม่สนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Picture 
Package และ Nero Express 6 ที่จัดมาให้

• กล้องถ่ายวิดีโอรุ่น DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD304E/DVD605E/DVD705E ไม่สนับสนุน
การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดู
รายละเอียดการรับชมภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่หัวข้อ “การเล่นแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีไดรฟ์ DVD” (หน้า 57)

• ท่านสามารถคัดลอกภาพนิ่งผ่านทางสาย USB เมื่อ
ต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Macintosh โปรดดูรายละเอียดจาก “First Step 
Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) บนแผ่น CD-ROM 
ที่จัดมาให้ (หน้า 104)

• แผ่น CD-ROM (จัดมาให้) ประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้
– ไดรเวอร์ USB
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น)

Picture Package 
ใช้ทำอะไรได้บ้าง

x แสดงภาพและจัดการภาพ
t Picture Package DVD Viewer
ให้ท่านสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
ด้วยการเลือกจากภาพขนาดย่อ ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งจะถูกบันทึกอยู่ในโฟล์เดอร์แยกตามวันที่

ท่านสามารถลบซีนภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น 
หรือสร้าง DVD ขนาด 8 ซม. ที่มีเมนูได้

x สร้างมิวสิกวิดีโอ/สไลด์โชว์
t Picture Package Producer2
ให้ท่านสามารถเลือกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
ที่ท่านโปรดปรานเพื่อสร้างภาพวิดีโอของท่าน
เองพร้อมกับเพิ่มเสียงดนตรีและเอฟเฟ็คต่างๆ 
ได้อย่างง่ายดาย

x การทำสำเนาแผ่น DVD ขนาด 8 ซม.
t Picture Package Duplicator
ท่านสามารถคัดลอกแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยกล้องถ่าย
วิดีโอของท่านไปยังแผ่น DVD ขนาด 8 ซม.

Nero Express 6 ใช้ทำอะไรได้บ้าง

x เมื่อคัดลอกแผ่นดิสก์ไปยังแผ่น 
DVD ขนาด 12 ซม.
ท่านสามารถคัดลอกแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วย
กล้องถ่ายวิดีโอของท่านไปยังแผ่น DVD ขนาด 
12 ซม.

เกี่ยวกับ “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น)

“First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) เป็น
คู่มือการใช้งานที่ท่านสามารถใช้อ้างอิงได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือฉบับนี้อธิบายการใช้งาน
เบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้า
กับเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการตั้งค่าต่างๆ 
ไปจนถึงการใช้งานพื้นฐานเมื่อท่านใช้ซอฟต์แวร์ 
Picture Package จากแผ่น CD-ROM (จัดมาให้) 
เป็นครั้งแรก หลังจากใส่แผ่น CD-ROM ลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว โปรดดูหัวข้อ “การติดตั้ง
ซอฟต์แวร์และ “First Step Guide” (คู่มือใช้งาน
ขั้นต้น)” (หน้า 101), เริ่มใช้งาน “First Step 
Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) และปฏิบัติตาม
คำแนะนำการใช้งาน
• โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Nero Express 6 
จากคู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับฟังก์ชั่นความ
ช่วยเหลือของซอฟต์แวร์
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของฟังก์ชั่นต่างๆ 
ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นได้จากระบบความ 
ช่วยเหลือ โปรดดูรายละเอียดจากระบบความ
ช่วยเหลือหลังจากที่ได้อ่าน “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น) โดยละเอียดแล้ว เมื่อต้องการ
ใช้งานระบบความช่วยเหลือ ให้กดที่เครื่องหมาย 
[?] บนจอภาพ
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ก่อนอ้างอิงกับ “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ระบบที่ต้องการ

x เมื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Windows

เมื่อใช้งาน Picture Package 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ (OS): Microsoft Windows 

2000 Professional / Windows XP Home 
Edition / Windows XP Professional
ติดตั้งในแบบมาตรฐานเท่านั้น ไม่รับประกัน
การใช้งานหากมีการอัพเกรดระบบ
ปฏิบัติการดังกล่าว

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): Intel 
Pentium III 600MHz หรือเร็วกว่า

 (แนะนำ Pentium III 1GHz หรือเร็วกว่า)
โปรแกรม: DirectX 9.0c หรือสูงกว่า 

(ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ใช้เทคโนโลยี DirectX 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตั้ง DirectX 
ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน)/Windows Media 
Player 7.0 หรือสูงกว่า/Macromedia Flash 
Player 6.0 หรือสูงกว่

ระบบเสียง: การ์ดเสียงสเตอริโอ 16 บิตและ
ลำโพงสเตอริโอ

เมมโมรี่: 128 MB หรือมากกว่า (แนะนำ 256 
MB หรือมากกว่า)

ฮาร์ดดิสก์:
เนื้อที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง: 250 
MB หรือมากกว่า (2GB หรือมากกว่าเมื่อใช้ 
Picture Package Duplicator)/

 จำนวนเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่แนะนำ: 6 
GB หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ภาพ
ที่ต้องการแก้ไข)

ส่วนแสดงผล: การ์ดวิดีโอ 4 MB VRAM, ความ
ละเอียดต่ำสุด 800×600 จุด, High color 
(สี 16 บิต, 65,000 สี), ไดรเวอร์แสดงผลที่
สนับสนุน DirectDraw (ผลิตภัณฑ์นี้ไม่
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องที่ความละเอยีด 
800×600 จุดหรือน้อยกว่า และด้วยสี 256 
สีหรือน้อยกว่า)

อื่นๆ: ช่องต่อ  (USB) (เป็นส่วนประกอบ
มาตรฐานของเครื่อง)

เมื่อแสดงภาพนิ่งที่บันทึกอยู่ใน “Memory 
Stick Duo” บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ (OS): Microsoft Windows 

2000 Professional/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional
ติดตั้งในแบบมาตรฐานเท่านั้น ไม่รับประกัน
การใช้งานหากมีการอัพเกรดระบบ
ปฏิบัติการดังกล่าว

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): MMX 
Pentium 200MHz หรือเร็วกว่า

อื่นๆ: ช่องต่อ  (USB) (เป็นส่วนประกอบ
มาตรฐานของเครื่อง)

x เมื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Macintosh

• ท่านสามารถทำได้เพียงคัดลอกภาพนิ่งจาก 
“Memory Stick Duo” เท่านั้น
ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS 9.1/9.2 
หรือ Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/
v10.4)

อื่นๆ: ช่องต่อ  (USB) (เป็นส่วนประกอบ
มาตรฐานของเครื่อง)

• กล้องถ่ายวิดีโอของท่านสนับสนุนการใช้งาน 
Hi-Speed USB (USB 2.0) ซึ่งให้ท่านสามารถ
ถ่ายโอนข้อมูลที่อัตราสูงขึ้นเมื่อใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน Hi-Speed USB 
หากเชื่อมต่อกับช่องต่อ USB ที่ไม่สนับสนุน 
Hi-Speed USB อัตราการโอนข้อมูลจะเป็นแบบ 
USB1.1 (ความเร็วเต็มพิกัดของ USB)

• ไม่รับประกันการสนับสนุนการใช้งานบน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่แนะนำ

• หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องต่อ 
Memory Stick ให้ใส่แผ่น “Memory Stick 
Duo” ที่มีภาพนิ่งบันทึกอยู่ลงในตัวแปลง 
Memory Stick Duo (อุปกรณ์เสริม) จากนั้นจึง
ใส่ลงในช่องต่อ Memory Stick ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกภาพนิ่งลงสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์

• ในการใช้งาน “Memory Stick PRO Duo” 
โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนอุปกรณ์
ดังกล่าว ให้ต่อกล้องถ่ายวิดีโอของท่านเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แทนการใช้
ช่องต่อ Memory Stick บนเครื่องคอมพิวเตอร์



101

ก
ารใช

้งาน
ก
ับ
เค
รื่องค

อม
พ
ิวเต
อร์ 

(ส
ำห
รับ
รุ่น

 D
C

R
-D

V
D

3
0

5
E/D

V
D

7
5

5
E)

การติดตั้งซอฟต์แวร์และ “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น)
ท่านต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ของท่านก่อน
ทำการเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์
จำเป็นเฉพาะครั้งแรกของการใช้งานเท่านั้น 
ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจะ
แตกต่างไปตามระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้

การติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Window

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยังไม่ได้ต่อ
กล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

2 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

• เข้าสู่ระบบในฐานะ Administrator เพื่อ
ทำการติดตั้ง

• ปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์

3 ใส่แผ่น CD-ROM ลงในเครื่องอ่าน
ดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

หน้าจอการติดตั้งจะปรากฏขึ้น

• หากหน้าจอดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้น ให้
ดำเนินการดังต่อไปนี้
1 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [My Computer] (กรณีที่
ใช้งาน Windows XP ให้กด [Start] 
จากนั้นกดที่ [My Computer])

2 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [PICTUREPACKAGE] 
(ดิสก์ไดรฟ์)*
* ชื่อไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น (E:)) อาจ
แตกต่างออกไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่อง

4 กดปุ่ม [Install]

• เมื่อใช้งานกับระบบปฏิบัติการบางแบบของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านอาจได้รับข้อความ
แสดงว่า “First Step Guide” (คู่มือใช้งาน
ขั้นต้น) ไม่สามารถติดตั้งโดยอัตโนมัติด้วย 
InstallShield Wizard ในกรณีดังกล่าว 
โปรดทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเพื่อคัด
ลอก “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) 
ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในแบบแมนนวล

5 เลือกภาษาสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
ติดตั้งแล้วกดปุ่ม [Next]

6 กดปุ่ม [Next]
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การติดตั้งซอฟต์แวร์และ “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) (ต่อ)

7 อ่าน [License Agreement] เมื่อ
ท่านยอมรับแล้วจึงเลือก [I accept 
the terms of the license 
agreement] และกดปุ่ม [Next]

8 เลือกโฟลเดอร์สำหรับติดตั้ง
ซอฟต์แวร์แล้วกดปุ่ม [Next]

9 เลือก [PAL] แล้วกดปุ่ม [Install]

10 กดปุ่ม [Install] ที่หน้าจอ [Ready 
to Install the Program]

การติดตั้ง Picture Package เริ่มต้นขึ้น

11 กดปุ่ม [Next] จากนั้นทำตาม
คำแนะนำบนจอภาพเพื่อติ
ดตั้ง “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น)

หน้าจอนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นบน
เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ในกรณี
ดังกล่าวโปรดข้ามไปยังขั้นตอนที่ 12

12 กดปุ่ม [Next] จากนั้นทำตาม
คำแนะนำบนจอภาพเพื่อติดตั้ง 
“ImageMixer EasyStepDVD”

13 หากหน้าจอ [Installing 
Microsoft (R) DirectX (R)] 
ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง DirectX 9.0c 
หากไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว ท่าน
สามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 14 
ได้เลย

1 อ่าน [License Agreement] แล้วกดปุ่ม 
[Next]
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2 กดปุ่ม [Next]

3 กดปุ่ม [Finish]

14 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก [Yes, 
I want to restart my computer 
now.] แล้วจึงกดปุ่ม [Finish]

เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดตัวเองไปหนึ่ง
ครั้งแล้วเปิดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ 
(Restart) ไอคอน short-cut ของ 
[Picture Package Menu] และ [Picture 
Package Menu destination Folder] 
(และ “First Step Guide” (คู่มือใช้งาน
ขั้นต้น) หากติดตั้งตามขั้นตอนที่ 11) 
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

15 นำแผ่น CD-ROM ออกจากเครื่อง
อ่านดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

• โปรดดูรายละเอียดการเชื่อมต่อกล้องถ่าย
วิดีโอกับเครื่องคอมพิวเตอร์จาก “First 
Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) ในแผ่น 
CD-ROM ที่จัดมาให้

• หากท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ 
PicturePackage โปรดดูที่หัวข้อ “การ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร ” (หน้า 
104)

การติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Macintosh

ท่านสามารถคัดลอกภาพนิ่งจาก “Memory 
Stick Duo” ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Macintosh ได้ โปรดติดตั้ง “First Step 
Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) จากแผ่น CD-
ROM ที่จัดมาให้ลงเครื่องคอมพิวตอร์ให้
เรียบร้อย
• โปรดดูรายละเอียดการเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์และการคัดลอกภาพนิ่ง
จาก “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น)

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยังไม่ได้ต่อ
กล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

2 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์

3 ใส่แผ่น CD-ROM ลงในเครื่องอ่าน
ดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

4  ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน CD-ROM

5 คัดลอกไฟล์ “FirstStepGuide.pdf” 
ในภาษาที่ต้องการจากโฟลเดอร์ 
[FirstStepGuide] ลงสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์
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การใช้งาน “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น)

การแสดง “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น)

ขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Internet 
Explorer Ver.6.0 หรือสูงกว่าสำหรับแสดง 
“First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน  บนหน้าจอ

• ท่านอาจเริ่มต้นใช้โปรแกรมโดยเลือก [Start], 
[Programs] ([All Programs] ใน Windows XP), 
[Picture Package], และ [First Step Guide] 
ตามลำดับ แล้วจึงเริ่มใช้ [First Step Guide]

• หากต้องการแสดง “First Step Guide” (คู่มือ
ใช้งานขั้นต้น) ในรูปแบบ HTML โดยไม่ต้องผ่าน
ขั้นตอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้คัดลอกโฟล
เดอร์ตามภาษาที่ต้องการจากโฟลเดอร์ 
[FirstStepGuide] ในแผ่น CD-ROM แล้วดับเบิ้ล
คลิ๊ก [Index.html]

• ในกรณีต่อไปนี้ให้ใช้ “FirstStepGuide.pdf”:
– เมื่อต้องการพิมพ์ “First Step Guide” (คู่มือ
ใช้งานขั้นต้น)

– เมื่อไม่สามารถแสดง “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น) ได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก 
การตั้งค่าบราวเซอร์ แม้จะใช้งานบน
สิ่งแวดล้อมที่แนะนำแล้วก็ตาม

– เมื่อ “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) 
ในรูปแบบ HTML ไม่ได้รับการติดตั้งโดย
อัตโนมัติ

การเริ่มต้นใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Macintosh
ดับเบิ้ลคลิ๊ก “FirstStepGuide.pdf”

ท่านจำเป็นต้องใช้ Adobe Reader 
สำหรับอ่านไฟล์รูปแบบ PDF หากท่าน
ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดจาก
เว็บไซด์ของ Adobe Systems:
http://www.adobe.com/

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์

ศูนย์บริการลูกค้าของ Pixela
โฮมเพจของ Pixela
http://www.ppackage.com/
– North America (Los Angeles) โทรศัพท์:

(Toll-Free) +1-800-458-4029
+1-213-341-0163

– Europe (U.K.) โทรศัพท์:
(Toll-Free) U.K., เยอรมัน, 
ฝรั่งเศสและสเปน:
+800-1532-4865
ประเทศอื่นๆ:
+44-1489-564-764

– Asia (Philippines) โทรศัพท์:
+63-2-438-0090

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
งานดนตรี, การบันทึกเสียงหรือข้อมูลทาง
ดนตรีของบุคคลที่สามที่คุณอาจได้มาจาก 
CD, อินเตอร์เน็ต หรือแหล่งอื่นๆ (รวมเรียกว่า 
“Music Contents”) เป็นงานลิขสิทธิ์ของ
บุคคลที่เป็นเจ้าของและได้รับการคุ้มครอง
โดยกฏหมายลิขสิทธิ์รวมทั้งกฏหมายที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในแต่ละประเทศ/อาณาเขต 
คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งาน (ซึ่งหมายความรวมโดย
ไม่มีข้อแม้ใดๆ ถึงการคัดลอก, ดัดแปลง, 
สร้างใหม่, อัพโหลด, เผยแพร่หรือนำไปเก็บ
ไว้บนระบบเครือข่ายที่เปิดสู่สาธารณะ, ส่งต่อ, 
แจกจ่าย, ให้ยืม, ให้สิทธิ, ขาย และนำเสนอ) 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของ Music Contents โดยมิ
ได้รับอนุญาตหรือคำยินยอมจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ เว้นแต่กฏหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้
เป็นอย่างอื่น ใบอนุญาตสำหรับ Picture 
Package จาก Sony Corporation ไม่สามารถ
ตีความโดยทางหนึ่ง
ทางใดให้หมายถึงการแนะนำ, ขัดขวาง หรือ 
แสดงความหมายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ให้อนุญาตหรือให้สิทธิใน Music Contents 
แต่อย่างใด
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การแก้ปัญหา
หากท่านพบปัญหาใดๆ ในการใช้กล้องถ่ายวิดีโอ ท่านสามารถใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อ
ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขอแนะนำให้ถอดแหล่ง
จ่ายไฟออกและติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า Sony

การทำงานโดยทั่วไป/Easy Handycam

กล้องถ่ายวิดีโอไม่ทำงานแม้จะเปิดเครื่องแล้วก็ตาม

• ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกจากเต้าจ่ายไฟหรือถอดก้อนแบตเตอรี่ออก หลังจากเวลาผ่านไป 
1 นาทีให้ลองต่ออุปกรณ์ดังกล่าวกลับไปอีกครั้ง หากกล้องยังไม่ทำงานตามปกติให้กดปุ่ม 
RESET (หน้า 45) โดยใช้วัสดุปลายแหลม (การกดปุ่ม RESET จะเป็นการยกเลิกการตั้งค่า
ทั้งหมดรวมทั้งการตั้งนาฬิกา ยกเว้นรายการในเมนูส่วนตัว)

• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงเกินไป ให้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้ในที่เย็นๆ 
สักครู่

ปุ่มกดไม่ทำงาน

• ปุ่มที่ใช้งานได้ถูกจำกัดระหว่างการใช้งาน Easy Handycam ให้ยกเลิกการใช้งาน Easy 
Handycam (หน้า 30)

ไม่สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน Easy Handycam

• ท่านไม่สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน Easy Handycam ระหว่างการบันทึกภาพหรือเมื่อมีการ
สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นทางสาย USB (สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E) ให้ยกเลิกการ
ใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30)

การตั้งค่าเปลี่ยนไปเมื่อใช้งาน Easy Handycam

• ระหว่างการใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30) การตั้งค่าของฟังก์ชั่นบางฟังก์ชั่นจะเปลี่ยน
กลับไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้น

ไม่สามารถเริ่ม [โหมดสาธิต]

• ท่านไม่สามารถดูภาพการสาธิตขณะที่สวิตช์ NIGHTSHOT ถูกตั้งเป็น ON ให้ตั้งสวิตช์ 
NIGHTSHOT กลับเป็น OFF (หน้า 43)

• ดึงแผ่นดิสก์และ “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) 
ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 26, 27)

• ตั้งสวิตช์ POWER ไปที่  (ภาพเคลื่อนไหว)

กล้องถ่ายวิดีโอมีการสั่น

• การสั่นอาจเกิดขึ้นได้ในบางสภาวะของแผ่นดิสก์ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติแต่อย่างใด

รู้สึกสั่นสะเทือนที่มือหรือมีเสียงสั่นเบาระหว่างการใช้งาน

• ไม่ใช่ความผิดปรกติแต่อย่างใด

ได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานที่กล้องถ่ายวิดีโอของท่านเป็นระยะๆ

• ไม่ใช่ความผิดปรกติแต่อย่างใด

ได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานที่กล้องถ่ายวิดีโอเมื่อปิดฝาปิดแผ่นดิสก์โดยไม่มีแผ่นดิสก์อยู่
ภายใน

• กล้องถ่ายวิดีโอพยายามตรวจสอบแผ่นดิสก์ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติแต่อย่างใด
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กล้องถ่ายวิดีโอร้อนขึ้น

• เกิดขึ้นเนื่องจากเปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติแต่อย่างใด ให้ปิดกล้องถ่าย
วิดีโอและตั้งทิ้งไว้ในที่เย็นๆ สักครู่

แบตเตอรี่/แหล่งจ่ายไฟ

เปิดเครื่องไม่ได้

• ไม่ได้ต่อก้อนแบตเตอรี่เข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอ ให้ต่อก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเข้ากับกล้องถ่าย
วิดีโอให้ถูกต้อง (หน้า 17)

• แบตเตอรี่หมดหรือเหลือพลังไฟต่ำ ให้ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ใหม่ (หน้า 17)
• ไม่ได้ต่อปลั๊กของอุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับเต้าจ่ายไฟบนผนัง ให้ต่อเข้ากับเต้าจ่ายไฟให้
ถูกต้อง (หน้า 17)

กล้องปิดเครื่องไปเองในทันที

• เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาทีโดยไม่มีการใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องจะปิดตัวเองไปโดย 
อัตโนมัติ (ปิดอัตโนมัติ) การแก้ไขให้เปลี่ยนการตั้งค่า [ปิดอัตโนมัติ] (หน้า 80), ลองเปิด
เครื่องใหม่อีกครั้ง หรือลองใช้อุปกรณ์แปลงไป AC

• แบตเตอรี่หมดหรือเหลือพลังไฟต่ำ ให้ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ใหม่ (หน้า 17)

ไฟ CHG (ชาร์จ) ไม่สว่างในขณะทำการชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่

• เลื่อนสวิตช์ POWER ขึ้นไปที่ OFF (CHG) (หน้า 17)
• ใส่ก้อนแบตเตอรี่เข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอให้ถูกต้อง (หน้า 17)
• ต่อสายไฟหลักเข้ากับเต้าจ่ายไฟบนผนังให้ถูกต้อง
• ชาร์จไฟแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว (หน้า 17)

ไฟ CHG (ชาร์จ) กระพริบในขณะทำการชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่

• ใส่ก้อนแบตเตอรี่เข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอให้ถูกต้อง (หน้า 17) หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้
ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกจากเต้าจ่ายไฟและติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า Sony 
เพราะก้อนแบตเตอรี่อาจจะเสีย

กล้องปิดเครื่องเองบ่อยครั้งแม้ตัวแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่จะระบุว่ายังมีพลัง
เหลือพอ ที่จะใช้งานได้

• เกิดปัญหากับตัวแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่หรือไม่ได้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่อย่าง
เพียงพอ ให้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่จนเต็มอีกครั้งเพื่อให้ตัวแสดงทำงานอย่างถูกต้อง (หน้า 17)

ตัวแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่แสดงเวลาที่ไม่ถูกต้อง

• อาจเกิดจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
• ไม่ได้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่อย่างเพียงพอ ให้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่จนเต็มอีกครั้ง หากยังแก้
ปัญหาไม่ได้ ให้เปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่ใหม่เพราะก้อนแบตเตอรี่เดิมอาจเสีย (หน้า 17)

• เวลาที่ระบุอาจไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน เมื่อท่านเปิดหรือปิดแผงจอภาพ LCD 
กล้องอาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีจนกว่าจะสามารถแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง

ก้อนแบตเตอรี่หมดพลังไฟอย่างรวดเร็ว

• อาจเกิดจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
• ไม่ได้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่อย่างเพียงพอ ให้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่จนเต็มอีกครั้ง หากยังแก้
ปัญหาไม่ได้ ให้เปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่ใหม่เพราะก้อนแบตเตอรี่เดิมอาจเสีย (หน้า 17)
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เกิดปัญหาขึ้นเมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับอุปกรณ์แปลงไฟ AC

• ปิดเครื่องและถอดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกจากเต้าจ่ายไฟบนผนัง จากนั้นให้ต่อกลับเข้าไป
อีกครั้ง

จอภาพ LCD/ช่องมองภาพ

ภาพที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนจอภาพ

• กล้องถ่ายวิดีโออยู่ใน [โหมดสาธิต] (หน้า 75) ท่านสามารถยกเลิก [โหมดสาธิต] โดยสัมผัส
จอภาพ LCD หรือ “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) 
ลงในกล้อง

ตัวแสดงที่ไม่รู้จักปรากฏบนจอภาพ

• อาจเป็นตัวแสดงเตือนหรือข้อความเตือน (หน้า 123)

มีภาพค้างอยู่บนจอภาพ LCD

• อาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านถอดอุปกรณ์แปลงไป AC จากเต้าจ่ายไฟบนผนังหรือถอดก้อนแบตเตอรี่
ออกโดยไม่ได้ปิดเครื่องก่อน ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปรกติแต่อย่างใด

ไม่สามารถปิดไฟส่องหลังของจอภาพ LCD

• ระหว่างการใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30) ท่านจะไม่สามารถเปิด/ปิดไฟส่องหลังของ
จอภาพ LCD ด้วยการกดปุ่ม DISP/BATT INFO ค้างไว้

ไม่มีปุ่มปรากฏบนแผงจอภาพแบบสัมผัส

• สัมผัสจอภาพ LCD เบาๆ
• กด DISP/BATT INFO บนกล้องถ่ายวิดีโอ (หรือ DISPLAY ที่รีโมท (สำหรับรุ่น DCR-

DVD304E/DVD305E/DVD755E)) (หน้า 23, 49)

ปุ่มบนแผงจอภาพแบบสัมผัสทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงาน

• ปรับการจัดตำหน่งบนจอภาพ ([คาลิเบรชั่น]) (หน้า 136)

ภาพในช่องมองภาพไม่ชัดเจน

• ใช้ปุ่มปรับเลนส์ช่องมองภาพเพื่อปรับเลนส์ (หน้า 22)

ภาพในช่องมองภาพหายไป

• ภาพในช่องมองภาพจะไม่ปรากฏขึ้นขณะเปิดใช้จอภาพ LCD ให้ปิดจอภาพ LCD (หน้า 22)
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แผ่นดิสก์

ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อแหล่งจ่ายไฟ (ก้อนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์แปลงไฟ AC) อย่าง
ถูกต้องแล้ว (หน้า 17)

• ถอดก้อนแบตเตอรี่ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอและใส่ใหม่อีกครั้ง (หน้า 18)
• ต่อก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเข้ากับกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 17)
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือเปื้อนลายนิ้วมือ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ อาจต้องใช้เวลา 10 นาทีเพื่อนำแผ่น
ดิสก์ออก

• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงเกินไป ให้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้ในที่เย็นๆ 
สักครู่

• เกิดการรวมตัวของไอน้ำบนแผ่นดิสก์ ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
(หน้า 135)

• กระบวนการปิดแผ่นถูกขัดจังหวะด้วยการปิดกล้องถ่ายวิดีโอ ให้เปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและ
นำแผ่นดิสก์ออกหลังจากทำการปิดแผ่นเสร็จเรียบร้อย (หน้า 52)

ตัวแสดงดิสก์ที่เหลือไม่ปรากฏขึ้น

• ตั้งค่า [  คงเหลือ] เป็น [เปิด] เพื่อแสดงตัวแสดงดิสก์ที่เหลือบนจอภาพตลอดเวลา (หน้า 
79)

ตัวแสดงชนิดของแผ่นดิสก์และรูปแบบการบันทึกบนจอภาพ LCD เป็นสีเทา

• แผ่นดิสก์อาจถูกสร้างจากกล้องถ่ายวิดีโออื่น โดยท่านสามารถรับชมภาพด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ
ของท่านได้แต่ไม่สามารถบันทึกซีนภาพเพิ่มเติม

“Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เมื่อใช้แผ่น “Memory Stick Duo”

• เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิดไฟสถานะ  (ภาพนิ่ง) หรือกดปุ่ม  PLAY/EDIT เมื่อเปิด
สวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 21)

• ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” ในกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 27)
• หากท่านได้ฟอร์แมตแผ่น “Memory Stick Duo” ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ฟอร์แมตอีกครั้ง
ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 76)

ไม่สามารถลบภาพนิ่ง

• ปลดล็อคแถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick Duo” (หน้า 131)
• เมื่ออยู่ที่หน้าจอตรวจทานภาพ ท่านสามารถลบได้เฉพาะภาพที่บันทึกล่าสุดเท่านั้น (หน้า 46)
• เมื่ออยู่ที่หน้าจอแก้ไขภาพ ท่านสามารถลบภาพได้สูงสุดจำนวน 100 ภาพต่อครั้งเท่านั้น
• ไม่สามารถลบภาพที่ผ่านการป้องกันภาพโดยอุปกรณ์อื่น ให้ใช้อุปกรณ์นั้นๆ เพื่อยกเลิกการ
ป้องกันภาพเสียก่อน

ลบภาพนิ่งทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้

• ปลดล็อคแถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick Duo” (หน้า 131)

ไม่สามารถฟอร์แมตแผ่น “Memory Stick Duo”

• ปลดล็อคแถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick Duo” (หน้า 131)
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แสดงข้อมูลชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง

• จะปรากฏเฉพาะชื่อไฟล์หากโครงสร้างไดเร็คทอรี่ไม่ตรงกับมาตรฐานสากล
• ไฟล์เสีย
• ไฟล์รูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานได้บนกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 131)

ข้อมูลชื่อไฟล์กะพริบ

• ไฟล์เสีย
• ไฟล์รูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานได้บนกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 131)

การบันทึก

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ “การปรับแต่งภาพระหว่างการบันทึก” (หน้า 111)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งบนแผ่นดิสก์ไม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อกดปุ่ม START/
STOP หรือ PHOTO

• หน้าจอรับชมภาพปรากฏขึ้น ให้กด  PLAY/EDIT หรือสัมผัส  บนจอภาพ LCD เพื่อ
แสดงหน้าจอบันทึก (หน้า 34, 40)

• กล้องถ่ายวิดีโอกำลังบันทึกซีนภาพที่ท่านเพิ่งจะถ่ายภาพลงบนแผ่นดิสก์ ท่านไม่สามารถกดปุ่ม 
PHOTO ในขณะที่ [จับภาพ] หรือ  ปรากฏอยู่บนจอภาพ LCD (หน้า 33, 39)

• แผ่นดิสก์เต็ม ให้ใช้แผ่นดิสก์ใหม่หรือฟอร์แมตแผ่นดิสก์ (แผ่น DVD-RW/DVD+RW เท่านั้น, 
หน้า 60) หรือให้ลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 86)

• แผ่น DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ผ่านการปิดแผ่นไปแล้ว ให้ดำเนินการเพื่อทำให้
แผ่นดิสก์สามารถบันทึกซีนภาพเพิ่มได้อีก (หน้า 59)

• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงเกินไป ให้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้ในที่เย็นๆ 
สักครู่

• เกิดการรวมตัวของไอน้ำบนแผ่นดิสก์ ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
(หน้า 135)

ไม่สามารถบันทึกลงบน “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

• ปลดล็อคแถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick Duo” (หน้า 131)
• “Memory Stick Duo” เต็ม ให้ใช้ “Memory Stick Duo” แผ่นใหม่หรือฟอร์แมตแผ่น 

“Memory Stick Duo” (หน้า 76) หรือลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 85)

ไฟ ACCESS สว่างแม้จะหยุดบันทึกภาพแล้ว

• กล้องถ่ายวิดีโอกำลังบันทึกภาพที่ท่านเพิ่งจะถ่ายลงบนแผ่นดิสก์

มุมมองของการบันทึกแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งการตั้งสวิตช์ POWER

• มุมมองของการบันทึกสำหรับภาพนิ่งจะกว้างกว่ามุมมองของภาพเคลื่อนไหว

ไม่มีเสียงชัตเตอร์เมื่อท่านบันทึกภาพนิ่ง

• ตั้งค่า [เสียงบี๊บ] เป็น [เปิด] (หน้า 79)
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ไฟแฟลชภายนอก (อุปกรณ์เสริม) ไมทำงาน (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

• ไม่ได้เปิดสวิตช์ของไฟแฟลชหรือติดตั้งไฟแฟลชไม่ถูกต้อง
• ท่านไม่สามารถบันทึกโดยใช้ไฟแฟลชร่วมกับการใช้งานต่อไปนี้:

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค]
– [  ถ่ายต่อเนื่อง]
–  มีเลนส์แปลงขนาด (อุปกรณ์เสริม) ต่ออยู่

• ไฟแฟลชจะไม่สว่างขึ้นในกรณีต่อไปนี้ แม้ท่านจะได้ตั้งค่า [อัตโนมัติ] หรือ [อัตโนมัติิ ] ใน 
[โหมดแฟลช] แล้วก็ตาม:
– NightShot plus
– [สปอตไลต์], [แสง/ไฟสลัว] หรือ [ทิวทัศน์] ใน [โปรแกรม AE]
– [จัดแสง]
– [ปรับจุดวัดแสง]

เวลาจริงสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวสั้นกว่าเวลาบันทึกภาพโดยประมาณ

• เมื่อท่านบันทึกภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็ว เวลาที่สามารถบันทึกภาพได้จะสั้นลง (หน้า 13, 76)

การบันทึกภาพหยุดลง

• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงเกินไป ให้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้ในที่เย็นๆ 
สักครู่

• เกิดการรวมตัวของไอน้ำบนแผ่นดิสก์ ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
(หน้า 135)

มีความแตกต่างเวลาระหว่างจุดที่ท่านกดปุ่ม START/STOP และจุดที่มีการเริ่มต้น/
หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

• สำหรับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน อาจมีความแตกต่างเวลาเล็กน้อยระหว่างจุดที่ท่านกดปุ่ม 
START/STOP และจุดที่มีการเริ่มต้น/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจริง ซึ่งไม่ถือเป็นความผิด
ปรกติแต่อย่างใด

ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพเคลื่อนไหว

• ท่านไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพของแผ่น DVD+RW ให้ทำการฟอร์แมตแผ่นดิสก์เสียใหม่
หากต้องการตั้งอัตราส่วนภาพใหม่
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การปรับแต่งภาพระหว่างการบันทึก

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ “รายการตั้งค่า” (หน้า 113)

ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติไม่ทำงาน

• ตั้ง [โฟกัส] ไปที่ [อัตโนมัติ] (หน้า 68)
• สภาพการบันทึกไม่เหมาะสำหรับการปรับโฟกัสอัตโนมัติ ให้ปรับโฟกัสเอง (หน้า 68)

[STEADYSHOT] ไม่ทำงาน

• ตั้ง [STEADYSHOT] ไปที่ [เปิด] (หน้า 71)
• [STEADYSHOT] อาจไม่ทำงานมนกรณีที่กล้องถ่ายภาพมีการสั่นอย่างแรง แม้จะตั้ง 

[STEADYSHOT] เป็น [เปิด] แล้วก็ตาม

ฟังก์ชั่นถ่ายภาพย้อนแสงไม่ทำงาน

• ฟังก์ชั่นถ่ายภาพย้อนแสงถูกยกเลิกเมื่อท่านตั้งค่า [จัดแสง] เป็น [ปรับเอง] (หน้า 67) 
หรือเลือกใช้ [ปรับจุดวัดแสง] (หน้า 66)

• ฟังก์ชั่นถ่ายภาพย้อนแสงไม่ทำงานระหว่างการใช้งาน Easy Handycam ในกรณีนี้ให้ยกเลิก
การใช้งาน Easy Handycam (หน้า 30)

มีแถบแนวตั้งปรากฏขึ้นเมื่อบันทึกแสงเทียนหรือแสงจากไฟฟ้าในบริเวณที่มืด

• เกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างระหว่างวัตถุและฉากด้านหลังมากเกินไป ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติ
แต่อย่างใ

มีแถบแนวตั้งปรากฏขึ้นเมื่อบันทึกภาพวัตถุที่มีความสว่างมาก

• เป็นปรากฏการ์ณที่เรียกว่า Smear Effect ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกตแิต่อย่างใด

ปรากฏจุดเล็กๆ สีขาว, แดง, น้ำเงินหรือเขยีวบนจอภาพ

• จะปรากฏจุดเมื่อบันทึกทำการบันทึกด้วย [SUPER NSPLUS] หรือ [COLOR SLOW S] 
ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติแต่อย่างใด

การแสดงสีของภาพไม่ถูกต้อง

• ให้ตั้งสวิตช์ NIGHTSHOT PLUS ไปที่ OFF (หน้า 43)

ภาพที่ปรากฏบนจอภาพสว่างเกินไปทำให้มองไม่เห็นวัตถุบนจอภาพ

• ให้ตั้งสวิตช์ NIGHTSHOT PLUS ไปที่ OFF (หน้า 43)

ภาพที่ปรากฏบนอภาพมืดเกินไปและมองไม่เห็นวัตถุบนจอภาพ

• สวิตช์ไฟส่องหลังของจอภาพ LCD ปิดอยู่ ให้กด DISP/BATT INFO ค้างไว้สองสามวินาที
เพ่ือเปิด (หน้า 22)

สีมีการกะพริบหรือเปลี่ยนไป

• จะเกิดขึ้นเมื่อทำการบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ แสงไฟโซเดียมหรือแสงไฟเมคิวรี่
ด้วย [พอร์เทรต] หรือ [กีฬา] ในกรณีนี้ให้ยกเลิกการใช้งาน [โปรแกรม AE] (หน้า 66)

มีแถบสีดำปรากฏขึ้นเมื่อบันทึกภาพหน้าจอ TV หรือจอภาพคอมพิวเตอร์

• ตั้งค่า [STEADYSHOT] ไปที่ [ปิด] (หน้า 71)
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รีโมทควบคุม (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

รีโมทควบคุมที่จัดมาให้ไม่ทำงาน

• ตั้ง [รีโมทคอนโทรล] ไปที่ [เปิด] (หน้า 79)
• ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว +/– ตรงกับเครื่องหมาย 

+/– (หน้า 137)
• ย้ายวัตถุกีดขวางใดๆ ที่อยู่ระหว่างรีโมทควบคุมกับตัวจับสัญญาณรีโมทออกไป
• หลีกเลี่ยงการเล็งตัวส่งสัญญาณรีโมทไปที่แหล่งกำเนิดแสงที่แรงจ้า เช่น แสงอาทิตย์ที่ส่อง
โดยตรง หรือดวงไฟเหนือศีรษะ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้รีโมทควบคุมทำงานผิดปรกติได้

• ถอดเลนส์แปลงขนาด (อุปกรณ์เสริม) ออกหากมีติดตั้งอยู่ เพราะชิ้นส่วนนี้อาจบังตัวจับ
สัญญาณรีโมทอยู่

เกิดความผิดปรกติกับเครื่องเล่น DVD เครื่องอื่นเมื่อท่านใช้งานรีโมทควบคุมที่จัดมาให้

• เลือกใช้โหมดควบคุมของเครื่องเล่น DVD โหมดอื่นที่ไม่ใช่ DVD 2 หรือปิดตัวรับสัญญาณของ
เครื่อง เล่น DVD ของท่านด้วยกระดาษสีดำ

การเล่นแผ่นดิสก์ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์

• เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอจากนั้นกดปุ่ม  PLAY/EDIT
• ตรวจสอบความเข้ากันได้ของแผ่นดิสก์ (หน้า 12)
• ใส่แผ่นดิสก์โดยหันด้านบันทึกเข้าสู่กล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 25)
• แผ่นดิสก์ที่บันทึกโดยอุปกรณ์อื่นอาจไม่สามารถเล่นด่วยกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

ภาพที่เล่นมีลักษณะเพี้ยนไป

• ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด (จัดมาให้, หน้า 130)

ไม่สามารถเล่นภาพนิ่งจาก “Memory Stick Duo” ด้วยขนาดตามจริง (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

• ภาพที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อื่นอาจไม่ปรากฏในขนาดตามจริง ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

ไม่สามารถเล่นภาพนิ่งจาก “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)

• ไม่สามารถเล่นภาพนิ่งหากท่านได้ทำการแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์หรือตัดต่อข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ในกรณีนี้ชื่อไฟล์จะกระพริบ) ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด (หน้า 
132)

• ภาพที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อื่นอาจไม่ปรากฏในขนาดตามจริง ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติ
แต่อย่างใด (หน้า 132)

“ ” ปรากฏบนภาพในหน้าจอ VISUAL INDEX

• ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด (จัดมาให้, หน้า 130)
• อาจเกิดความผิดพลาดระหว่างการโหลดข้อมูล ซึ่งอาจแก้ไขได้เมื่อท่านปิดสวิตช์เครื่องและ
เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หรือนำแผ่นดิสก์ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

• สัญลักษณ์อาจปรากฏขึ้นบนภาพนิ่งที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อื่นหรือผ่านการตัดต่อบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงเบามากเมื่อเล่นแผ่นดิสก์

• ตั้ง [มัลติซาวนด์] ไปที่ [สเตริโอ] (หน้า 77)
• เพ่ิมระดับเสียง (หน้า 41)
• จะไม่มีเสียงออกมาเมื่อท่านปิดจอภาพ LCD ให้เปิดจอภาพ LCD ออก
• หากท่านบันทึกเสียงโดยตั้งค่า [ระดับไมค์อ้างอิง] (หน้า 77) เป็น [ต่ำ] เสียงที่บันทึกอาจมี
ลักษณะเบามาก (สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E)

การเล่นแผ่นดิสก์บนอุปกรณ์อื่น

ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์หรือไม่สามารถอ่านจากแผ่นดิสก์

• ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด (จัดมาให้, หน้า 130)
• ทำการปิดแผ่น (หน้า 52)
• แผ่นดิสก์ที่บันทึกในโหมด VR ไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนโหมด VR ให้ตรวจสอบ
การสนับสนุนการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เล่นภาพ

ภาพที่เล่นมีลักษณะเพี้ยนไป

• ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด (จัดมาให้, หน้า 130)

“ ” ปรากฏบนภาพในเมนู DVD

• อาจโหลดข้อมูลไม่สำเร็จเมื่อแผ่นดิสก์ผ่านขั้นตอนการปิดแผ่น สำหรับแผ่น DVD-RW (โหมด 
VIDEO)/DVD+RW ให้ทำการเปิดแผ่นเพื่อให้สามารถบันทึกเพิ่มได้ (หน้า 59) จากนั้น
ดำเนินการสร้างเมนู DVD ใหม่โดยการปิดแผ่นอีกครั้ง (หน้า 55) เมนู DVD อาจแสดงได้อย่าง
ถูกต้อง

การเล่นภาพหยุดระหว่างซีนภาพ

• ภาพอาจมีการหยุดระหว่างซีนภาพโดยขึ้นอยู่กับเครื่องเล่น DVD ที่ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติ
แต่อย่างใด

ภาพที่เล่นไม่เลื่อนกลับไปยังซีนภาพก่อนหน้าเมื่อท่านกด .
• หากมีการเปิดข้าม 2 ชื่อเรื่องโดยอัตโนมัติโดยกล้องถ่ายวิดีโอของท่านเมื่อกด . ภาพที่
เล่นอาจไม่เลื่อนกลับไปยังซีนภาพก่อนหน้านี้ กรณีนี้ให้เลือกซีนภาพที่ต้องการจากหน้าจอเมนู 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์

รายการตั้งค่า

รายการตั้งค่าปรากฏเป็นสีเทา

• ท่านไม่สามารถใช้งานรายการที่ปรากฏเป็นสีเทาในขณะนั้นเมื่อกำลังบันทึกหรือเล่นภาพ

 ไม่ปรากฏขึ้น
• การใช้งานถูกจำกัดระหว่างการใช้งาน Easy Handycam ในกรณีนี้ให้ยกเลิกการใช้งาน Easy 

Handycam (หน้า 30)
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ไม่สามารถใช้งาน [โปรแกรม AE]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [โปรแกรม AE] ร่วมกับ:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [หนังเก่า]

• ไม่สามารถใช้งาน [กีฬา] ขณะตั้งสวิตช์ POWER ไปที่  (ภาพนิ่ง)

ไม่สามารถใช้งาน [ปรับจุดวัดสง]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [ปรับจุดวัดแสง] ร่วมกับ:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]

• หากท่านตั้งค่า [โปรแกรม AE] ค่าของ [ปรับจุดวัดแสง] จะถูกตั้งไปที่ [ออโต้] โดยอัตโนมัติ

ไม่สามารถใช้งาน [จัดแสง]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [จัดแสง] ร่วมกับ:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]

• หากท่านตั้งค่า [โปรแกรม AE] ค่าของ [จัดแสง] จะถูกตั้งเป็น [อัตโนมัติ] โดยอัตโนมัติ

ไม่สามารถใช้งาน [ไวท์บาลานซ์]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [ไวท์บาลานซ์] ร่วมกับ:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]

ท่านไม่สามารถใช้งาน [ปรับจุดโฟกัส]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [ปรับจุดโฟกัส] ร่วมกับ [โปรแกรม AE]

ท่านไม่สามารถใช้งาน [SUPER NSPLUS]

• ไม่ได้ตั้งสวิตช์ NIGHTSHOT PLUS ไปที่ ON
• ท่านไม่สามารถใช้งาน [SUPER NSPLUS] ร่วมกับ:

– [เฟดเดอร์]
– [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค]
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[COLOR SLOW S] ทำงานไม่ถูกต้อง

• [COLOR SLOW S] อาจทำงานไม่ถูกต้องในบิเวณที่มืดสนิท ให้ใช้ฟังก์ชั่น NightShot plus 
หรือ [SUPER NSPLUS] แทน

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [COLOR SLOW S] ร่วมกับ:
– [เฟดเดอร์]
– [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค]
– [โปรแกรม AE]
– [จัดแสง]
– [ปรับจุดวัดแสง]

ไม่สามารถใช้งาน [  ตั้งเวลา]
• ท่านไม่สามารถใช้งาน [  ตั้งเวลา] ร่วมกับ [เฟดเดอร์]

ไม่สามารถใช้งาน [เฟดเดอร์]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [เฟดเดอร์] ร่วมกับ:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค]

ไม่สามารถใช้งาน [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [ดิจิตอลเอฟเฟ็ค] ร่วมกับ:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [เฟดเดอร์]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [หนังเก่า] ร่วมกับ:
– [โปรแกรม AE]
– [เอฟเฟ็คภาพ]
– [เลือกจอไวด์] (สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E)

ไม่สามารถใช้งาน [เอฟเฟ็คภาพ]

• ท่านไม่สามารถใช้งาน [เอฟเฟ็คภาพ] ร่วมกับ [หนังเก่า]

ไม่สามารถรับชม [SUR MONITOR] (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)

• ท่านไม่สามารถรับชม [SUR MONITOR] หากภาพไม่ได้บันทึกในแบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 
แชนแนลหรือขณะใช้ร่วมกับ [เฟดเดอร์]

ไม่สามารถปรับค่า [ระดับ LCD BL]

• ท่านไม่สามารถปรับค่า [ระดับ LCD BL] ในขณะที่ใช้กำลังไฟจากอุปกรณ์แปลงไฟ AC 
หรือเมื่อท่านเปิดจอภาพ LCD บนกล้องถ่ายวิดีโอโดยหันหน้าจอออกด้านนอกพร้อมกับตั้ง
สวิตช์ POWER ไปที่  (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ  (ภาพนิ่ง)
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การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งบนแผ่นดิสก์ (DVD-RW: 
โหมด VR)

ท่านไม่สามารถตัดต่อแผ่น DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ด้วย
กล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

ไม่สามารถตัดต่อได้

• ไม่มีภาพบันทึกอยู่บนแผ่นดิสก์
• ไม่สามารถตัดต่อเนื่องจากสภาวะของภาพ
• ท่านไม่สามารถแก้ไขภาพที่ผ่านการตั้งป้องกันภาพด้วยอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถเพิ่มซีนภาพลงในเพลย์ลิสต์

• แผ่นดิสก์เต็มหรือจำนวนซีนภาพที่เพิ่มเข้าไปมีมากกว่า 999 ให้ลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก
เสียก่อนหรือเพิ่มภาพนิ่งทั้งหมดโดยการแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวก่อน (โฟโต้มูวี่, หน้า 90)

ไม่สามารถแบ่งภาพเคลื่อนไหว

• ไมสามารถแบ่งภาพเคลื่อนไหวที่สั้นเกินไป
• ไม่สามารถแบ่งภาพเคลื่อนไหวที่มีเครื่องหมาย  (หน้า 86, 89)
• ไม่สามารถแบ่งภาพเคลือนไหวที่ผ่านการตั้งป้องกันภาพด้วยอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถลบซีนภาพ

• ไม่สามารถลบซีนภาพที่ผ่านการตั้งป้องกันภาพด้วยอุปกรณ์อื่น

การคัดลอก/การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

อัตราส่วนภาพของภาพที่แสดงไม่ถูกต้องเมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ TV

• ให้ตั้งค่า [ชนิดทีวี] ตาม TV ของท่าน (สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E) (หน้า 50)

ภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยไม่ปรากฏบนจอภาพ LCD หรือช่องมองภาพ 
(สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E)

• ให้สัมผัส  t [ควบคุมบันทึก] (หน้า 94)

ไม่สามารถซูมภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย (สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/
DVD755E)

• ท่านไม่สามารถซูมซีนภาพที่รับเข้ามาจากอุปกรณ์อื่นสู่กล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

ไม่ได้ยินเสียงใดๆ ขณะเล่นจากแผ่นดิสก์

• ท่านอาจไม่ได้ยินเสียงใดๆ หากทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ปลั๊ก S VIDEO เท่านั้น 
ในกรณีนี้ให้เชื่อมต่อปลั๊กสีขาวและสีแดงของสายต่อ A/V ด้วย (หน้า 94)

ไม่สามารถคัดลอกได้อย่างถูกต้องโดยใช้สายต่อ A/V

• ต่อสายต่อ A/V ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายต่อ A/V เข้ากับช่องต่อที่ถูกต้อง 
ตัวอย่างเช่น ช่องต่อสัญญาณออกของอุปกรณ์ต้นทางที่ต้องการคัดลอก หรือช่องต่อสัญญาณ
เข้าของอุปกรณ์อื่นเพื่อคัดลอกภาพจากกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน (หน้า 92, 94)
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ไม่สามารถคัดลอกแผ่นดิสก์ไปยังแผ่น DVD ขนาด 12 ซม.
• ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ คือ Nero Express 6 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการ
ใช้งานของ Nero Express 6

ไม่สามารถพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge (สำหรับรุ่น DCR-
DVD305E/DVD755E)

• เครื่องพิมพ์ของท่านอาจไม่สามารถพิมพ์ภาพที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อื่น ซึ่งไม่ใช่ความผิดปรกติ
แต่อย่างใด

อื่นๆ

ไม่สามารถลบภาพ
• ท่านไม่สามารถลบภาพจากแผ่น DVD-R
• ในกรณีแผ่น DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ท่านสามารถลบได้เฉพาะภาพที่บันทึก
ล่าสุดเท่านั้น (หน้า 46)

• ท่านไม่สามารถลบภาพจาก “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) ที่ผ่านการตั้งป้องกันภาพด้วยอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่ง
• ท่านไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่งจากแผ่น DVD-R/DVD-RW (โหมด VIDEO)/DVD+RW ที่ผ่าน
การปิดแผ่นแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มลงบนแผ่น DVD-RW 
(โหมด VIDEO)/DVD+RW (หน้า 59)

• มีเนื้อที่ว่างบนแผ่นดิสก์หรือ “Memory Stick Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) ไม่เพียงพอสำหรับการคัดลอก ขอแนะนำให้ลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 85, 86)

• เมื่อปลายทางการบันทึกคือ “Memory Stick Duo” ที่มีการตั้งล็อคบนแถบป้องกันบันทึก ให้
ปลดล็อคของแถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick Duo” เสียก่อน (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E) (หน้า 131)

• ท่านอาจไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่งที่บันทึก/ตัดต่อดดวยอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถปิดแผ่น
• แบตเตอรี่หมดระหว่างกระบวนการปิดแผ่น ให้ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC
• แผ่นดิสก์ผ่านการปิดแผ่นเรียบร้อยแล้ว หากท่านกำลังใช้งานแผ่น DVD-RW (โหมด VIDEO)/

DVD+RW ให้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มลงบนแผ่นดิสก์ (หน้า 59)

ไม่สามารถตัดต่อกหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มลงบนแผ่นดิสก์โดยใช้อุปกรณ์อื่น
• ท่านอาจไม่สามารถตัดต่อแผ่นดิสก์ทีบ่ันทึกด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของท่านด้วยอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถแก้ไขข้อความไตเติ้ลของแผ่นดิสก์
• ท่านไม่สามารถบันทึกข้อความไตเติ้ลแผ่นดสิก์บนแผ่น DVD-R ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้ว
• แผ่นดิสก์ผ่านการปิดแผ่นเรียบร้อยแล้ว หากท่านกำลังใช้งานแผ่น DVD-RW (โหมด VIDEO) 

/DVD+RW ให้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มลงบนแผ่นดิสก์ (หน้า 59)
• ท่านอาจไม่สามารถแก้ไขข้อความไตเติ้ลแผ่นดสิก์บนกล้องถ่ายวิดีโอของท่านหากข้อความไต
เติ้ลแผ่นดิสก์ได้รับการบันทึกโดยอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถสร้างโฟโต้มูวี่
• ไม่มีภาพนิ่งบันทึกอยู่
• มีภาพนิ่งจำนวนมากอยู่บนแผ่นดิสก์และมีเนื้อที่ว่างบนแผ่นดิสก์เหลือน้อย ให้ลบภาพที่ไม่
จำเป็นออกจากแผ่นดิสก์ (หน้า 86)
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เสียงบีพดังขึ้นประมาณ 5 วินาที

• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงเกินไป ให้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้ในที่เย็นๆ 
สักครู่

• เกิดการรวมตัวของไอน้ำบนแผ่นดิสก์ ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
แล้วลองเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (หน้า 135)

• เกิดปัญหากับกล้องถ่ายวิดีโอ ให้นำแผ่นดิสก์ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง จากนั้นลอง
ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโออีกครั้ง

ไม่สามารถทำการเปิดแผ่น

• ท่านไม่สามารถเปิดแผ่น DVD-R/DVD-RW (โหมด VR)/DVD+RW (หน้า 59)
• กล้องถ่ายวิดีโออยู่ในโหมดใช้งาน Easy Handycam ให้ยกเลิก Easy Handycam (หน้า 30) 
เพ่ือทำการเปิดแผ่นดิสก์ (หน้า 59)

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/
DVD755E)

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อกับกล้องถ่ายวิดีโอ

• ปลดสายเคเบิ้ลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายวิดีโอ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งให้
แน่น

• ถอดอุปกรณ์ USB อื่นๆ นอกเหนือจากคีย์บอร์ด, เม้าส์ และกล้องถ่ายวิดีโอออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์

• ปลดสายเคเบิ้ลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายวิดีโอ จากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ขึ้นมาใหม่ พร้อมกับต่อสายกลับเข้าไปอีกครั้งให้ถูกต้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อกับกล้องถ่ายวิดีโอ เมื่อแก้ไขภาพจากแผ่นดิสก์์

• ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Picture Package (หน้า 101)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ USB อย่างถูกต้องตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับ Windows XP
1 กดปุ่ม [Start], จากนั้นเลือก [Control Panel]
2 เลือก [Performance and Maintenance] จากนั้นเลือก [System]
หน้าต่าง [System Properties] ปรากฏขึ้น

3 กดเลือกแถบ [Hardware]
4 กดเลือก [Device Manager]
หน้าต่าง [Device Manager] ปรากฏขึ้น

5 ตรวจให้แน่ใจว่า [SONY DDX-C1002 USB Device] ปรากฏอยู่ใน [DVD/CD-ROM drives], 
[Generic volume] ปรากฏอยู่ใน [Storage volumes] และ [USB Mass Storage Device] 
ปรากฏอยู่ใน [Universal Serial Bus controllers] ตามลำดับ
หากดีไวซ์ทั้งหมดข้างต้นปรากฏขึ้น แสดงว่าไดรเวอร์ USB ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
หากดีไวซ์ใดไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดตั้งไดรเวอร์ USB ใหม่

1 ใส่แผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้ลงในเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
2 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [My Computer]
3 คลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาที่ไอคอน [PICTUREPACKAGE] (ดิสก์ไดรฟ์)* จากนั้นกดปุ่ม [Open]

* ชื่อไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น (E:)) อาจแตกต่างออกไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
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4 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [Driver] t [Setup.exe]

สำหรับ Windows 2000
1 กดปุ่ม [Start], [Settings], จากนั้นเลือก [Control Panel]
2 กดเลือก [System]
หน้าต่าง [System Properties] ปรากฏขึ้น

3 กดเลือกแถบ [Hardware]
4 กดเลือก [Device Manager]
หน้าต่าง [Device Manager] ปรากฏขึ้น

5 ตรวจให้แน่ใจว่า [SONY DDX-C1002 USB Device] ปรากฏอยู่ใน [DVD/CD-ROM drives], 
[Generic volume] ปรากฏอยู่ใน [Storage volumes] และ [USB Mass Storage Device] 
ปรากฏอยู่ใน [Universal Serial Bus controllers] ตามลำดับ
หากดีไวซ์ทั้งหมดข้างต้นปรากฏขึ้น แสดงว่าไดรเวอร์ USB ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
หากดีไวซ์ใดไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดตั้งไดรเวอร์ USB ใหม่

1 ใส่แผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้ลงในเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
2 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [My Computer]
3 คลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาที่ไอคอน [PICTUREPACKAGE] (ดิสก์ไดรฟ์)* จากนั้นกดปุ่ม [Open]

* ชื่อไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น (E:)) อาจแตกต่างออกไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
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4 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [Driver] t [Setup.exe]

มีรายงานความผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อท่านใส่แผ่น CD-ROM ในเครื่องคอมพิวเตอร์

• ตั้งจอแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้:
– 800×600 จุดหรือมากกว่า, High Color (16 บติ, 65 000 สี) หรือมากกว่า

ไม่สามารถใช้งานแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh

• ซอฟต์แวร์ Picture Package ที่จัดมาให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Macintosh

ไม่สามารถรับชมภาพที่บันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่คอนเนคเตอร์ในทิศทางที่ถูกต้อง โดยให้ต่อสาย USB 
เข้ากับช่องต่อ  (USB) ของกล้องถ่ายวิดีโอให้แน่น

• เปิดกล้องถ่ายวิดีโอแล้วกดปุ่ม  PLAY/EDIT
• เลือกใช้ [เลือก USB] t [  คอมพิวเตอร์ ] ในเมนูตั้งค่าของกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 74)
• ถอดอุปกรณ์ USB อื่นๆ นอกเหนือจากคีย์บอร์ด, เม้าส ์และกล้องถ่ายวิดีโอออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่สามารถรับชมภาพนิ่งที่บันทึกอยู่ในแผ่น “Memory Stick Duo” 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์

• ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” ตามทิศทางที่ถูกต้อง
• เลือกใช้ [เลือก USB] t [  คอมพิวเตอร์] ในเมนูตั้งค่าของกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 74)
• เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อกับ “Memory Stick Duo” ได้ระหว่างการใช้งานกล้องถ่าย
วิดีโอ อย่างเช่น การเล่นแผ่นดิสก์หรือการตัดต่อ ให้ใช้งานดังกล่าวกับกล้องถ่ายวิดีโอจน
เสร็จสิ้นก่อนเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

ไอคอน “Memory Stick” ([Removable Disk]) ไม่ปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร์

• เปิดกล้องถ่ายวิดีโอแล้วกดปุ่ม  PLAY/EDIT
• ใส่ “Memory Stick Duo” ลงในกล้องถ่ายวิดีโอ
• ถอดอุปกรณ์ USB อื่นๆ นอกเหนือจากคีย์บอร์ด, เม้าส ์และกล้องถ่ายวิดีโอออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์

• เลือกใช้ [เลือก USB] t [  คอมพิวเตอร์] ในเมนูตั้งค่าของกล้องถ่ายวิดีโอ (หน้า 74)
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• เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อกับ “Memory Stick Duo” ได้ระหว่างการใช้งานกล้องถ่าย
วิดีโอ อย่างเช่น การเล่นแผ่นดิสก์หรือการตัดต่อ ให้ใช้งานดังกล่าวกับกล้องถ่ายวิดีโอจน
เสร็จสิ้นก่อนเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

ข้อความ [ไม่สามารถเริ่มใช้ Easy Handycam ขณะต่อกับ USB] หรือ [ไม่สามารถ
ยกเลิก Easy Handycam ขณะต่อกับ USB] ปรากฏบนจอภาพของกล้องถ่ายวิดีโอ

• ท่านไม่สามารถเริ่มต้นหรือยกเลิกการใช้งาน Easy Handycam ในขณะที่เชื่อมต่อด้วยสาย 
USB ให้ปลดสาย USB ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอเสียก่อน

ท่านไม่สามารถโอนข้อมูลภาพจากกล้องถ่ายวิดีโอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

• ให้ตั้งค่า [USB สปีด] ในรายการตั้งค่าเป็น [สปีดสูงสุด] (หน้า 78)

ไม่สามารถเล่นภาพหรือเสียงจากกล้องถ่ายวิดีโอได้อย่างถูกต้อง

• เมื่อต่อกล้องถ่ายวิดีโอของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุน Hi-Speed USB (USB 
2.0) กล้องถ่ายวิดีโออาจไม่สามารถเล่นภาพหรือเสียงได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามจะไม่มีผล
ใดๆ กับภาพและเสียงที่โอนผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

• อาจไม่สามารถเล่นภาพได้อย่างถูกต้องเมื่อท่านตั้งค่า [USB สปีด] ไปที่ [สปีดสูงสุด] (หน้า 
78) อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลใดๆ กับภาพและเสียงที่โอนผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

• ภาพและเสียงที่รับชมอาจมีการหยุดชั่วคราวได้ เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง 
อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลใดๆ กับภาพและเสียงที่โอนผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่สามารถเขียนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบนแผ่นดิสก์ของกล้องถ่ายวิดีโอเมื่อ
ใช้สาย USB

• กล้องถ่ายวิดีโอของท่านไม่สนับสนุนการใช้งานแผ่นดิสก์ดังกล่าว ให้เปลี่ยนไปใช้แผ่นดิสก์ที่
สามารถใช้ร่วมกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน (หน้า 12)

• ท่านไม่สามารถเขียนข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์ของกล้องถ่ายวิดีโอจากโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ 
Picture Package

ไม่สามารถเขียนไฟล์ที่โอนมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบนแผ่น “Memory Stick 
Duo” ของกล้องถ่ายวิดีโอ

• ไม่ได้ถอดสาย USB ออกตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ให้เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วทำการโอนข้อมูล

โปรแกรม Picture Package ทำงานไม่ถูกต้อง

• ปิดโปรแกรม Picture Package แล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
• ตรวจให้แน่ใจว่า Picture Package สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ได้ (หนา้ 100)

มีรายงานความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน Picture Package

• ปิดโปรแกรม Picture Package เสียก่อน จากนั้นเลื่อนสวิตช์ POWER ของกล้องถ่ายวิดีโอไป
เพ่ือเปิดไฟสถานะอื่น

ไม่สามารถคัดลอกแผ่นดิสก์ไปยังแผ่น DVD ขนาด 12 ซม. ด้วย Picture Package

• ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ คือ Nero Express 6 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการ
ใช้งานที่จัดมาให้กับ Nero Express 6
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ไม่สามารถแสดงผล “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) ได้อย่างถูกต้อง

• ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างล่างนี้และดูรายละเอียดจาก “First Step Guide” 
(คู่มือใช้งานขั้นต้น) (FirstStepGuide.pdf)
1 ใส่แผ่น CD-ROM ในเครื่องอ่านดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
2 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [My Computer]
3 คลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาบน [PICTUREPACKAGE] (ดิสก์ไดรฟ์)*

*ชื่อไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น (E:)) อาจแตกต่างกันไปสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
4 กดปุ่ม [Explorer]
5 ดับเบิ้ลคลิ๊ก [FirstStepGuide]
6 ดับเบิ้ลคลิ๊กโฟลเดอร์ภาษาที่ต้องการ
7 ดับเบิ้ลคลิ๊ก “FirstStepGuide.pdf”
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ตัวแสดงเตือนและข้อความเตือน

ตัวแสดงการวินิจฉัยปัญหา/
ตัวแสดงเตือน

หากตัวแสดงปรากฏขึ้นบนจอภาพ LCD 
หรือในช่องมองภาพ ให้ทำการตรวจสอบดัง
ต่อไปนี้ อาการบางอย่างท่านอาจสามารถ
แก้ไขได้เอง หากปัญหายังคงเกิดขึ้นแม้จะ
ได้พยายามแก้ไขอยู่หลายครั้งแล้ว โปรด
ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า Sony หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Sony

C:(หรือ E:) ss:ss (ตัวแสดงการ
วินิจฉัยปัญหา)

C:04:ss

• ไม่ได้ใช้ก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” 
ให้ใช้ก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” 
(หน้า 133)

• ต่อปลั๊ก DC ของอุปกรณ์แปลงไฟ AC 
เข้ากับช่องต่อ DC IN ของกล้องถ่าย
วิดีโอให้แน่น (หน้า 17)

C:13:ss

• แผ่นดิสก์ไม่ถูกต้อง ให้ใช้แผ่นดิสก์ที่
สนับสนุนการใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอ 
(หน้า 12)

• แผ่นดิสก์สกปรกหรือมีรอยขีดข่วน 
ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าสำหรับทำ
ความสะอาด (หน้า 130)

C:21:ss

• เกิดการรวมตัวของไอน้ำบนแผ่นดิสก์ 
ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้
ประมาณ 1 ชั่วโมง (หน้า 135)

C:32:ss

• เกิดอาการที่นอกเหนือจากคำอธิบาย
ดังกล่าว ให้ดึงแผ่นดิสก์ออกและใส่กลับ
เข้าไป จากนั้นลองใช้งานกล้องถ่าย
วิดีโออีก ครั้ง

• ถอดแหล่งจ่ายไฟและต่อกลับเข้าไป 
จากนั้นลองใช้งานกล้องถ่ายวิดีโออีก
ครั้ง

E:20:ss/E:31:ss/E:40:ss/
E:61:ss/E:62:ss/E:91:ss/
E:94:ss

• เกิดความผิดปรกติที่ท่านไม่สามารถ
แก้ไขได้เอง โปรดติดต่อร้านตัวแทน
จำหน่ายสินค้า Sony หรือศูนย์บริการ
ลูกค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Sony 
พร้อมแจ้งรหัสหมายเลข 5 ตัวที่เริ่มต้น
ด้วย “E”

100-0001 (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับไฟล์)

กระพริบช้าๆ
• ไฟล์เสีย
• ไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านได้

 (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับไฟล์)

กระพริบช้าๆ
• ไม่ได้ใส่แผ่นดิสก์*
• มีเวลาเหลือสำหรับบันทึกได้อีกไม่ถึง 5 
นาที

• มีที่ว่างสำหรับบันทึกภาพได้อีกไม่ถึง 30 
ภาพ

กระพริบเร็ว
• แผ่นดิสก์ที่ใส่เข้าไปเป็นชนิดที่ใช้งาน
ไม่ได้*

• ใส่แผ่น DVD-RW (โหมด VIDEO)/
DVD+RW ลงไปในกล้องถ่ายวิดีโอ 
โดยที่เลื่อนสวิตช์ POWER ไปที่ตำแหน่ง 

 (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ  (ภาพนิ่ง)*
• แผ่นดิสก์เต็ม*
• ใส่แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียน
ได้เข้าไป อย่างเช่น ใส่แผ่นดิสก์แบบ
บันทึกด้านเดียวกลับข้า

• เป็นแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบสี TV 
แตกต่างไปจากระบบของกล้องถ่าย
วิดีโอของท่าน เมื่อเลือก  (ภาพ
เคลื่อนไหว)*

Z ท่านต้องนำแผ่นดิสก์ออก*

กระพริบเร็ว
• แผ่นดิสก์ที่ใส่เข้าไปเป็นชนิดที่ใช้งาน
ไม่ได้

• แผ่นดิสก์เต็ม
• อาจมีปัญหากับเครื่องอ่านดิสก์ของ
กล้องถ่ายวิดีโอ
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E (ตัวแสดงเตือนระดับแบตเตอรี่)

กระพริบช้าๆ
• แบตเตอรี่ใกล้หมด
• สำหรับการใช้งานในสิ่งแวดล้อมบาง
อย่าง E อาจจะกระพริบแม้จะยังเหลือ
เวลาที่สามารถบันทึกได้อีกประมาณ 20 
นาที

% (ตัวแสดงเตือนการรวมตัวของไอน้ำ)*

กระพริบเร็ว
• เกิดการรวมตัวของไอน้ำบนแผ่นดิสก์ 
ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้
ประมาณ 1 ชั่วโมง (หน้า 135)

 (ตัวแสดงเตือนความร้อน)

กระพริบช้าๆ
• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงขึ้น

กระพริบเร็ว
• อุณหภูมิของกล้องถ่ายวิดีโอสูงเกินไป* 
ให้ปิดสวิตช์กล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้ง
ไว้ในที่เย็นๆ สักครู่ อุณหภูมิของ
กล้องถ่ายวิดีโอสูงมาก

 (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับ “Memory 
Stick Duo”)

• ยังไม่ได้ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” 
(หน้า 27)

 (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับ “Memory 
Stick Duo”)*

• แผ่น “Memory Stick Duo” เสีย
• ไม่ได้ฟอร์แมตแผ่น “Memory Stick 

Duo” อย่างถูกต้อง (หน้า 76, 131)

 (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับ “Memory 
Stick Duo” ทีใช้งานร่วมกันไม่ได้)*

• ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” 
ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้เข้าไปในกล้อง 
(หน้า 131)

 - (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับแถบ
ป้องกันบันทึกของ “Memory Stick Duo”)*

• แถบป้องกันบันทึกของ “Memory Stick 
Duo” ถูกตั้งไปที่ตำแหน่งล็อค (หน้า 
131)

 (ตัวแสดงเตือนเกี่ยวกับไฟแฟลช)*

กระพริบช้าๆ
• กำลังชาร์จไฟ

กระพริบเร็ว
• มีความผิดปรกติกับไฟแฟลช

 (ตัวแสดงเตือนการสั่นของกล้องถ่าย
วิดีโอ)

• ปริมาณแสงไม่เพียงพอจึงทำให้กล้องถ่าย
วิดีโอสั่นได้ง่าย ให้ใช้ไฟแฟลชในกรณีนี้

• กล้องถ่ายวิดีโออยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงจึง
ทำให้กล้องถ่ายวิดีโอสั่นได้ง่าย ให้ถือ
กล้องถ่ายวิดีโอให้แน่นด้วยมือทั้งสอง
แล้วจึงทำการบันทึกภาพ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีนี้ตัวแสดงการสั่นของกล้องถ่าย
วิดีโออาจไม่ปรากฏขึ้น

* ท่านจะได้ยินเสียงทำนองดนตรีเมื่อตัว
แสดงเตือนปรากฏขึ้นบนจอภาพ (หน้า 79)

คำอธิบายของข้อความเตือน

หากปรากฏข้อความเตือนบนจอภาพ 
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

x แบตเตอรี่

ใช้แบตเตอรี่แบบ “InfoLITHIUM” 
(หน้า 133)

ระดับแบตเตอรี่ตํ่า (หน้า 17, 133)

แบตเตอรี่เก่า ควรเปลี่ยนเป็นก้อนใหม่ 
(หน้า 133)

x เครื่องอ่านดิสก์

Z มีความผิดพลาดดับดิสก์ เปิดสวิตช์
พาวเวอร์ใหม่อีกครั้ง

• อาจเกิดปัญหากับเครื่องอ่านดิสก์ 
ให้ลองปิดและเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
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x การรวมตัวของไอน้ำ

% ความชื้นภายในกล้องสูง ควรปิดพัก
เครื่อง 1 ชม. (หน้า 135)

% ไม่สามารถเปิดฝาเพราะ ความชื้นสูงเ
กินไป โปรดดึงแผ่นออกทีหลัง (หน้า 135)

x แผ่นดิสก์

 ไม่สามารถบันทึกลงดิสก์เพราะความ
ร้อนสูงเกิน

 ไม่สามารถเปิดฝาเพราะความร้อนสูง
เกินไป โปรดรอสักครู่

 Z ไม่สามารถทําการบันทึกบนแผ่นดิสก์
• เกิดปัญหากับแผ่นดิสก์ทำให้ไม่สามารถ
ใช้งานแผ่นดิสก์ได้

 พื้นที่สําหรับมูวี่บนดิสก์เต็ม 
ไม่สามารถบันทึกมูวี่

• ลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 86)

 จํานวนซีนภาพบนแผ่นดิสก์เต็มอัตรา
แล้ว

• ลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 86)

 Z ไม่สามารถบันทึกเพราะแผ่นดิสก์เต็ม
• ลบซีนภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 86)

 ไม่สามารถบันทึกมูวี่
• ไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เนื่องจากข้อจำกัดของแผ่นดิสก์ แต่ท่าน
ยังสามารถบันทึกภาพนิ่งได้

 ไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งลงแผ่นดิสก์
• ไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งเนื่องจาก
ข้อจำกัดของแผ่นดิสก์ แต่ท่านยัง
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

ไม่สามารถแสดงภาพ
• ท่านพยายามเล่นแผ่นดิสก์ที่ทำงานร่วม
กับกล้องถ่ายวิดีโอของท่านไม่ได้

 Z ดิสก์ผ่านขั้นสุดท้ายไปแล้ว ไม่
สามารถบันทึกลงบนดิสก์ได้อีก

• แผ่น DVD-R ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้วจะ
ไม่สามารถบันทึกได้อีก ให้ใช้แผ่นดิสก์
แผ่นใหม่

 Z ต้องทําการเปิดแผ่นดิสก์ก่อน
• หากต้องการบันทึกบนแผ่น DVD-RW 

(โหมด VIDEO) ที่ผ่านการปิดแผ่นแล้ว 
ให้ทำการเปิดแผ่นเสียก่อน (หน้า 59)

ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพบน 
DVD+RW

บันทึกภาพเคลื่อนไหวในแบบ 16:9 
ฟอร์แมตเพื่อเซ็ตค่า (หน้า 60)

บันทึกภาพเคลื่อนไหวในแบบ 4:3 
ฟอร์แมตเพื่อเซ็ตค่า (หน้า 60)

 ใส่แผ่นดิสก์หรือเปลี่ยนมีเดียภาพนิ่งเ
ป็น Memory Stick (หน้า 25, 33, 39)

แผ่นดิสก์นี้ไม่สามารถ ใช้งานร่วมกันได้

ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืน โปรดฟอร์แมตดิสก์

 Z มีความผิดพลาดกับดิสก์ โปรดดึง
แผ่นดิสก์ออก

• แผ่นดิสก์ที่ใส่เข้าไปไม่สามารถทำงาน
ร่วมกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่านได้ 
กล้องถ่ายวิดีโอไม่สามารถตรวจสอบ
แผ่นดิสก์ได้เพราะปัญหาบางอย่างเช่น 
รอยขีดข่วน หรือการตั้งค่าเกี่ยวกับแผ่น
ดิสก์ไม่ถูกต้อง

 Z มีความผิดพลาดกับดิสก์ เพราะ
เป็นรูปแบบที่ไม่สนับสนุน

• แผ่นดิสก์ถูกบันทึกด้วยรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจากรูปแบบของกล้องถ่ายวิดีโอของ
ท่าน ท่านอาจสามารถใช้งานแผ่นดิสก์ 
(DVD-RW/DVD+RW เท่านั้น) บน
กล้องถ่ายวิดีโอได้ หากทำการฟอร์แมต
แผ่นใหม่ (หน้า 60)

ข้อมูลไม่ถูกต้อง
• เกิดปัญหาระหว่างการอ่านหรือเขียน
แผ่นดิสก์

มีความผิดพลาดในการอ่านข้อมูล
• เกิดปัญหาระหว่างการอ่านหรือเขียน
แผ่นดิสก์
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ตัวแสดงเตือนและข้อความเตือน (ต่อ)

x “Memory Stick Duo”

 ใส่ Memory Stick อีกครั้ง
• ลองใส่แผ่น “Memory Stick Duo” ใหม่ 
หากตัวแสดงยังคงกระพริบ อาจแสดงว่าแผ่น 
“Memory Stick Duo” เสีย ให้ทดลองโดย
ใช้ผ่น “Memory Stick Duo” แผ่นอื่นด้วย

นี่เป็น Memory Stick ชนิดอ่านได้อย่างเดียว
• ใช้แผ่น “Memory Stick Duo” ชนิดที่
สามารถบันทึกได้

 Memory Stick ชนิดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้
• แผ่น “Memory Stick Duo” เป็นชนิดที่
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายวิดีโอ
ของท่านได้ (หน้า 131)

 ไม่ได้ฟอร์แมต Memory Stick อย่าง
ถูกต้อง

• ตรวจสอบฟอร์แมต จากนั้นทำการ
ฟอร์แมต “Memory Stick Duo” ด้วย
กล้องถ่ายวิดีโอของท่านหากจำเป็น 
(หน้า 76, 131)

ไม่สามารถบันทึก Memory Stick เต็ม

• ลบภาพที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 85)

ไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งบน Memory 
Stick (หน้า 131)

 - Memory Stick ถูกล็อค 
เช็คแถบป้องกัน (หน้า 131)

เล่นไม่ได้ ใส่ Memory Stick 
ใหม่อีกครั้ง (หน้า 27)

บันทึกไม่ได้ ใส่ Memory Stick 
ใหม่อีกครั้ง (หน้า 27)

ยกเลิกการทํางานเพราะมีการดึง 
Memory Stick ออก

แฟ้มของ Memory Stick เต็ม
• ท่านไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เกินกว่า 

999MSDCF และท่านไม่สามารถสร้าง
หรือลบโฟลเดอร์ ที่สร้างขึ้นด้วย
กล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

• ท่านต้องทำการฟอร์แมตแผ่น “Memory 
Stick Duo” (หน้า 76) หรือลบแผ่นด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

อย่าดึง Memory Stick ออกระหว่าง
เขียน

 ใส่ Memory Stick หรือเปลี่ยนมีเดีย
ภาพนิ่งเป็น DVD (หน้า 27, 33, 39)

x เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน 
PictBridge

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง
• ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง จากนั้น
ถอดสาย USB (จัดมาให้) และต่อกลับ
เข้าไปใหม่

ไม่ได้ต่อกับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน 
PictBridge

• ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง จากนั้น
ถอดสาย USB (จัดมาให้) และต่อกลับ
เข้าไปใหม่

มีข้อผิดพลาด ยกเลิกการทํางาน
• ตรวจสอบเครื่องพิมพ์

ไม่สามารถพิมพ์ได้ เช็คเครื่องพิมพ์
• ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง จากนั้น
ถอดสาย USB (จัดมาให้) และต่อกลับ
เข้าไปใหม่

x ไฟแฟลช

กําลังชาร์จไฟ... ไม่สามารถบันทึก
ภาพนิ่งได้

• ท่านพยายามบันทกึภาพนิ่งในขณะกำลัง
ชาร์จไฟแฟลช

ชาร์จไฟแฟลชไม่ได้ ไม่พร้อมใช้งาน
• หยุดการชาร์จไฟเนื่องจากเกิดปัญหากับ
ไฟแฟลช
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x Easy Handycam

ไม่สามารถเริ่มใช้ Easy Handycam 
(หน้า 30)

ไม่สามารถยกเลิก Easy Handycam 
(หน้า 30)

ไม่สามารถเริ่มใช้ Easy Handycam 
ขณะต่อกับ USB (หน้า 30)

ไม่สามารถยกเลิก Easy Handycam 
ขณะต่อกับ USB (หน้า 30)

ใช้งานไม่ได้ขณะใช้ Easy Handycam 
(หน้า 30)

ไม่สามารถบันทึกในโหมดการทํางาน 
Easy Handycam (หน้า 30)

• แผ่น DVD+RW ผ่านการปิดแผ่นแล้ว 
ให้ดำเนินการเพื่อทำให้แผ่นดิสก์สามารถ
บันทึกซีนภาพเพิ่มได้อีก (หน้า 59)

x อื่นๆ

E โปรดต่อสายเครื่องแปลงไฟ AC

• ท่านพยายามปิดแผ่นหรือฟอร์แมตแผ่น
ดิสก์ หรือทำการเปิดแผ่นเพื่อให้สามารถ
บนัทกึเพ่ิมไดอี้กในขณะทีแ่บตเตอรีเ่หลอื
พลังไฟอยู่น้อย ให้ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ 
AC เป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกัน
แบตเตอรี่หมดระหว่างการดำเนินการ
ดังกล่าว

ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC เครื่องใหม่หรือ
ลองต่อใหม่อีกครั้ง

เพลย์ลิสต์เต็ม

• ท่านไม่สามารถสร้างเพลย์ลิสต์ที่มีซีน
ภาพเกิน 999 ซีน

• มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอบนแผ่นดิสก์หรือ 
“Memory Stick Duo”

แบ่งแยกไม่ได้

• ท่านไม่สามารถแบ่งภาพนิ่งที่ได้แผลง
เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วด้วย 

• ท่านไม่สามารถแบ่งภาพเคลื่อนไหวที่มี
ขนาดสั้นมาก

ข้อมูลได้รับการปกป้อง

• แผ่นดิสก์ผ่นการป้องกันแผ่นด้วย
อุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถทำสำเนา

• ท่านไม่สามารถคัดลอกซีนภาพที่
ประกอบด้วยสัญญาณป้องกันคัดลอก

หน่วยความจําไม่พอ (หน้า 83, 84)

ไม่สามารถคัดลอกไฟล์ (หน้า 83, 84)

ไม่สามารถเลือกไฟล์เพิ่มอีก (หน้า 83, 
84)

ฝาครอบดิสก์เปิดโดยบังเอิญ เปิดเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง

กําลังกู้ข้อมูล  อย่าทําให้กล้องสะเทือน

• กล้องถ่ายวิดีโอพยายามกู้ข้อมูลคืนโดย
อัตโนมัติหากกระบวนการเขียนข้อมูลไม่
ถูกต้อง

ไม่สามารถกูข้อ้มลูบนแผน่ดสิกก์ลับคนืมา

• มีความผิดพลาดในการเขียนข้อมูลลง
แผ่นดิสก์ กล้องถ่ายวิดีโอพยายามกู้
ข้อมูลคืนแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
สำเร็จ

โปรดรอสักครู่

• ข้อความปรากฏขึ้นหากกระบวนการนำ
แผ่นดิสก์ออกต้องใช้เวลาสักครู่ ให้
ปล่อยกล้องถ่ายวิดีโอทิ้งไว้ประมาณ 10 
นาทีและระวังอย่างให้กล้องถ่ายวิดีโอ
สั่นสะเทือน

อาจเกิดปัญหากับแผ่นดิสก์

• เกิดปัญหากับกระบวนการนำแผ่นดิสก์
ออก ซึ่งอาจเป็นปัญหาของแผ่นดิสก์เอง
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ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้กล้องถ่ายวิดีโอในต่างประเทศ
แหล่งจ่ายไฟ
ท่านสามารถใช้กล้องถ่ายวิดีโอในประเทศ/
พื้นที่ใดก็ได้ที่สามารถใช้อุปกรณ์แปลงไฟ 
AC ที่จัดมาให้พร้อมกล้องถ่ายวิดีโอด้วย
กำลังไฟระหว่าง 100 V ถึง 240 V AC, 
50/60 Hz

ระบบสีของ TV
กล้องถ่ายวิดีโอนี้เป็นระบบ PAL หากท่าน
ต้องการรับชมภาพที่เล่นทางจอทีวีจะต้องใช้
ทีวีระบบ PAL (โปรดดูรายการด้านล่าง) ที่มี
ช่องต่อรับสัญญาณ AUDIO/VIDEO

ระบบ ใช้ในประเทศ

PAL

ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, 
เบลเยียม, จีน, สาธารณรัฐเชค, 
เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เยอรมัน, 
ฮอลแลนด์, ฮ่องกง, ฮังการี, 
อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, 
นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, 
โปรตุเกส, สิงคโปร์, สาธารณรัฐ
สโลวาค, สเปน, สวีเดน, 
สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, 
สหราชอาณาจักร, ฯลฯ

PAL - M บราซิล
PAL - N อาร์เจนติน่า, ปารากวัย, อุรุกวัย

NTSC

หมู่เกาะบาฮามา, โบลิเวีย, 
แคนาดา, อเมริกากลาง, ชิลี, 
โคลัมเบีย, เอกวาดอร์, กายาน่า, 
จาไมก้า, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เม็กซิโก, 
เปรู, สุรินาม, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, 
สหรัฐอเมริกา, เวเนซูเอล่า, ฯลฯ

SECAM
บัลกาเลีย, ฝรั่งเศส, กัยอาน่า, 
อิหร่าน, อิรัก, โมนาโค, รัสเซีย, 
ยูเครน, ฯลฯ
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การตั้งเวลาท้องถิ่น
ท่านสามารถตั้งเวลาท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งค่าความแตกต่างของเวลาเมื่อใช้
กล้องถ่ายวิดีโอในต่างประเทศ โดยให้ตั้งค่า [เซ็ตพื้นที่] และ [เวลาหน้าร้อน] ใน  เวลา/
LANGU. (หน้า 24)

ส่วนต่างเวลาทั่วโลก

รหัส
พื้นที่

ความ
แตกต่างของ
เขตเวลา

การตั้งค่าพื้นที่

1 GMT ลิสบอน, ลอนดอน
2 +01:00 เบอร์ลิน, ปารีส
3 +02:00 เฮลซิงกิ, ไคโร
4 +03:00 มอสโคว์, ไนโรบี
5 +03:30 เตหะราน
6 +04:00 อาบูดาบี, บากู
7 +04:30 คาบูล
8 +05:00 การาจี, อิสลามาบัด
9 +05:30 กัลกัตตา, นิวเดลี
10 +06:00 อัลมาตี, ธากา
11 +06:30 ย่างกุ้ง
12 +07:00 กรุงเทพ, จาการ์ต้า
13 +08:00 ฮ่องกง, สิงคโปร์
14 +09:00 โซล, โตเกียว
15 +09:30 อะดีเลด, ดาร์วิน
16 +10:00 เมลเบอร์น, ซิดนีย์
17 +11:00 เกาะโซโลมอน
18 +12:00 ฟิจิ, เวลลิงตัน
19 -12:00 เอนิเวทอก, คาจาเลียน

รหัส
พื้นที่

ความ
แตกต่างของ
เขตเวลา

การตั้งค่าพื้นที่

20 -11:00 เกาะมิดเวย์, ซาเมา
21 -10:00 ฮาวาย
22 -09:00 อลาสกา
23 -08:00 ลอสแองเจลิส, ทิจัวนา
24 -07:00 เดนเวอร์, อาริโซนา
25 -06:00 ชิคาโก, เม็กซิโกซิตี้
26 -05:00 นิวยอร์ค, โบโกตา
27 -04:00 ซานติอาโก
28 -03:30 เซนต์จอห์น
29 -03:00 บราซิเลีย, มอนเตวิเดโอ
30 -02:00 เฟอร์นานโด เดอ โนรอนฮา
31 -01:00 อาโซเร
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รายละเอียดของแผ่นดิสก์

โปรดดูรายละเอียดแผ่นดิสก์ที่สามารถ
ใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่านที่หน้า 
12

หมายเหตุการใช้งาน
• ถือแผ่นดิสก์โดยจับที่บริเวณขอบแผ่น
พร้อมพยุงที่ ช่องตรงกลางเบาๆ อย่า
สัมผัสที่ผิวหน้าด้านบันทึก (ด้านตรงข้าม
กับด้านที่มีการพิมพ์เมือใช้แผ่นดิสก์ด้าน
เดียว) ของแผ่นดิสก์

• ก่อนถ่ายภาพ จะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าได้
เช็ดฝุ่นและรอยนิ้วมือออกจากแผ่นดิสก์
ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดที่จัดมาให้
พร้อมกล้องถ่ายวิดีโอ ไม่เช่นนั้นท่านอาจ
ไม่สามารถบันทึกหรือเล่นได้ตามปกติใน
บางสถานะการณ์ที่ใช้แผ่นดิสก์นั้น

• เมื่อใส่แผ่นดิสก์ในกล้องถ่ายวิดีโอ ให้กด
แผ่นให้แน่นจนคลิ้กเข้าที่ หากปรากฏ
ข้อความ [C:13:ss] ขึ้นบนจอภาพ LCD 
ให้เปิดฝาช่องใส่ดิสก์และใส่แผ่นดิสก์อีก
ครั้ง

• อย่าติดวัสดุใดๆ ที่เป็นกาว เช่น สติกเกอร์ 
บนผิวหน้าของแผ่นดิสก์ เพราะอาจเป็น
สาเหตุให้แผ่นหมุนอย่างผิดปกติ และ
ทำให้แผ่นดิสก์หรือกล้องถ่ายวิดีโอ
เสียหายได้

การดูแลและรักษาแผ่นดิสก์
• รักษาแผ่นดิสก์ให้สะอาด ไม่เช่นนั้นจะ
ทำให้คุณภาพของเสียงและภาพที่
แสดงออกมาด้อยลงไป

• ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยผ้าเช็ดทำ
ความสะอาดที่จัดมาให้ โดยเช็ดจากกลาง
แผ่นออกมาสำหรับรอยเปื้อนสกปรก ให้
เช็ดแผ่นดิสก์ด้วยผ้าชุบน้ำบิดให้หมาด
จากนั้นเช็ดคราบน้ำด้วยผ้านุ่มแห้ง อย่าใช้
สารที่เป็นตัวทำละลาย เช่น เบนซินน้ำยา
ทำความสะอาดสำหรับไวนิล LP หรือ
สเปรย์ต้านการสถิตย์ เพราะอาจทำให้แผ่น
ดิสก์ผิดปกติได้

• อย่าให้แผ่นดิสก์ถูกแสงแดดส่องตรง หรือ
ทิ้งไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง

• เมื่อพกพาหรือเก็บแผ่นดิสก์ ให้ใส่แผ่นไว้
ในกล่อง

• ทา่นสามารถเขยีนขอ้ความหรอืเครือ่งหมาย
บนแผ่นดิสก์แบบด้านเดียวได้เฉพาะบน
ด้านที่มีการพิมพ์ โดยใช้ปากกาหัว
สักหลาดด้วยหมึกชนิดน้ำมัน และอย่า
สัมผัสถูกหมึกจนกว่าจะแห้ง ไม่ควรทำให้
แผ่นดิสก์ร้อน หรือใช้เครื่องมือปลายแหลม 
เช่น ปากกาลูกลื่น อย่าทำให้ผิวหน้าของ
แผ่นดิสก์แห้งด้วยความร้อน และห้ามเขียน
ข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆ บนแผ่นดิสก์
แบบสองด้าน
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รายละเอียดของ “Memory Stick” (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/DVD755E)
แผ่น “Memory Stick” เป็นสื่อ IC บันทึก
ข้อมูลที่มีน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กและยัง
สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นฟล็อปปี้
ดิสก์ ท่านสามารถใช้แผ่น “Memory Stick 
Duo” ซึ่งมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่น 
“Memory Stick” มาตรฐานเท่านั้นกับ
กล้องถ่ายวิดีโอ อย่างไรก็ตามไม่รับประกัน
การใช้งานแผ่น “Memory Stick Duo” ทุก
ประเภทตามรายการในตารางกับกล้องถ่าย
วิดีโอของท่าน

ชนิดของ “Memory Stick” การบันทึก
/เล่น

“Memory Stick” 
(ไม่มี MagicGate)

–

“Memory Stick Duo” *1 
(ไม่มี MagicGate) a

“MagicGate Memory Stick” –

“Memory Stick Duo”*1 
(มี MagicGate) a*2*3

“MagicGate Memory Stick 
Duo”*1 a*3

“Memory Stick PRO” –

“Memory Stick PRO Duo”*1 a*2*3

*1 แผ่น “Memory Stick Duo” มีขนาดประมาณ
ครึ่งหนึ่งของแผ่น “Memory Stick” มาตรฐาน

*2 แผ่น “Memory Stick” ประเภทต่างๆ สนับสนุน
การโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูง ความเร็วของการ
โอนถ่ายข้อมูลจะแตกต่างไปตามอุปกรณ์ที่ใช้

*3 “MagicGate” เป็นเทคโนโลยีการป้องกัน
ลิขสิทธิ์ที่บันทึกและโอนข้อมูลด้วยการเข้ารหัส 
โปรดสังเกตว่าจะไม่สามารถบันทึกหรือเล่น
ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี “MagicGate” บน
กล้องถ่ายวิดีโอเครื่องนี้ได้

• รูปแบบภาพนิ่ง: กล้องถ่ายวิดีโอจะบีบข้อมูลและ
บันทึกในรูปแบบ JPEG (Joint Photographic 
Experts Group) โดยมีนามสกุลไฟล์เป็น “.JPG”

• ชื่อไฟล์ของภาพนิ่ง:
– 101-0001: ชื่อไฟล์นี้จะปรากฏบนจอภาพของ
กล้องถ่ายวิดีโอ

– DSC00001.JPG: ชื่อไฟล์นี้จะปรากฏบน
จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

• ไม่รับประกันการใช้แผ่น “Memory Stick Duo” 
ที่ฟอร์แมตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์(ระบบ
ปฏิบัติการ Windows OS/Mac OS) กับกล้องถ่าย
วิดีโอของท่าน

• ความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลอาจแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับแผ่น “Memory Stick” และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกับแผ่น “Memory 
Stick” ที่ท่านใช้

รายละเอียดของแผ่น “Memory 
Stick Duo” ที่มีแถบป้องกันบันทึก
ท่านสามารถป้องกันการลบภาพโดยบังเอิญ
ได้โดยเลื่อนแถบป้องกันบันทึกบนแผ่น 
“Memory Stick Duo” ด้วยวัตถุที่มีลักษณะ
แหลมเล็กไปที่ตำแหน่งป้องกันบันทึก

ข้อสังเกตในการใช้งาน
ข้อมูลภาพอาจเสียหายได้ในกรณีต่อไปนี้ซึ่ง
จะไม่มีการชดเชยความเสียหายต่อข้อมูล
ภาพไม่ว่าในกรณีใดๆ
• หากท่านนำแผ่น “Memory Stick Duo” ออก, 
ปิดกล้องถ่ายวิดีโอหรือถอดก้อนแบตเตอรี่เพื่อ
เปลี่ยนใหม่ในขณะที่กล้องถ่ายวิดีโอกำลังอ่าน
หรือเขียนไฟล์ภาพบนแผ่น “Memory Stick 
Duo” (ในขณะที่ไฟ ACCESS สว่างหรือกะพริบ)

• หากท่านใช้แผ่น “Memory Stick Duo” ใกล้
แม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลที่สำคัญลงบน
ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

x การดูแลรักษา “Memory Stick”
โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เสมอเมื่อใช้
แผ่น “Memory Stick Duo”
• เมื่อเขียนข้อความลงบนบริเวณใส่ข้อความของ
แผ่น “Memory Stick Duo” ระวังอย่ากดแรงจน
เกินไป

• อย่าติดฉลากหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันบนแผ่น 
“Memory Stick Duo” หรือบนตัวแปลงแผ่น 
Memory Stick Duo

• เมื่อพกพาหรือเก็บแผ่น “Memory Stick Duo” 
ให้ใส่ไว้ในกล่องสำหรับบรรจุ

• อย่าจับหรือให้วัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสถูกขั้วต่อ
สัญญาณ

• อย่าดัดแผ่น “Memory Stick Duo” ให้โค้งงอ, 
ทำแผ่นตกหรือให้แผ่นถูกกระแทก

• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงแผ่น 
“Memory Stick Duo”

• อย่าใหแ้ผ่น “Memory Stick Duo” เปียกน้ำ
• ระมัดระวังในการเก็บแผ่น “Memory Stick Duo” 
ให้พ้นจากเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากอาจเด็กอาจได้รับ
อันตรายจากการกลืนแผ่น เข้าไป

• อย่าใส่วัตถุอื่นใดที่ไม่ใช่แผ่น “Memory Stick 
Duo” ลงในช่องต่อ Memory Stick Duo 
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
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รายละเอียดของ “Memory Stick” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) 
(ต่อ)

x สถานที่ใช้งาน
อย่าใช้หรือเก็บแผ่น “Memory Stick Duo” 
ในบริเวณต่อไปนี้:
• วางในที่ที่มีความร้อนสูง เช่น ในรถที่จอด
กลางแจ้งในฤดูร้อน

• วางในที่ที่ถูกแสงแดดส่องโดยตรง
• วางในที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีการกัดกร่อนจาก
ก๊าซ

x ข้อสังเกตในการใช้ตัวแปลงแผ่น 
Memory Stick Duo

ท่านสามารถใช้แผ่น “Memory Stick Duo” 
กับอุปกรณ์ “Memory Stick” มาตรฐานได้ 
เมื่อใส่แผ่นลงในตัวแปลง Memory Stick 
Duo
• เมื่อใช้แผ่น “Memory Stick Duo” กับอุปกรณ์ที่
ใช้ร่วมกับแผ่น “Memory Stick” ได้ ให้แน่ใจว่า
ได้ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” ไว้ในตัวแปลง
แผ่น Memory Stick Duo แล้ว

• เมื่อใส่แผ่น “Memory Stick Duo” ในตัวแปลง
แผ่น Memory Stick Duo ตรวจดูทิศทางการ
ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” ในตัวแปลงแผ่น
ให้ถูกต้องจากนั้นใส่เข้าไปจนสุด การใส่แผ่นที่
ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ใน
ลักษณะเดียวกัน หากท่านฝืนใส่แผ่น “Memory 
Stick Duo” ผิดทิศทางลงในช่องต่อ Memory 
Stick Duo อาจทำให้เกิดความเสียหายกับช่อง
ต่อ Memory Stick Duo ได้เช่นกัน

• อย่าใส่ตัวแปลงแผ่น Memory Stick Duo ที่ไม่
มีแผ่น “Memory Stick Duo” เข้าไปในอุปกรณ์
ที่ใช้ได้กับแผ่น เพราะอาจทำให้เกิดความผิด
ปรกติได้

x ข้อสังเกตในการใช้แผ่น “Memory 
Stick PRO Duo”

• สามารถใช้แผ่น “Memory Stick PRO Duo” 
ที่มีความจุสูงสุดถึง 2 GB กับกล้องถ่ายวิดีโอ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลที่ทำงาน
ร่วมกันได้
• ข้อมูลของไฟล์ภาพที่บันทึกในแผ่น “Memory 

Stick Duo” ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอจะตรงกับ
มาตรฐานสากลของระบบไฟล์ Design rule for 
Camera File system ที่คิดค้นโดยองค์กร 
JEITA (Japan Electronics and Information 
Teconology Industries Association)

• ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของท่านจะไม่สามารถเล่น
ภาพนิ่งที่บันทึกจากอุปกรณ์อื่น (DCR-TRV900E 
หรือ DSC-D700/D770) ที่ไม่ตรงกับมาตรฐาน
สากล (รุ่นเหล่านี้อาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ)

• หากท่านไม่สามารถใช้แผ่น “Memory Stick 
Duo” ที่ได้ใช้กับอุปกรณ์อื่น ให้ทำการฟอร์แมต
ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอเครื่องนี้ (หน้า 76) โปรด
สังเกตว่าการฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดใน
แผ่น “Memory Stick Duo” ออกไป

• ท่านอาจไม่สามารถรับชมภาพด้วยกล้องถ่าย
วิดีโอได้ในกรณีต่อไปนี้:
– เมื่อเล่นภาพที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

– เมื่อเล่นภาพที่บันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์อื่น



133

ข
้อม
ูล
เพ
ิ่ม
เต
ิม

รายละเอียดของก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM”

กล้องถ่ายวิดีโอเครื่องนี้สามารถใช้งานร่วม
กับก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” (รุ่น P) 
ท่านสามารถใช้กล้องตัวนี้ได้กับแบตเตอรี่ 
“InfoLITHIUM” เท่านั้น โดยก้อนแบตเตอรี่ 
“InfoLITHIUM” รุ่น P จะมีสัญลักษณ์ 

 ปรากฏอยู่

ก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” 
คืออะไร?
ก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” คือก้อน
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออนที่มฟีังก์ชั่น
สำหรับทำการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่สัมพันธ์
กับสภาพการทำงานระหว่างกล้องถ่ายวิดีโอ
และอุปกรณ์แปลงไฟ AC/เครื่องชาร์จไฟ 
(อุปกรณ์เสริม) ก้อนแบตเตอรี่ 
“InfoLITHIUM” จะคำนวนการใช้กำลังไฟ
ตามสภาพการทำงานของกล้องถ่ายวิดีโอ
และแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่เป็น 
หน่วยนาที

การชาร์จก้อนแบตเตอรี่
• โปรดแน่ใจว่าได้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่ก่อนเริ่ม
ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ

• ขอแนะนำให้ทำการชาร์จไฟที่อุณหภูมิระหว่าง 
10˚C ถึง 30˚C จนกระทั่งไฟ CHG (ชาร์จ) 
ดับไป หากท่านชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ
นอกเหนือจากที่กำหนด อาจไม่สามารถชาร์จไฟ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• หลังจากทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้ถอดสายไฟออกจากช่องต่อ DC IN 
บนกล้องถ่ายวิดีโอหรือถอดก้อน แบตเตอรี่ออก

การใช้ก้อนแบตเตอรี่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงภายใต้
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ 10˚C หรือต่ำกว่า 
ดังนั้นเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่จึงลดลง 
ในกรณีข้างต้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
เพ่ือยืดเวลาการใช้งานก้อนแบตเตอรี่
– ใสก้่อนแบตเตอรีไ่วใ้นกระเปา๋เพือ่ทำใหอุ่้นและ
ใส่ในกล้องถ่ายวิดีโอทันทีก่อนที่ท่านจะเริ่ม
ถ่ายภาพ

– ใช้ก้อนแบตเตอรี่ความจุสูง: NP-FP71/NP-
FP90

• การใช้จอภาพ LCD หรือเล่นภาพ, กรอภาพ
เดินหน้าหรือย้อนกลับบ่อยครั้งจะใช้พลังงานจาก
ก้อนแบตเตอรี่มากและทำให้พลังไฟหมดเร็ว 
ในกรณีดังกล่าวขอแนะนำให้ใช้ก้อนแบตเตอรี
ความจุสูง: NP-FP71/NP-FP90

• ควรตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) เมื่อไม่
ได้ถ่ายภาพหรือเล่นภาพ เพราะกล้องถ่ายวิดีโอ
ยังใช้กำลังไฟของก้อนแบตเตอรี่แม้ขณะอยู่ใน
โหมดเตรียมพร้อมหรือหยุดเล่นชั่วคราว

• ควรมีแบตเตอรี่สำรองนานประมาณ 2 หรือ 3 
เท่าของเวลาที่ท่านคาดว่าจะบันทึกจริง และ
ทำการทดสอบการบันทึกลงบนแผ่น DVD-RW/
DVD+RW ก่อนบันทึกภาพจริง

• อย่าให้ก้อนแบตเตอรี่ถูกน้ำเพราะก้อนแบตเตอรี่
ไม่สามารถกันน้ำได้

ตัวแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่
• หากกำลังไฟหมดลงในขณะที่ตัวแสดงกำลังไฟ
ที่เหลือของแบตเตอรี่แสดงว่ายังพอมีกำลังไฟ
เหลืออยู่ ให้ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่อีกครั้งเพื่อให้
ตัวแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่แสดงเวลา
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามโปรดสังเกตว่าใน
บางครั้งตัวแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่อาจ
ไม่สามารถแสดงเวลาได้อย่างถูกต้อง

 หากใช้งานภายใต้อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน, 
อยู่ในสถานะการชาร์จไฟเต็ม หรือใช้ก้อน
แบตเตอรี่บ่อยครั้ง ขอแนะนำให้ใช้ตัวแสดงเวลา
ที่เหลือของแบตเตอรี่เพื่อการประมาณเวลาที่
เหลือสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น

• เครื่องหมาย E สำหรับใช้แสดงว่ามีปริมาณ
กำลังไฟต่ำอาจจะกระพริบถึงแม้จะมีกำลังไฟ
เหลืออยู่ประมาณ 20 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพ
การใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก

การเก็บรักษาก้อนแบตเตอรี่
• หากไม่ได้ใช้ก้อนแบตเตอรี่เป็นเวลานาน ให้
ชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่จนเต็มและใช้งานด้วย
กล้องถ่ายวิดีโอปีละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาการทำงาน
ของแบตเตอรี่ การเก็บแบตเตอรี่ให้นำออกจาก
กล้องถ่ายวิดีโอและเก็บไว้ในบริเวณที่แห้งและ
เย็น

• หากต้องการใช้ไฟก้อนแบตเตอรี่กับกล้องถ่าย
วิดีโอจนหมด ให้ตั้ง [ปิดอัตโนมัติ] ในเมนู  
เซ็ต STD ไปที่ [ไม่] และทิ้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้
ในโหมดเตรียมพร้อมบันทึกที่จอ SETUP จน
หมดกำลังไฟ (หน้า 80)
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รายละเอียดของก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM” (ต่อ)

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
• อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีจำกัด ความจุพลัง
ไฟของแบตเตอรี่จะลดลงทีละเล็กละน้อยตาม
จำนวนการใช้งานและเวลาการใช้งาน หากเวลา
ที่สามารถใช้แบตเตอรี่ลดลงไปมาก อาจเป็นไป
ได้ว่าแบตเตอรี่นั้นใกล้จะหมดอายุการใช้งาน 
ในกรณีนี้ขอ แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

• อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับวิธีเก็บรักษา, สภาพการใช้งาน และ
สภาพแวดล้อมของก้อนแบตเตอรี่แต่ละก้อน
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การดูแลรักษาและข้อควรระวัง

การใช้งานและดูแลรักษา
• อย่าใช้งานหรือเก็บกล้องถ่ายวิดีโอและอุปกรณ์
ในบริเวณต่อไปนี้:
– บริเวณที่ร้อนหรือเย็นจัด อย่าทิ้งกล้องไว้ในที่ที่
มีอุณหภูมิสูงกว่า 60˚C เช่น บริเวณที่แสงแดด
ส่อง, อยู่ใกล้เครื่องทำความร้อนหรือในรถที่
จอดกลางแดด เพราะกล้องถ่ายวิดีโออาจผิดป
กติหรือมีรูปทรงผิดไป

– ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูงหรือมีกลไกที่
สั่นสะเทือนเพราะกล้องถ่ายวิดีโออาจผิดปกติได้

– ใกล้คลื่นวิทยุแรงสูงหรือมีการกระจายรังสี
เพราะกล้องถ่ายวิดีโออาจไม่สามารถบันทึกได้
อย่างถูกต้อง

– ใกล้เครื่องรับ AM และอุปกรณ์วิดีโอเนื่องจาก
อาจเกิดการรบกวน

– ชายหาดหรือที่ใดก็ตามที่มีฝุ่นมาก หากเม็ด
ทรายหรือฝุ่นเข้าไปภายในกล้องถ่ายวิดีโออาจ
ทำให้เกิดความผิดปกติ ในบางครั้งความผิด
ปกติอาจรุนแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

– ใกล้หน้าต่างหรือกลางแจ้งเพราะอาจทำให้
จอภาพ LCD, ช่องมองภาพหรือเลนส์ถูก
แสงแดดส่อง ซึ่งทำให้ภายในของช่อง มอง
ภาพหรือจอภาพ LCD เสียหายได้

– บริเวณใดก็ตามที่มีความชื้นสูง
• ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอด้วยไฟ DC 7.2 V (ก้อน
แบตเตอรี่) หรือ DC 8.4 V (อุปกรณ์แปลงไฟ AC)

• สำหรับการใช้ไฟ DC หรือ AC ให้ใช้อุปกรณ์ที่จัด
มาให้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

• อย่าปล่อยให้กล้องถ่ายวิดีโอเปียก เช่น โดนฝน
หรือน้ำทะเล หากกล้องถ่ายวิดีโอเปียกอาจเกิด
ความผิดปกติได้ ซึ่งในบางครั้งความผิดปกติอาจ
รุนแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

• หากมีวัตถุของแข็งหรือของเหลวเข้าไปภายใน
เครื่องให้ถอดปลั๊กกล้องถ่ายวิดีโอและนำ
กล้องถ่ายวิดีโอไปตรวจสอบสภาพที่ร้านตัวแทน
จำหน่ายสินค้า Sony ก่อนใช้งานต่อไป

• หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายที่รุนแรง, การถอด
ประกอบ, การดัดแปลง, การกระทบกระแทกอย่าง
กระทันหันหรือการกระแทกอย่างเช่นการตีอย่าง
แรง, ทำหล่น หรือเหยียบลงบนผลิตภัณฑ์ ควร
ระมัดระวังส่วนเลนส์เป็นพิเศษ

• ควรตั้งสวิตช์ POWER ไปที่ OFF (CHG) เสมอ
เมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ

• อย่าห่อกล้องถ่ายวิดีโอด้วยวัสดุ เช่น ผ้าเช็ดตัว 
ในขณะใช้งานเพราะอาจทำให้เกิดความร้อนขึ้น
ภายในกล้อง

• อย่าดึงที่สายไฟเมื่อถอดสายไฟหลัก ให้จับที่หัวปลั๊ก
• อย่าทำให้สายไฟหลักเสียหาย เช่นวางของหนัก
ทับสายไฟ

• รักษาขั้วต่อโลหะให้สะอาดอยู่เสมอ

• เก็บรีโมทควบคุมและแบตเตอรี่แผ่นแบนกลมให้
ไกลจากมือเด็ก หากเกิดอุบัติเหตุเช่นเด็กกลืนก้อน
แบตเตอรี่เข้าไปให้นำส่งแพทย์ทันที (สำหรับรุ่น 
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)

• หากก้อนแบตเตอรี่มีของเหลวรั่วออกมา
– ปรึกษาศูนย์บริการ Sony ใกล้บ้านท่าน
– หากของเหลวสัมผัสถูกผิวหนัง ให้รีบเช็ดออก
– หากของเหลวเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด
ปริมาณมากๆ และรีบปรึกษาแพทย์

x เมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอเป็น
เวลานาน

• ให้เปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องทำงานโดยการ
เล่นแผ่นดิสก์หรือทำการบันทึกนานประมาณ 3 
นาทีเป็นครั้งคราว

• นำแผ่นดิสก์ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอ
• ใช้ก้อนแบตเตอรี่จนหมดพลังไฟก่อนนำไปเก็บ

การรวมตัวของไอน้ำ
หากท่านนำกล้องถ่ายวิดีโอจากบริเวณที่มี
อากาศเย็นสู่บริเวณที่อุ่นกว่าในทันที อาจเกิด
การรวมตัวของไอน้ำขึ้นภายในกล้องบริเวณ
ผิวแผ่นดิสก์หรือที่เลนส์ ซึ่งอาจทำให้
กล้องถ่ายวิดีโอเสียหายหรือทำงานผิดปกติ
ได้ กรณีที่เกิดไอน้ำขึ้น ภายในกล้องถ่ายวิดีโอ 
ข้อความ [% ความชื้นภายในกล้องสูงควรปิด
พักเครื่อง 1 ชม.] หรือ [% ไม่สามารถเปิด
ฝาเพราะความชื้นสูงเกินไป โปรดรอสักครู่] 
จะปรากฏขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีไอน้ำเกาะอยู่
ที่เลนส์จะไม่ปรากฏตัวแสดงขึ้น

x หากเกิดการรวมตัวของไอน้ำ
ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและวางทิ้งไว้ประมาณ 
1 ชั่วโมง

x ข้อสังเกตของการเกิดไอน้ำ
ไอน้ำอาจรวมตัวขึ้นเมื่อท่านนำกล้องถ่าย
วิดีโอจากบริเวณที่เย็นมายังที่ที่อุ่นกว่า (หรือ
กลับกัน) หรือเมื่อท่านใช้กล้องถ่ายวิดีโอ ใน
บริเวณที่มีอากาศชื้นอย่างเช่น:
• นำกล้องถ่ายวิดีโอจากบริเวณลานสกีเข้ามาใน
ห้องที่อุ่นด้วยเครื่องทำความร้อน

• นำกล้องถ่ายวิดีโอจากรถหรือห้องที่เปิดแอร์ออก
ไปสู่อากาศร้อนภายนอก

• ใช้กล้องถ่ายวิดีโอหลังจากมีลมพายุหรือฝน
• ใช้กล้องถ่ายวิดีโอในบริเวณที่มีความร้อนและ
ความชื้นสูง
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x วิธีป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวของ
ไอน้ำ

เมื่อนำกล้องถ่ายวิดีโอจากบริเวณที่เย็นมายัง
ที่ที่อุ่นกว่า ให้เก็บกล้องถ่ายวิดีโอไว้ในถุง
พลาสติกและปิดปากถุงให้แน่น และนำกล้อง
ออกจากถุงเมื่ออุณหภูมิภายในถุงพลาสติก
เท่ากับอุณหภูมิภายนอก (หลังจากผ่านไป
ประมาหนึ่งชั่วโมง)

จอภาพ LCD
• อย่าใช้แรงกดจอภาพ LCD เพราะอาจทำให้
จอภาพเสียหายได้

• หากใช้กล้องถ่ายวิดีโอในบริเวณที่มีอากาศเย็น
อาจเกิดภาพค้างปรากฏบนจอภาพ LCD ซึ่งไม่
ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

• ในขณะที่ใช้กล้องถ่ายวิดีโอ ที่ด้านหลังจอภาพ 
LCD อาจร้อนขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติ
แต่อย่างใด

x การทำความสะอาดจอภาพ LCD
หากมีรอยนิ้วมือหรือฝุ่นทำให้จอภาพ LCD 
สกปรก ให้ใชผ้าทำความสะอาด (จัดมาให้) 
เพื่อเช็ดจอภาพ LCD
เมื่อใช้ชุดทำความสะอาดจอภาพ LCD 
(อุปกรณ์เสริม) อย่าใส่น้ำยาทำความสะอาด
บนจอ LCD โดยตรงแต่ให้เทบนกระดาษทำ
ความสะอาด

x การปรับตำแหน่งสัมผัสบนจอภาพ 
LCD (คาลิเบรชั่น)

ปุ่มบนแผงจอสัมผัสอาจทำงานไม่ถูกต้อง 
ซึ่งหากเกิดขึ้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
และขอแนะนำให้ต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับเต้า
จ่ายไฟด้วยอุปกรณ์แปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ในระหว่างการทำงาน

1 เลื่อนสวิตช์ POWER เพื่อเปิดกล้องถ่าย
วิดีโอ จากนั้นกดปุ่ม  PLAY/EDIT

2 ถอดสายเคเบิลต่างๆ ออกจากกล้องถ่าย
วิดีโอ ยกเว้นสายของอุปกรณ์แปลงไฟ AC 
จากนั้นนำแผ่นดิสก์และแผ่น “Memory Stick 
Duo” (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E
/DVD755E) ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอ

3 สัมผัส  t [SETUP] t  เซ็ต 
STD t [คาลิเบรชั่น]

สัมผัสเครื่องหมาย

คาลิเบรชั่น

ยกเลิก

4 สัมผัส “×” ที่ปรากฏบนจอภาพด้วยวัตถุ
บางๆ อย่างเช่นมุมของแผ่น “Memory 
Stick Duo” หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน

 ตำแหน่งของ “×” จะเปลี่ยนไป
 สัมผัส [ยกเลิก] เมื่อต้องการยกเลิก

หากไม่ได้กดถูกจุดที่ถูกต้อง ให้เริ่มปฏิบัติ
ตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้ง

• ระวังอย่าใช้เครื่องมีที่มีลักษณะแหลมคมในการ
ปรับตำแหน่งจอภาพ LCD เพราะการทำเช่นนั้น
อาจทำให้พื้นผิวของจอภาพเสียหายได้

• ท่านไม่สามารถปรับจอภาพ LCD หากมีการหมุน
จอภาพ หรือตั้งจอภาพให้ด้านจอภาพ LCD 
หันออก

การทำความสะอาดตัวเครื่อง
• หากตัวเครื่องมีคราบเปื้อน ให้ทำความสะอาด
ตัวกล้องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ จากนั้นเช็ด 
ด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ

• โปรดหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้เพราะอาจทำให้พื้นผิว
ของกล้องเสียหาย
– การใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์, เบนซิน, 
แอลกอฮอล์, ผ้าเคมี, ยาทากันยุง, 
หรือยาฆ่าแมลง

– ถือกล้องโดยมีสารดังกล่าวเปื้อนมือ
– ทิ้งให้ตัวเครื่องสัมผัสถูกวัตถุที่ทำจากยางหรือ
ไวนิลเป็นเวลานาน
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รายละเอียดของเลนส์หัวอ่าน
• อย่าสัมผัสเลนสที่อยู่ภายในฝาปิดแผ่นดิสก์ 
ให้ปิดฝาปิดเลนส์ไว้ตลอดเวลายกเว้นเมื่อใส่หรือ
นำแผ่นดิสก์ออก เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่น

• เมื่อไม่สามารถใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอได้เพราะ
เลนส์หัวอ่านสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยที่เป่า
ลม (ไม่ได้จัดมาให้) อย่าสัมผัสเลนส์หัวอ่าน
โดยตรงระหว่างทำความสะอาด เพราะอาจทำให้
กล้องถ่ายวิดีโอทำงานผิดปรกติได้

เลนส์หัวอ่าน

เลนส์หัวอ่าน  อธิบายศัพท์ (หน้า 143)

การดูแลและเก็บรักษาเลนส์
• เช็ดทำความสะอาดผิวเลนส์ด้วยผ้านุ่มๆ ในกรณี
ต่อไปนี้:
– เมื่อมีรอยนิ้วมือเปื้อนอยู่บนผิวเลนส์
– ในบริเวณที่อากาศร้อนหรือมีความชื้น
– เมื่อใช้เลนส์ในสภาพอากาศที่มีเกลือเจือปน 
เช่นชายทะเล

• เก็บเลนส์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท และมีฝุ่น
หรือสิ่งสกปรกน้อย

• เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา ควรหมั่นทำความ
สะอาดเลนส์ตามคำแนะนำข้างต้น ขอแนะนำให้
ใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรักษา
กล้องให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นเวลานาน

การชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ
ได้ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
กล้องถา่ยวดีิโอของทา่นมแีบตเตอรีติ่ดต้ังอยู่
ภายในเพื่อจ่ายพลังไฟให้แก่ข้อมูลวันที่, 
เวลา และการตั้งค่าอื่นๆ ถึงแม้ในขณะที่
สวิตช์ POWER อยู่ที่ OFF (CHG) แบตเตอรี่
ภายในกล้องจะถูกชาร์จไฟอยู่ตลอดเวลาที่
ท่านใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ และจะถูกใช้งาน
ไปเมื่อไม่ได้ใชกล้องถ่ายวิดีโอ แบตเตอรี่จะ
หมดพลังไฟเมื่อไม่ใช้กล้องถ่ายวิดีโอนาน
ประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามหาก
แบตเตอรี่ไม่ถูกชาร์จไฟก็จะไม่มีผลต่อการ
ใช้งานอื่นของกล้องถ่ายวิดีโอหากท่านไม่
ต้องการบันทึกวันที่

x ขั้นตอนในการชาร์จไฟ
ต่อกล้องถ่ายวิดีโอของท่านกับเต้าจ่ายไฟ
บนผนังด้วยอุปกรณ์แปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
พร้อมกล้องถ่ายวิดีโอพร้อมกับปิดสวิตช์ 
POWER โดยทิ้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้อย่างน้อย 
24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท
ควบคุม (สำหรับรุ่น DCR-
DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
1 สอดเล็บเข้าไปในช่องพร้อมกับกดแถบเพื่อ
ดึงช่องใส่แบตเตอรี่ออกมา

2 ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่โดยหงายด้าน + ขึ้น
3 ใส่ช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในรีโมท
ควบคุมจนคลิ้กเข้าที่

ช่อง
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คำเตือน
หากไม่ระวังแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ อย่า
ชาร์จไฟ, แยกชิ้นส่วนหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงใน
เปลวไฟ
• รีโมทจะใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบแผ่นกลม 

(CR2025) เท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นที่ไม่
ใช่รุ่น CR2025

• เมื่อแบตเตอรี่ เมื่อพลังไฟของแบตเตอรี่ลิเธียม
อ่อนลง ระยะห่างในการใช้งานรีโมทควบคุมอาจ
ลดลงหรือรีโมทควบคุมอาจไม่สามารถทำงานได้
อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ให้เเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม CR2025 ของ Sony การใช้
แบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ไหม้หรือการระเบิด
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ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ
รูปแบบการบีบอัดข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

MPEG2/JPEG (ภาพนิ่ง)
รูปแบบการบีบอัดข้อมูลเสียง

สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator

สัญญาณวิดีโอ
ระบบสี PAL, มาตรฐาน CCIR

แผ่นดิสก์ที่ใช้ได้
DVD-R/DVD-RW/DVD+RW ขนาด 8 ซม.

รูปแบบบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (โหมด VIDEO),
  DVD-Video Recording 
  (โหมด VR)
DVD+RW: DVD+RW วิดีโอ

ภาพนิ่ง
Exif*1 Ver.2.2

เวลาในการบันทึก/เล่น
HQ: ประมาณ 20 นาที
SP: ประมาณ 30 นาที
LP: ประมาณ 60 นาที

ช่องมองภาพ
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์สี

อุปกรณ์ภาพ
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E
3 มม. (ชนิด 1/6) CCD (Charge Coupled 
Device)
พิกเซลรวมทั้งหมด:
ประมาณ 800 000 พิกเซล
พิกเซลแสดงผล (ภาพเคลื่อนไหว):
ประมาณ 400 000 พิกเซล
พิกเซลแสดงผล (ภาพนิ่ง):
ประมาณ 400 000 พิกเซล
สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
3.27 มม. (ชนิด 1/5.5) CCD (Charge 
Coupled Device)
พิกเซลรวมทั้งหมด:
ประมาณ 1 070 000 พิกเซล
พิกเซลแสดงผล (ภาพเคลื่อนไหว 4:3):
ประมาณ 690 000 พิกเซล
พิกเซลแสดงผล (ภาพเคลื่อนไหว 16:9):
ประมาณ 670 000 พิกเซล
พิกเซลแสดงผล (ภาพนิ่ง 4:3):
ประมาณ 1 000 000 พิกเซล
พิกเซลแสดงผล (ภาพนิ่ง 16:9):
ประมาณ 750 000 พิกเซล

เลนส์
Carl Zeiss Vario-Tessar
เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์: 25 มม.
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E
ออพติคัล: 20 เท่า, ดิจิตอล: 40 เท่า, 800 เท่า
F=1.8-3.1
สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
ออพติคัล: 12 เท่า, ดิจิตอล: 24 เท่า, 800 เท่า
F=1.8-2.5

ความยาวโฟกัส
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E
f=2.3 - 46 มม.
เมื่อแปลงเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งขนาด 35 มม.
สำหรับภาพเคลื่อนไหว:
44 - 880 มม.
สำหรับภาพนิ่ง:
44 - 880 มม.
สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
f=3.0 - 36 มม.
เมื่อแปลงเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งขนาด 35 มม.
สำหรับภาพเคลื่อนไหว:
46 - 628.5 มม. (16:9)*2

48 - 576 มม. (4:3)
สำหรับภาพนิ่ง:
40 - 480 มม. (4:3)
43.6 - 523.2 มม. (16:9)

อุณหภูมิสี
[อัตโนมัติ], [กดปรับ], [ในอาคาร] (3 200 K), 
[กลางแจ้ง] (5 800 K)

การรับแสงขั้นต่ำ
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E
5 1x (lux) (F1.8)
0 1x (lux) (เมื่อใช้ฟังก์ชั่น NightShot plus)*3

สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
7 1x (lux) (F1.8)
0 1x (lux) (เมื่อใช้ฟังก์ชั่น NightShot plus)*3

*1 “Exif” คือรูปแบบไฟล์สำหรับภาพนิ่งที่คิดค้นโดย 
JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association) ไฟล์
รูปแบบนี้สามารถเพิ่มรายละเอียดข้อมูล เช่น 
ข้อมูลการตั้งค่าของกล้องถ่ายวิดีโอ ณ เวลา
ที่ทำการบันทึก

*2 ในโหมด 16:9 ตัวเลขความยาวโฟกัสเป็นตัวเลข
ที่แท้จริงจากการอ่านค่าพิกเซลที่มุมกว้าง

*3 เนื่องจากความมืดทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุ 
แต่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยแสงอินฟราเรด

• ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories
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ข้อมูลจำเพาะ (ต่อ)

ช่องต่อรับ/ส่งสัญญาณ
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/DVD705E
ช่องต่อส่งสัญญาณภาพ/เสียง

ช่องต่อ 10 pin
สัญญาณภาพ: 1 Vp-p, 75 Ω (โอห์ม), 
ไม่สมดุล
สัญญาณลูมิแนนซ์: 1 Vp-p, 75 Ω (โอห์ม), 
ไม่สมดุล
สัญญาณโครมิแนนซ์: 0.3 Vp-p, 75 Ω 
(โอห์ม), ไม่สมดุล
สัญญาณเสียง: 327 mV (ที่ความต้านทาน
ขาออกมากกว่า 47 KΩ (กิโลโอห์ม)), ความ
ต้านทานขาออกน้อยกว่า 2.2 KΩ (กิโลโอห์ม)

สำหรับรุ่น DCR-DVD304E
ช่องต่อรับ/ส่งสัญญาณภาพ/เสียง

ช่องต่อ 10 pin
สัญญาณภาพ: 1 Vp-p, 75 Ω (โอห์ม), 
ไม่สมดุล
สัญญาณลูมิแนนซ์: 1 Vp-p, 75 Ω (โอห์ม), 
ไม่สมดุล
สัญญาณโครมิแนนซ์: 0.3 Vp-p, 75 Ω 
(โอห์ม), ไม่สมดุล
สัญญาณเสียง: 327 mV (ที่ความต้านทาน
ขาออกมากกว่า 47 KΩ (กิโลโอห์ม)), ความ
ต้านทานขาออกน้อยกว่า 2.2 KΩ (กิโลโอห์ม)

ช่องต่อ REMOTE
ช่องต่อสเตอริโอมินิ มินิ (Ø 2.5 มม.)

สำหรับรุ่น DCR-DVD305E/DVD755E
ช่องต่อรับ/ส่งสัญญาณภาพ/เสียง

ช่องต่อ 10 pin
สวิตช์รับ/ส่งอัตโนมัติ
สัญญาณภาพ: 1 Vp-p, 75 Ω (โอห์ม), 
ไม่สมดุล
สัญญาณลูมิแนนซ์: 1 Vp-p, 75 Ω (โอห์ม), 
ไม่สมดุล
สัญญาณโครมิแนนซ์: 0.3 Vp-p, 75 Ω 
(โอห์ม), ไม่สมดุล
สัญญาณเสียง: 327 mV (ที่ความต้านทาน
ขาออกมากกว่า 47 KΩ (กิโลโอห์ม)), ความ
ต้านทานขาเข้ามากกว่า 47 KΩ (กิโลโอห์ม), 
ความต้านทานขาออกน้อยกว่า 2.2 KΩ 
(กิโลโอห์ม)

ช่องต่อ USB
mini-B

ช่องต่อ REMOTE
ช่องต่อสเตอริโอมินิ มินิ (Ø 2.5 มม.)

LCD screen
ภาพ

สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E
6.2 ซม. (ชนิด 2.5)

สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
6.9 ซม. (ชนิด 2.7, อัตราส่วนภาพ 16:9)

จำนวนรวมของจุดภาพ
123 200 (560 × 220)

ทั่วไป
กำลังไฟที่ต้องการ

7.2 V (ก้อนแบตเตอรี่)
8.4 V (อุปกรณ์แปลงไฟ AC)

การกินไฟโดยเฉลี่ย
ระหว่างการบันทึกภาพโดยใช้จอภาพ LCD
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E: 2.7W
สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD705E: 3.4W
สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E: 3.6W
ช่องมองภาพ
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD605E: 2.4W
สำหรับรุ่น DCR-DVD205E/DVD705E: 3.0W
สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E: 3.1W

อุณหภูมิขณะใช้งาน
0˚C ถึง + 40˚C

อุณหภูมิการเก็บรักษา
20°C ถึง + 60°C

ขนาด (โดยประมาณ)
54 × 88 × 129 มม. (กว้าง×สูง×ลึก)

น้ำหนัก (โดยประมาณ)
สำหรับรุ่น DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E
380 กรัม เฉพาะตัวเครื่อง
430 กรัม รวมก้อนแบตเตอรี่
ชาร์จไฟได้รุ่น NP-FP50 และแผ่นดิสก์
สำหรับรุ่น DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E
400 กรัม เฉพาะตัวเครื่อง
460 กรัม รวมก้อนแบตเตอรี่ชาร์จไฟ
ได้รุ่น NP-FP50 และแผ่นดิสก

อุปกรณ์ที่จัดมาให้
ดูที่หน้า 16

อุปกรณ์แปลงไฟ AC รุ่น AC-L25A/L25B
กำลังไฟที่ต้องการ

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
การใช้กระแสไฟ

0.35 - 0.18 A
การใช้กำลังไฟ

18W
ความต่างศักย์ขาออก

DC 8.4V*

อุณหภูมิใช้งาน
0°C ถึง + 40°C

อุณหภูมิในการเก็บรักษา
-20°C ถึง + 60°C
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ข
้อม
ูล
เพ
ิ่ม
เต
ิม

ขนาด (โดยประมาณ)
56 × 31 × 100 มม. (กว้าง×สูง×ลึก) 
ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา

น้ำหนัก (โดยประมาณ)
190 กรัม ไม่รวมสายไฟหลัก

* ดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ที่ฉลากของ
อุปกรณ์แปลงไฟ AC

ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ รุ่น 
NP-FP50
ความต่างศักย์ขาออกสูงสุด

DC8.4V
ความต่างศักย์ขาออก

DC7.2V
ความจุพลังงาน

4.9 wh (680 mAh)
ขนาด (โดยประมาณ)

31.8 × 18.5 × 45.0 มม.
(กว้าง×สูง×ลึก)

น้ำหนัก (โดยประมาณ)
40 กรัม

อุณหภูมิใช้งาน
0°C ถึง + 40°C

ชนิด
Li-ion

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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x แผ่นดิสก์ขนาด 12 ซม.

แผ่นดิสก์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ซึ่ง
ท่านไม่สามารถใช้งานแผ่นดิสก์ขนาด 12 
ซม. กับกล้อง DVD Handycam ของท่าน

x เสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 แชนแนล
ระบบที่เล่นเสียงบนลำโพง 6 ตัวโดยลำโพง 3 
ตัวติดตั้งอยู่ด้านหน้า (ซ้าย, ขวาและตรงกลาง), 
ลำโพง 2 ตัวติดตั้งอยู่ด้านหลัง และซับวูฟเฟอร์
เพิ่มเติมสำหรับช่วงความถี่ต่ำซึ่งนับเป็น 0.1 
แชนแนลสำหรับความถี่ช่วง 120Hz หรือต่ำกว่า 
โดยซับวูฟเฟอร์ถูกนับเป็น 0.1 แชนแนลเพราะ
ช่วงการเล่นที่แคบ การสร้างเสียงโดยรวมจะให้
ความสมจริงมากกว่าเสียงแบบสเตอริโอที่สร้าง
เสียงี่มีความเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งสู่อีกด้าน
หนึ่งเท่านั้น

x แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม.
แผ่นดิสก์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ซึ่ง
ท่านสามารถใช้งานแผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. 
กับกล้อง DVD Handycam ของท่าน

x ข้อความไตเติ้ลของแผ่นดิสก์
ข้อความไตเติ้ล (ชื่อ) ที่กำหนดให้กับแผ่น
ดิสก์ที่บันทึกแล้ว

x Dolby Digital
ระบบการเข้ารหัสเสียง (การบีบอัดข้อมูล) 
ที่พัฒนาโดย Dolby Laboratories Inc. โดย
สามารถบันทึกเสียงได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่
เสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล ไปจนถึงเสียง
สเตอริโอ 2 แชนแนลหรือเสียงแบบโมโน

x Dolby Digital 5.1 Creator
เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลเสียงที่พัฒนาโดย 
Dolby Laboratories Inc. ซึ่งสามารถย่อข้อมูล
เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรักษาคุณภาพ
ของเสียงไว้ได้ เทคโนโลยีนี้สามารถใช้บันทึก
เสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 แชนแนลโดยใช้เนื้อ
ที่บันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นดิสก์ที่สร้าง
โดย Dolby Digital 5.1 Creator สามารถเล่น
ได้บนเครื่องบันทึก DVD หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุน
การใช้แผ่นดิสก์จากกล้อง DVD Handycam 
หากท่านเป็นเจ้าของระบบ 5.1 แชนแนล 
(อย่างเช่น ระบบโฮมเธียเตอร์) ท่านจะสามารถ
เพลิดเพลินกับระบบเสียงอันทรงพลังนี้ได้

x แผ่นดิสก์แบบสองหน้า
แผ่นดิสก์ที่สามารถทำการบันทึกได้ทั้งสอง
ด้าน

x เมนู DVD
หน้าจอเมนูที่ให้ท่านสามารถเลือกซีนภาพที่
ต้องการจากแผ่นดิสก์ที่เล่นด้วยเครื่องเล่น 
DVD หรืออุปกรณ์อื่น ท่านสามารถสร้างเมนู 
DVD ด้วยกล้อง DVD Handycam โดยแสดง
ส่วนเริ่มต้นของแต่ละซีนภาพด้วยวันที่

x DVD-R
รูปแบบ DVD ที่ไม่สนับสนุนการบันทึกซ้ำ 
โดยจะใช้งานส่วนใหญ่สำหรับบันทึกข้อมูลที่
ไม่ต้องการแก้ไขอีก มีคุณสมบัติเด่นคือ 
สนับสนุนการเล่นภาพบนเครื่องเล่น DVD 
เป็นอย่างดี ก่อนทำการปิดแผ่น ท่านสามารถ
บันทึกเพิ่มลงบนส่วนเนื่อที่ว่างของแผ่นดิสก์ 
อย่างไรก็ตามเมื่อท่านดำเนินการปิดแผ่นแลว้ 
จะไม่สามารถบันทึกเพิ่มเติมบแผ่นดิสก์ได้อีก
แม้จะยังมีเนื่อที่ว่างเหลืออยู่บนแผ่นดิสก์ก็ตาม

x DVD-RW
รูปแบบ DVD ที่สามารถบันทึกซ้ำได้ ท่าน
สามารถเลือกบันทึกได้ใน 2 รูปแบบ: โหมด 
VIDEO สำหรับบันทึกภาพที่เน้นการสนับสนุน
การเล่นภาพบนเครื่องเล่น DVD ชนิดต่างๆ 
และโหมด VR สำหรับภาพที่เน้นการตัดต่อด้วย
กล้อง DVD Handycam หลังจากการบันทึกภาพ

x DVD+RW
รูปแบบ DVD ที่สามารถบันทึกซ้ำได้และ
สนับสนุนการเล่นแผ่นดิสก์ด้วยเครื่องเล่น 
DVD ชนิดต่างๆ แผ่นดิสก์ที่ใช้ไม่จำเป็นต้อง
ผ่านการปิดแผ่นจึงสามารถบันทึกเพิ่มได้เมื่อ
ต้องการ

x การปิดแผ่น
กระบวนการที่ทำให้แผนดิสก์ที่บันทึกด้วย
กล้อง DVD Handycam สามารถใช้งานร่วม
กับเครื่องเล่น DVD ชนิดต่างๆ ได้ แผ่น 
DVD-R/DVD-RW ต้องผ่านการปิดแผ่นก่อน
เสมอจึงจะสามารถเล่นได้บนเครื่องเล่น DVD

x ฟอร์แมต
กระบวนการในการลบภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
ไวท้ั้งหมดจากแผน่ดสิกเ์พ่ือทำใหค้วามจขุอง
แผ่นดิสก์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้สามารถ
บันทึกภาพได้อีก

x JPEG
JPEG ย่อมาจาก Joint Photographic 
Experts Group ซึ่งเป็นมาตรฐานในการบีบอัด
ข้อมูลภาพนิ่ง (การลดขนาดของข้อมูล) เครื่อง 
DVD Handycam จะทำการบันทึกภาพนิ่งด้วย
รูปแบบ JPEG
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x MPEG2
MPEG ย่อมาจาก Moving Picture Experts 
Group ซึ่งเป็นกลุ่มมาตรฐานสำหรับการ
เข้ารหัส (การลดขนาดข้อมูลภาพ) ของภาพ
วิดีโอ (ภาพเคลื่อนไหว) และเสียง โดยแบ่ง
เป็นรูปแบบ MPEG1 (ความละเอียดมาตรฐาน) 
และ MPEG2 (ความละเอียดสูง) กล้อง DVD 
Handycam ของท่านบันทึกภาพในรูปแบบ 
MPEG2

x ต้นฉบับ
ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่บันทึกลงแผ่น
ดิสก์ของกล้อง DVD Handycam โดยตรง
เรียกว่า “ต้นฉบับ”

x โฟโต้มูวี่
ชุดของภาพนิ่ง (รูปแบบ JPEG) ที่ผ่านการ
แปลงและบันทึกใหม่เป็นภาพเคลื่อนไหว 
(รูปแบบ MPEG) บนแผ่นดิสก์แผ่นเดิม ซึ่ง
สามารถเล่นได้บนเครื่องเล่น DVD ต่างๆ 
หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การสร้างโฟโต้มูวี่
ทำให้ท่านสามารถแสดงภาพนิ่งได้ด้วย
เครื่องเล่น DVD ที่ไม่สนับสนุนการแสดง
ภาพนิ่ง JPEG ภาพนิ่งที่แปลงเป็นโฟโต้มูวี่
แล้วจะถูกแสดงอย่างต่อเนื่องในลักษณะ
เดียวกับการเล่นสไลด์ โดยความละเอียดของ
ภาพอาจลดลงเล็กน้อย

x เลนส์หัวอ่าน
ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่อ่านสัญญาณแสง
จากแผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้ว

x เพลย์ลิสต์
รายการของภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่
ท่านโปรดปราน ให้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลต้นฉบับที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดาย 
อย่างเช่น การลบภาพ, การแบ่งภาพเคลื่อนไหว
และการเปลี่ยนลำดับการเล่นภาพ

x โหมดบันทึก
ท่านสามารถเลือกคุณภาพของภาพที่จะ
ทำการบันทึกได้โดยการตั้งโหมดบันทึกก่อน
ทำการบันทึก โดยสามารถเลือกได้จาก 3 
โหมด: HQ (high quality), SP (standard 
play) และ LP (long play) หากเลือกบันทึก
ภาพแบบคุณภาพสูง ระยะเวลาที่สามารถ
บันทึกภาพได้ก็จะสั้นลง

x ภาพขนาดย่อ
ภาพทีผ่่านการลดขนาดที่ให้ท่านสามารถรับ
ชมภาพหลายๆ ภาพได้ในเวลาเดียวกัน 
สำหรับกล้อง DVD Handycam ระบบการ
แสดงภาพขนาดย่อใช้สำหรับ “VISUAL 
INDEX” และ “เมนู DVD”

x การเปิดแผ่น
กระบวนการสำหรับแผ่นดิสก์ที่ผ่านการปิด
แผ่นแล้วแต่ยังมีเนื้อที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้งาน
เหลืออยู่ เพื่อนำที่ว่างดังกล่าวกลับมาใช้
บันทึกได้อีก

x VBR
VBR ย่อมาจาก Variable Bit Rate หรือ
รูปแบบการบันทึกที่มีการควบคุมอัตราบิต 
(ปริมาณของข้อมูลที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่
กำหนด) โดยอัตโนมัติตามลักษณะของซีน
ภาพที่บันทึก สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีการ
เคลื่อนที่เร็ว เนื้อที่ว่างบนแผ่นดิสก์จะถูกใช้
ไปเพื่อบันทึกภาพที่มีความคมชัดสูง ทำให้
เวลาที่สามารถบันทึกภาพได้สั้นลง

x โหมด VIDEO
รูปแบบบันทึกรูปแบบหนึ่งที่ท่านสามารถ
เลือกได้เมื่อใช้แผ่น DVD-RW โหมด VIDEO 
เหมาะสำหรับการสนับสนุนการเล่นด้วย
เครื่องเล่น DVD แบบต่างๆ

x VISUAL INDEX
ฟังก์ชั่นที่แสดงภาพจากภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพนิ่งที่ได้บันทึกไว้เพื่อให้ท่านสามารถเลือก
ซีนภาพที่ต้องการแสดงได้จากภาพดังกล่าว

x โหมด VR
รูปแบบบันทึกรูปแบบหนึ่งที่ท่านสามารถเลือก
ได้เมื่อใช้แผ่น DVD-RW โหมด VR เหมาะ
สำหรับการแก้ไข (ลบหรือจัดลำดับใหม่) 
ด้วยกล้อง DVD Handycam โดยเมื่อผ่าน
การปิดแผ่นแล้วจะให้ท่านสามารถเล่นภาพ
บนเครื่องเล่น DVD ที่สนับสนุนโหมด VR
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16:9 จอกว้าง ............. 28, 60
4:3 ........................... 28, 60

A
Active Interface Shoe ...... 98

C
CD-ROM ................... 16, 99 
COLOR SLOW S (Color Slow 
Shutter) ...................69, 115

D
DISP/BATT INFO ...22, 23, 45
Dolby Digital 5.1 Creator ... 42 
DVD ขนาด 8 ซม. ............. 10 
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DVD-RW ......................... 12

E
EasyStepDVD ................ 102 
First Step Guide (คู่มือใช้งาน
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H
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J
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L
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M
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NS LIGHT (NightShot Light)
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P
P.MENU ...ดู เมนูส่วนตัว
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START/STOP ................... 38 
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T
TV .................................. 50

U
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USB2.0 ....................78, 100

V
VBR .......................... 13, 76 
VF ไวด์ดิสเพลย์ ................ 78

W
Windows ...................... 100

ก
กดปรับ ............................ 67 
กลางแจ้ง ......................... 67
ก้อนแบตเตอรี่ “InfoLITHIUM”
.................................... 133 
ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 
…ดู แบตเตอรี่
การเชื่อมต่อ

TV ............................ 50 
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การใช้งาน Easy Handycam 
...................................... 30 
การใช้งานในต่างประเทศ ... 128
การดูแลรักษา ................. 135 
การตั้งค่า ......................... 62 

เซ็ตกล้อง .................. 66 
เซ็ตมีเดีย ................... 75 
เมนูส่วนตัว ........... 62, 81 
APPLI.ภาพ ................ 73 
รายการตั้งค่า .............. 64 
เซ็ต STD ................... 76 
เซ็ตภาพนิ่ง ................ 71 
เวลา/LANGU. ............. 80 
การใช้รายการตั้งค่า ...... 62 

การปรับแสงของวัตถุที่กำหนด 
...................................... 43
การรวมตัวของไอน้ำ ......... 135 
กีฬา (บทเรียนกีฬา) ........... 66

ข
ขนาดภาพ ........................ 72 
ข้อความเตือน ................. 123 
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ข้อมูลจำเพาะ .................. 139
ข้อมูลต้นฉบับ ................... 86 

ลบ ........................... 86 
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โปรดอ่านที่นี่ก่อน

ก่อนเริ่มใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ โปรดอ่าน
คู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยละเอียดและเก็บไว้
สำหรับอ้างอิงต่อไป

คำเตือน

เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด 
อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูกความชื้น

ข้อควรระวัง
ใชกอนแบตเตอรี่ชนิดที่กําหนดไวเทานั้น 
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บได

ข้อสังเกตในการใช้งาน

กล้องถ่ายวิดีโอของท่านมาพร้อมกับ
คู่มือใช้งาน 2 ฉบับ
– “คู่มือการใช้งาน” (คู่มือฉบับนี้)
– “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) สำหรับ
ใช้งานกล้องวิดีโอเมื่อต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(อยู่บนแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้)*
* “First Step Guide” (คู่มือใช้งานขั้นต้น) 
ไม่รวมอยู่ในชุดของกล้องถ่ายวิดีโอรุ่น DCR-
DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD605E/
DVD705E เนื่องจากกล้องรุ่นดังกล่าวไม่
สนับสนุนการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดแผ่นดิสก์ที่สามารถ
ใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน
ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะแผ่น DVD-R ขนาด 
8 ซม. DVD-RW ขนาด 8 ซม. และ DVD+
RWs ขนาด 8 ซม. เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะ
แผ่นดิสก์ที่มีเครื่องหมายตามรายการต่อไปนี้ 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 12

รายละเอียดชนิดของ “Memory Stick” 
ที่สามารถใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอ
ของท่าน (สำหรับรุ่น DCR-DVD304E
/DVD305E/DVD755E)
“Memory Stick” มี 2 ขนาด โดยท่าน
สามารถใช้ได้เฉพาะ “Memory Stick Duo” 
ที่มีเครื่องหมาย  หรือ 

 เท่านั้น (หน้า 131)

“Memory Stick Duo” 
(สามารถใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน)

“Memory Stick” (ไม่สามารถใช้งานกับกล้องถ่
ายวิดีโอของท่าน)

• ท่านไม่สามารถใช้งานแผ่นเมมโมรี่ชนิดอื่น
นอกจาก “Memory Stick Duo”

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
• “Handycam” และ  เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• “Memory Stick,”  , “Memory Stick 
Duo,” , “Memory Stick 
PRO Duo,” , “Magic
Gate,” , “MagicGate 
Memory Stick” และ “MagicGate Memory 
Stick Duo” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony 
Corporation

• “InfoLITHIUM” เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Sony Corporation

• Picture Package เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Sony Corporation

• DVD-R, DVD-RW และ เครื่องหมาย DVD+RW 
เป็นเครื่องหมายการค้า

• Dolby และเครื่องหมาย D คู่ เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

• Dolby Digital 5.1 Creator และ Dolby Digital 
Stereo Creator เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Dolby Laboratories

• Microsoft, Windows และ Windows Media 
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

• Windows Media Player เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Microsoft Corporation

• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook 
และ PowerMac เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Apple Computer, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ

• Macromedia และ Macromedia Flash Player 
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Macromedia, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

• Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel 
Corporation

• Nero 6 และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่นที่พัฒนาโดย 
Nero AG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Nero AG และ ผู้สนับสนุนและสมาชิก สงวน
ลิขสิทธิ์ © โดย Nero AG และผู้ได้รับสิทธิ 
1996-2005

ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างถึงอาจเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ นอกจากนั้น
คู่มือการใช้งานฉบับนี้มิได้กล่าวถึง ™ และ “®” 
ไม่ว่าในกรณีใดๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน MPEG-2 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลวิดีโอใดๆ ที่มีไว้
สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ (นอกเหนือจากการ
ใช้งานปกติในลักษณะงานส่วนบุคคล) เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (ภายใต้สิทธิบัตร 
MPEG-2) ซึ่งสามารถติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาต
ได้จาก MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, 
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206
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