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อุปกรณ์เสริมทมีีให้

ตอ่ไปนีเป็นสงิทีรวมมากบักล้องของคณุ:

• แบตเตอรี NP-W235 ทีชาร์จซําได้

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-5VJ

• อะแดปเตอร์ปลกัไฟ
• สาย USB

• ฝาครอบตวักล้อง (ตดิมาให้กบักล้อง)
• สายคล้องคอ
• ตวัป้องกนัสายเคเบลิ
• ฝาครอบฐานเสียบแฟลช (มาพร้อมกบัฐานเสียบแฟลช)

• คู่มือพืนฐาน (คูมื่อเลม่นี)

O แบตเตอรีทีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอรีก่อนใช้งาน (P 40) 

N • อะแดปเตอร์ปลกัไฟทีจดัมาให้จะมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเทศหรือภมิูภาค
• เยียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่งสําหรับข้อมลูเกียวกบัซอฟต์แวร์ทีกล้องของคณุสามารถใช้ได้

 https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/



ix

เกียวกับคู่มือฉบบันี

คูมื่อนีประกอบด้วยคําชีแจงสําหรับกล้องดจิิตอล FUJIFILM GFX100S ของคณุ โปรด

อา่นและทําความเข้าใจเนือหาในคูมื่อก่อนใช้งาน

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คูมื่อนีมีการใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:

O ข้อมลูทีควรอา่นเพือป้องกนัความเสียหายของผลติภณัฑ์

N ข้อมลูเพิมเตมิทีอาจมีประโยชน์เมือใช้ผลติภณัฑ์

P หน้าทีมีข้อมลูทีเกียวข้อง

เมนแูละข้อความอืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตวัหนา ภาพประกอบจะใช้เพือวตัถปุระสงค์

ในการอธิบายเทา่นนั; รูปภาพอาจถกูปรับให้งา่ย ขณะทีภาพถ่ายไมไ่ด้จําเป็นวา่จะถกูถ่ายจาก

กล้องรุ่นทีอธิบายในคูมื่อเลม่นี

คาํศัพท์

การ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริมทีกล้องใช้เพือจดัเก็บรูปภาพเรียกวา่ “การ์ด

หนว่ยความจํา” ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์อาจเรียกวา่ “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรียกวา่ 

“LCD”
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1

ตวัป้องกันสายเคเบลิ

ตดิตวัป้องกนัตามทีแสดงเพือป้องกนัการขาดการเชือมตอ่โดยไมไ่ด้ตงัใจ

A ใสแ่ถบบนตวัป้องกนัลงในชอ่งทีตรงกนัของกล้อง

B วางตวัป้องกนับนกล้อง

C ขนัสกรูลอ็กให้แนน่

D ตอ่สายเคเบลิแล้วสอดผา่นตวัป้องกนัตามภาพทีแสดง
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1

สว่นตา่งๆ ของกล้อง

แผ่นหมายเลขเครือง

ห้ามแกะแผน่หมายเลขเครือง ซงึมี CMIIT ID, หมายเลข

เครือง และข้อมลูสําคญัอืนๆ

แผ่นหมายเลขเครือง

ฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ (ถอดได้)

ฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจําสามารถถอดออกได้โดย

กดสลกัด้านใน ถอดฝาครอบออกเพือให้งา่ยตอ่การเข้าถงึเมือ

ตดิตงัแทน่ยดึกล้องหรือในสถานการณ์อืนทีทําให้เปิดหรือปิด

ฝาครอบได้ยาก

ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)

เอียงหรือกดไม้โฟกสัเพือเลือกพืนทีโฟกสั นอกจากนียงั

สามารถใช้ไม้โฟกสัเพือเลือนดเูมนตูา่งๆ ได้
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1

แป้นหมุนเลือกโหมด

หากต้องการเลือกโหมดถ่ายภาพ ให้หมนุแป้นหมนุจนกวา่ไอคอนของ

โหมดทีต้องการจะตรงกบัตวัชี

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย PP

A P (โปรแกรมAE) สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์โดยใช้
สลบัโปรแกรมได้

50

B S (ควบคมุชตัเตอร์)
A (ควบคมุรูรับแสง)
M (ตงัคา่เอง)

เลือกเพือควบคมุการตงัคา่กล้องทงัหมด รวมถงึ
รูรับแสง (M และ A) และ/หรือความเร็วชตัเตอร์ 
(M และ S)

51
53
55

C C1/C2/C3/C4/C5/C6
(กําหนดเอง 1/2/3/4/5/6)

ถ่ายภาพโดยใช้การตงัคา่ทีจดัเก็บไว้ก่อนหน้านี
58

O หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดหลงัจากกดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพือปลอ่ยแป้นหมนุเทา่นนั
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

สวติช์โหมด STILL/MOVIE

เลือนสวิตช์โหมด STILL/MOVIE ไปที STILL เพือถ่ายรูป หรือ

เลือนไปที MOVIE เพือบนัทกึภาพยนตร์

 ปุ่ม DRIVE

กดปุ่ ม DRIVE เพือปรับการตงัคา่การถ่ายภาพ ตวัเลือกทีแสดงจะแตกตา่งกนัไปตามตําแหนง่ของ

สวิตช์โหมด STILL/MOVIE

• การกดปุ่ มเมือเลือก STILL ไว้จะแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

โหมดโหมด

B เฟรมเดียว

CH ถ่ายภาพตอ่เนืองความเร็วสงู

CL ถ่ายภาพตอ่เนืองความเร็วตํา

W ถ่ายคร่อมความไวแสง

โหมดโหมด

V ถ่ายคร่อมสมดลุย์แสงสีขาว

BKT ถ่ายคร่อม

j ถ่ายภาพซ้อน

p ถ่าย Pixel Shift หลายช็อต

• การกดปุ่ มเมือเลือก MOVIE ไว้จะแสดงตวัเลือกการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

ขนาดเฟรม

อตัราสว่นภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

อตัราเฟรม

อตัราบติ
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แป้นหมุนเลือกคาํสัง

หมนุหรือกดแป้นหมนุเลือกคําสงัเพือ:

แป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหน้า แป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลัง

หมุนหมุน

• เลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นทางเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงทีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• ปรับรูรับแสง 1, 2

• ดรููปภาพอืนๆ ในระหวา่งทีเลน่ภาพ

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงทีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชตัเตอร์ 1, 4

• ปรับการชดเชยคา่แสงโดยการกดปุ่ ม 
d แล้วหมนุแป้น 1

• ปรับการตงัคา่ในเมนดูว่น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกสั
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบเตม็เฟรม
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบหลายเฟรม

กดกด

• สลบัระหวา่งรูรับแสงและความไวแสง 
(ISO) 2

• กดค้างเพือเลือกตวัเลือกทีเลือกสําหรับ 
D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > 
ตงัแป้นหมุนคาํสัง ในเมน ูD (ตงัคา่)

• ซมูเข้าในจดุโฟกสัทีทํางาน 3

• กดค้างไว้เพือเลือกจอแสดงผลโฟกสั
โหมดแมนวลโฟกสั 3

• ซมูเข้าจดุโฟกสัทีทํางานระหวา่งการเลน่

1 สามารถเปลียนได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัแป้นหมุนคาํสัง

2 หากตอ่เลนส์เข้ากบัวงแหวนปรับรูรับแสงด้วยตําแหนง่ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัเพือปรับรูรับแสง เมือหมนุ

วงแหวนปรับรูรับแสงไปยงั C
3 ใช้ได้เฉพาะเมือกําหนด เชค็โฟกัส ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั
4 เฉพาะเมือเลือกคา่อืนทีไมใ่ชอ่ตัโนมตัสิําหรับความเร็วชตัเตอร์

N สามารถเลือกทิศทางการหมนุสําหรับแป้นหมนุเลือกคําสงัได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ทศิทาง

แป้นคาํสัง
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

ไฟแสดงสถานะ

สถานะของกล้องจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะของกล้องสถานะของกล้อง

สวา่งเป็นสีเขียว ลอ็กโฟกสั

กะพริบเป็นสีเขียว การเตือนโฟกสัหรือความเร็วชตัเตอร์ตํา สามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม • เปิดกล้อง: กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพิมได้

• ปิดกล้อง: กําลงัอพัโหลดรูปภาพไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ *

สวา่งเป็นสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพิมในเวลานีได้

กะพริบเป็นสีส้ม กําลงัชาร์จแฟลช; จะไมยิ่งแฟลชตอนถ่ายภาพ

กะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด

* แสดงเฉพาะเมือเลือกภาพไว้สําหรับอพัโหลด

N • คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
• ไฟแสดงสถานะจะปิดอยูข่ณะทีตาของคณุอยูที่ชอ่งมองภาพ
• ตวัเลือก B ตงัค่ามูฟวี > แสงทสีอดคล้อง สามารถใช้เลือกไฟแสดงสถานะ (ไฟแสดงสถานะ 
หรือ ไฟชว่ยหา AF) ทีจะตดิขนึในระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์วา่จะให้เป็นไฟกะพริบหรือไฟทีตดิ
อยูต่ามปกติ
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 จอภาพ LCD

สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ดภูาพได้งา่ยขนึ แตร่ะมดัระวงั

อยา่แตะสายหรือให้สายพนันิวมือหรือวตัถอืุนๆ ทีอยูด้่านหลงั

หน้าจอ การแตะสายอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

N จอภาพ LCD ยงัทําหน้าทีเป็นหน้าจอสมัผสัทีสามารถใช้ได้สําหรับ:

• แตะเพือถ่ายภาพ (P 28)

• การเลือกพืนทีโฟกสั (P 27)

• การเลือกฟังก์ชนั (P 30)

• การควบคมุมฟูวี oL (P 29)

• การเลน่ (P 31)

แนว “สูง” (แนวตงั)

สามารถเอียงหน้าจอเพือถ่ายภาพจากมมุสงูหรือมมุตําได้เมือหมนุกล้องเพือถ่ายภาพในแนว “สงู” (แนวตงั)

• กดปุ่ มปลดลอ็กจอเอียงแล้วเอียงหน้าจอตามทีแสดงในภาพ 1

• หากต้องการถ่ายภาพจากมมุสงู ให้ถือกล้องไว้ตามแนวทีแสดงในภาพ 2

รูปที 1 รูปที 2
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

ยางรองตา

การถอดยางรองตา ให้กดปุ่ มค้างไว้ทงัสองข้างแล้วเลือนยาง

รองตาขนึ

การโฟกัสด้วยช่องมองภาพ

หากตวัแสดงทีแสดงในชอ่งมองภาพเบลอ ให้นําชอ่งมองภาพมาแนบดวงตาและหมนุตวัควบคมุ

การปรับไดออปเตอร์จนกวา่โฟกสัของภาพในชอ่งมองภาพจะคมชดั

เพือโฟกสัชอ่งมองภาพ:

A ยกตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์ขนึ
B หมนุตวัควบคมุเพือปรับโฟกสัชอ่งมองภาพ
C กดตวัควบคมุกลบัลงไปทีเดมิแล้วลอ็คให้อยูก่บัที

O ยกตวัควบคมุขนึก่อนใช้งาน หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด
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จอแสดงผลของกล้อง

เนือหาสว่นนีจะระบไุฟแสดงสถานะทีอาจแสดงขนึระหวา่งการถ่ายภาพ

O เพือวตัถปุระสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทงัหมด

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์

H.264

ALL-Intra

QR S T U V Y

KLD E MN O P
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จอแสดงผลของกล้อง

A  โหมดIS 2 ..........................................................90

B  โหมดแฟลช (TTL)

C  ชดเชยแฟลช

D  โหมดฟอร์แมต 35 มม .......................................90

E  การบีบอดัวิดีโอ .................................................91

F  สญัลกัษณ์การตงัเวลาถ่าย ................................89

G  โหมดต่อเนือง

H  ชนิดชตัเตอร์ .....................................................89

I  สญัลกัษณ์ AF+MF 2 .........................................88

J  เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................102

K  สมดลุย์สีขาว ....................................................86

L  ล็อค AWB ......................................................100

M  จําลองฟิล์ม ......................................................86

N  การบนัทึก F-Log/HLG/RAW ............................91

O  ช่วงไดนามิก .....................................................86

P  เนน้ช่วงไดนามิก ...............................................86

Q  สถานะการส่งภาพ .................................. 102, 106

R  วนัทีและเวลา....................................... 44, 47, 97

S  โหมดมูฟวี 3 ................................................80, 91

T  เวลาทีสามารถทําการบนัทึกได/้
เวลาการบนัทึกทีผ่านไป 3 ................................81

U  ตวัเลือกช่องใส่การ์ด ..................................39, 101

V  จํานวนภาพทีถ่ายได ้1

W  ขนาดภาพ ........................................................86

X  รูปแบบไฟล์ ......................................................91

Y  คณุภาพของภาพ ..............................................86

Z  โหมดหนา้จอสมัผสั .....................................27, 88

a  คําเตือนอณุหภูมิ

b  ล็อคควบคมุ 4 .................................................100

c  เสน้ขอบฟ้าเสมือน.............................................21

d  เฟรมโฟกสั ..................................................64, 74

e  ฮิสโตแกรม .......................................................21

f  การจ่ายพลงังาน ...............................................42

g  ระดบัแบตเตอรี

h  ความไวแสง ......................................................70

i  การชดเชยการรบัแสง ........................................73

j  รูรบัแสง ......................................................53, 55

k  ความเร็วชตัเตอร์ .........................................51, 55

l  ล็อก TTL ..........................................................90

m  ล็อก AE ...................................................75, 100

n  การวดัแสง ........................................................72

o  โหมดถ่ายภาพ ..................................................50

p  โหมดโฟกสั 2 .....................................................61

q  สญัลกัษณ์โฟกสั 2

r  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2 ..........................61, 67

s  ล็อก AF ...................................................75, 100

t  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2 ........................................68

u  ระดบัการบนัทึก 2, 3 ...........................................94

v  ไทม์โคด้ ...........................................................95

w  สญัลกัษณ์การรบัแสง ..................................55, 73

x  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง ............. 102, 106

y  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ .....................................68

z  H.265(HEVC)/H.264 .......................................91

0  เช็คโฟกสั ....................................................69, 88

1 แสดง “9999” หากมีพืนทีมากกวา่ 9999 เฟรม
2 จะไมแ่สดงเมือเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)

3 แสดงระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์เทา่นนั

4 แสดงเมือปุ่ มควบคมุถกูลอ็คโดยการกดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้ สามารถหยดุการลอ็คปุ่ มควบคมุได้โดยการกดปุ่ ม 

MENU/OK ค้างไว้อีกครัง
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จอภาพ LCD
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จอแสดงผลของกล้อง

A  โหมดแฟลช (TTL)

B  โหมดIS 2 ..........................................................90

C  เช็คโฟกสั ....................................................69, 88

D  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ .....................................68

E  H.265(HEVC)/H.264 .......................................91

F  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง ............. 102, 106

G  โหมดฟอร์แมต 35 มม .......................................90

H  การบีบอดัวิดีโอ .................................................91

I  เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................102

J  สถานะการส่งภาพ .................................. 102, 106

K  โหมดมูฟวี 3 ................................................80, 91

L  เวลาทีสามารถทําการบนัทึกได/้

เวลาการบนัทึกทีผ่านไป 3 ................................81

M  ตวัเลือกช่องใส่การ์ด ..................................39, 101

N  จํานวนภาพทีถ่ายได ้1

O  ขนาดภาพ ........................................................86

P  รูปแบบไฟล์ ......................................................91

Q  คณุภาพของภาพ ..............................................86

R  วนัทีและเวลา....................................... 44, 47, 97

S  โหมดหนา้จอสมัผสั 4 ...................................27, 88

T  ล็อค AWB ......................................................100

U  สมดลุย์สีขาว ....................................................86

V  จําลองฟิล์ม ......................................................86

W  การบนัทึก F-Log/HLG/RAW ............................91

X  ช่วงไดนามิก .....................................................86

Y  เนน้ช่วงไดนามิก ...............................................86

Z  ล็อคควบคมุ 5 .................................................100

a  คําเตือนอณุหภูมิ

b  เสน้ขอบฟ้าเสมือน.............................................21

c  ฮิสโตแกรม .......................................................21

d  เฟรมโฟกสั ..................................................64, 74

e  การจ่ายพลงังาน ...............................................42

f  ระดบัแบตเตอรี

g  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2 ........................................68

h  ความไวแสง ......................................................70

i  การชดเชยการรบัแสง ........................................73

j  รูรบัแสง ......................................................53, 55

k  ไทม์โคด้ ...........................................................95

l  ความเร็วชตัเตอร์ .........................................51, 55

m  ล็อก TTL ..........................................................90

n  ล็อก AE ...................................................75, 100

o  การวดัแสง ........................................................72

p  โหมดถ่ายภาพ ..................................................50

q  โหมดโฟกสั 2 .....................................................61

r  สญัลกัษณ์โฟกสั 2

s  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2 ..........................61, 67

t  ล็อก AF ...................................................75, 100

u  สญัลกัษณ์ AF+MF 2 .........................................88

v  ชนิดชตัเตอร์ .....................................................89

w  ระดบัการบนัทึก 2, 3 ...........................................94

x  โหมดต่อเนือง

y  สญัลกัษณ์การตงัเวลาถ่าย ................................89

z  สญัลกัษณ์การรบัแสง ..................................55, 73

0  ชดเชยแฟลช

1 แสดง “9999” หากมีพืนทีมากกวา่ 9999 เฟรม
2 จะไมแ่สดงเมือเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)
3 แสดงระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์เทา่นนั

4 สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพือเข้าถงึฟังก์ชนัของกล้องได้

5 แสดงเมือปุ่ มควบคมุถกูลอ็คโดยการกดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้ สามารถหยดุการลอ็คปุ่ มควบคมุได้โดยการกดปุ่ ม 
MENU/OK ค้างไว้อีกครัง
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การเลือกโหมดแสดงผล

กดปุ่ ม VIEW MODE เพือสลบัโหมดแสดงผลดงัตอ่ไปนี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

E สัญญาณตา
การแนบดวงตาของคณุไว้ทีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิดและจอภาพ 
LCD ปิด; การเลือนดวงตาของคณุออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิดและจอภาพ 
LCD เปิด

QQ  เฉพาะ EVF ชอ่งมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด

เฉพาะ LCD จอภาพ LCD เปิด ชอ่งมองภาพปิด

QQ  เฉพาะ EVF + E
การแนบดวงตาของคณุไว้ทีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิด การเลือน
ดวงตาออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิด จอภาพ LCD ยงัคงปิดอยู่

E เซนเซอร์ตา + 
จอแสดงภาพ LCD

การแนบตาของคณุไว้ทีชอ่งมองภาพในระหวา่งทีถ่ายภาพ ทําให้ชอ่งมองภาพ
เปิด แตจ่อภาพ LCD ใช้สําหรับแสดงภาพเมือคณุเลือนดวงตาออกจากชอ่ง
มองภาพหลงัจากทีถ่ายภาพ

สัญญาณตา
• สญัญาณตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอืุนๆ ทีไมใ่ชต่าของคณุ หรือ
ตอ่แสงทีสอ่งเข้าเซน็เซอร์โดยตรง

• เซนเซอร์ตาจะถกูปิดใช้ขณะทีเอียงจอภาพ LCD

สญัญาณตา
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1

จอแสดงผลของกล้อง

การปรับความสว่างจอแสดงผล

สามารถปรับความสวา่งและความอิมตวัของสีของชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD ได้โดยใช้

รายการในเมน ูD ตงัค่าจอเริมต้น เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพือปรับความสวา่ง

หรือความอิมตวัของสีของชอ่งมองภาพ และ ความสว่าง LCD หรือ สี LCD เพือปรับความสวา่ง

หรือความอิมตวัของสีของจอภาพ LCD

การหมุนจอแสดงผล

เมือเลือก เปิด สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัต ิสญัลกัษณ์ใน

ชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD จะหมนุอตัโนมตัเิพือให้เข้ากบัแนวของกล้อง
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1

ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่ง

มองภาพและจอภาพ LCD

N ต้องเลือกสญัลกัษณ์สําหรับ EVF และ LCD แยกกนั ในการ
เลือกจอแสดงผล EVF ให้ใช้ดวงตาของคณุมองผา่นชอ่งมอง
ภาพในขณะทีใช้ปุ่ ม DISP/BACK

ช่องมองภาพ

เต็มหนา้จอ เต็มหนา้จอ (ไม่มีสญัลกัษณ์)

จอแสดงผลคู่ (เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั) สญัลกัษณ์มาตรฐาน

มาตรฐาน (ไม่มีสญัลกัษณ์)
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1

จอแสดงผลของกล้อง

จอ LCD

สญัลกัษณ์มาตรฐาน ไม่มีสญัลกัษณ์

จอแสดงผลคู่ (เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั) แสดงขอ้มูล

แสดงผลคู่

จอแสดงผลคูป่ระกอบด้วยหน้าตา่งเตม็เฟรมขนาดใหญ่และพืนทีโฟกสัระยะใกล้ทีเลก็กวา่
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การตงัค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

การเลือกรายการทีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าทตีงัไว้

เลือก D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงค่าทตีงัไว้ ในเมนตูงัคา่

3 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก

รายการรายการ
ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

STILLSTILL MOVIEMOVIE

ตารางกรอบ R R

ELECTRONIC LEVEL R R

เฟรมโฟกสั R R

แสดงระยะ AF R R

แสดงระยะ MF R R

ฮิสโตแกรม R R

เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว R R

โหมดถ่ายภาพ R R

รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO R R

ข้อมลูทีพืนหลงั R R

Expo. Comp (เลข) R R

Expo. Comp (ระดบั) R R

โหมดโฟกสั R R

วดัแสง R R

ชนิดชตัเตอร์ R –

แฟลช R –

รายการรายการ
ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

STILLSTILL MOVIEMOVIE

โหมดตอ่เนือง R –

โหมดป้องกนัภาพสนัไหว R R

โหมดหน้าจอสมัผสั R R

สมดลุย์สีขาว R R

จําลองฟิล์ม R R

ชว่งไดนามิก R R

โหมดบสูต์ R R

จํานวนภาพทีเหลือ R –

ขนาดภาพ/คณุภาพ R –

โหมดมฟูวี & เวลาบนัทกึ – R

โหมดฟอร์แมต 35 มม R –

คําสงัย้ายภาพ R R

ระดบัไมโครโฟน – R

ข้อความแนะนํา R R

ระดบัแบตเตอรี R R

เส้นกรอบการจดัเฟรม R R

4 กด DISP/BACK เพอืบนัทกึการเปลียนแปลง

5 กด DISP/BACK ตามต้องการเพอืออกจากเมนู แล้วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่าย

ภาพ
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จอแสดงผลของกล้อง

เส้นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก เส้นระดบันําอเิล็กทรอนิกส์ จะแสดงเส้นขอบฟ้า
เสมือน กล้องจะอยูใ่นแนวราบเมือเส้นสองเส้นซ้อนทบักนั โปรด
ทราบวา่เส้นขอบฟ้าเสมือนอาจไมแ่สดงหากเลนส์ของกล้องชีขนึ
ข้างบนหรือข้างลา่ง สําหรับการแสดงผล 3 มิติ (ตามภาพ) ให้กดปุ่ ม
ฟังก์ชนัทีได้กําหนด เส้นระดบันําอเิล็กทรอนิกส์ ไว้

ระยะพิตช์ ระยะเกลียว

เส้นกรอบการจดัเฟรม

เปิดใช้ เส้นกรอบการจดัเฟรม เพือทํากรอบของเฟรมให้มองเหน็งา่ยขนึบนพืนหลงัสีเข้ม

ฮสิโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตงั

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงทเีหมาะสม: พิกเซลทีแจกแจงออกมาจะมีเส้นโค้งทีเทา่กนั
ตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูที่ด้านขวาของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูที่ด้านซ้ายของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลทีแสดงพืนทีเฟรมที
จะได้รับแสงมากเกินไปทีการตงัคา่ปัจจบุนัทีซ้อนทบับนมมุมองภาพ
ผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนด ฮสิโตแกรม
A พืนทีรบัแสงมากเกินไปกะพริบ

B ฮิสโตแกรม RGB
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จอภาพ LCD ย่อย

การตงัคา่ทีสามารถดไูด้ในจอภาพ LCD ยอ่ยคือความเร็ว

ชตัเตอร์, รูรับแสง และความไวแสง (ISO)

จอภาพ LCD ย่อย

KK
DD EE FF GG

HHIIJJ

AA

BB

CC

ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

A ความเร็วชตัเตอร์ G จําลองฟิล์ม

B รูรับแสง H ปริมาณแบตเตอรี

C ISO I ภาพทีเหลือ

D โหมดถ่ายภาพ J ตงัคา่ชอ่งการ์ด

E ขนาดภาพ/คณุภาพ Kd สเกล

F สมดลุย์สีขาว

N การตงัคา่ทีแสดงสามารถเลือกได้โดยใช้ D ตงัค่าจอเริมต้น > ตงัค่ามอนิเตอร์ย่อย
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จอแสดงผลของกล้อง

การหมุนวนของสัญลักษณ์ในจอภาพ LCD ย่อย

สญัลกัษณ์ทีแสดงในจอภาพ LCD ยอ่ยเปลียนไปทกุครังทีกด

ปุ่ มโหมดจอภาพ LCD ยอ่ย

ขอ้มูล แป้นหมนุ

ฮิสโตแกรม
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จอแสดงผลของกล้อง

 ปุ่มแสงพนืหลังของจอภาพย่อย

หากต้องการเปิดแสงพืนหลงัของจอภาพ LCD ยอ่ยเมือทา่นรู้สกึ
วา่จอภาพ LCD ยอ่ยมืดเกินไปทีจะอา่น ให้กดปุ่ มแสงพืนหลงัของ
จอภาพยอ่ย กดปุ่ มอีกครังเพือปิดแสงพืนหลงั

สีพนืหลัง

สามารถเลือกสีพืนหลงั (สีดําหรือสีขาว) สําหรับจอภาพ LCD ยอ่ยได้โดยใช้ตวัเลือก 
D ตงัค่าจอเริมต้น > สีพนืหลังจอย่อย ในเมน ูD (ตงัคา่) โปรดทราบวา่พืนหลงัจะแสดงเป็นสีขาวทกุ
ครังทีเปิดแสงพืนหลงัของจอภาพ LCD ยอ่ย
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การใช้เมนู

ในการแสดงเมน ูให้กด MENU/OK

เมนู

เมนตูา่งๆ จะแสดงขนึระหวา่งการถ่ายภาพนิง การบนัทกึภาพยนตร์ และการเลน่

การถ่ายรูปการถ่ายรูป

FX

RAW

ตงัค่าสวิตช์โหมด STILL/MOVIE 
เป็น STILL

HD
HDMI

4K
F-Log/HLG/RAW

ตงัค่าสวิตช์โหมด STILL/MOVIE 
เป็น MOVIE

การเล่นการเล่น
RAW1/JPG2)

RAW

ระหว่างการเล่น
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การใช้เมนู

การเลือกแทบ็เมนู

การนําทางเมน:ู

1 กด MENU/OK เพือแสดงเมนู

FX

RAW

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพือไฮไลท์แทบ็

สําหรับเมนปัูจจบุนั

FX

RAW

แท็บ

3 กดไม้โฟกสัขนึหรือลงเพือไฮไลท์แทบ็ทีมีรายการทีต้องการ
4 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพือวางเคอร์เซอร์ในเมนู
N ใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นเมนตูา่งๆ และใช้แป้นหมนุเลือกคํา

สงัด้านหลงัเพือไฮไลท์รายการเมนู
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โหมดหน้าจอสัมผัส

จอภาพ LCD จะทําหน้าทีเป็นหน้าจอสมัผสั

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดการควบคมุแบบสมัผสั ให้เลือก เปิด

สําหรับ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 

x การตงัค่าหน้าจอสัมผัส
EVF

EVF

สามารถใช้จอภาพ LCD เพือเลือกพืนทีโฟกสัในขณะทีกําลงัจดัภาพในชอ่งมอง

ภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) ได้ ใช้ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 

ตงัพนืทหีน้าจอสัมผัสEVF เพือเลือกพืนทีของจอภาพทีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสั

N หากเปิดใช้งาน การเลือกใบหน้าop เมือเลือก เปิดการตรวจจบัใบหน้า ไว้สําหรับ 

Gตงัค่า AF/MF > ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา สามารถเลือกใบหน้าทีใช้โฟกสัได้โดยใช้การ
ควบคมุแบบสมัผสั
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จอ LCD

สามารถเลือกการทํางานได้โดยแตะทีสญัลกัษณ์โหมดหน้า

จอสมัผสัในจอแสดงผล สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสั

กบัการทํางานตอ่ไปนี:

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

AFAF

AF OFFAF OFF

• ในโหมดโฟกสั S (AF-S) กล้องจะโฟกสัเมือคณุแตะทีตวัแบบในหน้าจอ โฟกสัจะ
ลอ็คทีระยะหา่งในขณะนนัจนกวา่คณุจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะเริมโฟกสัเมือคณุแตะทีตวัแบบในหน้าจอ 
กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนืองตามระยะหา่งของตวัแบบทีเปลียนไปจนกวา่
คณุจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดแมนวลโฟกสั (MF) คณุสามารถแตะทีหน้าจอเพือโฟกสัตวัแบบทีเลือก
โดยใช้ออโต้โฟกสัได้

บริเวณบริเวณ แตะเพือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลือนไปยงัจดุทีเลือก

ปิดปิด ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

O การควบคมุแบบสมัผสัตา่งๆ จะถกูใช้ระหวา่งซมูโฟกสั

N • หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั ให้เลือก ปิด
สําหรับ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > xการตงัค่าหน้าจอสัมผัส

• สามารถปรับการตงัคา่การควบคมุแบบสมัผสัได้โดยใช้ Gตงัค่า AF/MF > 
xF โหมดหน้าจอสัมผัส
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมมูฟวี oL

การเลือก เปิด สําหรับ Bตงัค่ามูฟวี > 

การควบคุมมูฟวีoL หรือการแตะปุ่ มโหมดปรับภาพ

เคลือนไหวในจอแสดงผลการถ่ายภาพจะปรับแป้นหมนุเลือก

คําสงัและการควบคมุแบบสมัผสัให้เหมาะสมกบัการบนัทกึ

ภาพยนตร์ สามารถใช้เพือป้องกนัไมใ่ห้เสียงของกล้องถกู

บนัทกึไปในฟตุเทจภาพยนตร์

• ความเร็วชตัเตอร์
• รูรับแสง
• การชดเชยแสงของกล้อง
• ความไวแสง
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/

การปรับระดบัไมค์ภายนอก

• ฟิลเตอร์ลม
• ความดงัของหฟัูง
• F จําลองฟิล์ม

• F สมดลุย์สีขาว

• F โหมดกนัภาพสนั

• F เสริมโหมดกนัภาพสนั

N • การเปิดใช้งานการควบคมุมฟูวีจะปิดใช้งานวงแหวนปรับรูรับแสง
• เมือเปิดใช้งานการควบคมุภาพเคลือนไหว ปุ่ มโหมดปรับภาพเคลือนไหวสามารถใช้เพือเปลียน
การตงัคา่การถ่ายภาพหรือปิดการใช้งานการควบคมุภาพเคลือนไหว

ปุ่ มโหมดปรบัภาพเคลือนไหว
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ฟังก์ชันระบบสัมผัส

สามารถกําหนดฟังก์ชนัตา่งๆ ให้กบัทา่ทางการตวดันิวตอ่ไป

นีได้เหมือนกนักบัปุ่ มฟังก์ชนั:

• ตวดันิวขนึบน: T-Fn1

• ตวดันิวไปทางซ้าย: T-Fn2

• ตวดันิวไปทางขวา: T-Fn3

• ตวดันิวลง: T-Fn4

N • ในบางครังการตวดันิวจะทําให้เมนแูสดงขนึมา; ให้แตะเพือ
เลือกตวัเลือกทีต้องการ

25.5

• ทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสัจะปิดใช้งานในคา่เริมต้น เพือเปิดใช้งานทา่ทางของฟังก์ชนัการ
สมัผสั ให้เลือก เปิด สําหรับ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > c ฟังก์ชันสัมผัส
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมการเล่นแบบสัมผัส

เมือเลือก เปิด สําหรับ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 

aการตงัค่าหน้าจอสัมผัส สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการดําเนินการเลน่ตอ่

ไปนี:

• สะบดั: สะบดันิวข้ามจอแสดงผลเพือดภูาพอืนๆ

• ซูม: วางนิวสองนิวบนจอแสดงผลแล้วแยกนิวออกเพือซมูเข้า

• บบี: วางนิวสองนิวบนจอแสดงผลแล้วเลือนเข้าหากนัเพือซมู

ออก

N สามารถซมู ออกรูปภาพจนกระทงัมองเหน็ภาพแล้วแตไ่มส่ามารถซมูตอ่ได้

• แตะสองครัง: แตะจอแสดงผลสองครังเพือซมูเข้าไปยงัจดุ

โฟกสั

• เลือน: ดพืูนทีอืนของภาพระหวา่งซมูการเลน่
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บันทกึ
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ขันแรก
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การต่อสายคล้อง

การตอ่สายคล้อง

ตอ่สายคล้องเข้าในหว่งสายคล้องสองหว่งตามทีแสดงด้านลา่ง

O เพือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สายคล้องแนน่ดีแล้ว



35

2

 การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM G-mount

ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้านหลงัจากเลนส์ 

วางเลนส์บนทียดึ ให้เครืองหมายบนเลนส์และกล้องตรงกนั 

(A) จากนนัให้หมนุเลนส์จนกวา่คลกิเข้าที (B)

O • เมือตอ่เลนส์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่ฝุ่ นหรือสงิแปลกปลอมเข้าไปในกล้อง

• ห้ามแตะชินสว่นภายในของกล้อง
• หมนุเลนส์จนกวา่จะคลกิเข้าที
• ห้ามกดปุ่ มถอดเปลียนเลนส์ขณะตอ่เลนส์

การถอดเลนส์

การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนนักดปุ่ มถอดเปลียนเลนส์แล้ (A) 
วหมนุเลนส์ตามทีแสดง (B)

O เพือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตวักล้องเมือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอืนๆ

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์และอปุกรณ์เสริมสําหรับ FUJIFILM G-mount

O โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนีเมือตดิหรือถอด (เปลียน) เลนส์

• ตรวจสอบวา่เลนส์ไมมี่ฝุ่ นหรือสงิแปลกปลอมอืนๆ เกาะอยู่

• อยา่เปลียนเลนส์ในบริเวณทีมีแสงแดดสอ่งโดยตรง หรือภายใต้แหลง่กําเนิดแสงสวา่งอืนๆ แสงที
โฟกสัเข้าไปภายในกล้องอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

• ปิดฝาปิดเลนส์ก่อนการเปลียนเลนส์
• สําหรับข้อมลูเพิมเตมิในการใช้งานให้ดคููมื่อทีจดัมาให้พร้อมกบัเลนส์
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การใส่แบตเตอรี

ใสแ่บตเตอรีในกล้องตามทีอธิบายด้านลา่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี
เลือนสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีตามทีแสดงแล้วเปิด

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี

O • อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีขณะทีกล้องเปิดอยู ่ถ้า
ไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะทําให้ไฟล์ภาพหรือ
การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

• อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดชอ่ง
ใสแ่บตเตอรี

2 ใส่แบตเตอรีตามภาพประกอบ
O • ใสข่วัแบตเตอรีตามแนวทีแสดง ห้ามใช้แรงในการ

ใส่แบตเตอรีกลับด้านหรือผิดขัว
• ตรวจสอบวา่ปิดสลกัแบตเตอรีแนน่ดีแล้ว
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การใสแ่บตเตอรี

3 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี
ปิดฝาและใสส่ลกัฝาครอบ

O หากปิดฝาครอบไมไ่ด้ ให้ตรวจสอบวา่แบตเตอรีอยูใ่น
แนวทีถกูต้องหรือไม ่อยา่พยายามใช้แรงปิดฝาครอบ

การถอดแบตเตอรี

ก่อนทีจะถอดแบตเตอรี ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอรี

ในการนําแบตเตอรีออก ให้กดสลกัของแบตเตอรีไปทางด้านข้าง 
และเลือนแบตเตอรีออกจากกล้องดงัทีแสดง

O แบตเตอรีอาจร้อนเมือใช้งานในสภาพแวดล้อมทีมีอณุหภมิูสงู ให้ใช้ความระมดัระวงัเมือถอด
แบตเตอรี
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การใส่การ์ดหน่วยความจาํ

รูปภาพจะถกูจดัเก็บในการ์ดหนว่ยความจํา (จําหนา่ยแยกตา่งหาก)

N สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสที่มีอยูส่องชอ่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ
ถอดสลกัแล้วเปิดฝาครอบ

O อย่าปิดกลอ้งหรือนําการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีกําลงัฟอร์แมทการ์ด หรือกําลงับนัทึก
หรือลบขอ้มูลในการ์ด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี อาจทําให้การ์ดเสียหายได้

2 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดในทิศทางทีแสดง เลือนเข้าทีให้คลกิเข้าสูส่ว่น

หลงัของชอ่ง ปิดฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

ให้สลกัลงลอ็ค

O โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางทีถกูต้องอยา่ใสก่าร์ดเอียงหรือใช้แรง
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การใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

การถอดการ์ดหน่วยความจาํ

ก่อนทีจะถอดการ์ดหนว่ยความจํา ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

กดและปลอ่ยการ์ดเพือให้การ์ดดีดตวัออกครึงทาง (เพือป้องกนั
การ์ดหลน่ออกจากชอ่ง กดตรงกลางของการ์ดแล้วคอ่ยๆ ปลอ่ย
ออก โดยไมป่ลอ่ยนิวออกจากการ์ด) การ์ดจะสามารถนําออกได้
ด้วยมือ

การใช้การ์ดสองแผ่น

สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสที่มีอยูส่องชอ่ง ทีการตงัคา่เริมต้น 

รูปถ่ายจะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งทีสองเทา่นนัเมือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ สามารถเปลียนการ

ตงัคา่นีโดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > x การตงัค่าช่องการ์ด สามารถเลือกการ์ดทีใช้จดัเก็บ

ภาพยนตร์โดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า >F การตงัค่าช่องการ์ด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย จอแสดงผลจอแสดงผล

ตามลาํดบั 

(คา่เริมต้น)

ใช้งานการ์ดในชอ่งทีสองเฉพาะเมือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ หากเลือกชอ่ง
ทีสองสําหรับ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > เลือกช่อง(xตามลาํดบั) การ
บนัทกึจะเริมต้นทีการ์ดในชอ่งทีสองและสลบัไปทีชอ่งแรกเมือการ์ดใน
ชอ่งทีสองเตม็

สาํรองข้อมูล
ภาพแตล่ะภาพจะถกูบนัทกึสองครัง โดยแตล่ะครังจะบนัทกึลงในการ์ด

แตล่ะแผน่

RAW / JPEG

สําหรับ ตามลาํดบั ยกเว้นสําเนา RAW ของภาพทีถ่ายโดยเลือก 
SUPER FINE+RAW, FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW สําหรับ 
H ตงัค่าคุณภาพภาพ > คุณภาพของภาพ จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดใน

ชอ่งแรก และสําเนา JPEG จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งทีสอง
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การชาร์จแบตเตอรี

แบตเตอรีทีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้เพือความปลอดภยั กล้องจะไมทํ่างานหาก

ไมไ่ด้ชาร์จแบตเตอรี; ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ชาร์จแบตเตอรีก่อนใช้งาน ให้ปิดกล้อง

ก่อนทําการชาร์จแบตเตอรี

O • แบตเตอรี NP-W235 แบบชาร์จซําได้ จดัมาให้พร้อมกบักล้อง

• การชาร์จใช้เวลาประมาณ 180 นาที

1 ต่ออะแดปเตอร์ปลักไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ตอ่อะแดปเตอร์ปลกัไฟตามทีแสดง ตรวจสอบวา่เสียบอะแดป

เตอร์เข้าไปในขวักระแสไฟสลบั จนสดุและมีเสียงคลกิเข้าที

O • อะแดปเตอร์ปลกัไฟทีให้มามีไว้สําหรับใช้งานกบัอะแด
ปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-5VJ โดยเฉพาะ ห้ามใช้กบั
อปุกรณ์อืน

• รูปทรงของอะแดปเตอร์ปลกัไฟจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะ
ประเทศทีจําหนา่ย

2 ชาร์จแบตเตอรี
ตอ่กล้องเข้ากบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ด้วยสาย USB ทีมีมาให้ จากนนัตอ่อะแดป
เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัเข้ากบัเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร

O • เชือมตอ่สายเคเบลิเข้ากบัชอ่งตอ่ USB ของกล้อง (ประเภท C)

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิทแล้ว
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การชาร์จแบตเตอรี

สถานะการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรีดงัตอ่ไปนี:

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอรีสถานะแบตเตอรี

เปิด แบตเตอรีกําลงัชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

กะพริบ การชาร์จเกิดข้อผิดพลาด

O • อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัจะรองรับการจา่ยกระแสไฟฟ้า 100 ถงึ 240 V (อาจต้องการอะแดป
เตอร์ปลกัสําหรับใช้งานนอกประเทศ)

• อยา่ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัหรือสาย USB กบัอปุกรณ์อืนๆ เนืองจากอาจทําให้เกิดการ
ทํางานผิดปกตไิด้

• อยา่ตดิป้ายหรือวตัถอืุนบนแบตเตอรี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะทําให้ไมส่ามารถนํา
แบตเตอรีออกจากกล้องได้

• ห้ามช็อตขวัของแบตเตอรี แบตเตอรีอาจมีความร้อนสงู
• อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอรีและแหลง่จา่ยพลงังาน”

• ใช้แบตเตอรีแบบชาร์จซําของแท้ของ Fujifilm ทีกําหนดให้ใช้กบักล้องนีเทา่นนั หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีจะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด

• ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอรีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอรีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เมือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรีหนงึหรือสองวนัก่อนการ
ใช้งาน

• หากแบตเตอรีไมส่ามารถเก็บประจไุฟฟ้าได้ แสดงวา่หมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จแล้วและ
ต้องเปลียนใหม่

• ถอดปลกัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออกจากเต้ารับเมือไมไ่ด้ใช้งาน
• หากทิงแบตเตอรีไว้เป็นเวลานานโดยไมไ่ด้ชาร์จ คณุอาจพบวา่คณุภาพของแบตเตอรีลดลงหรือ
ชาร์จไมไ่ด้อีกตอ่ไป ชาร์จแบตเตอรีเป็นประจํา

• นําฝุ่ นละอองออกจากขวัของแบตเตอรีด้วยผ้าแห้งทีสะอาด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะ
ทําให้แบตเตอรีไมส่ามารถชาร์จได้

• โปรดทราบวา่เวลาการชาร์จจะเพิมขนึทีอณุหภมิูตําหรือสงู
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การชาร์จแบตเตอรี

การชาร์จผ่านทางอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สามารถชาร์จกล้องผา่น USB ได้ การชาร์จ USB สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ทีมีระบบปฏิบตักิารทีได้รับ
การรับรองจากผู้ผลติและอินเตอร์เฟส USB

เปิดคอมพิวเตอร์ทิงไวใ้นระหว่างการชาร์จ

 O • แบตเตอรีจะไมช่าร์จขณะทีกล้องเปิดอยู่
• เชือมตอ่สาย USB ทีจดัมาให้

• เชือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

• การชาร์จจะหยดุหากคอมพิวเตอร์เข้าสูโ่หมดสลีป หากต้องการชาร์จตอ่ ให้เปิดใช้งาน
คอมพิวเตอร์และถอดสายแล้วตอ่สาย USB ใหมอี่กครัง

• การชาร์จอาจไมร่องรับ ทงันีขนึอยูก่บัรุ่นของคอมพิวเตอร์ การตงัคา่คอมพิวเตอร์ และสถานะ

ปัจจบุนัของคอมพิวเตอร์

• แบตเตอรีใช้เวลาประมาณ 600 นาทีในการชาร์จด้วยอินพตุของการชาร์จ 5 V/500 mA

N • หากเปิดกล้องระหวา่งการชาร์จ การชาร์จจะสนิสดุและการ

เชือมตอ่ USB จะถกูใช้เป็นกําลงัไฟของกล้องแทน ระดบั
แบตเตอรีจะคอ่ยๆ ลดลง

• กล้องจะแสดงไอคอน “การจา่ยพลงังาน” เมือเสียบชาร์จผา่น USB
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การเปิดและปิดกล้อง

ใช้สวิตช์ ON/OFF เพือเปิดและปิดกล้อง

เลือนสวิตช์ไปที ON เพือเปิดกล้องหรือไปที OFF เพือปิดกล้อง

O รอยนิวมือและรอยอืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่ภาพถ่ายหรือมมุมองขณะดผูา่นชอ่ง
มองภาพ โปรดรักษาเลนส์และชอ่งมองภาพให้สะอาด

N • การกดปุ่ ม a ระหวา่งถ่ายภาพจะเริมต้นการเลน่

• กดปุ่ มชตัเตอร์ครึงทางเพือกลบัสูโ่หมดถ่ายรูป
• กล้องจะปิดเครืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานหรือการทํางานเป็นเวลาหนงึตามทีเลือกไว้สําหรับ 
D จดัการใช้พลังงาน > ตงัปิดเอง การเปิดใช้งานใหมห่ลงัจากกล้องปิดการทํางานโดย
อตัโนมตั ิให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึหรือเปลียนสวิตช์ ON/OFF ให้เป็น OFF แล้วเปลียนใหมเ่ป็น 

ON
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 การตงัค่าพนืฐาน

เมือคณุเปิดกล้องเป็นครังแรก คณุสามารถเลือกภาษาและตงัคา่นาฬิกาของกล้องได้ 

และทีการตงัคา่เริมต้น คณุยงัสามารถจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ เพือให้

คณุสามารถซงิโครไนซ์ในภายหลงักบันาฬิกาหรือภาพทีดาวน์โหลดได้ ทําตามขนัตอน

ด้านลา่งเมือเปิดกล้องเป็นครังแรก

N หากคณุต้องการจะจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้ตดิตงัและเปิดใช้งานแอพ 
FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ โปรด
เยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 เปิดกล้อง
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2 เลือกภาษา
เลือกทีภาษาและกด MENU/OK

3 จบัคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
กด MENU/OK เพือจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ทีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote

N หากต้องการข้ามการจบัคู ่ให้กด DISP/BACK

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote
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การตงัคา่พืนฐาน

4 ตรวจสอบเวลา
เมือจบัคูเ่รียบร้อยแล้ว คณุจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตงั

คา่นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาทีรายงานจากสมาร์ทโฟน

หรือแทบ็เลต็ ตรวจสอบดวูา่เวลานนัถกูต้องหรือไม่
12/ 31/2021 12:10 AM

N หากต้องการตงัคา่นาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (P 47)

5 ตงัค่ากล้องให้ตรงกับการตงัค่าทกีาํหนดไว้บนสมา
ร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตของคุณ

N ตวัเลือกทีถกูเลือกไว้สามารถเปลียนได้ตลอดเวลาโดยใช้ Dตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า 
Bluetooth

6 ตงัค่านาฬิกา
กด MENU/OK เพือตงัคา่นาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาทีรายงานจากสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ แล้วออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

7 เลือก Dตงัค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

O ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําก่อนทีจะใช้ครังแรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา
ทงัหมดหลงัจากทีใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ชนิดอืนแล้ว

8 ไฮไลท์ชอ่งทีมีการ์ดทีคณุต้องการฟอร์แมทแล้วกด MENU/OK

9 ข้อความยืนยนัจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ดหนว่ย

ความจํา ให้ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

N การออกโดยไมฟ่อร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา ให้เลือก 
ยกเลิก หรือกด DISP/BACK

1 ?
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O • ข้อมลูทงัหมด รวมถงึภาพทีมีการป้องกนั จะถกูลบจากการ์ดหนว่ยความจํา โปรดคดัลอกไฟล์ที
สําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอืน

• ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีในระหวา่งการฟอร์แมท

N • นอกจากนียงัสามารถแสดงเมนฟูอร์แมทได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั
ขณะทีกดค้างไว้ทีปุ่ ม b

• ถ้าถอดแบตเตอรีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตงัคา่ใหม ่และข้อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเมือเปิดกล้อง

การข้ามขันตอนปัจจุบนั

หากคณุข้ามขนัตอน ข้อความยืนยนัจะปรากฏ; เลือก ไม่ใช่ เพือหลีกเลียงการทําซําขนัตอนตา่งๆ ทีคณุได้
ข้ามไปในครังถดัไปทีเปิดกล้อง
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การตงัคา่พืนฐาน

เลือกภาษาอืน

การเปลียนภาษา:

1 แสดงตวัเลือกภาษา
เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > Qa

2 เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวัเลือกทีต้องการและกด MENU/OK

การเปลียนเวลาและวันที

การตงัคา่นาฬิกาของกล้อง:

1 แสดงตวัเลือก วันท/ีเวลา

เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > วันท/ีเวลา

2 ตงัค่านาฬิกา
กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือไฮไลท์ปี เดือน วนั ชวัโมง หรือนาที และ

กดขนึหรือลงเพือเปลียนคา่ กด MENU/OK เพือตงัคา่นาฬิกา
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บันทกึ
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การถ่ายและการดภูาพ
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ให้คณุควบคมุความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงในระดบัทีแตกตา่ง

กนั

โหมด P: โปรแกรม AE

ให้กล้องเลือกความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงสําหรับการรับแสงทีเหมาะสม สามารถเลือกคา่อืนๆ 

ทีสร้างรูรับแสงเดียวกนัด้วยการสลบัโปรแกรม

1 เลือนสวิตช์โหมด STILL/MOVIE ไปที STILL

2 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปที P

P จะปรากฏขนึในจอแสดงผล

O • หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดง
เป็น “– – –”

• หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดหลงัจากกดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพือปลอ่ยแป้นหมนุเทา่นนั
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โหมด P, S, A และ M

โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

เลือกความเร็วชตัเตอร์และให้กล้องปรับรูรับแสงเพือให้ได้การรับแสงทีเหมาะสม

1 เลือนสวิตช์โหมด STILL/MOVIE ไปที STILL

2 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปที S

S จะปรากฏขนึในจอแสดงผล

3 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์
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O • หากไมส่ามารถรับแสงทีถกูต้องตามความเร็วชตัเตอร์ทีเลือก รูรับแสงจะแสดงเป็นสีแดง

• หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลรูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

• หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดหลงัจากกดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพือปลอ่ยแป้นหมนุเทา่นนั

N • สามารถปรับความไวชตัเตอร์ได้ขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ
• ทีความเร็วชตัเตอร์ช้ากวา่ 1 วินาที นาฬิกานบัถอยหลงัจะแสดงขณะทีกําลงัประมวลผลการรับแสง

• การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 
H ตงัค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาทีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการ
ถ่ายรูปอาจเพิมขนึ

• ภาพจะหลดุโฟกสัหากกล้องขยบัในชว่งการรับแสงนาน; แนะนําให้ใช้ขาตงักล้อง
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โหมด P, S, A และ M

โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

เลือกรูรับแสงและให้กล้องปรับความเร็วชตัเตอร์เพือให้ได้การรับแสงทีเหมาะสม

1 เลือนสวิตช์โหมด STILL/MOVIE ไปที STILL

2 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปที A

A จะปรากฏขนึในจอแสดงผล

3 หมนุวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพือเลือกรูรับแสง
N • หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงทีมีตําแหนง่ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้า

เพือปรับรูรับแสงได้เมือหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงไปที C

• สามารถเปลียนการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าได้โดยใช้ Dตงัค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตงัแป้นหมุนคาํสัง
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O • หากไมส่ามารถรับแสงทีถกูต้องตามรูรับแสงทีเลือก ความเร็วชตัเตอร์จะแสดงเป็นสีแดง

• หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์จะแสดง “– – –”

• หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดหลงัจากกดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพือปลอ่ยแป้นหมนุเทา่นนั

N สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ
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โหมด P, S, A และ M

โหมด M: แมนวลรับแสง

ในโหมดแมนวล ผู้ใช้สามารถควบคมุทงัความไวชตัเตอร์และรูรับแสงได้ ในการถ่ายภาพอาจจะ

มีการจงใจถ่ายภาพให้รับแสงมากเกินไป (สวา่งขนึ) หรือรับแสงน้อยเกินไป (มืดลง) เป็นการเปิด

โอกาสให้มีการนําเสนอความคดิสร้างสรรค์เฉพาะตวัของแตล่ะคน ปริมาณการรับแสงของภาพ

ทีมีคา่รับแสงตํากวา่หรือสงูกวา่คา่ทีตงัไว้ในปัจจบุนัจะแสดงด้วยสญัลกัษณ์การรับแสง; ให้ปรับ

ความไวชตัเตอร์และรูรับแสงจนกระทงัได้คา่รับแสงทีต้องการ

1 เลือนสวิตช์โหมด STILL/MOVIE ไปที STILL

2 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปที M

M จะปรากฏขนึในจอแสดงผล
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3 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์และวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพือเลือก

รูรับแสง

N • การแสดงผลแมนวลรับแสงจะมีสญัลกัษณ์การรับแสงทีแสดงจํานวนของภาพทีมีปริมาณ
การรับแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปทีการตงัคา่ปัจจบุนั

• หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงทีมีตําแหนง่ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้า
เพือปรับรูรับแสงได้เมือหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงไปที C

• สามารถเปลียนการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตงัแป้นหมุนคาํสัง

O หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดหลงัจากกดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพือปลอ่ยแป้นหมนุเทา่นนั
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โหมด P, S, A และ M

BULB

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ BULB สําหรับการฉายแสงนาน ทีคณุเปิดและปิดชตัเตอร์ด้วยตนเอง 

แนะนําให้ใช้ขาตงักล้องเพือป้องกนักล้องเคลือนไหวขณะฉายแสง

1 ตงัคา่ความเร็วชตัเตอร์เป็น BULB

2 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ
• ชตัเตอร์จะเปิดค้างไว้ได้นานถงึ 60 นาทีในขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์
• หน้าจอจะแสดงเวลาทีผา่นไปนบัตงัแตเ่ริมเปิดรับแสง
• การปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์จะเป็นการปิดชตัเตอร์ และสนิสดุการเปิดรับแสง การประมวลผล
จะเริมขนึ และกล้องจะแสดงเวลาประมวลผลทีเหลือ

N • การเลือกรูรับแสง A จะจํากดัความเร็วชตัเตอร์ที 30 วินาที

• การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 

Hตงัค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาทีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการ
ถ่ายรูปอาจเพิมขนึ

การใช้รีโมตกดชัตเตอร์

สามารถใช้รีโมตกดชตัเตอร์สําหรับฉายแสงนานได้ เมือใช้รีโมต
กดชตัเตอร์ RR-100 หรืออปุกรณ์ลนัชตัเตอร์แบบอิเลก็ทรอนิกส์
จากผู้ผลติรายอืน เชือมตอ่อปุกรณ์เหลา่นนักบัตวัเชือมตอ่รีโมตกด
ชตัเตอร์ของกล้อง
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โหมดกาํหนดเอง

หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปทีโหมดใดก็ได้จาก 
C1 (กาํหนดเอง 1) ถงึ C6 (กาํหนดเอง 6) เพือถ่ายภาพโดย

ใช้การตงัคา่เมนถู่ายรูปทีบนัทกึไว้ก่อนหน้านี สามารถบนัทกึ

หรือแก้ไขการตงัคา่ได้โดยใช้ Hตงัค่าคุณภาพภาพ > 

แก้/บนัทกึตงัค่าเอง

การตงัค่าการบนัทกึ

1 เลือก Hตงัค่าคุณภาพภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนนัไฮไลท์ แก้/บนัทกึตงัค่าเอง แล้วกด 
MENU/OK

2 ไฮไลท์ การตงัค่าแก้ไข/ตรวจสอบ แล้วกด MENU/OK

N • ในการจดัเก็บการตงัคา่กล้องปัจจบุนัในรายการตงัคา่แบบกําหนดเองใดๆ จาก 1 ถงึ 6 
ให้เลือก บนัทกึค่าปัจจุบนั การตงัคา่ทีบนัทกึไว้ก่อนหน้านีในรายการทีเลือกจะถกูเขียนทบั

• หากต้องการคืนคา่เริมต้นสําหรับรายการทีเลือก ให้เลือก รีเซต็

• สามารถเปลียนชือรายการได้โดยใช้ แก้ชือทตีงัไว้

• หากเลือก เปิด ไว้สําหรับ การตงัค่าอัพเดทอัตโนมัต ิการเปลียนเป็นการตงัคา่ในโหมด 
C1 ถงึ C6 จะถกูบนัทกึไปยงัรายการปัจจบุนัโดยอตัโนมตัิ

3 ไฮไลท์รายการตงัคา่แบบกําหนดเองแล้วกด MENU/OK
เพือเลือก

2
3
4
5
6

1



59

3

โหมด P, S, A และ M

4 ไฮไลท์รายการทีคณุต้องการจดัเก็บในรายการตงัคา่
แบบกําหนดเองแล้วกด MENU/OK
ปรับการตงัคา่สําหรับรายการทีเลือก

1

DRIVE

5 กด MENU/OK เพือบนัทกึการเปลียนแปลงของรายการทีเลือกแล้วกลบัสูร่ายการเมนู

ปรับรายการเพิมเตมิตามทีต้องการ

6 การกด DISP/BACK ในรายการเมนจูะแสดงข้อความ

ยืนยนั ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพือบนัทกึการ

ตงัคา่ลงในรายการทีเลือก

1 OK?
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ออโต้โฟกัส

ถ่ายรูปโดยใช้ออโต้โฟกสั

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น S หรือ C (P 61)

2 เลือกโหมดออโต้โฟกสั (P 62)

3 เลือกตําแหนง่และขนาดของเฟรมโฟกสั (P 64)

4 ถ่ายรูป
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ออโต้โฟกสั

โหมดโฟกัส

ใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสัเพือเลือกวิธีการโฟกสัของกล้อง

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

S
(AF-S)

AF เดยีว: ลอ็กโฟกสัเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ เลือกสําหรับตวัแบบทีอยูนิ่ง

C
(AF-C)

AF ต่อเนือง: กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนืองตามระยะหา่งทีเปลียนแปลงไป ขณะที
กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงครึงหนงึ ใช้สําหรับตวัแบบทีเคลือนไหว

M
(ตงัคา่เอง)

ตงัค่าเอง: โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ เลือกการควบคมุแมนวล
โฟกสัหรือในสถานการณ์ทีกล้องไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้ออโต้โฟกสั (P 67)

N • โดยไมข่นึอยูก่บัตวัเลือกทีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเมือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
• หากเลือก เปิด สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > PRE-AF กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เนืองในโหมด S และ 
C แม้ขณะทีไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์



62

3

ตวัเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)

สามารถปรับโฟกสัให้เหมาะกบัวตัถตุา่งชนิดกนัได้โดยการเปลียนชดุการตงัคา่ทีเลือกไว้สําหรับ

โหมดโฟกสัและโหมด AF

1 กด MENU/OK เพือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตงัค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส

3 เลือกออโต้โฟกสั
วิธีทีกล้องโฟกสัจะขนึอยูก่บัโหมดโฟกสั

โหมดโฟกัส S (AF-S)โหมดโฟกัส S (AF-S)
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

r
จุดเดยีว

กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือก ใช้
สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบทีเลือก

y
พนืที

กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัทีเลือก 
โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้โฟกสับน

ตวัแบบทีเคลือนไหวได้งา่ย

z
ไวด์

กล้องโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนทราสต์

สงู; จอแสดงผลแสดงพืนทีในโฟกสั

j
ทงัหมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 64, 65) 
เพือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี: r จุดเดยีว, y พนืท ีและ 
z ไวด์
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ออโต้โฟกสั

โหมดโฟกัส C (AF-C)โหมดโฟกัส C (AF-C)
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

r
จุดเดยีว

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบทีเคลือนทีไปข้างหน้าหรือ
หา่งออกไปจากกล้อง

y
พนืที

โฟกสัตดิตามตวัแบบในโซนโฟกสัทีเลือก ใช้
สําหรับตวัแบบทีเคลือนทีแบบคาดเดาได้
พอสมควร

z
ตดิตาม

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบทีเคลือนทีในพืนที
เฟรมทีกว้าง

j
ทงัหมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 64, 65) 

เพือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี: r จุดเดยีว, y พนืท ีและ 
z ตดิตาม
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การเลือกจุดโฟกัส

เลือกจดุโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั

การดจูอแสดงผลจุดโฟกัส

1 กด MENU/OK เพือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตงัค่า AF/MF > โฟกัสแบบพนืท ีเพือดจูอแสดงผลจดุโฟกสั

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกพืนทีโฟกสั

N นอกจากนียงัสามารถเลือกจดุโฟกสัได้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (P 27)

การเลือกจุดโฟกัส

ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือกจดุโฟกสัและแป้นหมนุ

เลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกขนาดของเฟรมโฟกสั ขนัตอน

อาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับโหมดออโต้

โฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

ไม้โฟกัสไม้โฟกัส แป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลังแป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลัง

เอียงเอียง กดกด หมุนหมุน กดกด

rr

เลือกจดุโฟกสั
เลือกจดุโฟกสัตรง

กลาง

เลือกจากขนาดเฟรม 
6 ขนาด

คืนคา่เป็นขนาดเดมิ

yy
เลือกจากขนาดเฟรม 

3 ขนาด

zz —

N ไมส่ามารถใช้การเลือกจดุโฟกสัแบบแมนวลเมือเลือก z ไวด์/ตดิตาม ในโหมดโฟกสั S
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ออโต้โฟกสั

จอแสดงผลจุดโฟกัส

จอแสดงผลจดุโฟกสัอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั

N เฟรมโฟกสัจะแสดงด้วยสีเหลียมขนาดเลก็ () โซนโฟกสัจะแสดงด้วยสีเหลียมขนาดใหญ่

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

rr จุดเดยีว จุดเดยีว yy พนืที พนืที zz ไวด์/ตดิตาม ไวด์/ตดิตาม

สามารถเลือกจํานวนจดุทีใช้ได้
โดยใช้ G ตงัค่า AF/MF > 
จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจากโซนทีมีจดุโฟกสั 7 × 7, 
5 × 5 หรือ 3 × 3

วางกรอบโฟกสับนวตัถทีุคณุ
ต้องการตดิตามโดยใช้ AF ตอ่
เนือง

ออโต้โฟกัส

แม้วา่กล้องจะเพิมระบบการโฟกสัอตัโนมตัทีิมีความแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสัตวัแบบทีระบไุว้
ด้านลา่งนีได้

• ตวัแบบทีมีเงาสะท้อนมาก เชน่ กระจกหรือตวัรถยนต์

• ตวัแบบทีถ่ายผา่นหน้าตา่งหรือวตัถสุะท้อนอืนๆ
• ตวัแบบสีเข้มและตวัแบบทีดดูซบัแสงแทนทีจะสะท้อนแสงไฟ เชน่ ผมหรือขนสตัว์

• ตวัแบบทีไมมี่รูปร่าง เชน่ ควนัหรือเปลวไฟ

• ตวัแบบทีแสดงคอนทราสต์กบัพืนหลงัเลก็น้อย
• ตวัแบบทีอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถทีุมีความแตกตา่งสงู ซงึอยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตวั
แบบทีถ่ายรูปกบัฉากหลงัขององค์ประกอบทีมีคอนทราสต์สงู)



66

3

ออโต้โฟกสั

การเชค็โฟกัส
ในการซมูเข้าพืนทีโฟกสัปัจจบุนัเพือให้ได้โฟกสัทีแมน่ยํา ใช้ไม้โฟกสั 
(ก้านโฟกสั) เพือเลือกพืนทีโฟกสัอืน กดตรงกลางของแป้นคําสงั
ด้านหลงัอีกครังเพือยกเลกิการซมู

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N • ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั

• ไม้โฟกสัสามารถใช้เพือเลือกพืนทีโฟกสัขณะทีกําลงัซมูอยูไ่ด้
• ในโหมดโฟกสั S เลือก r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

• ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมดโฟกสั C หรือเมือเปิด G ตงัค่า AF/MF > PRE-AF

• ใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) เพือเปลียนฟังก์ชนัของการกดตรงกลางของแป้น

หมนุเลือกคําสงัด้านหลงั คณุยงัสามารถกําหนดฟังก์ชนัเริมต้นไปยงัปุ่ มควบคมุอืนๆ ได้เชน่กนั 
(P 100)
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แมนวลโฟกัส

ปรับโฟกสัด้วยตนเอง

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น M

j จะปรากฏขนึในจอแสดงผล

2 โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ หมนุ

วงแหวนไปทางซ้ายเพือลดระยะโฟกสั หมนุไปทางขวา

เพือเพิม

3 ถ่ายรูป
N • ใช้ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพือกลบัทิศทางการหมนุของวงแหวนโฟกสั

• โดยไมข่นึอยูก่บัตวัเลือกทีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเมือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
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การเชค็โฟกัส

มีตวัเลือกหลากหลายทีใช้ได้สําหรับตรวจสอบโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

เส้นสีขาวจะแสดงระยะหา่งของตวัแบบในพืนทีโฟกสั (เป็นเมตรหรือฟตุตามตวัเลือกทีเลือกไว้

สําหรับ Dตงัค่าจอเริมต้น > หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนตูงัคา่) แถบสีนําเงินแสดงความ

ลกึของฟิลด์ หรืออีกนยัหนงึ ระยะหา่งจากด้านหน้าและด้านหลงัของตวัแบบทีปรากฏในโฟกสั

ระยะโฟกสั 
(เสน้สีขาว)

ความลึกฟิลด์ 

N • หากเลือกทงั แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ Dตงัค่าจอเริมต้น > แสดง 
ค่าทตีงัไว้ จะสามารถดสูญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสัได้โดยใช้สญัลกัษณ์ความลกึของฟิลด์ในจอแส
ดงผลมาตรฐาน ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพือแสดงจอแสดงผลมาตรฐาน

• ใช้ตวัเลือก Gตงัค่า AF/MF > ระยะชัดลึก เพือเลือกขนาดความลกึฟิลด์ทีจะแสดง เลือก 
พนิฐานแบบฟิล์ม เพือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพทีจะดเูป็นภาพพิมพ์และทีมี
ลกัษณะคล้ายกนั สว่น พนืฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพทีจะดทีู
ความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ
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แมนวลโฟกสั

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืนที

โฟกสัทีเลือกเมือหมนุวงแหวนโฟกสั กดตรงกลางของแป้นคําสงัด้านหลงัเพือออกจากการซมู

N • ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือกพืนทีโฟกสัอืน
• ถ้าเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด ไว้สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > ระบบช่วย MF 
สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั ไมส่ามารถปรับการซมูได้เมือ
เลือก ภาพแบ่งดจิติอล หรือ ไมโครปริซมึดจิติอล
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ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง

ตงัคา่ความไวแสงโดยใช้ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ความไวแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้1
ออโต้2
ออโต้3

ความไวแสงจะปรับอตัโนมตัเิพือตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูปตามการ
รวมความไวแสงมาตรฐานและสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ตําสดุทีเลือกไว้
สําหรับ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ความไวแสง เลือกจาก ออโต้1, ออโต้2 
และ ออโต้3 (P 71)

100–12800 ปรับความไวแสงด้วยตนเอง คา่ทีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

L (50)
H (25600/51200/102400) 

เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบวา่อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพที
ถ่ายที H ในขณะที L ลดชว่งไดนามิก

N • ความไวแสงจะไมถ่กูรีเซต็เมือปิดกล้อง
• หากต้องการ คณุสามารถใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัแป้นหมุนคาํสัง เพือกําหนดให้กบักล้อง
ในการปรับความไวแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าหรือด้านหลงั

การปรับความไวแสง 

สามารถใช้คา่ทีสงูกวา่เพือลดภาพสนัไหวเมือแสงสวา่งน้อย ขณะทีคา่ทีตํากวา่จะชว่ยให้ความเร็วชตัเตอร์
ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขนึในทีทีมีแสงสวา่งจ้า; อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพ
ทีถ่ายด้วยความไวแสงสงู
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ความไวแสง

ออโต้

เลือกความไวแสงพืนฐาน, ความไวแสงสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ตําสดุสําหรับ ออโต้1, 

ออโต้2 และ ออโต้3

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเริมต้น 100–12800 100

ISOสูงสุด 200–12800 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตาํสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ ออโต้

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เริมต้นและคา่สงูสดุ; ความไวแสงจะเพิมขนึสงูกวา่

คา่เริมต้นเฉพาะเมือความเร็วชตัเตอร์ทีจําเป็นสําหรับการรับแสงทีเหมาะสมจะตํากวา่คา่ทีเลือก

สําหรับ SHUTTER SPEEDตาํสุด

N • หากคา่ทีเลือกสําหรับ ความไวเริมต้น สงูกวา่คา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตงัคา่ 
ความไวเริมต้น เป็นคา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ทีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตาํสุด หากภาพยงัคงเป็นการรับ
แสงน้อยเกินไปทีคา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตาํสุด กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ตําสดุ
โดยอตัโนมตัโิดยเทา่กบัคา่ผกผนัของทางยาวโฟกสัโดยประมาณ ในหนว่ยวินาที (ตวัอยา่งเชน่ 

หากเลนส์มีทางยาวโฟกสัเทา่กบั 50 มม. กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ตําสดุทีใกล้เคียงกบั 
1⁄50 วินาที) การเลือกตวัเลือกสําหรับการกนัภาพสนัสะเทือนจะไมมี่ผลในความเร็วชตัเตอร์ตําสดุ
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การวัดแสง

เลือกวิธีทีจะให้กล้องวดัการรับแสง

A ตงัค่าการถ่ายภาพ > วัดแสง จะให้ตวัเลือกการวดัแสงดงัตอ่ไปนี

O ตวัเลือกทีเลือกจะมีผลเฉพาะเมือ G ตงัค่า AF/MF > ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เป็น ปิด

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

o
หลายจุดหลายจุด

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี 
และความสวา่งทีมี แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

p
เฉลียหนักกลางภาพเฉลียหนักกลางภาพ

กล้องจะวดัแสงของเฟรมทงัหมดแตจ่ะกําหนดนําหนกัมากทีสดุไปยงัพืนทีตรง
กลาง

v
เฉพาะจุดเฉพาะจุด

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืนทีทีเทา่กบั 2% ของเฟรม แนะนําให้ใช้กบั
ตวัแบบทีมีไฟด้านหลงั และในกรณีอืนทีพืนหลงัมีแสงสวา่งมากกวา่หรือมืด
มากกวา่ตวัแบบหลกั

w
เฉลียเฉลีย

ตงัคา่การรับแสงให้เป็นการเฉลียสําหรับทวัทงัเฟรม ให้การรับแสงทีสมําเสมอ
ตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและ
ภาพคนทีตวัแบบสวมชดุสีดําหรือสีขาว

N ในการวดัแสงวตัถใุนพืนทีโฟกสัทีเลือกไว้ ให้เลือก เปิด สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > รวม AE แบบ
จุด & โฟกัสพ.ท. (P 88)
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การชดเชยการรับแสง

ปรับการรับแสง

กดปุ่ ม d ค้างไว้ และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั 

จนกระทงัคา่ทีต้องการแสดงขนึในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ 

LCD

O ปริมาณของการชดเชยทีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดการถ่ายรูป

ปุ่ม d 

หากเลือก สวติซ์ เปิด/ปิด สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าปุ่ม Expo. Comp. จะสามารถตงัคา่การ
ชดเชยคา่แสงได้โดยการกดปุ่ ม d หนงึครัง หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั แล้วกดปุ่ ม d อีกครัง 
กําหนดการชดเชยคา่แสงไปยงัการควบคมุอืนได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn)
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

โฟกสัและการรับแสงจะลอ็ค เมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

1 วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั และกดปุ่ มชตัเตอร์

ครึงหนงึเพือลอ็กโฟกสัและรูรับแสง โฟกสัและการรับ

แสงจะยงัคงลอ็กไว้ในขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ครึงหนงึ 

(การลอ็ก AF/AE)

2 กดปุ่ มลงจนสดุ
N การลอ็กโฟกสัและการรับแสงโดยใช้ปุ่ มชตัเตอร์ใช้ได้เฉพาะเมือเลือก ON ไว้สําหรับ Dตงัค่าปุ่ม/

ไดอัล > AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์
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ลอ็กโฟกสั/การรับแสง

ปุ่มควบคุมอืนๆ

สามารถลอ็คโฟกสัและการรับแสงได้โดยใช้ปุ่ มฟังก์ชนั ทีการ

ตงัคา่เริมต้น คณุสามารถใช้ปุ่ ม AEL เพือลอ็กคา่แสงโดยไม่

ต้องลอ็กโฟกสัได้ หากคณุได้กําหนดปุ่ ม AFON ให้เป็น ล็อก 

AF เท่านัน จะสามารถใช้เพือลอ็กโฟกสัโดยไมล่อ็กคา่แสง

ได้เชน่กนั

• เมือกดปุ่ มทีกําหนดการควบคมุไว้ การกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

ครึงหนงึจะไมย่กเลกิการลอ็ก

• หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/

ไดอัล > AE/AF LOCK จะยกเลกิการลอ็กได้โดยการกด

ปุ่ มนนัเป็นครังทีสอง

ปุ่ ม AEL 
(ล็อกการรบัแสง)

ปุ่ ม AFON

N สามารถกําหนดปุ่ มฟังก์ชนัให้มีบทบาทตา่งๆ โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) การรับ
แสงและลอ็คโฟกสัยงัสามารถกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชนัอืนๆ ได้ (P 100) 
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การดภูาพ

คณุสามารถดภูาพในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a
100-0001

สามารถดรููปภาพอืนๆ ได้โดยกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุ

เลือกคําสงัด้านหน้า กดไม้โฟกสัหรือหมนุแป้นหมนุไปทางขวาเพือดภูาพตามลําดบัทีบนัทกึ หรือ

กดไปทางซ้ายเพือดภูาพโดยย้อนลําดบัทีบนัทกึ กดไม้โฟกสัค้างไว้เพือเลือนไปยงัภาพทีต้องการ

อยา่งรวดเร็ว

N ภาพทีถ่ายด้วยกล้องอืนจะทําเครืองหมายด้วยไอคอน m (“ภาพของขวญั”) เพือเตือนวา่ภาพอาจ
แสดงไมถ่กูต้องและอาจไมส่ามารถใช้งานซมูการเลน่ได้

การ์ดหน่วยความจาํสองแผ่น

หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําสองแผน่ คณุสามารถกดค้างไว้ทีปุ่ ม a เพือเลือกการ์ดสําหรับเลน่ภาพ คณุ
ยงัสามารถเลือกการ์ดโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > เปลียนช่อง ได้
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การลบรูปภาพ

ใช้ปุ่ ม b เพือลบรูปภาพ

O ภาพทีถกูลบจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอืนๆ ก่อนทีจะดําเนินการตอ่

1 สําหรับภาพทีแสดงแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม b แล้วเลือก ทลีะภาพ

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือเลือนดภูาพ และกด MENU/OK เพือลบ 

(ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซําเพือลบภาพเพิมเตมิ

N • ภาพทีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจากภาพทีต้องการลบ (P 96)

• นอกจากนียงัสามารถลบรูปภาพจากเมน ูโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > ลบภาพ 
(P 96)
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บันทกึ
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การบนัทกึภาพยนตร์และการเล่น
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การบนัทกึภาพยนตร์

เนือหาในสว่นนีจะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในโหมดอตัโนมตัิ

1 เลือนสวิตช์โหมด STILL/MOVIE ไปที MOVIE

2 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปที P

AUTO จะปรากฏขนึในจอแสดงผล

O หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดหลงัจากกดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพือปลอ่ยแป้นหมนุเทา่นนั
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การบนัทกึภาพยนตร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ
การบนัทกึจะเริมขนึ

•  ไฟแสดงสถานะการบนัทกึ (V) จะแสดงขนึขณะ

กําลงัดําเนินการบนัทกึ

• เวลาทีเหลือจะแสดงโดยการนบัถอยหลงั ในขณะที
อีกหน้าจอหนงึจะนบัเดนิหน้าเพือแสดงเวลาในการ

บนัทกึ เวลาในการบนัทึก

เวลาทีเหลือ

4 กดปุ่ มอีกครังเพือสนิสดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสนิสดุโดยอตัโนมตัเิมือมีความยาวสงูสดุ

หรือเมือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก

สามารถบนัทกึเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกทีเชือมตอ่โดยใช้แจ็คที
มีเส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 3.5 มม.; ไมส่ามารถใช้ไมโครโฟนทีต้อง
มีปลกัอินพาวเวอร์ โปรดดรูายละเอียดในคูมื่อไมโครโฟน

O • เสียงจะถกูบนัทกึ ผา่นทางไมโครโฟนในตวั หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ามปิดครอบไมโครโฟน
ขณะทีทําการบนัทกึ

• โปรดทราบวา่ไมโครโฟนอาจจบัเสียงเลนส์หรือเสียงอืนทีเกิดขนึจากกล้องระหวา่งทีกําลงับนัทกึ
• อาจมีเส้นแนวตงัหรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ทีมีตวัแบบทีสวา่งมาก อาการนีเป็นภาวะปกติ
และไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ
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N • ไฟแสดงสถานะจะตดิขณะทีกําลงับนัทกึ (สามารถใช้ตวัเลือก B ตงัค่ามูฟวี > แสงที
สอดคล้อง เพือเลือกไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF ทีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และ
เลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง) ระหวา่งทีบนัทกึ คณุสามารถเปลียนการชดเชยการรับแสงได้
สงูถงึ ±2 EV และปรับซมูโดยใช้วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

• ในขณะทีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ คณุสามารถ:
- ปรับความไวแสง
- โฟกสัใหมอี่กครังโดยใช้วิธีดงัตอ่ไปนี:

 • กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ
 • กดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนด เปิด AF ไว้
 • ใช้การควบคมุจอสมัผสั

-  แสดงฮิสโตแกรมและเส้นแนวนอนโดยการกดปุ่ มทีกําหนด ฮสิโตแกรม หรือ ELECTRONIC 
LEVEL ไว้

• อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตงัคา่บางคา่ ขณะทีในกรณีอืนอาจไมส่ามารถใช้การตงัคา่
ได้ระหวา่งการบนัทกึ

• หากต้องการเลือกพืนทีโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้เลือก G ตงัค่า AF/MF > 
โฟกัสแบบพนืท ีแล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นคําสงัด้านหลงั (P 64)
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การบนัทกึภาพยนตร์

การปรับการตงัค่าภาพยนตร์

• การกด MENU/OK เมือเลือก MOVIE ไว้ด้วยสวิตช์โหมด STILL/MOVIE จะแสดงเมนภูาพยนตร์

• สามารถเลือกอตัราและขนาดเฟรมโดยใช้ B ตงัค่ามูฟวี > โหมดมูฟวี

• ในการเลือกการ์ดทีใช้จดัเก็บภาพยนตร์ ให้ใช้ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > 

F การตงัค่าช่องการ์ด

• เลือกโหมดโฟกสัโดยใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสั สําหรับการปรับโฟกสัตอ่เนือง ให้เลือก C หรือ 

เลือก S แล้วเปิดใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ ไมส่ามารถใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะในโหมดโฟกสั M

ความลึกฟิลด์

เลือกจํานวน f ทีตํา เพือลดรายละเอียดพืนหลงั สามารถปรับรูรับแสงได้เมือตงัแป้นหมนุเลือกโหมดไว้ที 

A (ควบคมุรูรับแสง) หรือ M (ตงัคา่เอง)
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การดภูาพยนตร์

ดภูาพยนตร์บนกล้อง

ในการเลน่แบบเตม็เฟรม ภาพยนตร์จะถกูระบดุ้วยไอคอน 

W กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ลงเพือเริมเลน่ภาพยนตร์

การทํางานตอ่ไปนี สามารถทําได้ขณะทีภาพยนตร์ปรากฏ:

ไม้โฟกัส ไม้โฟกัส 
(ก้านโฟกัส)(ก้านโฟกัส) การเล่นแบบเตม็เฟรมการเล่นแบบเตม็เฟรม

อยู่ระหว่างการเล่น อยู่ระหว่างการเล่น 
((xx))

หยุดการเล่นชัวคราวแล้ว หยุดการเล่นชัวคราวแล้ว 
((yy))

ขนึ — สนิสดุการเลน่

ลง เริมการเลน่ หยดุการเลน่ชวัคราว เริมการเลน่/เลน่ตอ่

ซ้าย/ขวา ดภูาพอืนๆ ปรับความเร็ว
ไปข้างหน้า/

ย้อนกลบัภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่งทีเลน่

O โปรดอยา่ให้มีสงิใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

29m59s

N กด MENU/OK เพือพกัการเลน่และแสดงตวัควบคมุระดบัเสียง กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลง
เพือปรับระดบัเสียง; กด MENU/OK อีกครังเพือเลน่ตอ่ นอกจากนียงัสามารถปรับระดบัเสียงโดยใช้ 
D ตงัค่าเสียง > ปรับเสียง
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รายการเมนู
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เมนูถ่ายรูป (การถ่ายภาพนิง)

N รายการทีมีทงัไอคอน x และ F กํากบัไว้จะสามารถใช้ได้ทงัในเมนกูารถ่ายภาพนิงและการถ่าย
ภาพยนตร์ การเปลียนแปลงรายการเหลา่นีในเมนใูดเมนหูนงึจะมีผลกบัรายการในเมนทีูเหลือด้วย

ตงัค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตงัคา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

H (ตงัค่าคุณภาพภาพ)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ขนาดภาพขนาดภาพ เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพสําหรับภาพใหม่

คุณภาพของภาพคุณภาพของภาพ ปรับการตงัคา่การบีบอดั JPEG หรือเปิดหรือปิดใช้งานการบนัทกึ RAW

การบนัทกึ RAWการบนัทกึ RAW เลือกตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพ RAW

จาํลองฟิล์มจาํลองฟิล์ม เลือกกลุม่สีและชว่งโทนสี

สีโมโนโครมสีโมโนโครม เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพถ่ายทีถ่ายโดยใช้ จาํลองฟิล์ม > 
a ACROS และ b MONOCHROME

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สีเอฟเฟคส์ภาพเมด็สี เพิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

เอฟเฟกต์โครมสีเอฟเฟกต์โครมสี เพิมชว่งของโทนสีทีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีทีมีความอิมตวัคอ่นข้างสงู 

เชน่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว

สีโครม FX ฟ้าสีโครม FX ฟ้า เพิมชว่งของโทนสีทีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีฟ้า

เอฟเฟกต์ผิวเนียนเอฟเฟกต์ผิวเนียน ผิวเรียบเนียน

ช่วงไดนามกิช่วงไดนามกิ เลือกชว่งไดนามิกสําหรับภาพ

การจดัลาํดบัช่วง Dการจดัลาํดบัช่วง D ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพือให้ได้ภาพทีดเูป็น
ธรรมชาตเิมือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู

สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว จบัคูส่มดลุย์สีขาวกบัแหลง่กําเนิดแสง ไมว่า่จะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือแสงประดษิฐ์

โทนภาพโทนภาพ เมืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ปรับลกัษณะทีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด 
โดยทําให้เข้มขนึหรือออ่นลง
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เมนถู่ายรูป (การถ่ายภาพนิง)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

สีสี ปรับความหนาแนน่ของสี

ความคมชัดความคมชัด เพิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

ลดสัญญาณรบกวน ISO สูงลดสัญญาณรบกวน ISO สูง ลดสญัญาณรบกวนในภาพทีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

ความชัดความชัด เพิมความละเอียดโดยให้กระทบกบัโทนสีในโทนสวา่งและโทนมืดน้อย
ทีสดุ

NRฉายแสงนานNRฉายแสงนาน ลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

LENS MOD. OPTIMI.LENS MOD. OPTIMI. ลดการสญูเสียความละเอียดเลก็น้อยทีเกิดจากการเลียวเบนทีรูรับแสงเลก็

ขอบเขตสีขอบเขตสี เลือกชว่งสีทีใช้งานได้สําหรับการผลติสี

พกิเซล แมปปิงพกิเซล แมปปิง ใช้ตวัเลือกนีหากคณุสงัเกตเหน็จดุสวา่งในภาพของคณุ

แก้/บนัทกึตงัค่าเองแก้/บนัทกึตงัค่าเอง บนัทกึการตงัคา่เมนถู่ายรูปทีกําหนดเอง

xxFF ตงัค่าตวัแปลงเมาท์ ตงัค่าตวัแปลงเมาท์ ปรับการตงัคา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ทีเชือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม 
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

ตงัค่า AF/MF

การแสดงตงัคา่ AF/MF ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ G (ตงัค่า 

AF/MF)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โฟกัสแบบพนืทีโฟกัสแบบพนืที เลือกพืนทีโฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส เลือกขนาดของพืนทีโฟกสั

การตงัค่าแบบกาํหนดเอง การตงัค่าแบบกาํหนดเอง 
AF-CAF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัสําหรับใช้เมือเลือก AF-C ไว้สําหรับโหมด
โฟกสั

โหมดสโตร์ AF โดยปรับโหมดสโตร์ AF โดยปรับ
ทศิทางทศิทาง

เลือกวา่โหมด AF ทีใช้เมือกล้องอยูใ่นแนวตงัจะถกูจดัเก็บแยกตา่งหาก

จากทีใช้เมือกล้องอยูใ่นแนวนอนหรือไม่

แสดงจุด AF แสดงจุด AF yzyz เลือกวา่จะให้เฟรมโฟกสัแตล่ะเฟรมแสดงเมือเลือก พนืท ีหรือ ไวด์/
ตดิตาม สําหรับ ออโต้โฟกัส หรือไม่
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

จาํนวนจุดโฟกัสจาํนวนจุดโฟกัส เลือกจํานวนจดุโฟกสัทีใช้ได้สําหรับการเลือกจดุโฟกสั

PRE-AFPRE-AF เลือกวา่กล้องจะปรับโฟกสัตอ่หรือไมแ่ม้เมือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึง
หนงึ

xxFF แสงหา AF แสงหา AF เลือกวา่ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพือชว่ยหาออโต้โฟกสัหรือไม่

ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตาตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เลือกวา่กล้องจะให้ความสําคญักบัใบหน้าบคุคลก่อนวตัถพืุนหลงัหรือไม่
เมือตงัคา่โฟกสัและการรับแสง

AF+MFAF+MF เลือกวา่สามารถเปิดใช้การปรับแมนวลโฟกสัได้ด้วยการหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัในระหวา่งการลอ็กโฟกสัหรือไม่

ระบบช่วย MFระบบช่วย MF เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

เชค็โฟกัสเชค็โฟกัส เลือกวา่จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืนทีโฟกสัทีเลือกโดยอตัโนมตัหิรือไมเ่มือ
หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

รวม AE แบบจุด & โฟกัสรวม AE แบบจุด & โฟกัส
พ.ท.พ.ท.

เลือกวา่จะวดัแสงเฉพาะจดุทีเฟรมโฟกสัปัจจบุนัหรือไม่

xxFF ตงั AF ทนัที ตงั AF ทนัที เลือกวิธีทีกล้องโฟกสัเมือกดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนดคณุสมบตั ิเชน่ ลอ็ก AF 
ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF สเกลระยะชัดลึก สเกลระยะชัดลึก เลือกระยะชดัลกึ

การถ่าย/โฟกัสการถ่าย/โฟกัส เลือกวา่จะถ่ายภาพโดยกดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเมือกล้องไมไ่ด้อยูใ่นโฟกสั
ได้หรือไม่

xxFF ตวัจาํกัดช่วง AF ตวัจาํกัดช่วง AF จํากดัชว่งของระยะโฟกสัทีใช้ได้เพือเพิมความเร็วในการโฟกสั

xxFF โหมดหน้าจอสัมผัส โหมดหน้าจอสัมผัส เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั
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เมนถู่ายรูป (การถ่ายภาพนิง)

ตงัค่าการถ่ายภาพ

การแสดงการตงัคา่การถ่ายภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

A (ตงัค่าการถ่ายภาพ)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัเวลาถ่ายตงัเวลาถ่าย เลือกหนว่งเวลาการปลอ่ยชตัเตอร์

ตงัค่าบนัทกึ SELF-TIMERตงัค่าบนัทกึ SELF-TIMER เลือกวา่จะรีเซต็การตงัคา่ตงัเวลาถ่ายในแตล่ะครังทีใช้ตวัตงัเวลาหรือเมือ
ปิดกล้อง

ไฟแสดงการตงัเวลาด้วยไฟแสดงการตงัเวลาด้วย
ตนเองตนเอง

เลือกวา่ไฟระบบตงัเวลาถ่ายจะสวา่งระหวา่งการตงัเวลาถ่ายด้วยตนเอง
หรือไม่

ถ่ายตามช่วงเวลาถ่ายตามช่วงเวลา กําหนดคา่กล้องให้ถ่ายเป็นจํานวนภาพทีเลือกไว้โดยอตัโนมตัใินชว่งเวลา
ทีกําหนดไว้ลว่งหน้า

ควบคุมการรับแสงในการควบคุมการรับแสงในการ
ถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

เลือกวา่จะปรับคา่แสงโดยอตัโนมตัริะหวา่งการถ่ายรูปตงัเวลาเป็นชว่ง
หรือไมเ่พือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการเปลียนแปลงอยา่งมากระหวา่งการถ่าย
ภาพ

ตงัค่าถ่ายคร่อม AEตงัค่าถ่ายคร่อม AE ปรับการตงัคา่การถ่ายคร่อมการรับแสง

ตงัถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์มตงัถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม เลือกการจําลองฟิล์มสามชนิดทีใช้สําหรับการถ่ายคร่อมการจําลองฟิล์ม

การตงัค่าโฟกัส BKTการตงัค่าโฟกัส BKT ปรับการตงัคา่สําหรับการถ่ายคร่อมโฟกสั

วัดแสงวัดแสง เลือกวิธีทีจะให้กล้องวดัการรับแสง

ชนิดชัตเตอร์ชนิดชัตเตอร์ เลือกประเภทชตัเตอร์



90

5

เมนถู่ายรูป (การถ่ายภาพนิง)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลดความสันไหวการลดความสันไหว เลือกวา่จะลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอหรือไมเ่มือถ่ายภาพภาย
ใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แสงอืนๆ ทีคล้ายกนั

ความไวแสงความไวแสง ปรับความไวแสงของกล้อง

โหมดISโหมดIS เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสนัสะเทือนหรือไม่

โหมดฟอร์แมต 35 มมโหมดฟอร์แมต 35 มม ถ่ายภาพด้วยมมุมองเทียบเทา่กบักล้องรูปแบบ 35 มม.

xxFF การสือสารไร้สาย การสือสารไร้สาย สร้างการเชือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อืนๆ

ตงัค่าแฟลช

การแสดงการตงัคา่แฟลช ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

F (ตงัค่าแฟลช)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตงัค่าฟังก์ชันแฟลชการตงัค่าฟังก์ชันแฟลช ปรับการตงัคา่ เชน่ โหมดควบคมุแฟลช, ระดบัแฟลช และกําลงัแฟลช

ลบตาแดงลบตาแดง เลือกวา่จะลบเอฟเฟกต์ตาแดงทีเกิดจากแฟลชหรือไม่

โหมดล็อก TTLโหมดล็อก TTL เลือกโหมดลอ็ก TTL

การตงัค่าไฟแอลอีดีการตงัค่าไฟแอลอีดี เลือกวา่จะใช้ไฟวิดีโอ LED ของชดุแฟลช (หากมี) เป็นประกายตาหรือไฟ
ชว่ยหาออโต้โฟกสั เมือถ่ายภาพหรือไม่

การตงัค่า COMMANDERการตงัค่า COMMANDER เลือกกลุม่เมือใช้ชดุแฟลชของกล้องเป็นตวัสงังานสําหรับระบบควบคมุ
แฟลชไร้สายระยะไกลแบบออปตคิอล Fujifilm

การตงัค่าช่องการตงัค่าช่อง เลือกชอ่งสญัญาณทีใช้สําหรับสือสารระหวา่งตวัสงังานและชดุแฟลช
ระยะไกล
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เมนูถ่ายรูป (ภาพยนตร์)

N รายการทีมีทงัไอคอน x และ F กํากบัไว้จะสามารถใช้ได้ทงัในเมนกูารถ่ายภาพนิงและการถ่าย
ภาพยนตร์ การเปลียนแปลงรายการเหลา่นีในเมนใูดเมนหูนงึจะมีผลกบัรายการในเมนทีูเหลือด้วย

ตงัค่ามูฟวี

การแสดงตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่าย

ภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ B (ตงัค่ามูฟวี)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดมูฟวีโหมดมูฟวี ปรับการตงัคา่การบนัทกึภาพยนตร์

รูปแบบไฟล์รูปแบบไฟล์ เลือกรูปแบบภาพยนตร์

การบบีอัดมูฟวีการบบีอัดมูฟวี เลือกวิธีการบีบอดัสําหรับภาพยนตร์

ครอปมูฟวีกาํลังขยายคงทีครอปมูฟวีกาํลังขยายคงที เลือกวา่จะลอ็กอตัราสว่นการตดัภาพไว้ที 1.1:1 หรือไม่

การบนัทกึ F-Log/HLG/RAWการบนัทกึ F-Log/HLG/RAW เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์แบบ F-Log, HLG (Hybrid Log-
Gamma) หรือ RAW ทีถ่ายในขณะทีกล้องเชือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI

เอาท์พุทมูฟวี 4Kเอาท์พุทมูฟวี 4K เลือกวิธีบนัทกึฟตุเทจ 4K และจะเอาต์พตุผา่น HDMI หรือไม่

เอาท์พุทมูฟวีแบบฟูล HDเอาท์พุทมูฟวีแบบฟูล HD เลือกวิธีบนัทกึฟตุเทจ Full HD และจะเอาต์พตุผา่น HDMI หรือไม่

แสดงข้อมูลทเีอาท์พุท แสดงข้อมูลทเีอาท์พุท 

HDMIHDMI
เลือกวา่จะให้อปุกรณ์ HDMI แสดงข้อมลูในจอแสดงผลของกล้องหรือไม่

คุณภาพสแตนด์บาย 4K คุณภาพสแตนด์บาย 4K 

HDMI HDMI 
เลือกวา่จะเปลียนเอาต์พตุทีเชือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI จาก 4K เป็น 

Full HD ระหวา่งทีสแตนด์บายหรือไม่

ควบคุมการบนัทกึ HDMIควบคุมการบนัทกึ HDMI เลือกวา่จะให้กล้องสง่สญัญาณเริมและหยดุภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ 
HDMI เมือกดปุ่ มชตัเตอร์เพือเริมและหยดุการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

FF วัดแสง วัดแสง เลือกวิธีทีจะให้กล้องวดัการรับแสง

FF โหมดกันภาพสัน โหมดกันภาพสัน เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสนัสะเทือนหรือไม่

FF เสริมโหมดกันภาพสัน เสริมโหมดกันภาพสัน เลือกระดบัการกนัภาพสนัสะเทือน

FF ความไวแสง ความไวแสง ปรับความไวแสงของกล้อง
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตงัค่าการวัดแสง การตงัค่าการวัดแสง 
ZEBRAZEBRA

เลือกวา่โทนสวา่งทีอาจได้รับแสงมากเกินไปจะแสดงเป็นลายของม้าลาย
ในการแสดงผลโหมดภาพยนตร์หรือไม่

ระดบัการวัดแสงด้วย ระดบัการวัดแสงด้วย 

ZEBRAZEBRA
เลือกความสวา่งเริมต้นสําหรับการแสดงลายม้าลาย

การควบคุมมูฟวี การควบคุมมูฟวี oLoL สามารถปรับการตงัคา่ได้โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัและการควบคมุหน้า
จอสมัผสั

แสงทสีอดคล้องแสงทสีอดคล้อง เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF) ทีจะตดิระหวา่งการบนัทกึ
ภาพยนตร์และเลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง

FF แก้/บนัทกึตงัค่าเอง แก้/บนัทกึตงัค่าเอง บนัทกึการตงัคา่เมนถู่ายรูปทีกําหนดเอง

xxFF การสือสารไร้สาย การสือสารไร้สาย สร้างการเชือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อืนๆ

ตงัค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตงัคา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

H (ตงัค่าคุณภาพภาพ)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF จาํลองฟิล์ม จาํลองฟิล์ม เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิล์มสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

FF สีโมโนโครม สีโมโนโครม เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพยนตร์ทีบนัทกึโดยใช้ จาํลองฟิล์ม > 
a ACROS และ b MONOCHROME

FF ช่วงไดนามกิ ช่วงไดนามกิ เลือกชว่งไดนามิกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

FF สมดุลย์สีขาว สมดุลย์สีขาว จบัคูส่มดลุย์สีขาวกบัแหลง่กําเนิดแสง ไมว่า่จะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือแสงประดษิฐ์

FF ลักษณะการให้สี ลักษณะการให้สี เมืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ปรับลกัษณะทีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด 
โดยทําให้เข้มขนึหรือออ่นลง

FF สี สี ปรับความหนาแนน่ของสี

FF ความคมชัด ความคมชัด เพิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง
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เมนถู่ายรูป (ภาพยนตร์)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF ลดสัญญาณรบกวน  ลดสัญญาณรบกวน 
ISO สูงISO สูง

ลดสญัญาณรบกวนในภาพทีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

NR ระหว่างเฟรม NR ระหว่างเฟรม VV เลือกวา่จะลดสญัญาณรบกวนในการรวมเฟรมหรือไม่

FF แก้ขอบภาพมืด แก้ขอบภาพมืด เลือกวา่จะลดขอบมืดเมือถ่ายภาพยนตร์หรือไม่

xxFF ตงัค่าตวัแปลงเมาท์ ตงัค่าตวัแปลงเมาท์ ปรับการตงัคา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ทีเชือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม 
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

ตงัค่า AF/MF

การแสดงตงัคา่ AF/MF ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

G (ตงัค่า AF/MF)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF โฟกัสแบบพนืที โฟกัสแบบพนืที เลือกพืนทีโฟกสั

FF ออโต้โฟกัส ออโต้โฟกัส เลือกขนาดของพืนทีโฟกสั

FF  

การตงัค่าแบบกาํหนดเอง การตงัค่าแบบกาํหนดเอง 
AF-CAF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัเมือบนัทกึภาพยนตร์โดยเลือก AF-C ไว้
สําหรับโหมดโฟกสั

xxFF แสงหา AF แสงหา AF เลือกวา่ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพือชว่ยหาออโต้โฟกสัหรือไม่

FF ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/
ตาตา

เลือกวา่กล้องจะให้ความสําคญักบัใบหน้าบคุคลก่อนวตัถพืุนหลงัหรือไม่
เมือตงัคา่โฟกสัและการรับแสง

FF ระบบช่วย MF ระบบช่วย MF เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

FF เชค็โฟกัส เชค็โฟกัส เลือกวา่จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืนทีโฟกสัทีเลือกโดยอตัโนมตัหิรือไมเ่มือ
หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF ตงั AF ทนัที ตงั AF ทนัที เลือกวิธีทีกล้องโฟกสัเมือกดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนดคณุสมบตั ิเชน่ ลอ็ก AF 
ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF สเกลระยะชัดลึก สเกลระยะชัดลึก เลือกระยะชดัลกึ
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

xxFF ตวัจาํกัดช่วง AF ตวัจาํกัดช่วง AF จํากดัชว่งของระยะโฟกสัทีใช้ได้เพือเพิมความเร็วในการโฟกสั

xxFF โหมดหน้าจอสัมผัส โหมดหน้าจอสัมผัส เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั

ล็อคการตรวจสอบโฟกัสล็อคการตรวจสอบโฟกัส เลือกวา่จะใช้การซมูโฟกสัหรือไมเ่มือเริมต้นการบนัทกึภาพยนตร์

ตงัค่าออดโิอ

การแสดงตงัคา่เสียง ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

P (ตงัค่าออดโิอ)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การปรับระดบัไมค์ภายในการปรับระดบัไมค์ภายใน ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนในตวั

การปรับระดบัไมค์ภายนอกการปรับระดบัไมค์ภายนอก ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนภายนอก

ตงัค่าช่องต่อไมค์ตงัค่าช่องต่อไมค์ ระบปุระเภทของอปุกรณ์เสียงทีเชือมตอ่กบัแจ็คไมโครโฟน

ตวัจาํกัดระดบัไมค์ตวัจาํกัดระดบัไมค์ ลดภาพผิดเพียนทีเกิดจากการอินพตุเกินขีดจํากดัของวงจรเสียงของ
ไมโครโฟน

ฟิลเตอร์ลมฟิลเตอร์ลม เลือกวา่จะเปิดการลดเสียงรบกวนจากลมระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
หรือไม่

ฟิลเตอร์โลว์คัทฟิลเตอร์โลว์คัท เลือกวา่จะลดสญัญาณรบกวนความถีตําระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
หรือไม่

ความดงัของหฟัูงความดงัของหฟัูง ปรับระดบัเสียงของหฟัูง
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เมนถู่ายรูป (ภาพยนตร์)

ตงัค่าไทม์โค้ด

การแสดงตงัคา่ไทม์โค้ด ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

Q (ตงัค่าไทม์โค้ด)

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงผลไทม์โค้ดแสดงผลไทม์โค้ด เลือกวา่จะแสดงไทม์โค้ดระหวา่งการบนัทกึและการเลน่ภาพยนตร์หรือไม่

ตงัค่าเวลาเริมตงัค่าเวลาเริม เลือกเวลาเริมต้นของไทม์โค้ด

ตงัค่าการนับตงัค่าการนับ เลือกวา่จะให้เวลาเดนิตอ่เนืองหรือจะเดนิเฉพาะขณะทีบนัทกึภาพยนตร์

ดรอปเฟรมดรอปเฟรม เลือกวา่จะเปิดใช้การลดเฟรมหรือไม่

เอาท์พุทไทม์โค้ด HDMIเอาท์พุทไทม์โค้ด HDMI เลือกวา่จะเอาต์พตุไทม์โค้ดไปยงัอปุกรณ์ HDMI หรือไม่
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เมนูเล่น

เมนเูลน่จะแสดงขนึเมือคณุกด MENU/OK ในโหมดการเลน่

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปลียนช่องเปลียนช่อง เลือกการ์ดทีมีภาพทีจะใช้เลน่ภาพ

แปลง RAWไฟล์แปลง RAWไฟล์ คดัลอกภาพ RAW เป็นรูปแบบอืน

ลบภาพลบภาพ ลบภาพแตล่ะภาพ ภาพทีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทงัหมด

ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/

JPG2)JPG2)
เลือกวา่การลบสําเนา RAW หรือ JPEG ของภาพทีบนัทกึไปยงัการ์ด
หนว่ยความจําพร้อมกนัทีชอ่งที 1 และ 2 โดยเลือก RAW / JPEG 
ไว้สําหรับ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > x การตงัค่าช่องการ์ด จะลบสําเนา
ทีเหลือด้วยหรือไม่

ตดัส่วนภาพตดัส่วนภาพ สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

ปรับขนาดปรับขนาด สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

ป้องกันการลบป้องกันการลบ ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่งัใจ

หมุนภาพหมุนภาพ เลือกวา่จะหมนุภาพเพือแสดงในระหวา่งการเลน่หรือไม่

ลบตาแดงลบตาแดง เลือกวา่จะลบตาแดงจากภาพบคุคลหรือไม่

ตงัค่าเสียงทบีนัทกึตงัค่าเสียงทบีนัทกึ เลือกวา่จะเพิมเสียงบนัทกึลงในภาพหรือไม่

การประเมนิการประเมนิ ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

คัดลอกภาพคัดลอกภาพ คดัลอกรูปภาพระหวา่งการ์ดในชอ่งแรกและชอ่งทีสอง

คาํสังการถ่ายโอนภาพคาํสังการถ่ายโอนภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

xxFF การสือสารไร้สาย การสือสารไร้สาย สร้างการเชือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อืนๆ

ช่วยค้นหาสมุดภาพช่วยค้นหาสมุดภาพ สร้างสมดุภาพจากรูปทีคณุชอบ

สังพมิพ์ (DPOF)สังพมิพ์ (DPOF) สร้าง “คําสงัพิมพ์” แบบดจิิตอลสําหรับเครืองพิมพ์ทีรองรับ DPOF

พมิพ์ภาพ instax พมิพ์ภาพ instax พิมพ์ภาพด้วยเครืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซงึเป็นอปุกรณ์เสริม

อัตราส่วนภาพอัตราส่วนภาพ เลือกอตัราสว่นภาพทีแสดงบนโทรทศัน์
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เมนูตงัค่า

ตงัค่าผู้ใช้งาน

การเข้าถงึการตงัคา่กล้องเบืองต้น ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตงัค่าผู้ใช้งาน

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ฟอร์แมทฟอร์แมท ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

วันท/ีเวลาวันท/ีเวลา ตงันาฬิกาของกล้อง

เวลาต่างเวลาต่าง สลบัระหวา่งโซนเวลาทีบ้านของคณุและโซนเวลาในตําแหนง่ปัจจบุนัของ
คณุ

QQ  aa เลือกภาษา

xx ตงัค่าเมนูของฉัน ตงัค่าเมนูของฉัน แก้ไขรายการทีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซงึเป็นตวัเลือกเมนภูาพถ่าย
ทีใช้บอ่ยแบบกําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

FF ตงัค่าเมนูของฉัน ตงัค่าเมนูของฉัน แก้ไขรายการทีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซงึเป็นเมนตูวัเลือกทีใช้บอ่ย
แบบกําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง

อายุแบตเตอรีอายุแบตเตอรี ตรวจสอบอายขุองแบตเตอรี

รีเซต็รีเซต็ รีเซต็ตวัเลือกการถ่ายภาพหรือเมนตูงัคา่เพือใช้เป็นคา่เริมต้น

บงัคับบงัคับ ดสูําเนาอิเลก็ทรอนิกส์ของหมายเลขรุ่นของผลติภณัฑ์และใบรับรองอืนๆ

ตงัค่าเสียง

การเข้าถงึการตงัคา่เสียง ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตงัค่าเสียง

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ระดบัเสียงเตอืน AFระดบัเสียงเตอืน AF เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนทีดงัขนึเมือกล้องโฟกสั

ระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลาระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลา เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนทีดงัขนึเมือการตงัเวลาถ่ายทํางาน
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ระดบัเสียงระดบัเสียง ปรับระดบัเสียงเมือใช้งานการควบคมุกล้อง

เสียงชัตเตอร์เสียงชัตเตอร์ ปรับระดบัเสียงทีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

เลือกเสียงเลือกเสียง เลือกเสียงทีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

ปรับเสียงปรับเสียง ปรับระดบัเสียงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์

ตงัค่าจอเริมต้น

การเข้าถงึการตงัคา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตงัค่าจอเริมต้น

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ความสว่าง EVFความสว่าง EVF ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

สี EVFสี EVF ปรับความอิมตวัของสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

การปรับสี EVFการปรับสี EVF ปรับสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

ความสว่าง LCDความสว่าง LCD ปรับความสวา่งจอภาพ

สี LCDสี LCD ปรับความอิมตวัของสีจอภาพ

การปรับสี LCDการปรับสี LCD ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

แสดงภาพแสดงภาพ เลือกระยะเวลาทีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว

แสดงภาพแบบหมุนแสดงภาพแบบหมุน
อัตโนมัติอัตโนมัติ

เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพ (EVF) และจอภาพ LCD หมนุตรงกบั
แนวของกล้องหรือไม่

ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวตรวจแสง/สมดุลย์สีขาว
โหมดแมนนวลโหมดแมนนวล

เลือกวา่จะเปิดใช้ดตูวัอยา่งการรับแสงและ/หรือสมดลุย์สีขาวหรือไม่

ดไูลฟ์ทวัไปดไูลฟ์ทวัไป เลือกวา่จะมองเหน็เอฟเฟกต์ของการตงัคา่ในจอภาพหรือไม่

ตวัช่วยการมอง F-logตวัช่วยการมอง F-log เลือกวา่จะแสดงตวัอยา่งโทนสีทีแก้ไข (เทียบเทา่ BT.709) หรือไมเ่มือ
ทําการบนัทกึหรือดภูาพยนตร์ F-Log

ตารางกรอบตารางกรอบ เลือกตารางเฟรมภาพสําหรับโหมดถ่ายภาพ

หมุนภาพทแีสดงหมุนภาพทแีสดง เลือกวา่จะหมนุภาพ “สงู” (แนวตงั) โดยอตัโนมตัริะหวา่งการเลน่หรือไม่
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ขยายภาพทแีสดงขยายภาพทแีสดง เลือกอตัราซมูสําหรับการซมูการเลน่

หน่วยของระยะโฟกัสหน่วยของระยะโฟกัส เลือกหนว่ยทีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

ตงัค่าแสดงผลแบบสองจอตงัค่าแสดงผลแบบสองจอ เลือกเนือหาของหน้าตา่งทงัสองในจอแสดงผลแบบคู่

แสดงค่าทตีงัไว้แสดงค่าทตีงัไว้ เลือกรายการทีแสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน

โหมดตวัระบุขนาดโหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(EVF)ใหญ่(EVF)

เลือกวา่จะแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพ (EVF) หรือไม่

โหมดตวัระบุขนาดโหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(LCD)ใหญ่(LCD)

เลือกวา่จะแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD หรือไม่

ตงัค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ตงัค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ เลือกสญัลกัษณ์ทีจะแสดงเมือเลือก เปิด ไว้สําหรับ โหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(EVF) หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

ข้อมูลการปรับความต่างข้อมูลการปรับความต่าง
แสงแสง

ปรับการแสดงคอนทราสต์หน้าจอ

ตงัค่ามอนิเตอร์ย่อยตงัค่ามอนิเตอร์ย่อย เลือกสญัลกัษณ์ทีแสดงในจอภาพ LCD ยอ่ย

สีพนืหลังจอย่อยสีพนืหลังจอย่อย เลือกสีพืนหลงัสําหรับจอภาพ LCD ยอ่ย

xx พนืหลังเมนู Q พนืหลังเมนู Q เลือกพืนหลงัสําหรับเมนดูว่นสําหรับใช้เมือถ่ายภาพ

FF พนืหลังเมนู Q พนืหลังเมนู Q เลือกพืนหลงัสําหรับเมนดูว่นสําหรับใช้เมือถ่ายภาพยนตร์

ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล

การเข้าถงึตวัเลือกการควบคมุ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 
ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัค่าตวัปรับโฟกัสตงัค่าตวัปรับโฟกัส เลือกฟังก์ชนัทีใช้งานด้วยไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

xx แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน เลือกรายการทีแสดงในเมนดูว่นระหวา่งการถ่ายภาพนิง
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน เลือกรายการทีแสดงในเมนดูว่นเมือถ่ายภาพยนตร์

ตงัฟังก์ชัน(Fn)ตงัฟังก์ชัน(Fn) เลือกบทบาททีทํางานด้วยปุ่ มฟังก์ชนั

ตงัแป้นหมุนคาํสังตงัแป้นหมุนคาํสัง เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสงั

ทศิทางแป้นคาํสังทศิทางแป้นคาํสัง เลือกวา่จะตงัแป้นหมนุเลือกคําสงัให้ย้อนกลบัเพือใช้เมือปรับการตงัคา่
หรือไม่

AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์ เลือกวา่กล้องโฟกสัหรือไมเ่มือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์ เลือกวา่จะลอ็กการรับแสง (ลอ็ก AE) หรือไมเ่มือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ เลือกวา่จะสามารถกดชตัเตอร์เมือไมไ่ด้ตอ่เลนส์ได้หรือไม่

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ดถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยทีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบ
ไว้ในกล้อง

วงแหวนโฟกัสวงแหวนโฟกัส เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพิมระยะโฟกสั

การทาํงานของแหวนปรับการทาํงานของแหวนปรับ
โฟกัสโฟกัส

เลือกวิธีทีกล้องจะปรับโฟกสัตามการขยบัวงแหวนโฟกสั

AE/AF LOCKAE/AF LOCK เลือกหน้าทีของปุ่ มทีได้กําหนดเป็นการรับแสงและ/หรือลอ็กโฟกสัไว้

โหมดล็อค AWBโหมดล็อค AWB เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชนัโดยกําหนดให้เป็นลอ็คสมดลุย์สีขาว
อตัโนมตัิ (AWB)

ตงัค่าปุ่ม Expo. Comp.ตงัค่าปุ่ม Expo. Comp. เลือกการทํางานทีกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัทีโดยปกตแิล้วใช้สําหรับการ
ชดเชยการรับแสง

ตงัค่าหน้าจอสัมผัสตงัค่าหน้าจอสัมผัส เลือกวา่จะเปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสัในจอภาพ LCD หรือไม่

ล็อคล็อค ลอ็กปุ่ มควบคมุกล้องเพือป้องกนัการทํางานโดยไมต่งัใจ
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จดัการใช้พลังงาน

การเข้าถงึการจดัการใช้พลงังาน ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

จดัการใช้พลังงาน

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัปิดเองตงัปิดเอง เลือกวา่จะปิดกล้องโดยอตัโนมตัเิมือไมมี่การดําเนินการใดๆ หรือไม่

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ปรับการตงัคา่การใช้พลงังาน

โหมดสแตนบายถ่ายภาพโหมดสแตนบายถ่ายภาพ เลือกความลา่ช้าก่อนกล้องจะเข้าสูโ่หมดสแตนด์บายการถ่ายภาพ

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติ ปรับการตงัคา่สําหรับโหมดประหยดัพลงังาน

อุณหภมูทิปิีดเครืองอุณหภมูทิปิีดเครือง
อัตโนมัติอัตโนมัติ

เลือกอณุหภมิูทีกล้องจะปิดโดยอตัโนมตัเิมืออณุหภมิูกล้องสงูขนึ

เกบ็ข้อมูลตงัค่า

การเข้าถงึการตงัคา่จดัการไฟล์ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

เกบ็ข้อมูลตงัค่า

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ลาํดบัภาพลาํดบัภาพ เลือกวา่จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เมือใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือไม่

บนัทกึภาพต้นฉบบับนัทกึภาพต้นฉบบั เลือกวา่จะบนัทกึสําเนาทีไมไ่ด้ประมวลผลของภาพทีถ่ายโดยใช้การลบ

ตาแดงหรือไม่

แก้ไขชือไฟล์แก้ไขชือไฟล์ เปลียนคํานําหน้าชือไฟล์

xx การตงัค่าช่องการ์ด การตงัค่าช่องการ์ด เลือกการทํางานของการ์ดในชอ่งที 1 และชอ่งที 2 ระหวา่งการถ่ายภาพนิง

FF การตงัค่าช่องการ์ด การตงัค่าช่องการ์ด เลือกการทํางานของการ์ดในชอ่งที 1 และชอ่งที 2 ระหวา่งการบนัทกึ

ภาพยนตร์

เลือกช่อง(เลือกช่อง(xx ตามลาํดบั) ตามลาํดบั) เลือกการ์ดทีจะบนัทกึไปยงัชอ่งแรกเมือเลือก ตามลาํดบั สําหรับ 

xx การตงัค่าช่องการ์ด

เลือกช่อง(เลือกช่อง(FF ตามลาํดบั) ตามลาํดบั) เลือกการ์ดทีจะบนัทกึไปยงัชอ่งแรกเมือเลือก ตามลาํดบั สําหรับ 

FF การตงัค่าช่องการ์ด
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือกโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ทีจะใช้เพือจดัเก็บภาพทีถ่ายตอ่มา

ข้อมูลลิขสิทธิข้อมูลลิขสิทธิ เลือกวา่จะเพิมข้อมลูลขิสทิธิ ในรูปแบบของแทก็ Exif ไปยงัภาพใหมที่
ถ่ายหรือไม่

ตงัการเชือมต่อ

การเข้าถงึการตงัคา่เชือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตงัการเชือมต่อ

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตงัค่า Bluetoothการตงัค่า Bluetooth ปรับการตงัคา่ Bluetooth

ตงัค่าเครือข่ายตงัค่าเครือข่าย ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตงัค่าเชือมต่อ instaxตงัค่าเชือมต่อ instax ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่เครืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ที
เป็นอปุกรณ์เสริม

โหมดการเชือมต่อโหมดการเชือมต่อ ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์ภายนอก

การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USBการตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB เลือกวา่จะจา่ยไฟให้กบักล้องหรือไมเ่มือเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์อืนผา่นสาย USB

ตงัค่าทวัไปตงัค่าทวัไป ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ข้อมูลข้อมูล ดทีูอยู ่MAC และ Bluetooth ของกล้อง

รีเซต็การตงัค่าไวเลสรีเซต็การตงัค่าไวเลส เรียกคืนการตงัคา่ไร้สายไปเป็นคา่เริมต้น
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HDMI เอาต์พุต

สามารถสง่เอาต์พตุจอแสดงผลการถ่ายรูปและการเลน่ของกล้องไปยงัอปุกรณ์ HDMI ได้

การเชือมต่อไปยังอุปกรณ์ HDMI

เชือมตอ่กล้องไปยงัโทรทศัน์หรืออปุกรณ์ HDMI อืนๆ โดยใช้สาย HDMI ของบริษัทอืน

1 ปิดกล้อง
2 เชือมตอ่สายเคเบลิตามภาพประกอบด้านลา่ง

เสียบลงในช่องต่อ 
HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร 
HDMI (ชนิด D)

3 กําหนดคา่อปุกรณ์สําหรับสญัญาณขาเข้าของ HDMI ตามทีอธิบายในเอกสารทีจดัมาให้

พร้อมกบัอปุกรณ์

4 เปิดกล้อง ข้อมลูของหน้าจอกล้องจะแสดงอยูใ่นอปุกรณ์ HDMI หน้าจอกล้องจะปิดใน

โหมดแสดงภาพ (P 105)

O • ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิทแล้ว
• ใช้สาย HDMI ทียาวไมเ่กิน 1.5 ม.
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การถ่ายรูป

ถ่ายรูปและบนัทกึภาพยนตร์ขณะทีดฉูากผา่นเลนส์ของกล้องบนอปุกรณ์ หรือบนัทกึฟตุเทจไป

ยงัอปุกรณ์ HDMI

N สามารถใช้คณุสมบตันีิเพือบนัทกึภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยงัเครืองบนัทกึ HDMI

การเล่น

การเริมต้นเลน่ ให้กดปุ่ ม a ของกล้อง หน้าจอของกล้องจะปิด และจะสง่เอาต์พตุภาพและ

ภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ HDMI โปรดทราบวา่การควบคมุระดบัเสียงของกล้องจะไมมี่ผลกบั

เสียงทีเลน่บนโทรทศัน์ ให้ใช้การควบคมุระดบัเสียงของโทรทศัน์เพือปรับระดบัเสียง

N โทรทศัน์บางเครืองอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดําครู่หนงึเมือเริมเลน่ภาพยนตร์
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การเชือมต่อแบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเชือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับ

ข้อมลูเพิมเตมิ โปรดเยียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: FUJIFILM Camera Remote

เชือมตอ่กบักล้องผา่นทาง Bluetooth หรือ LAN ไร้สาย

N เพือสร้างการเชือมตอ่แบบไร้สายกบักล้อง คณุต้องตดิตงัแอพ FUJIFILM Camera Remote 
เวอร์ชนัลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อน

FUJIFILM Camera Remote

เมือสร้างการเชือมตอ่แล้ว คณุสามารถใช้ FUJIFILM Camera Remote เพือ:

• ควบคมุการถ่ายภาพของกล้องจากระยะไกล
• รับภาพทีอพัโหลดมาจากกล้อง
• ค้นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้อง
• อพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ทีตงัไปยงักล้อง
• กดปุ่ มชตัเตอร์ของกล้อง
• อพัเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอืนๆ โปรดเยียมชม:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การเชือมตอ่แบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: การจบัคู่ Bluetooth® 

ใช้ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > การลงทะเบยีนการจบัคู่ เพือจบัคูก่ล้อง

กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ การจบัคูจ่ะทําให้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องได้ด้วยวิธี

งา่ยๆ

O • รูปภาพจะถกูดาวน์โหลดผา่นทางการเชือมตอ่แบบไร้สาย
• หลงัจากการจบัคูเ่สร็จแล้ว คณุสามารถซงิโครไนซ์นาฬิกาและข้อมลูตําแหนง่ทีตงัของกล้องกบั
สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ได้

• คณุสามารถเลือกการเชือมตอ่ได้มากทีสดุ 7 คู ่เชือมตอ่จากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: LAN ไร้สาย

สร้างการเชือมตอ่ LAN ไร้สายไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็โดยใช้ การสือสารไร้สาย ใน 
A ตงัค่าการถ่ายภาพ, B ตงัค่ามูฟวี หรือ C เมนูภาพย้อนหลัง
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การเชือมตอ่แบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire

• ก่อนดําเนินการ ให้ปรับการตงัคา่โดยใช้ 

Dตงัการเชือมต่อ > ตงัค่าเครือข่าย จากนนัเลือก 

ถ่ายโดยเชือมต่อแบบไร้สายทกีาํหนด สําหรับ 

Dตงัการเชือมต่อ > โหมดการเชือมต่อ (P 102)

• สามารถถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดย
ใช้ซอฟต์แวร์เชน่ Capture One Pro Fujifilm, Adobe®

Photoshop® Lightroom® Classic CC และ FUJIFILM X Acquire หากคณุใช้ Adobe®

Photoshop® Lightroom® Classic CC ให้ดาวน์โหลด FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO for GFX จากเวบ็ไซต์ Adobe Exchange FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 

for GFX สามารถใช้ได้ฟรี

N • สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ กรุณาเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX และ FUJIFILM X 
Acquire โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:

 https://fujifilm-x.com/products/software/

Bluetooth

USB

instax

USB
USB
USB

USB RAW
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การเชือมต่อผ่าน USB

กล้องสามารถเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนผา่น USB ได้

N ก่อนทีจะดาวน์โหลดภาพหรือถ่ายภาพจากระยะไกล ให้เชือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์และตรวจ
ดวูา่กล้องทํางานตามปกตหิรือไม่

1 เปิดคอมพิวเตอร์
2 ปรับการตงัคา่ตามลกัษณะการใช้งานกล้อง

• “การถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting 

Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner” 

(P 112)

• “การคดัลอกภาพจากการ์ดหนว่ยความจําไปยงัคอมพิวเตอร์” (P 113)

• “การใช้กล้องของคณุเป็นเวบ็แคม (FUJIFILM X Webcam)” (P 113)

• “การแปลงไฟล์ภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO” (P 114)

• “การสํารองและกู้ คืนการตงัคา่กล้อง (FUJIFILM X Acquire)” (P 114)

• “ถ่าย Pixel Shift หลายช็อต”

3 ปิดกล้อง
4 เชือมตอ่สาย USB

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

O สาย USB จะต้องยาวไมเ่กิน 1.5 ม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้
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5 เปิดกล้อง
6 คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุ

• การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์: ในระหวา่งการถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ คณุสามารถคดัลอกรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์การถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ได้ เชน่ Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom® 

Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X 

Acquire

• การส่งภาพ: ใช้แอพพลเิคชนัทีให้มาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิารของคณุ

• การใช้กล้องของคุณเป็นเวบ็แคม: เปิด FUJIFILM X Webcam

• แปลงไฟล์ RAW: ประมวลผลไฟล์ภาพ RAW โดยใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO 

ความสามารถของเครืองมือประมวลผลภาพจะใช้ในการประมวลผลภาพอยา่งตอ่เนือง

• การบนัทกึและการโหลดการตงัค่ากล้อง: ใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบนัทกึ

หรือโหลดการตงัคา่กล้อง บนัทกึการตงัคา่ทีคณุต้องการลงในไฟล์ในขนัตอนเดียวและ

ทําสําเนาของไฟล์นีไปใช้กบักล้องหลายๆ ตวัได้

• ถ่าย Pixel Shift หลายชอ็ต: การถ่ายภาพแบบ ถ่าย pixel shift หลายช็อต สามารถ

ทําได้ผา่นการถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ สําหรับวตัถปุระสงค์นี ให้ใช้ 

FUJIFILM Pixel Shift Combiner
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การเชือมตอ่ผา่น USB

O • ปิดกล้องก่อนทีจะถอดสาย USB

• เมือเชือมตอ่กบัสาย USB ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายในทิศทางทีถกูต้องและแนน่สนิทดีแล้ว 
เชือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

• หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะถ่ายโอนข้อมลู อาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสีย
หาย ใสแ่บตเตอรีใหมห่รือทีชาร์จเตม็แล้วลงไปก่อนเชือมตอ่กล้อง

• ถ้าเสียบการ์ดหนว่ยความจําทีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลา่ช้าก่อนทีซอฟต์แวร์
จะเริมต้นและคณุอาจไมส่ามารถนําเข้าหรือบนัทกึรูปภาพได้ โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดหนว่ยความจํา
เพือถ่ายโอนภาพ

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไฟสญัลกัษณ์ดบัลงแล้วหรือตดิเป็นสีเขียวก่อนทีจะปิดกล้อง
• อยา่ถอดสาย USB ขณะทีอยูร่ะหวา่งขนัตอนการสง่ข้อมลู การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัอาจ
ทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

• ตดัการเชือมตอ่กล้องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหนว่ยความจําออก
• ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเข้าถงึภาพทีบนัทกึไว้ในเซร์ิฟเวอร์เครือขา่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์ใน
ลกัษณะเดียวกบัทีดําเนินการในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน

• อยา่หยดุการเชือมตอ่กล้องกบัระบบหรือถอดสาย USB ออกทนัทีหลงัจากทีข้อความแสดงวา่มี
การทําสําเนาอยูห่ายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าภาพทีทําสําเนามีจํานวนมาก อาจจะยงัมีการ
สง่ข้อมลูอยูห่ลงัจากทีข้อความหายไปจากหน้าจอแล้ว

• ผู้ใช้ยอมรับทีจะชําระคา่บริการทงัหมดทีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศพัท์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เมือใช้บริการทีต้องมีการเชือมตอ่อินเทอร์เน็ต
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การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner

• ก่อนดําเนินการ เลือก ถ่ายโดยเชือมต่อผ่าน 

USB อัตโนมัต ิสําหรับ Dตงัการเชือมต่อ > 

โหมดการเชือมต่อ ในเมนกูล้อง

• Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop®

Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting 

Plug-in PRO for GFX, FUJIFILM X Acquire และ 

FUJIFILM Pixel Shift Combiner สามารถใช้เพือถ่ายรูปโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้

N • เลือก ถ่ายโดยเชือมต่อผ่าน USB ทกีาํหนด ในกรณีทีจะใช้กล้องเพือถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว โปรดทราบวา่ถ้าถอดสาย USB ออก กล้องจะยงัทํางานได้ตามปกติ
ในโหมดถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และภาพจะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา
ของกล้อง

• สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ กรุณาเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้อมลูของ Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC 
+ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX, FUJIFILM X Acquire และ FUJIFILM 

Pixel Shift Combiner โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:
 https://fujifilm-x.com/products/software/

Bluetooth

instax

USB

USB
USB
USB

USB RAW
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การเชือมตอ่ผา่น USB

การคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจาํไปยังคอมพวิเตอร์

• ก่อนจะคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ให้เลือก 

เครืองอ่านการ์ด USB สําหรับ Dตงัการเชือมต่อ > 

โหมดการเชือมต่อ

• ซอฟต์แวร์ทีใช้คดัลอกภาพได้จะแตกตา่งกนัไปตามระบบ
ปฏิบตักิารของคอมพิวเตอร์ทีคณุใช้

Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบั

คอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อืน

O โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดในการคดัลอกไฟล์ทีมีขนาดเกิน 4 GB

Windows

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุโดยใช้แอพพลเิคชนัทีมาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิาร

การใช้กล้องของคุณเป็นเวบ็แคม (FUJIFILM X Webcam)

• ก่อนดําเนินการ เลือก ถ่ายโดยเชือมต่อผ่าน 
USB อัตโนมัต ิสําหรับ Dตงัการเชือมต่อ > 

โหมดการเชือมต่อ ในเมนกูล้อง

• เปิด FUJIFILM X Webcam

N สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM X Webcam โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:

 https://fujifilm-x.com/products/software/

Bluetooth

USB

instax

USB
USB
USB

USB RAW

Bluetooth

instax

USB

USB
USB
USB

USB RAW
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การแปลงไฟล์ภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO

• ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า USB RAW/สาํรอง

สําหรับ Dตงัการเชือมต่อ > โหมดการเชือมต่อ

ในเมนกูล้อง

• สามารถใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO เพือแปลงไฟล์

ภาพ RAW เป็นภาพ JPEG หรือ TIFF

N สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM X RAW STUDIO โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:
 https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

การสาํรองและกู้คืนการตงัค่ากล้อง (FUJIFILM X Acquire)

• ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า USB RAW/สาํรอง

สําหรับ Dตงัการเชือมต่อ > โหมดการเชือมต่อ

ในเมนกูล้อง

• FUJIFILM X Acquire สามารถใช้เพือสํารองและกู้ คืนการ

ตงัคา่กล้อง

N สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM X Acquire โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:

 https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/
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USB RAW
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USB
USB

USB RAW
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การเชือมตอ่ผา่น USB

การเชือมต่อกับสมาร์ทโฟน

ในการคดัลอกภาพไปยงัสมาร์ทโฟน ให้เลือก ปิด สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า

แหล่งจ่ายไฟ USB แล้วเชือมตอ่กล้องเข้ากบัโทรศพัท์โดยใช้สาย USB

สาํหรับลูกค้าทใีช้อุปกรณ์แอนดรอยด์

วิธีทีคณุจะเชือมตอ่กล้องขนึอยูก่บัประเภทของชอ่งเสียบ USB ทีตดิตงัมากบัสมาร์ทโฟนของคณุ

ประเภท Cประเภท C
ใช้สาย USB ทีจดัมาให้

สาย USB ทีจดัมาให้

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้

ไมโคร Bไมโคร B
ใช้สาย USB on-the-go (OTG)

สาย USB ของบริษัทอืน สาย USB OTG

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ช่องเสียบไมโคร B (ตวัผู)้

ช่องเสียบประเภท A (ตวัผู)้ ช่องเสียบประเภท A (ตวัเมีย)

O • สมาร์ทโฟนต้องรองรับ USB OTG

• ผลลพัธ์ทีต้องการไมส่ามารถทําได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น ไมโคร B ใช้สาย OTG
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1 ตงัคา่ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB ของกล้องเป็น ปิด

2 เชือมตอ่กล้องกบัสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB

N หากสมาร์ทโฟนขออนญุาตสําหรับแอพพลเิคชนัอืนนอกเหนือจาก “Camera Importer” เพือ
เข้าถงึกล้อง ให้แตะ “ยกเลกิ” แล้วไปยงัขนัตอนถดัไป

3 บนสมาร์ทโฟนของคณุ ให้แตะการแจ้งเตือน “เชือมตอ่กบั USB PTP แล้ว”

4 จากแอพพลเิคชนัทีแนะนํา ให้เลือก “Camera Importer”

แอพจะเริมต้นโดยอตัโนมตัแิละอนญุาตให้คณุนําเข้าภาพและภาพยนตร์ไปยงัสมาร์ทโฟน

ของคณุ

N หากข้อความ “ไมมี่อปุกรณ์ MTP เชือมตอ่อยู”่ ปรากฏขนึบนแอพ โปรดลองอีกครังจากขนั
ตอน 2
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การเชือมตอ่ผา่น USB

สาํหรับลูกค้าทใีช้อุปกรณ์ iOS

ใช้อะแดปเตอร์กล้อง เนืองจากกล้องใช้ชอ่งเสียบ USB ประเภท C คณุจะต้องจดัหาสายเคเบลิที

มีชอ่งเสียบ USB ประเภท A เพือเชือมตอ่กบัอะแดปเตอร์กล้อง

สาย USB ของบริษัทอืน
Lightning to USB Camera 

Adapter ของ Apple

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ใช้ Lightning to USB Camera 
Adapter ของ Apple

ช่องเสียบประเภท A (ตวัผู)้

1 ตงัคา่ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB ของกล้องเป็น ปิด

2 เชือมตอ่กล้องกบัสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB

เปิดแอพพลเิคชนัรูปภาพเพือนําเข้าภาพและภาพยนตร์ไปทีสมาร์ทโฟนของคณุ

O ผลลพัธ์ทีต้องการไมส่ามารถทําได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น Lightning ใช้อะแดปเตอร์กล้อง
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เครืองพมิพ์ instax SHARE

พิมพ์รูปภาพจากกล้องดจิิตอลของคณุไปยงัเครืองพิมพ์ instax SHARE

การสร้างการเชือมต่อ

เลือก D ตงัการเชือมต่อ > ตงัค่าเชือมต่อ instax แล้วป้อนชือเครืองพิมพ์ instax SHARE 

(SSID) และรหสัผา่น

ชือเครืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดชืูอเครืองพิมพ์ (SSID) ได้ทีใต้เครืองพิมพ์ รหสัผา่นเริมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอืนเพือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนนัแทน
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เครืองพิมพ์ instax SHARE

 การพมิพ์รูปภาพ

1 เปิดเครืองพิมพ์
2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ instax

กล้องจะเชือมตอ่ไปยงัเครืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ในการแสดงรูปภาพทีคณุ

ต้องการจะพิมพ์ จากนนักด MENU/OK
100-0020

instax-12345678

N • รูปภาพทีถ่ายด้วยกล้องอืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้
• พืนทีทีพิมพ์จะเลก็กวา่พืนทีทีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

• การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัตามเครืองพิมพ์ทีเชือมตอ่ไว้

4 รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเครืองพิมพ์และการพิมพ์จะเริมขนึ



120

บันทกึ



121

ประกาศ



122

7

เพอืความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพอืความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัเหลา่นี และ คู่มือพืนฐาน ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในทีปลอดภยั

เกียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งนีมีการใช้ในเอกสารนีเพือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีอาจเกิดขนึ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูที
ไอคอนนนัระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแสดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําทีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถงึข้อมลูทีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําทีระบนุนัเป็นสงิทีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเครืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําทีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลกัจาก

เตา้รบัไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้อง
ตอ่ไปเมือเกิดควนัไฟ มีกลนิผิดปกต ิหรือมีสภาวะทีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย 

Fujifilm ของคณุ

อย่าให้นําหรือสิงแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชือมต่ออย่าให้นําหรือสิงแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชือมต่อ อยา่ใช้กล้องหรือสายเชือมตอ่หลงัจากทีมีนําหรือนําเกลือ, 

นม, เครืองดืม, นํายาซกัผ้า หรือของเหลวอืนๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเชือมตอ่ ให้ปิดกล้อง ถอด
แบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ

หา้มใชใ้น
หอ้งนําหรือหอ้ง

อาบนํา

ห้ามใช้กล้องในห้องนําหรือห้องอาบนําห้ามใช้กล้องในห้องนําหรือห้องอาบนํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามพยายามเปลียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปลียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิ
ไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสัชิน

ส่วนภายใน

ถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออกถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออก หากไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เนืองจากการสมัผสัชินสว่นทีเสียหาย นําแบตเตอรีออกทนัที โดย
ระวงัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุทีซือผลติภณัฑ์เพือขอคําแนะนํา

ห้ามเปลียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทเีชือมต่อห้ามเปลียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทเีชือมต่อ การกระทําเหลา่นีอาจทําให้
สายเสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ อยา่ใช้สาย
เคเบลิทีขวัตอ่งอ
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เพือความปลอดภยัของคณุ

 คาํเตอืน คาํเตอืน

อย่าวางกล้องบนพืนผิวทไีม่มันคงอย่าวางกล้องบนพืนผิวทไีม่มันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิควําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะทีเดนิหรือขณะขบัขี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง
ถนนได้

ห้ามสัมผัสชนิส่วนทเีป็นโลหะของกล้องขณะทมีีพายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชนิส่วนทเีป็นโลหะของกล้องขณะทมีีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเนืองจากกระแสไฟฟ้าเหนียว
จากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอรีอืนนอกเหนือจากทรีะบุห้ามใช้แบตเตอรีอืนนอกเหนือจากทรีะบุ ใสแ่บตเตอรีตามทีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอรีร้อน ห้ามทาํแบตเตอรีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอรีได้รับห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอรีร้อน ห้ามทาํแบตเตอรีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอรีได้รับ
แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรีทรัีว, ผิดรูป, เปลียนสี หรือมีสภาวะทผีิดปกตอืินๆ ใช้เฉพาะเครืองชาร์จทกีาํหนดให้ใช้แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรีทรัีว, ผิดรูป, เปลียนสี หรือมีสภาวะทผีิดปกตอืินๆ ใช้เฉพาะเครืองชาร์จทกีาํหนดให้ใช้
กับแบตเตอรีทชีาร์จซาํได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรีอัลคาไลน์แบบชาร์จซาํไม่ได้ กับแบตเตอรีทชีาร์จซาํได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรีอัลคาไลน์แบบชาร์จซาํไม่ได้ 
ห้ามชอ็ตแบตเตอรีหรือเกบ็แบตเตอรีไว้กับวัตถุทเีป็นโลหะห้ามชอ็ตแบตเตอรีหรือเกบ็แบตเตอรีไว้กับวัตถุทเีป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอาจทําให้แบตเตอรีร้อน
จดั ลกุไหม้ แตกร้าว หรือรัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทรีะบุให้ใช้กับกล้องนีเท่านัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือใช้เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทรีะบุให้ใช้กับกล้องนีเท่านัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือ
จากแรงดันไฟฟ้าเข้าทรีะบุจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทรีะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอรีรัวและของเหลวจากแบตเตอรีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสือผ้า ให้ล้างบริเวณนันๆ ด้วยนําสะอาดและถ้าแบตเตอรีรัวและของเหลวจากแบตเตอรีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสือผ้า ให้ล้างบริเวณนันๆ ด้วยนําสะอาดและ
พบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที

ห้ามใช้เครืองชาร์จอืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ในทนีีเพือชาร์จแบตเตอรีห้ามใช้เครืองชาร์จอืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ในทนีีเพือชาร์จแบตเตอรี เครืองชาร์จทีมีให้นนัมีให้ใช้กบัแบตเตอรีประเภท
ทีมาพร้อมกบักล้องเทา่นนั การใช้เครืองชาร์จเพือชาร์จแบตเตอรีทวัไปหรือแบตเตอรีทีชาร์จซําได้อาจทําให้แบตเตอรีรัว ร้อน
จดั หรือระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเมือถ่ายรูปเดก็ทารก
และเดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพืนผิวร้อนเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะอย่าสัมผัสกับพืนผิวร้อนเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะ
เวลานานขณะทผีลิตภัณฑ์เปิดอยู่เวลานานขณะทผีลิตภัณฑ์เปิดอยู่ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจมีผลทําให้เกิดการไหม้ทีอณุหภมิูตํา โดยเฉพาะระหวา่ง
การใช้งานเป็นระยะเวลานาน, การใช้งานในทีอณุหภมิูแวดล้อมสงู, เมือเลือก สูง สําหรับ อุณหภมูทิปิีดเครืองอัตโนมัต ิหรือ

กบัผู้ใช้ทีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตงักล้องหรือข้อควรระวงั
ทีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทซีงึมีวัตถุไวไฟ ก๊าซทรีะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทซีงึมีวัตถุไวไฟ ก๊าซทรีะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เมือพกพาแบตเตอรี โปรดตดิตังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เมือจัดเกบ็แบตเตอรี ให้เกบ็ไว้ในเมือพกพาแบตเตอรี โปรดตดิตังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เมือจัดเกบ็แบตเตอรี ให้เกบ็ไว้ใน
กระเป๋าแขง็ เมือทงิ ให้ปิดขัวของแบตเตอรีด้วยเทปทเีป็นฉนวนกระเป๋าแขง็ เมือทงิ ให้ปิดขัวของแบตเตอรีด้วยเทปทเีป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอืุนหรือแบตเตอรีทีเป็นโลหะอาจทําให้

แบตเตอรีลกุไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชนิส่วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชนิส่วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชินสว่นขนาดเลก็
ได้ จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชินสว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดทีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซงึอาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํสังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํสังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอาจปลอ่ยคลืนความถีวิทยทีุอาจรบกวนอปุกรณ์
การบนิหรือการแพทย์
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ห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิงกล้องไว้ในสถานทีเชน่ รถทีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด 
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคลือนย้ายกล้องขณะทยัีงต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคลือนย้ายกล้องขณะทยัีงต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวั
เครืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

ห้ามใช้ปลักทชีาํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่นห้ามใช้ปลักทชีาํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่น หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจร

เมือทาํความสะอาดกล้อง หรือเมือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออกและถอดเมือทาํความสะอาดกล้อง หรือเมือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออกและถอดปลักอะแดปเตอร์ปลักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนนัอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เมือการชาร์จสนิสุดลง ให้ถอดปลักของเครืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมือการชาร์จสนิสุดลง ให้ถอดปลักของเครืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลกัเครืองชาร์จทิงไว้ในเต้ารับไฟฟ้า
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เมือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้นิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเมือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้นิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการ์ดทีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm เพือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจะมี
คา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปลียนไม่ถกูต้อง เปลียนด้วยประเภททเีหมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่านันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปลียนไม่ถกูต้อง เปลียนด้วยประเภททเีหมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่านัน
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แบตเตอรีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรีทีใชใ้นกลอ้งและอ่านหวัขอ้ทีเหมาะสม

 คาํเตอืน: ไม่ควรใหแ้บตเตอรีโดนความร้อนจดั เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออืนๆ ทีคลา้ยกนั

ข้อมลูตอ่ไปนีอธิบายถงึการใช้แบตเตอรีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอรีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอรี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอรีรัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอรี Li-ionแบตเตอรี Li-ion
อ่านหวัขอ้นีถา้กลอ้งของคณุใชแ้บตเตอรี Li-ion ทีชาร์จซําได้

แบตเตอรีทีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอรีก่อนทีจะใช้ เก็บแบตเตอรีไว้ในทีเก็บเมือไมไ่ด้ใช้

■■ หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรีหมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
แบตเตอรีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เมือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรีหนงึหรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอรีด้วยการปิดกล้องเมือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอรีจะลดลงเมืออณุหภมิูตํา แบตเตอรีทีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เมือมีความเยน็ เก็บแบตเตอรีสํารองทีชาร์จ
เตม็ไว้ในทีอบอุน่ และเปลียนแบตเตอรีเมือต้องการ หรือเก็บแบตเตอรีไว้ในกระเป๋าหรือทีอบอุน่ และใสแ่บตเตอรีเมือต้องการถ่ายรูปเทา่นนั ห้าม
วางแบตเตอรีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอืนๆ โดยตรง

■■ การชาร์จแบตเตอรีการชาร์จแบตเตอรี
สามารถชาร์จแบตเตอรีได้โดยใช้กล้องและอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัทีจดัมาให้หรือเครืองชาร์จแบตเตอรีคู ่BC-W235 ทีเป็นอปุกรณ์เสริม 
เวลาในการชาร์จจะเพิมขนึในอณุหภมิูห้องทีตํากวา่ +10 °C หรือสงูกวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอรีทีอณุหภมิูสงูกวา่ +40 °C และ
แบตเตอรีจะไมช่าร์จในทีอณุหภมิูตํากวา่ +5 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรีทีชาร์จจนเตม็แล้วซํา แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอรีจนหมดพลงังานก่อนทีจะชาร์จอีกครัง

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอรีมีความร้อนสงูขนึ ซงึเป็นอาการปกติ

■■ อายุการใช้งานแบตเตอรีอายุการใช้งานแบตเตอรี
การทีระยะเวลาทีแบตเตอรีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นนั แสดงให้เหน็วา่แบตเตอรีสนิอายกุารใช้งานและควรเปลียนใหมแ่ล้ว

หากทิงแบตเตอรีไว้เป็นเวลานานโดยไมไ่ด้ชาร์จ คณุอาจพบวา่คณุภาพของแบตเตอรีลดลงหรือชาร์จไมไ่ด้อีกตอ่ไป ชาร์จแบตเตอรีเป็นประจํา

■■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
หากไมไ่ด้ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน ให้เก็บกล้องไว้ทีอณุหภมิูห้องโดยชาร์จแบตเตอรีไว้ทีความจปุระมาณครึงหนงึถงึ 2⁄3
ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออก แล้วเก็บไว้ในทีแห้งซงึมีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในทีซงึมีอากาศ
ร้อนจดัหรือเยน็จดั

■■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถทีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• อยา่ให้สมัผสักบัความดนับรรยากาศตํา
• ใช้กบัเครืองชาร์จทีกําหนดเทา่นนั
• กําจดัทิงแบตเตอรีทีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา
• รักษาความสะอาดของขวั
• แบตเตอรีและตวักล้องอาจอุน่ขนึหลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซงึเป็นอาการปกติ
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■■ ข้อควรระวัง: การทงิข้อควรระวัง: การทงิ
ทิงแบตเตอรีทีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถิน
จะต้องคํานงึถงึสงิแวดล้อมเมือจะทิงแบตเตอรี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศทีอยูใ่นระดบัปานกลาง

อยา่บดหรือแยกแบตเตอรีโดยใช้เครืองจกัร

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นนั
• โปรดตรวจสอบวา่เชือมตอ่สายกบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนทีจะดงึสายเชือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชือมตอ่ด้วยการจบัทีปลกั ไมใ่ชที่สายเคเบลิ

• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืนสงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหงึๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซงึเป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลียนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า รวมถงึแหลง่กําเนิดแสงสงัเคราะห์หรือแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาต ิเชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะทีไมมี่
เมฆบงั มิฉะนนัอาจทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าทีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนทีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนทีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพือให้มนัใจวา่
กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรทีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิอง
ผลติภณัฑ์

หมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิหมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิ
ยกเว้นกรณีทีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพทีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนนัไมส่ามารถนํามาใช้ในลกัษณะทีละเมิดกฎหมาย

ลขิสทิธิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําทีมีภาพหรือข้อมลูทีได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธินนัสามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัทีกฎหมายลขิสทิธิกําหนดไว้เทา่นนั

การจัดการการจัดการ
เพือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสนัสะเทือนขณะทีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีทีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลียงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนงึดงันี
ขนึ:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนนัด้วยผ้า และจากนนัล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละนําไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณทีสมัผสัถกูด้วย นําสะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนนัพบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา ปริมาณมากๆ ดืมนําปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จากนนัพบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขนึโดยใช้เทคโนโลยีทีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลทีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไมใ่ชก่ารทํางานผิด
ปกติ และภาพทีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ
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เพือความปลอดภยัของคณุ

ข้อมูลเครืองหมายการค้าข้อมูลเครืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครืองหมาย Digital Micro Prism 
เป็นเครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรทีใช้ รวมในทีนีได้รับการพฒันาโดย 
DynaComware Taiwan Inc. Android เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe, 
Photoshop และ Lightroom เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอืนๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็น
เครืองหมายการค้าจดทะเบียนที Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครืองหมายดงักลา่วโดย Fujifilm อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ 
SDHC และ SDXC เป็นเครืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI 
Licensing LLC ชือทางการค้าอืนๆ ทงัหมดทีกลา่วถงึในคูมื่อนีเป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ทีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอาจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนทีจะใช้กล้องใน
โรงพยาบาลหรือในเครืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะทีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญีปุ่ น 
PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีทีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.32)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.32)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลทีแก้ไขใหม ่ซงึมีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทงัทางตรงและทางอ้อม สว่นหนงึสว่นใดหรือทงัหมดของซอฟต์แวร์ทีได้รับอนญุาตใช้งานนีโดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย
งานผู้ กํากบัดแูล

เลนส์และอุปกรณ์เสริมอืนๆ

• ใช้สกรู 4.5 มม. หรือสนักวา่เมือตดิตงัขาตงักล้อง

• Fujifilm จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปัญหาด้านประสทิธิภาพหรือความเสียหายทีเกิดจากการใช้อปุกรณ์เสริมของผู้ผลติรายอืน
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ประกาศ
เพือป้องกนัอนัตรายจากไฟไหมห้รือไฟฟ้าช็อต หา้มใหผ้ลิตภณัฑ์เปียกฝนหรือชืน

โปรดอ่าน “หมายเหตเุพือความปลอดภยั” และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุเขา้ใจเนือหาก่อนใชง้านกลอ้ง

สําหรับลูกค้าในประเทศแคนาดาสําหรับลูกค้าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้อควรระวัง: ระบบดจิิตอลคลาส B นีเป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: อปุกรณ์นีเป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเงือนไขสองข้อตอ่ไปนี 
(1) อปุกรณ์นีจะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนทีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไม่
เป็นไปตามทีต้องการ

อปุกรณ์นีและเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเครืองสง่สญัญาณอืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัทีผา่นการทดสอบ
แล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ทีจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพทีเกียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตํา อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตําเหลา่นีมีความปลอดภยัทงัหมด อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตําปลอ่ยพลงังานคลืนความถีวิทย ุ(RF) 
ระดบัตํา ในชว่งคลืนไมโครเวฟ ขณะทีกําลงัใช้งาน ในขณะทีคลืนความถีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่
กล้ามเนือ) การได้รับคลืนความถีวิทยรุะดบัตําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพทีไมพ่งึประสงค์ มีงาน
วิจยัจํานวนมากเกียวกบัการได้รับคลืนความถีวิทยรุะดบัตําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอืนๆ งานวิจยับางชินได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลกระ
ทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอืนๆ เพิมเตมิ GFX100S ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อ
จํากดัการได้รับรังสี IC ทีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมทีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลืนความถีวิทย ุ
(RF) IC

การกาํจัดทงิอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทพัีกอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทงิอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทพัีกอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบนผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบน
บรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีรวมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมทีเหมาะสม
สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีได้รับการกําจดัทิงอยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึตอ่สงิ
แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ทีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบนแบตเตอรีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอรีเหลา่นีรวมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอรีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าทีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิงตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการนําผลติภณัฑ์นีกลบัมาใช้
ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าทีคณุซือผลติภณัฑ์

ในประเทศทอียู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิงผลติภณัฑ์นี รวมถงึแบตเตอรีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าทีในท้องถินและสอบถามวิธีการกําจดัทิงทีเหมาะสม

ในประเทศญีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบนแบตเตอรีแสดงวา่ต้องกําจดัทิงผลติภณัฑ์นีแยกตา่งหาก
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การดแูลรักษากล้อง

เพือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เนือง โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนี

การเกบ็และการใช้งานการเกบ็และการใช้งาน
ถ้าไมมี่การใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีและการ์ดหนว่ยความจําออก ห้ามเก็บหรือใช้กล้องในบริเวณที:

• มีฝนตก, ไอนํา หรือควนั

• ความชืนสงูหรือฝุ่ นเยอะ
• โดนแสงแดดจ้าหรืออณุหภมิูสงูมาก เชน่ ในยานพาหนะทีปิดมิดชิดในวนัทีแสงแดดแรง

• หนาวเยน็มาก
• มีการสนัสะเทือนรุนแรง
• อยูใ่นบริเวณสนามแมเ่หลก็ทีมีกําลงัแรง เชน่ ใกล้เสาอากาศของระบบแพร่ภาพออกอากาศ, สายไฟ, ตวัสง่สญัญาณเรดาร์, เครืองยนต์, ตวั
แปลง หรือแมเ่หลก็

• สมัผสักบัสารระเหย เชน่ ยาฆา่แมลง

• ใกล้กบัผลติภณัฑ์ทีเป็นยางหรือไวนิล

เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก่อนใชง้านเครืองส่งสญัญาณไร้สายในตวักลอ้ง

 Q ผลติภณัฑ์นี มีฟังก์ชนัการเข้ารหสัทีพฒันาขนึในประเทศสหรัฐอเมริกา ซงึควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของ
สหรัฐอเมริกา และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศทีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใช้ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สาเฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ยหรืออุปกรณ์ Bluetoo Bluetoothth Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายทีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานทีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอืนๆ ทีอาจสง่ผล
ตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เมือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอืนๆ ทีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัทีสงูกวา่ระบบไร้
สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ทีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัทีจําเป็นทงัหมด เพือให้เกิดความปลอดภยัและ
ป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะใช้เฉพาะภายในประเทศทซืีออุภายในประเทศทซืีออุปกรณ์เท่านันปกรณ์เท่านัน อปุกรณ์นีสอดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายและ Bluetooth ใน
ประเทศทีซืออปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถินทงัหมดเมือใช้งานอปุกรณ์ Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาทีเกิดขนึจากการใช้งาน

ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอืน

• ห้ามใช้อุปห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานททีอีาจไกรณ์ในสถานททีอีาจได้รับผลกระทบจาสนามแม่ด้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็กเหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรื ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุอสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เครืองสง่
สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานทีทีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุงึอาจขดั
ขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขนึเมือใช้งานเครืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอืนทีทํางานบนยา่น
ความถี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั: เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลืนวิทย ุด้วยเหตนีุ จงึต้องให้ความใสใ่จในการ
รักษาความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเชือมตอ่กบัเครือขา่ยทีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยทีคณุไมมี่สทิธิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นนัจะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 
เนืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําทีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเชือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยทีคณุมีสทิธิในการเข้าถงึเทา่นนั

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสียงตอ่การถกูสกดักนัจากบคุคลภายนอก

 - อปุกรณ์นีไมส่ามารถเชือมตอ่โดยตรงกบัเครือขา่ยโทรคมนาคม (รวมถงึ LAN ไร้สายสาธารณะ) ทีดําเนินการโดยผู้ให้บริการหรือบริการมือ
ถือ, โทรศพัท์บ้าน, อินเทอร์เน็ต หรือบริการโทรคมนาคมอืนๆ

• กาการกระทาํต่อไปนีอาจถกูรกระทาํต่อไปนีอาจถกูลงโทษตามกฎหมาย:ลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์
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• อุปกรณ์อุปกรณ์นีทาํงานบนคลืนความนีทาํงานบนคลืนความถีเดยีวกันกับอุปกรณ์ถีเดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์เชงิพาณิชย์ ทางการศึ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ กษา และทางการแพทย์ และเครืองส่งสัญญาณไและเครืองส่งสัญญาณไร้สายร้สาย 
นอกจากนียงัทํางานบนคลืนความถีเดียวกนักบัเครืองสง่สญัญาณทีมีใบอนญุาตและเครืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าตําแบบไมมี่ใบอนญุาต
พิเศษทีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอืนๆ ทีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพือป้เพือป้องกันสัญญาณรบกวนกับองกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏิ ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่บัตติามข้อควรระวังต่อไปนีอไปนี ยืนยนัวา่เครืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางาน
ก่อนใช้อปุกรณ์นี คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเครืองสง่สญัญาณทีได้รับอนญุาตทีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม่ 
ให้หยดุการใช้งานความถีทีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ทีตงัอืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่อให้เกิดสญัญาณ
รบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าตํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ Fujifilm

• ห้ามใช้อุปกรห้ามใช้อุปกรณ์นีบนเครืองบนิณ์นีบนเครืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุสามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้
โดยการเลือก ปิด สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth

• ข้อมูลจาํเพาะไร้สายมีดังนีข้อมูลจาํเพาะไร้สายมีดังนี
LAN ไร้สาย

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)

ความถีการปฏบิตักิาร 
(ความถีกลาง)

2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)

โปรโตคอลการเข้าถงึ โครงสร้างพืนฐาน

Bluetooth®

มาตรฐาน Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลงังานตํา)

ความถีการปฏบิตักิาร 
(ความถีกลาง)

2402 MHz–2480 MHz
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โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพอืความปลอดภยั

• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัเหลา่นี และ คู่มือพืนฐาน กล้องโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในทีปลอดภยั

เกียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งนีมีการใช้ในเอกสารนีเพือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีอาจเกิดขนึ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูที
ไอคอนนนัระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแสดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําทีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถงึข้อมลูทีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําทีระบนุนัเป็นสงิทีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเครืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําทีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

  คาํเตอืน  คาํเตอืน

หา้มจุ่มนํา

ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับนําห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับนํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเครือง)ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเครือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บเนืองจาก
การทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสั

ชินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออกถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เนืองจากการสมัผสัชินสว่นทีเสียหาย นําแบตเตอรีออกทนัที โดยระวงัไม่
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุทีซือผลติภณัฑ์เพือขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพืนผิวทไีม่มันคงห้ามวางบนพืนผิวทไีม่มันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้องห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดผลเสียกบัการมอง

เหน็อยา่งถาวร
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เพือความปลอดภยัของคณุ

  ข้อควรระวัง  ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทสัีมผัสไอนํา หรือควัน หรือความชืนสูง หรือฝุ่นหนาห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทสัีมผัสไอนํา หรือควัน หรือความชืนสูง หรือฝุ่นหนา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิด
เพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทงิให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทอีาจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทปิีดมดิชดิในวันทมีีแสงแดดห้ามทงิให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทอีาจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทปิีดมดิชดิในวันทมีีแสงแดด
แรงแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทเีปียกห้ามจับด้วยมือทเีปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเมือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเมือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ทีโฟกสัเข้าไปทีกล้องเมือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรม
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เมือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรงเมือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรง แสงอาทิตย์ทีโฟกสัในเลนส์
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทยีดึกล้องไว้กับขาตังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทยีดึกล้องไว้กับขาตังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้
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