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อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีรวมมากบักล้องของคณุ:

• แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้

• เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-W126

• ชดุแฟลชเสริมภายนอก EF-X8

• ฝาครอบตวักล้อง
• หว่งสายคล้องโลหะ (× 2)

• เคร่ืองมือคล้องหว่ง
• แผน่ครอบป้องกนั (× 2)

• สายคล้องคอ
• คู่มือผูใ้ช ้(คูมื่อเลม่นี)้

N หากคณุซือ้ชดุเลนส์ ให้ตรวจสอบวา่รวมเลนส์ด้วย



xx

เก่ียวกับคู่มือฉบบันี ้

คูมื่อนีป้ระกอบด้วยคําชีแ้จงสําหรับกล้องดจิิตอล FUJIFILM X-E3 

ของคณุ โปรดอา่นและทําความเข้าใจเนือ้หาในคูมื่อก่อนใช้งาน

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คูมื่อนีมี้การใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:้

O ข้อมลูท่ีควรอา่นเพ่ือป้องกนัความเสียหายของผลติภณัฑ์

N ข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีอาจมีประโยชน์เม่ือใช้ผลติภณัฑ์

P หน้าท่ีมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

เมนแูละข้อความอ่ืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตวัหนา ภาพประกอบจะ

ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการอธิบายเทา่นัน้; รูปภาพอาจถกูปรับให้งา่ย ขณะท่ี

ภาพถ่ายไมไ่ด้จําเป็นวา่จะถกูถ่ายจากกล้องรุ่นท่ีอธิบายในคูมื่อเลม่นี ้

คาํศัพท์

การ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริมท่ีกล้องใช้เพ่ือจดัเก็บ
รูปภาพเรียกวา่ “การ์ดหนว่ยความจํา” ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์อาจเรียกวา่ 

“EVF” และจอภาพ LCD อาจเรียกวา่ “LCD”
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ก่อนที่จะเร่ิมต้น



2

1

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

A แป้นหมนุการชดเชยการรบัแสง .......5, 91

B ปุ่ มชตัเตอร์ ........................................ 50

C กา้นตวัเลือกโหมดออโต ้........................ 7
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F ไมโครโฟน ....................................... 172

G รูสําหรบัสายคลอ้ง ............................. 28
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I ตวัเลือกโหมดโฟกสั ............................ 78
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K ปุ่ มถอดเปลีย่นเลนส์........................... 31

L ไฟช่วยหาออโตโ้ฟกสั........................ 138
ไฟตัง้เวลา ....................................... 151

M แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหนา้ .......8, 228

N สวิตช์ ON/OFF .................................... 42

O ปุ่ มฟังก์ชนั (Fn1) ............................. 252

P ฝาครอบตวักลอ้ง ............................... 30

Q ช่องต่อไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ 
(⌀2.5 มม.) .......................55, 68, 172

R ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) .......... 282

S ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B) 
USB 2.0 ...........................35, 68, 288
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U ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)
 ..........................................12, 14, 15

V ตรวจพบสญัญาณดวงตา ................... 14
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X ปุ่ ม DRIVE ........................................... 6
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Y ปุ่ ม AE-L (ล็อกการรบัแสง) .................. 93

Z แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหลงั
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c ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) ............................. 247
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e ปุ่ ม MENU/OK .................................... 20
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DC coupler .................................. 294
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k แผ่นหมายเลขเคร่ือง ............................ 4
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q ช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา ................. 36
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แผ่นหมายเลขเคร่ือง

ห้ามแกะแผน่หมายเลขเคร่ือง ซึง่มี FCC ID, เคร่ืองหมาย KC, หมายเลขเคร่ือง 

และข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ

ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)

เอียงหรือกดไม้โฟกสัเพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสั นอกจากนี ้

ยงัสามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเลื่อนดเูมนตูา่งๆ ได้
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1

สว่นตา่งๆ ของกล้อง

 แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ใช้สําหรับเลือกความเร็ว

ชตัเตอร์

แป้นหมุนการชดเชยการรับแสง

หมนุแป้นหมนุเพ่ือเลือกปริมาณการชดเชยการรับ

แสง
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1

ปุ่ม DRIVE

การกดปุ่ ม DRIVE จะแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ ท่ี

คณุสามารถเลือกได้จากโหมดไดร์ฟตอ่ไปนี ้

โหมดโหมด PP
BB ภาพน่ิงภาพน่ิง 48

II บนัทกึต่อเน่ืองบนัทกึต่อเน่ือง 97

OO ถ่ายคร่อมค่าแสงถ่ายคร่อมค่าแสง 95

WW ถ่ายคร่อมความไวแสงถ่ายคร่อมความไวแสง 95

XX ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์มถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม 95

VV BKT สมดุลย์แสงสีขาวBKT สมดุลย์แสงสีขาว 96

YY ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ 96

Adv.Adv.
jj ถ่ายภาพซ้อน ถ่ายภาพซ้อน 101

uu พาโนรามา พาโนรามา 103

YY ฟิลเตอร์ขัน้สูงฟิลเตอร์ขัน้สูง 99

FF ถ่ายมูฟว่ีถ่ายมูฟว่ี 54
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

ก้านตวัเลือกโหมดออโต้

สลบัระหวา่งโหมดออโต้และโหมดแมนวล

ตาํแหน่งตาํแหน่ง โหมดโหมด

เลือกจากโหมด P (โปรแกรม AE), S (เน้นชตัเตอร์ AE), A (เน้นรูรับ
แสง AE), และ M (แมนวล) (P 62, 64, 69, 72) ปรับความเร็ว
ชตัเตอร์และรูรับแสงโดยใช้สลบัโปรแกรม (โหมด P) หรือตัง้คา่
ความเร็วชตัเตอร์ และ/หรือรูรับแสงด้วยตนเอง (โหมด S, A และ M)

โหมดออโต้ กล้องจะปรับการตัง้คา่อตัโนมตัติามตวัเลือกท่ีเลือกโดย
การหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า เลือกจากโหมดท่ีเหมาะกบั
ประเภทของตวัแบบท่ีเจาะจง (P 74) หรือเลือก S SR AUTO 
ขัน้สูง เพ่ือให้กล้องจบัคูโ่หมดกบัตวัแบบโดยอตัโนมตัิ (P 76) 
การเลือกฉากจะใช้ไมไ่ด้ในโหมดไดร์ฟ Adv. หรือ Y

N อาจใช้ข้อจํากดัในการตัง้คา่กล้องขึน้อยูก่บัโหมดและเง่ือนไขการถ่ายภาพ
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1

แป้นหมุนเลือกคาํส่ัง

หมนุหรือกดแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือดําเนินการตามท่ีระบดุ้านลา่ง

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหน้า

หมุนหมุน

• เลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นทางเมนู
• ปรับรูรับแสง
• เลือกฉากเม่ือถ่ายภาพในโหมดออโต้
• เลือกฟิลเตอร์ขัน้สงูเม่ือถ่ายรูปด้วย Y (ฟิลเตอร์ขัน้สูง) ท่ีเลือกใน
โหมดอตัโนมตัิ

• ปรับการชดเชยการรับแสงเม่ือเลือก C ดวัยแป้นหมนุการชดเชยการ
รับแสง

• ปรับความไวแสง (เปิด ท่ีเลือกสําหรับ ตัง้ค่าปุ่มหมุนคาํส่ัง ISO)

• ดภูาพอ่ืนๆ ระหวา่งการเลน่

กดกด สลบัไปมาระหวา่งรูรับแสงและการชดเชยการรับแสงเม่ือเลือก C ด้วย

แป้นหมนุการชดเชยการรับแสง หรือระหวา่งรูรับแสง การชดเชยการรับ

แสง และความไวแสง เม่ือเลือก C ด้วยแป้นหมนุการชดเชยการรับแสง 
และ ตัง้ค่าปุ่มหมุนคาํส่ัง ISO อยูใ่นตําแหนง่ เปิด
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

หมุนหมุน

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงท่ีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชตัเตอร์
• ปรับการตัง้คา่ในเมนดูว่น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกสั
• ซมูเข้าหรือซมูออกในการเลน่แบบเตม็เฟรมหรือหลายเฟรม

กดกด • ใช้ฟังก์ชัน่ท่ีกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่ ไดอลั

• กดค้างไว้เพ่ือเลือกจอแสดงผลโฟกสัโหมดแมนวลโฟกสั
• ซมูเข้าในจดุโฟกสัท่ีทํางานระหวา่งการเลน่
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ไฟแสดงสถานะ

เม่ือไมใ่ช้งานชอ่งมองภาพ กล้องจะแสดงสถานะ

ของกล้องด้วยไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะของกล้องสถานะของกล้อง

สวา่งเป็นสีเขียว โฟกสัลอ็ก

กะพริบเป็นสีเขียว การเตือนโฟกสัหรือความเร็วชตัเตอร์ต่ํา สามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียว
และสีส้ม

• เปิดกล้อง: กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพ่ิมได้

• ปิดกล้อง: กําลงัอพัโหลดรูปภาพไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

สวา่งเป็นสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพ่ิมในเวลานีไ้ด้

กะพริบเป็นสีส้ม กําลงัชาร์จแฟลช จะไมยิ่งแฟลชเม่ือถ่ายภาพ

กะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด

N คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

จอภาพ LCD

จอภาพ LCD ยงัทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสัท่ี

สามารถใช้ได้สําหรับ:

• แตะเพ่ือถ่ายภาพ (P 23)

• การเลือกพืน้ท่ีโฟกสั (P 22)

• การเลือกฟังก์ชนั (P 24)

• การเลน่แบบเตม็เฟรม (P 25)

การโฟกัสช่องมองภาพ

ในกล้องจะมีตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์ใน

ระยะ –4 ถงึ +2 ม.–1 เพ่ือปรับให้เหมาะสมกบั

สายตาท่ีตา่งกนัของแตล่ะคน หมนุตวัควบคมุการ

ปรับไดออปเตอร์จนกวา่โฟกสัของภาพในชอ่งมอง

ภาพคมชดั
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จอแสดงผลของกล้อง

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการถ่าย

ภาพ

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดง
สถานะสวา่งทัง้หมด

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์/จอภาพ LCD

12/31/2050 10:00 AM12/31/2050 10:00 AM

2000 3.2 0.0 51200

41

40
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จอแสดงผลของกล้อง

A เช็คโฟกสั ..................................89, 143

B พรีวิวชดัลึก .................................70, 89

C สถานะการส่งภาพ ........................... 192

D เปิด/ปิด Bluetooth .......................... 241

E จํานวนภาพทีเ่ลือกเพือ่อพัโหลด ........ 192

F โหมดมูฟวี ่.................................54, 169

G เวลาทีเ่หลือ ....................................... 54

H จํานวนภาพทีถ่่ายได้ * ....................... 329

I คณุภาพและขนาดภาพ ............115, 116

J วนัทีแ่ละเวลา ....................44, 204, 205

K เฟรมโฟกสั ..................................82, 92

L เสน้ขอบฟ้าเสมือน ............................. 18

M การเตือนโฟกสั ..........................50, 325

N สมดลุย์สีขาว ................................... 122

O จําลองฟิล์ม ..................................... 118

P ช่วงไดนามิก .................................... 121

Q คําเตือนอณุหภูมิ ............................. 328

R ฮิสโตแกรม ........................................ 19

S สญัลกัษณ์ระยะห่าง........................... 89

T ระดบัแบตเตอร่ี .................................. 43

U ความไวแสง .................................... 158

V การชดเชยการรบัแสง ......................... 91

W รูรบัแสง ................................63, 69, 72

X ความเร็วชตัเตอร์ ...................63, 64, 72

Y ล็อก TTL ........................166, 227, 255

Z ล็อก AE ..............................92, 93, 230

a การวดัแสง ...................................... 155

b โหมดถ่ายภาพ ................................... 62

c สญัลกัษณ์โฟกสั ................................ 79

d สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั ................... 87

e โหมดโฟกสั ........................................ 78

f ล็อก AF ..............................92, 93, 229

g สญัลกัษณ์ AF+MF ......................... 141

h ชนิดชตัเตอร์ .................................... 156

i โหมดต่อเนือ่ง .................................... 97

j สญัลกัษณ์การรบัแสง ..................72, 91

k สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย ............... 151

l ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ .............. 172

m โหมดแฟลช (TTL) ........................... 109
ชดเชยแฟลช.................................... 109

n โหมด IS ......................................... 157

o สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง ..... 243

* แสดง “9999” หากมีพืน้ท่ีมากกวา่ 9999 เฟรม
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การเลือกโหมดแสดงผล

กดปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือสลบัโหมดแสดงผลดงัตอ่

ไปนี:้

• E สัญญาณตา: การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่ง

มองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิดและจอภาพ 

LCD ปิด การเลื่อนตาของคณุออกจะทําให้ชอ่ง

มองภาพปิดและจอภาพ LCD เปิด

• เฉพาะ EVF: ชอ่งมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด

• เฉพาะ LCD: จอภาพ LCD เปิด ชอ่งมองภาพปิด

• เฉพาะ EVF + E: การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมอง

ภาพเปิด การเลื่อนตาออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิด จอภาพ LCD ยงัคงปิด

อยู่

• E เซนเซอร์ตา + จอแสดงภาพ LCD: การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่ง

มองภาพในระหวา่งท่ีถ่ายภาพ ทําให้ชอ่งมองภาพเปิด แตจ่อภาพ LCD ใช้

สําหรับแสดงภาพทนัทีหลงัจากท่ีถ่ายภาพ

สัญญาณตา
สญัญาณตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอ่ืุนๆ ท่ีไมใ่ชต่าของ
คณุ หรือตอ่แสงท่ีสอ่งเข้าเซน็เซอร์โดยตรง

สญัญาณตา
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จอแสดงผลของกล้อง

การปรับความสว่างและสีของจอภาพ

ปรับความสวา่งและระดบัของสีของชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD ได้ โดยใช้

รายการในเมน ูD ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพ่ือ

ปรับความสวา่งหรือระดบัของสีของชอ่งมองภาพ และ ความสว่าง LCD หรือ 

สี LCD เพ่ือปรับจอภาพ LCD

การหมุนจอแสดงผล

เม่ือเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัต ิ

สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD จะหมนุอตัโนมตัเิพ่ือให้เข้ากบั

แนวของกล้อง
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ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์

ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD

N ต้องเลือกสญัลกัษณ์สําหรับ EVF และ LCD แยกกนั ในการเลือกจอแสดงผล 
EVF ให้ใช้ดวงตาของคณุมองผา่นชอ่งมองภาพในขณะท่ีใช้ปุ่ ม DISP/BACK

ช่องมองภาพ

P

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

จอ LCD

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

แสดงขอ้มูล

3.2
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จอแสดงผลของกล้อง

การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

การเลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดง ค่าที่ตัง้ไว้

เลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดง ค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่

3 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก
• ตารางกรอบ
• ELECTRONIC LEVEL

• เฟรมโฟกสั
• แสดงระยะ AF

• แสดงระยะ MF

• ฮิสโตแกรม
• ไลฟ์วิวไฮไลต์อเลร์ิท
• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO

• ข้อมลูท่ีพืน้หลงั
• Expo. Comp (เลข)

• Expo. Comp (ระดบั)

• โหมดโฟกสั
• วดัแสง

• ชนิดชตัเตอร์
• แฟลช
• โหมดตอ่เน่ือง
• โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว
• โหมดหน้าจอสมัผสั
• สมดลุย์สีขาว
• จําลองฟิล์ม
• ชว่งไดนามิก
• จํานวนภาพท่ีเหลือ
• ขนาดภาพ/คณุภาพ

• โหมดมฟูว่ี & เวลา บนัทกึ

• คําสัง่ย้ายภาพ
• ระดบัแบตเตอร่ี
• เส้นกรอบการจดัเฟรม
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4 บนัทกึการเปล่ียนแปลง
กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

5 ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้องการเพ่ือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผล

การถ่ายภาพ

N สญัลกัษณ์บางอยา่งจะไมแ่สดงในทกุโหมด

เส้นขอบฟ้าเสมือน

การเลือก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเส้นขอบฟ้า
เสมือน กล้องจะอยูใ่นแนวราบเม่ือเส้นสองเส้นซ้อนทบักนั 
โปรดทราบวา่เส้นขอบฟ้าเสมือนอาจไมแ่สดงหากเลนส์
ของกล้องชีข้ึน้ข้างบนหรือข้างลา่ง

เส้นกรอบการจดัเฟรม

เปิดใช้ เส้นกรอบการจดัเฟรม เพ่ือทํากรอบของเฟรมให้มองเหน็งา่ยขึน้บนพืน้หลงั
สีเข้ม
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จอแสดงผลของกล้อง

ฮสิโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน 
และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออกมาจะมี
เส้นโค้งท่ีเทา่กนัตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านขวา
ของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านซ้าย
ของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดง
พืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนั
ท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ี
กําหนด ฮสิโตแกรม (P 226, 254).
A พืน้ทีร่บัแสงมากเกินไปกะพริบ
B ฮิสโตแกรม RGB A B
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การใช้เมนู

การแสดงเมน ูให้กด MENU/OK

การถ่ายรูปการถ่ายรูป การเล่นการเล่น

 RAW

 RAW

การนําทางเมน:ู

1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนู
 RAW

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพ่ือ

ไฮไลท์แทบ็สําหรับเมนปัูจจบุนั  RAW

แท็บ
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การใช้เมนู

3 กดไม้โฟกสัขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์แทบ็ (H, G, A, F, B, E, C 

หรือ D) ท่ีมีรายการท่ีต้องการ

4 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพ่ือวางเคอร์เซอร์ในเมนู
N ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นเมนตูา่งๆ และ

ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือไฮไลท์รายการเมนู

ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไมเ่อียงเป็นแนวทแยงมมุ
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 โหมดหน้าจอสัมผัส

ใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพ่ือถ่ายภาพหรือเลน่ภาพ

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

การควบคุมแบบสัมผัสและ EVF

หากเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > 

เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส และหนึง่ใน ทัง้หมด, ขวา หรือ ซ้าย สําหรับ 

ตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVF คณุสามารถใช้หน้าจอ LCD เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสั

ได้ในขณะท่ีจดัภาพในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF)
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอ LCD

สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการ

ดําเนินการตา่งๆ เชน่ การเลือกพืน้ท่ีโฟกสั และการ

ถ่ายภาพ สามารถเลือกการดําเนินการได้โดยการ

แตะท่ีสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสัในจอแสดงผล

เพ่ือหมนุไปตามตวัเลือกตอ่ไปนี:้

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการสัมผัสถ่ายด้วยการสัมผัส แตะหวัข้อในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสัและปลอ่ยชตัเตอร์

AFAF

แตะเพ่ือเลือกจดุโฟกสั ในโหมดโฟกสั S (AF-S) โฟกสั
จะลอ็ก ในขณะท่ีในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับ
โฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
ระยะทางถงึตวัแบบ

บริเวณบริเวณ
แตะเพ่ือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะ
เคลื่อนไปยงัจดุท่ีเลือก

ปิดปิด
ปิดการควบคมุแบบสมัผสั จอแสดงผลไมต่อบสนอง

เม่ือแตะ

N สามารถปรับการตัง้คา่การควบคมุแบบสมัผสัได้โดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > 
โหมดหน้าจอสัมผัส (P 146) หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั

และซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั ให้เลือก ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส



24

1

ฟังก์ชันระบบสัมผัส

สามารถกําหนดฟังก์ชนัตา่งๆ ให้กบัทา่ทางการตวดั

นิว้ตอ่ไปนีไ้ด้เหมือนกนักบัปุ่ มฟังก์ชนั (P 252):

• ตวดันิว้ขึน้บน: T-Fn1

• ตวดันิว้ไปทางซ้าย: T-Fn2

• ตวดันิว้ไปทางขวา: T-Fn3

• ตวดันิว้ลง: T-Fn4
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมการเล่นแบบสัมผัส

เม่ือเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > เปิด/

ปิด หน้าจอสัมผัส สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการดําเนินการ

เลน่ตอ่ไปนี:้

• สะบดั: สะบดันิว้ข้ามจอแสดงผลเพ่ือดภูาพอ่ืนๆ

• ซูม: วางนิว้สองนิว้บนจอแสดงผลแล้วแยกนิว้

ออกเพ่ือซมูเข้า

• บบี: วางนิว้สองนิว้บนจอแสดงผลแล้วเลื่อน

เข้าหากนัเพ่ือซมูออก

N สามารถซมู ออกรูปภาพจนกระทัง่มองเหน็ภาพแล้วแตไ่มส่ามารถซมูตอ่ได้
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โหมดหน้าจอสมัผสั

• แตะสองครัง้: แตะจอแสดงผลสองครัง้เพ่ือซมู

เข้าไปยงัจดุโฟกสั

• เล่ือน: ดพืูน้ท่ีอ่ืนของภาพระหวา่งซมูการเลน่
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ขัน้แรก
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การต่อสายคล้อง

ตดิหว่งสายคล้องเข้ากบักล้องจากนัน้ให้ตดิเข้ากบัสายคล้อง

1 เปิดห่วงสายคล้อง
ใช้เคร่ืองมือคล้องหว่งเพ่ือเปิดหว่งสายคล้อง 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เคร่ืองมือและหว่งอยูใ่น

แนวตามท่ีแสดง

2 เล่ือนห่วงไปบนเคร่ืองมือ
เลื่อนหว่งไปบนเคร่ืองมือ เพ่ือให้แขวนอยู่

เหนือสว่นท่ีย่ืนออกมา

3 ใส่ห่วงคล้องเข้าในรูสาํหรับสายคล้อง
เก่ียวรูสําหรับสายคล้องเข้าไปในหว่งท่ีเปิดอยู ่

นําเคร่ืองมือออก ใช้อีกมือหนึง่จบัหว่งให้เข้าท่ี

O เก็บเคร่ืองมือไว้ในท่ีปลอดภยั เน่ืองจากคณุ
จะจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือเพ่ือเปิดหว่งสาย

คล้องเม่ือถอดสายคล้อง
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การตอ่สายคล้อง

4 ร้อยห่วงเข้าไปในรูสาํหรับสายคล้อง
หมนุหว่งไปรอบๆ รูสําหรับสายคล้องจน

กระทัง่หว่งปิดสนิท

5 ใส่แผ่นครอบป้องกัน
วางแผน่ครอบป้องกนัไว้เหนือรูสําหรับคล้อง

สายตามท่ีแสดง โดยใช้ด้านสีดําของแผน่

ครอบหนัเข้าไปทางกล้อง

6 ดงึสายคล้องให้แน่น
ใสส่ายคล้องผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่ง

สายคล้อง แล้วดงึให้แนน่ตามท่ีแสดง

O เพ่ือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สาย
คล้องแนน่ดีแล้ว

ทําซํา้ขัน้ตอนข้างต้นสําหรับคล้องสายรูท่ีสอง
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การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount

ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้าน

หลงัจากเลนส์ วางเลนส์บนท่ียดึ ให้เคร่ืองหมายบน

เลนส์และกล้องตรงกนั (A) จากนัน้ให้หมนุเลนส์

จนกวา่คลกิเข้าท่ี (B)

O เม่ือตอ่เลนส์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่ฝุ่ นหรือสิง่แปลกปลอมเข้าไปให้กล้อง 
และระมดัระวงัอยา่สมัผสัสว่นภายในของกล้อง ห้ามกดปุ่ มปลอ่ยเลนส์ขณะท่ี
ตอ่เลนส์ และตรวจสอบให้แนใ่จวา่ใสส่ลกัให้ลงลอ็กแล้ว

A

B
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การตอ่เลนส์

การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนัน้กดปุ่ มถอดเปลี่ยน
เลนส์แล้ (A) วหมนุเลนส์ตามท่ีแสดง (B)

O เพ่ือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้
ปิดฝาเลนส์และฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอ่ืนๆ
สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์และอปุกรณ์เสริมสําหรับ FUJIFILM X-mount

O ก่อนจะตดิหรือถอด (เปลี่ยน) เลนส์ ให้ตดิฝาปิดเลนส์ แล้วตรวจสอบวา่เลนส์
ไมมี่ฝุ่ นหรือสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ เกาะอยู ่อยา่เปลี่ยนเลนส์ในบริเวณท่ีมีแสงแดด
สอ่งโดยตรง หรือภายใต้แหลง่กําเนิดแสงท่ีสวา่งอ่ืนๆ เน่ืองจากแสงท่ีโฟกสั
เข้าไปภายในกล้องอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

A

B
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การชาร์จแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ ก่อนใช้งาน ให้ชาร์จ

แบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา

O แบตเตอร่ี NP-W126S แบบชาร์จซํา้ได้ จดัมาให้พร้อมกบักล้อง การชาร์จใช้
เวลาประมาณ 150 นาที

1 วางแบตเตอร่ีลงในเคร่ืองชาร์จ
วางแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา CHARG

E

2 เสียบปล๊ักเคร่ืองชาร์จ
เสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จลงในเต้ารับไฟฟ้า

ภายในอาคาร สญัลกัษณ์การชาร์จจะสวา่ง

3 ชาร์จแบตเตอร่ี
ถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือชาร์จเสร็จเรียบร้อย
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การชาร์จแบตเตอร่ี

สัญลักษณ์การชาร์จ

สญัลกัษณ์การชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีดงัตอ่ไปนี:้

สัญลักษณ์การชาร์์จ

สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี การกระทาํการกระทาํ

ปิด

ไมไ่ด้ใสแ่บตเตอร่ี ใสแ่บตเตอร่ี

แบตเตอร่ีชาร์จ
เตม็แล้ว

ถอดชาร์จแบตเตอร่ี

เปิด
แบตเตอร่ีกําลงั

ชาร์จ
—

กะพริบ
แบตเตอร่ีมีข้อผิด

พลาด
ถอดสายเคร่ืองชาร์จแล้วถอด

แบตเตอร่ีออก
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O สายไฟกระแสตรงท่ีจดัมาให้มีไว้สําหรับใช้งานกบัเคร่ืองชาร์จท่ีจดัมาให้เทา่นัน้ 
ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จท่ีจดัมาให้กบัสายอ่ืนหรือสายท่ีจดัมาพร้อมกบัอปุกรณ์อ่ืน

อยา่ตดิป้ายหรือวตัถอ่ืุนบนแบตเตอร่ี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้
ไมส่ามารถนําแบตเตอร่ีออกจากกล้องได้

ห้ามช็อตขัว้ของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีอาจมีความร้อนสงู

อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอร่ีและแหลง่จา่ยพลงังาน”

ใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีกําหนดให้ใช้กบัแบตเตอร่ีเทา่นัน้ หากไมป่ฏิบตัติามข้อ
ควรระวงันีจ้ะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด

ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอร่ีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก

แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือ
สองวนัก่อนการใช้งาน หากแบตเตอร่ีไมส่ามารถเก็บประจไุฟฟ้าได้ แสดงวา่
หมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จแล้วและต้องเปลี่ยนใหม่

ถอดปลัก๊เคร่ืองชาร์จเม่ือไมใ่ช้งาน

นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอร่ีด้วยผ้าแห้งท่ีสะอาด หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีจ้ะทําให้แบตเตอร่ีไมส่ามารถชาร์จได้

โปรดทราบวา่เวลาการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ท่ีอณุหภมิูต่ํา
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การชาร์จแบตเตอร่ี

การชาร์จผ่านทางคอมพวิเตอร์
นอกจากนีย้งัสามารถชาร์จแบตเตอร่ีได้เม่ือเช่ือมตอ่กล้องไปยงัคอมพิวเตอร์ ปิดกล้อง 
แล้วใสแ่บตเตอร่ี และเช่ือมตอ่สาย Micro USB (Micro-B) USB 2.0 ตามท่ีแสดง ตรวจ
สอบให้แนใ่จวา่ได้เสียบขัว้ตอ่แนน่ดีแล้ว (เลือกสายท่ีเหมาะสมสําหรับการสง่ข้อมลู
และไมย่าวเกิน 1.5 เมตร)

การชาร์จใช้เวลาประมาณ 300 นาที สถานะแบตเตอร่ีจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

กะพริบ แบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาด

เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์ การชาร์จจะหยดุ
หากคอมพิวเตอร์เข้าสูโ่หมดสลีป หากต้องการชาร์จตอ่ ให้เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว

ถอดและตอ่สาย USB ใหม ่การชาร์จอาจไมร่องรับ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรุ่นของคอมพิวเตอร์ 
การตัง้คา่คอมพิวเตอร์ และสถานะปัจจบุนัของคอมพิวเตอร์
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 การใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ

หลงัจากท่ีชาร์จแบตเตอร่ี ให้ใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําตาม

ท่ีอธิบายด้านลา่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี
เลื่อนสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีตามท่ี

แสดงแล้วเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี
A

B

O อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอร่ีขณะท่ีกล้อง
เปิดอยู ่ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะ
ทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ดหนว่ยความจําเสีย
หาย

อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝา
ปิดชอ่งใสแ่บตเตอร่ี
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การใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจํา

2 ใส่แบตเตอร่ี
ใช้แบตเตอร่ีโดยกดสลกัแบตเตอร่ีไว้ด้านหนึง่ 

ใสห่น้าสมัผสัของแบตเตอร่ีก่อนในทิศทาง

ท่ีแสดงด้วยลกูศร ตรวจสอบวา่ปิดสลกั

แบตเตอร่ีแนน่ดีแล้ว

O ใสข่ัว้แบตเตอร่ีตามแนวท่ีแสดง หา้มใช้
แรงในการใส่แบตเตอร่ีกลบัดา้นหรือผิดขัว้ 
แบตเตอร่ีจะเลื่อนเข้าท่ีได้อยา่งงา่ยดายถ้า
ถกูขัว้

3 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดในทิศทางท่ีแสดง เลื่อนเข้าท่ีให้คลกิ

เข้าสูส่ว่นหลงัของชอ่ง

O โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางท่ีถกู
ต้องอยา่ใสก่าร์ดเอียงหรือใช้แรง
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4 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี
ปิดฝาและใสส่ลกัฝาครอบ A

B

O หากปิดฝาครอบไมไ่ด้ ให้ตรวจสอบวา่
แบตเตอร่ีอยูใ่นแนวท่ีถกูต้องหรือไม ่อยา่
พยายามใช้แรงปิดฝาครอบ
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การใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจํา

การถอดแบตเตอร่ี
ก่อนท่ีจะถอดแบตเตอร่ี ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

ในการนําแบตเตอร่ีออก ให้กดสลกัของแบตเตอร่ีไปทาง
ด้านข้าง และเลื่อนแบตเตอร่ีออกจากกล้องดงัท่ีแสดง

O แบตเตอร่ีอาจร้อนเม่ือใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูสงู ให้ใช้ความ
ระมดัระวงัเม่ือถอดแบตเตอร่ี

การถอดการ์ดหน่วยความจาํ
ก่อนท่ีจะถอดการ์ดหนว่ยความจํา ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

กดและปลอ่ยการ์ดเพ่ือให้การ์ดดีดตวัออกคร่ึงทาง (เพ่ือ
ป้องกนัการ์ดหลน่ออกจากชอ่ง กดตรงกลางของการ์ด
แล้วคอ่ยๆ ปลอ่ยออก โดยไมป่ลอ่ยนิว้ออกจากการ์ด) 
การ์ดจะสามารถนําออกได้ด้วยมือ
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การ์ดหน่วยความจาํที่ใช้ร่วมกันได้

การ์ดหนว่ยความจํา FUJIFILM และ SanDisk SD, SDHC และ SDXC ได้

รับการทดสอบแล้ววา่สามารถใช้กบักล้องนีไ้ด้ และรองรับ UHS-I แนะนํา

ให้ใช้การ์ดท่ีมีความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสงูกวา่สําหรับภาพยนตร์ ราย

ช่ือของการ์ดหนว่ยความจําท่ีใช้ได้ทัง้หมดมีให้ท่ี http://www.fujifilm.
com/support/digital_cameras/compatibility/ การใช้งานกบัการ์ด
ชนิดอ่ืนจะไมไ่ด้รับการรับรอง ไมส่ามารถใช้กล้องกบั xD-Picture Card หรือ 

MultiMediaCard (MMC)

O อย่าปิดกลอ้งหรือนําการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีกํ่าลงัฟอร์แมทการ์ด หรือ
กําลงับนัทึกหรือลบขอ้มูลในการ์ด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้
การ์ดเสียหายได้

การ์ดหนว่ยความจําอาจถกูลอ็ก ทําให้ไมส่ามารถ
ฟอร์แมทการ์ดหรือบนัทกึหรือลบภาพได้ ก่อนท่ีจะ
ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา ให้เลื่อนสวิตช์ป้องกนัการ
เขียนไปท่ีตําแหนง่ปลดลอ็ก

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/
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การใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจํา

O ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําก่อนท่ีจะใช้ครัง้แรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหนว่ย
ความจําทัง้หมดหลงัจากท่ีใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ชนิดอ่ืนแล้ว

การ์ดหนว่ยความจํามีขนาดเลก็และสามารถกลืนเข้าปากได้ ดงันัน้โปรดเก็บให้
พ้นมือเดก็ ถ้าเดก็กลืนการ์ดหนว่ยความจํา ให้พบแพทย์ทนัที

ตวัแปลง miniSD หรือ microSD ท่ีใหญ่กวา่หรือเลก็กวา่การ์ดหนว่ยความจํา
อาจไมส่ามารถนําออกได้ตามปกต ิถ้าไมส่ามารถนําการ์ดออก ให้ตดิตอ่ตวัแทน
บริการท่ีได้รับอนญุาต อยา่ใช้แรงเพ่ือนําการ์ดออก

อยา่ตดิสตกิเกอร์หรือวตัถอ่ืุนบนการ์ดหนว่ยความจํา ฉลากท่ีลอกหรือม้วนอาจ
ทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

การบนัทกึภาพยนตร์อาจหยดุชะงกัเม่ือใช้งานกบัการ์ดหนว่ยความจําบาง
ประเภท

การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําในกล้องจะสร้างโฟลเดอร์ท่ีใช้เก็บภาพ โปรด
อยา่เปลี่ยนช่ือหรือลบโฟลเดอร์นี ้หรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนเพ่ือแก้ไข 
ลบ หรือเปลี่ยนช่ือไฟล์ภาพ ใช้กล้องเพ่ือลบภาพเสมอ ก่อนท่ีจะแก้ไขหรือเปลี่ยน
ช่ือภาพ ให้คดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์และแก้ไขหรือเปลี่ยนช่ือสําเนาภาพ แต่

อยา่ดําเนินการเหลา่นีก้บัต้นฉบบั การเปลี่ยนช่ือไฟล์บนกล้องถ่ายรูปอาจทําให้
เกิดปัญหาระหวา่งการเลน่ภาพ
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การเปิดและปิดกล้อง

ใช้สวิตช์ ON/OFF เพ่ือเปิดและปิดกล้อง

หมนุสวิตช์ไปท่ี ON เพ่ือเปิดกล้องหรือไปท่ี OFF เพ่ือ

ปิดกล้อง

O รอยนิว้มือและรอยอ่ืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่ภาพถ่ายหรือมมุ
มองขณะดผูา่นชอ่งมองภาพ โปรดรักษาเลนส์และชอ่งมองภาพให้สะอาด

N กดปุ่ ม a เพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงทางเพ่ือกลบัสูโ่หมดถ่ายรูป

กล้องจะปิดเคร่ืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานหรือการทํางานเป็นเวลาหนึง่ตาม
ท่ีเลือกไว้สําหรับ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง การเปิดใช้งานใหมห่ลงั
จากกล้องปิดการทํางานโดยอตัโนมตั ิให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือเปลี่ยน
สวิตช์ ON/OFF ให้เป็น OFF แล้วเปลี่ยนใหมเ่ป็น ON
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การตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ี

หลงัจากเปิดกล้องแล้ว ให้ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ีในจอแสดงผล

ระดบัแบตเตอร่ีจะแสดงดงันี:้
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

e แบตเตอร่ีมีการใช้งานบางสว่น

f แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 80%

g แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 60%

h แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 40%

i แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 20%

i 
(แดง)

แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จโดยเร็วท่ีสดุ

j 
(กะพริบเป็นสีแดง)

แบตเตอร่ีหมด ปิดกล้องและชาร์จ
แบตเตอร่ีใหม่
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การตัง้ค่าพืน้ฐาน

เม่ือคณุเปิดกล้องเป็นครัง้แรก คณุสามารถเลือกภาษาและตัง้คา่

นาฬิกาของกล้องได้ และท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น คณุยงัสามารถจบัคูก่ล้อง

กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ เพ่ือให้คณุสามารถซงิโครไนซ์ในภายหลงั

กบันาฬิกาหรือภาพท่ีดาวน์โหลดได้ ทําตามขัน้ตอนด้านลา่งเม่ือเปิด

กล้องเป็นครัง้แรก

N หากคณุต้องการจะจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้ตดิตัง้และเปิดใช้
งานแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ 
สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 เปิดกล้อง
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2 เลือกภาษา
ไฮไลท์ภาษาโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั, A) 
แล้วกด MENU/OK (B)

B

A
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การตัง้คา่พืน้ฐาน

3 จบัคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
กด MENU/OK เพ่ือจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ท

โฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM 

Camera Remote

N หากต้องการข้ามการจบัคู ่ให้กด DISP/BACK

4 ตรวจสอบเวลา
เม่ือจบัคูเ่รียบร้อยแล้ว คณุจะได้รับการแจ้ง

เตือนให้ตัง้คา่นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาท่ี

รายงานจากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ตรวจ

สอบดวูา่เวลานัน้ถกูต้องหรือไม่

N หากต้องการตัง้คา่นาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (P 46)

5 ตัง้ค่านาฬิกา
กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาท่ีรายงาน

จากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ แล้วออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

N ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่และข้อความ
การเลือกภาษาจะปรากฏเม่ือเปิดกล้อง

การข้ามขัน้ตอนปัจจุบนั
กด DISP/BACK เพ่ือข้ามขัน้ตอนปัจจบุนั ข้อความการยืนยนัจะแสดงขึน้ ให้เลือก ไม่ใช่ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําซํา้ขัน้ตอนท่ีคณุได้ข้ามไว้เม่ือเปิดกล้องในครัง้ถดัไป

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote
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การตัง้คา่พืน้ฐาน

เลือกภาษาอ่ืน

การเปลี่ยนภาษา:

1 แสดงตวัเลือกภาษา
เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > a

2 เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการและกด MENU/OK

การเปล่ียนเวลาและวันที่

การตัง้คา่นาฬิกาของกล้อง:

1 แสดงตวัเลือก วันที่/เวลา

เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > วันที่/เวลา

2 ตัง้ค่านาฬิกา
กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือไฮไลท์ปี เดือน วนั 

ชัว่โมง หรือนาที และกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ กด MENU/OK เพ่ือตัง้

คา่นาฬิกา
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การถ่ายรูปพืน้ฐานและการเล่น
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การถ่ายรูป (โหมด P)

เนือ้หาในสว่นนีอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โปรแกรม AE 

(โหมด P) โปรดดขู้อมลูในหน้า 62–73 เก่ียวกบัโหมด S, A และ M

1 เลือกโหมดไดร์ฟ B (ภาพน่ิง)
กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก B (ภาพน่ิง) จาก

รายการของตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 ปรับการตัง้ค่าสาํหรับโปรแกรม AE

C

DB

A

A ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ (P 7): เลือก z

B ความเร็วชัตเตอร์ (P 62): เลือก A (ออโต้)

C โหมดโฟกัส (P 78): เลือก S (AF เด่ียว)

D รูรับแสง (P 62): เลือก A (ออโต้)
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การถ่ายรูป (โหมด P)

3 ตรวจสอบโหมดการถ่ายภาพ
ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

4 เตรียมกล้องให้พร้อม
ถือกล้องให้น่ิงด้วยมือทัง้สองข้าง และจดัให้

ข้อศอกแนบชิดข้างลําตวั ถ้ามือสัน่หรือไมน่ิ่ง

จะทําให้ภาพสัน่ไหวหรือพร่ามวัได้

เพ่ือไมใ่ห้ภาพหลดุโฟกสัหรือมืดเกินไป (รับ

แสงไมเ่พียงพอ) โปรดอยา่ให้นิว้มือและสิง่

อ่ืนๆ ปิดบงัเลนส์ และไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

5 จดัวางภาพในเฟรม
เลนส์กับวงแหวนปรับซูม

ใช้วงแหวนปรับซมูเพ่ือจดัวางภาพในเฟรมภายใน
จอแสดงผล หมนุวงแหวนไปทางซ้ายเพ่ือซมูออก 

และไปทางขวาเพ่ือซมูเข้า
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การถ่ายรูป (โหมด P)

6 โฟกัส
กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือโฟกสั

N หากตวัแบบมีความสวา่งน้อย ไฟชว่ยหาออ
โต้โฟกสัอาจสวา่ง

สญัลกัษณ์โฟกสั
เฟรมโฟกสั

ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ จะสง่เสียงเตือนสองครัง้และพืน้ท่ีโฟกสัและ

สญัลกัษณ์โฟกสัจะสวา่งเป็นสีเขียว โฟกสัและการรับแสงจะลอ็กเม่ือกด

ปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกสัจะเปลี่ยนเป็นสีแดง s จะ

ปรากฏ และสญัลกัษณ์โฟกสัจะกะพริบเป็นสีขาว

7 ถ่ายรูป
คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอร์จนสดุเพ่ือถ่ายรูป
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 a การดภูาพ

คณุสามารถดภูาพในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a

100-0001

สามารถดรููปภาพอ่ืนๆ ได้โดยกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวา หรือ

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า กดไม้โฟกสัหรือหมนุแป้นหมนุไปทางขวา

เพ่ือดภูาพตามลําดบัท่ีบนัทกึ หรือกดไปทางซ้ายเพ่ือดภูาพโดยย้อนลําดบัท่ี

บนัทกึ กดไม้โฟกสัค้างไว้เพ่ือเลื่อนไปยงัภาพท่ีต้องการอยา่งรวดเร็ว

N ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะทําเคร่ืองหมายด้วยไอคอน m (“ภาพของขวญั”) 
เพ่ือเตือนวา่ภาพอาจแสดงไมถ่กูต้องและอาจไมส่ามารถใช้งานซมูการเลน่ได้
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 b การลบรูปภาพ

ใช้ปุ่ ม b เพ่ือลบรูปภาพ

O ภาพท่ีถกูลบจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ คดัลอกภาพสําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะดําเนินการตอ่

1 สําหรับภาพท่ีแสดงแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม b แล้วเลือก ทลีะภาพ

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด 
MENU/OK เพ่ือลบ (ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซํา้เพ่ือลบภาพเพ่ิม

เตมิ

N ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจากภาพท่ีต้องการ
ลบ (P 188)

นอกจากนีย้งัสามารถลบรูปภาพจากเมน ูโดยใช้ตวัเลือก 

C เมนูภาพย้อนหลัง > ลบภาพ (P 183)
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การบนัทกึภาพยนตร์และการ

เล่น
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 F การบนัทกึภาพยนตร์
เนือ้หาในสว่นนีจ้ะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในโหมดอตัโนมตัิ

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก F (ถ่ายมูฟว่ี) จาก

รายการของตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปท่ี AUTO เพ่ือ

ถ่ายภาพยนตร์ในโหมด S SR AUTO 

ขัน้สูง

N หมนุก้านไปท่ี z เพ่ือถ่ายภาพยนตร์ใน โหมด P ภาพยนตร์ท่ีถ่ายโดย
เลือก U สําหรับ โหมดมูฟว่ี จะถกูบนัทกึ เชน่กนั ในโหมด P

3 กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ ไฟแสดง
สถานะการบนัทกึ (V) จะกะพริบ และเวลาท่ี

เหลือจะแสดงขณะกําลงัทําการบนัทกึ
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การบนัทกึภาพยนตร์

4 กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือสิน้สดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือมี

ความยาวสงูสดุหรือเม่ือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก

สามารถบนัทกึเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกท่ีเช่ือม
ตอ่โดยใช้แจ็คท่ีมีเส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 2.5 มม. ไม่
สามารถใช้ไมโครโฟนท่ีต้องมีบสัพาวเวอร์ โปรดดรูาย
ละเอียดในคูมื่อไมโครโฟน
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O เสียงจะถกูบนัทกึ ผา่นทางไมโครโฟนในตวั หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้าม
ปิดครอบไมโครโฟนขณะท่ีทําการบนัทกึ โปรดทราบวา่ไมโครโฟนอาจจบัเสียง
เลนส์หรือเสียงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากกล้องระหวา่งท่ีกําลงับนัทกึ

อาจมีเส้นแนวตัง้หรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ท่ีมีตวัแบบท่ีสวา่งมาก 
อาการนีเ้ป็นภาวะปกติและไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ

N ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึ ระหวา่งท่ีบนัทกึ คณุ
สามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้สงูถงึ ±2 EV และปรับซมูโดยใช้
วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

หากตดิเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้เลือกโหมดการรับแสงก่อนเร่ิมต้น
บนัทกึ หากเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่A สามารถปรับความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึได้

อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตัง้คา่บางคา่ ขณะท่ีในกรณีอ่ืนอาจไม่
สามารถใช้การตัง้คา่ได้ระหวา่งการบนัทกึ
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การบนัทกึภาพยนตร์

การปรับการตัง้ค่าภาพยนตร์

• คณุสามารถเลือกประเภทภาพยนตร์ ขนาดเฟรม และอตัราเฟรมได้โดยใช้ 

B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมดมูฟว่ี

• เลือกโหมดพืน้ท่ี AF สําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ได้โดยใช้ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > 

โหมดมูฟว่ี AF เลือกจาก หลายจุด และ โฟกัสพืน้ที่

• เลือกโหมดโฟกสัโดยใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสั สําหรับการปรับโฟกสัตอ่เน่ือง 

ให้เลือก C หรือ เลือก S แล้วเปิดใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ ไมส่ามารถใช้โฟกสั

ใบหน้าอจัฉริยะในโหมดโฟกสั M

ความลึกฟิลด์
เลือกจํานวน f ท่ีต่ํา เพ่ือลดรายละเอียดพืน้หลงั
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 a การดภูาพยนตร์

ดภูาพยนตร์บนกล้อง

ในการเลน่แบบเตม็เฟรม ภาพยนตร์จะถกูระบดุ้วย

ไอคอน W

12/31/2050 10:00 AM

±0

การทํางานตอ่ไปนี ้สามารถทําได้ขณะท่ีภาพยนตร์

ปรากฏ:
ไม้โฟกัส ไม้โฟกัส 

(ก้านโฟกัส)(ก้านโฟกัส)
อยู่ระหว่างการเล่น อยู่ระหว่างการเล่น 

((xx))
หยุดการเล่นช่ัวคราวหยุดการเล่นช่ัวคราว

แล้ว (แล้ว (yy))

ขึน้ สิน้สดุการเลน่

ลง หยดุการเลน่ชัว่คราว เร่ิมการเลน่/เลน่ตอ่

ซ้าย/ขวา ปรับความเร็ว
ไปข้างหน้า/ย้อนกลบั
ภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่ง

ท่ีเลน่

29m59s

O โปรดอยา่ให้มีสิง่ใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่
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การดภูาพยนตร์

N กด MENU/OK เพ่ือพกัการเลน่และแสดงตวัควบคมุระดบัเสียง กดไม้โฟกสั (ก้าน
โฟกสั) ขึน้หรือลงเพ่ือปรับระดบัเสียง; กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือเลน่ตอ่ นอกจาก
นีย้งัสามารถปรับระดบัเสียงโดยใช้ D ตัง้ค่าเสียง > ปรับเสียง

ความเร็วการเล่น

กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือปรับ
ความเร็วในการเลน่ขณะท่ีเลน่อยู ่ความเร็วจะแสดงด้วย
หมายเลขของลกูศร (M หรือ N)

29m59s

ลูกศร
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บันทกึ
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การถ่ายรูป
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 การเลือกโหมดถ่ายภาพ

หากต้องการควบคมุความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสง (โหมด P, S, A 

และ M) ให้หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปท่ี z หมนุก้านไปท่ี AUTO 

เพ่ือเลือกจากโหมดท่ีเหมาะกบัประเภทของตวัแบบท่ีเจาะจง หรือ

เลือก S SR AUTO ขัน้สูง เพ่ือให้กล้องจบัคูโ่หมดกบัตวัแบบโดย

อตัโนมตัิ

โหมด P: โปรแกรม AE

ให้กล้องเลือกความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงสําหรับการรับแสงท่ีเหมาะสม 

สามารถเลือกคา่อ่ืนๆ ท่ีสร้างรูรับแสงเดียวกนัด้วยการสลบัโปรแกรม

B
A

C

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ก้านตวัเลือกโหมดออโต้: z

B ความเร็วชัตเตอร์: A (ออโต้)

C รูรับแสง: A (ออโต้)
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

O หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์และ
รูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

สลับโปรแกรม

หากต้องการ คณุสามารถหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน
หลงั เพ่ือเลือกการรวมรูปแบบอ่ืนของความเร็วชตัเตอร์
และรูรับแสงโดยไมป่รับการรับแสง (สลบัโปรแกรม)

ความเร็วชตัเตอร์
รูรบัแสง

O ไมส่ามารถใช้โปรแกรมสลบัระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์หรือหากเลือกตวัเลือก
ระบบรองรับแฟลช TTL ออโต้ หรือออโต้ สําหรับ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > 
ช่วงไดนามกิ

N การยกเลกิสลบัโปรแกรม ให้ปิดกล้อง
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โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

เลือกความเร็วชตัเตอร์และให้กล้องปรับรูรับแสงเพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะ

สม

B
A

C

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ก้านตวัเลือกโหมดออโต้: z

B ความเร็วชัตเตอร์: เลือกความเร็วชตัเตอร์

C รูรับแสง: A (ออโต้)

ยืนยนัวา่ S ปรากฏในจอแสดงผล

O หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือก รูรับแสงจะแสดง
เป็นสีแดง หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลรูรับแสงจะ

แสดงเป็น “– – –”
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

N ท่ีการตัง้คา่อ่ืนนอกเหนือจาก 180X ยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์ได้โดยเพ่ิม
ครัง้ละ 1⁄3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั สามารถปรับความเร็ว
ชตัเตอร์ได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ความไวแสงและความลึกฟิลด์

หากคณุเลือกความเร็วชตัเตอร์สงูเม่ือตวัแบบมีแสงสวา่งน้อย โปรแกรมรับแสงอตัโนมตัิ
ของกล้องจะเลือกรูรับแสงท่ีกว้างขึน้ วิธีการนีจ้ะทําให้มีการรับแสงท่ีถกูต้องแตอ่าจลด
ความลกึฟิลด์ด้วย เพ่ือให้พืน้ท่ีด้านหลงัและด้านหน้าของตวัแบบปรากฏในโฟกสัน้อย
ลง การหยดุการลดรูรับแสงและเพ่ิมความลกึฟิลด์ ให้เลือกความไวแสงท่ีสงูขึน้
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เวลา (T)

หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี T (เวลา) เพ่ือเลือกความเร็วชตัเตอร์ช้า

สําหรับการฉายแสงนาน แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนักล้องเคลื่อนไหว

ขณะฉายแสง

1 หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี T

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือก
ความเร็วชตัเตอร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพ่ือถ่ายรูปท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือกไว้ ท่ี

ความเร็ว 1 วินาที หรือช้ากวา่ นาฬิกานบัถอยหลงัจะแสดงขณะท่ีกําลงั
ประมวลผลการรับแสง

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

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่อาจเพ่ิมเวลาท่ีใช้ใน
การบนัทกึภาพหลงัการถ่ายรูป
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

การเปิดชัตเตอร์ค้าง (B)

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน ท่ี

คณุเปิดและปิดชตัเตอร์ด้วยตนเอง แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนักล้อง

เคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1 หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี B

2 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ ชตัเตอร์จะยงัคงเปิดอยูส่งูสดุเป็นเวลา 60 นาที 

ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาท่ีผา่นไปตัง้แตท่ี่เร่ิมต้น

ฉายแสง (หากใช้ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ กล้องจะเปิดชตัเตอร์เป็นเวลา 

1 วินาที โดยไมคํ่านงึวา่กดปุ่ มชตัเตอร์นานเทา่ไร)

N การเลือกรูรับแสง A คงท่ี ความเร็วชตัเตอร์ท่ี 30 วินาที

การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่อาจเพ่ิมเวลาท่ีใช้ใน
การบนัทกึภาพหลงัการถ่ายรูป
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การใช้รีโมตกดชัตเตอร์

สามารถใช้รีโมตกดชตัเตอร์ RR-90 ซึง่เป็นตวัเลือกเสริม
สําหรับฉายแสงนานได้ เช่ือมตอ่ RR-90 ผา่นทางชอ่งตอ่
ไมโคร USB (ไมโคร B) USB 2.0

หรือ สามารถเช่ือมตอ่รีโมตกดชตัเตอร์จากซพัพลายเออร์
อ่ืนผา่นทางชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ (มินิแจ็ค
แบบ 3 ขัว้ ขนาด ⌀2.5 มม.)

เช่ือมตอ่การกดชตัเตอร์แบบกลไกของบริษัทอ่ืนตามท่ี
แสดง

A B

N ข้อความยืนยนัจะปรากฏเม่ือเช่ือมตอ่รีโมตกด
ชตัเตอร์จากซพัพลายเออร์อ่ืนแล้ว ให้กด MENU/OK 
แล้วเลือก n รีโมท สําหรับ ไมค์/รีโมท
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

เลือกรูรับแสงและให้กล้องปรับความเร็วชตัเตอร์เพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสม

B
A

C

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ก้านตวัเลือกโหมดออโต้: z

B ความเร็วชัตเตอร์: A (ออโต้)

C รูรับแสง: เลือก Z แล้วหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ เพ่ือปรับรูรับแสง

ยืนยนัวา่ A ปรากฏในจอแสดงผล

O หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามรูรับแสงท่ีเลือก ความเร็วชตัเตอร์จะแสดง

เป็นสีแดง หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็ว
ชตัเตอร์จะแสดง “– – –”

N สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
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การดตูวัอย่างความลึกฟิลด์

เม่ือกําหนด พรีววิชัดลึก ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั การกดปุ่ ม
จะหยดุการลดรูรับแสงไปเป็นการตัง้คา่ท่ีเลือก ชว่ยให้
สามารถดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์ในจอแสดงผลได้

N หากเลือกทัง้ แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ 
MF ในรายการ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่
ตัง้ไว้ สามารถดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์ได้โดยใช้
สญัลกัษณ์ความลกึฟิลด์ในจอภาพมาตรฐาน ใช้
ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

ความลึกฟิลด์

ใช้ตวัเลือก G ตัง้ค่า AF/MF > ระยะชัดลึก เพ่ือเลือกวา่แสดงความลกึฟิลด์
เทา่ไร เลือก พิน้ฐานแบบฟิล์ม เพ่ือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์ของภาพท่ี
ดเูป็นพิมพ์และท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั สว่น พืน้ฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมิน
ความลกึฟิลด์ของภาพท่ีดท่ีูความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผล
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

ความไวแสงและการส่ันไหว

หากคณุเลือกรูรับแสงแคบเม่ือตวัแบบอยูใ่นท่ีมีแสงน้อย ความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือกโดย
โปรแกรมรับแสงอตัโนมตัอิาจไมร่วดเร็วพอท่ีจะป้องกนัการสัน่ไหว สําหรับความเร็ว
ชตัเตอร์ท่ีสงูกวา่จะลดการสัน่ไหว ให้เลือกความไวแสงท่ีสงูขึน้
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โหมด M: แมนวลรับแสง

ปรับคา่รูรับแสงจากคา่ท่ีกล้องเลือก

B
A

C

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ก้านตวัเลือกโหมดออโต้: z

B ความเร็วชัตเตอร์: เลือกความเร็วชตัเตอร์

C รูรับแสง: เลือก Z แล้วหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ เพ่ือปรับรูรับแสง

ยืนยนัวา่ M ปรากฏในจอแสดงผล ปริมาณการรับ

แสงของภาพท่ีมีคา่รับแสงต่ํากวา่หรือสงูกวา่คา่ท่ีตัง้

ไว้ในปัจจบุนัจะแสดงด้วยสญัลกัษณ์การรับแสง; ให้
ปรับความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจนกระทัง่ได้คา่

รับแสงท่ีต้องการ

N ท่ีการตัง้คา่อ่ืนนอกเหนือจาก 180X ยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์ได้โดยเพ่ิม
ครัง้ละ 1⁄3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

การตรวจแสง

การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้เลือกตวัเลือกอ่ืนท่ี
นอกเหนือจาก ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > 
ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล เลือก ปิด 
เม่ือใช้แฟลช หรือในโอกาสอ่ืนท่ีการรับแสงอาจเปลี่ยน
เม่ือถ่ายภาพ
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โหมดออโต้

กล้องจะปรับการตัง้คา่อตัโนมตัติามตวัเลือกท่ีเลือกโดยการหมนุแป้นหมนุ

เลือกคําสัง่ด้านหน้า เลือกจากโหมดท่ีเหมาะกบัประเภทของตวัแบบท่ีเจาะจง

หรือเลือก S SR AUTO ขัน้สูง เพ่ือให้กล้องจบัคูโ่หมดกบัตวัแบบโดย

อตัโนมตัิ

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก B (ภาพน่ิง) จาก

รายการของตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้เป็น AUTO

3 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือก
ตวัเลือก

ฉากท่ีเลือกไว้ปัจจบุนัจะปรากฏในจอแสดงผล
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

SS SR AUTO ขัน้สูงSR AUTO ขัน้สูง กล้องจะตัง้คา่ไปยงัฉากท่ีเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ

hh ภาพคนภาพคน เลือกสําหรับการถ่ายรูปบคุคล

ZZ ปรับผิวหน้าปรับผิวหน้า ประมวลผลภาพบคุคลเพ่ือให้ตวัแบบมีผิวพรรณเรียบเนียน ดู
เป็นธรรมชาติ

MM ภาพววิภาพววิ เลือกสําหรับภาพกลางวนัของอาคารและทิวทศัน์

NN ภาพกีฬาภาพกีฬา เลือกเม่ือถ่ายรูปตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว

OO กลางคืนกลางคืน เลือกโหมดนีส้ําหรับภาพพลบค่ําท่ีมีแสงน้อยหรือกลางคืน

HH กลางคืน(ขาตัง้)กลางคืน(ขาตัง้) เลือกโหมดนีส้ําหรับการใช้ความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือถ่ายรูป
กลางคืน

pp พลุไฟพลุไฟ มีการใช้ความเร็วชตัเตอร์ต่ําเพ่ือถ่ายรูปการระเบดิของดวงไฟ
จากดอกไม้ไฟ

QQ พระอาทติย์ตกพระอาทติย์ตก เลือกโหมดนีเ้พ่ือบนัทกึภาพสีสดใสในชว่งพระอาทิตย์ขึน้และ
พระอาทิตย์ตก

RR หมิะหมิะ เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีคมชดัและชดัเจน ซึง่จบัภาพความ
สวา่งของฉากท่ีมาจากแสงสะท้อนของหิมะสีขาว

ss ทะเลทะเล เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีคมชดัและชดัเจน ซึง่จบัภาพความ

สวา่งของชายหาดกลางแดด

ff ใต้นํา้ใต้นํา้ ลดการแสงสีนํา้เงินท่ีมกัเก่ียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา้

UU ปาร์ตี ้ปาร์ตี ้ ถ่ายรูปแสงพืน้หลงัในร่มท่ีมีแสงน้อย

VV ดอกไม้ดอกไม้ ใช้ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทกุสภาพแสง

WW ตวัอักษรตวัอักษร ถ่ายรูปท่ีชดัเจนของสิง่พิมพ์ท่ีเป็นข้อความหรือภาพวาด

N การเลือกฉากยงัสามารถทําได้โดยใช้ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ฉากถ่ายภาพ 
ในเมนถู่ายรูป
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

S SR AUTO ขัน้สูง

ฉากท่ีเลือกโดยกล้องในโหมด S SR AUTO 

ขัน้สูง จะแสดงด้วยไอคอนในจอแสดงผล

• a ออโต้

• c ภาพวิว

• d กลางคืน

• h กลางคืน(ขาตัง้)

• e โหมดมาโคร

• u ทะเล

• v พระอาทิตย์ตก

• w หิมะ

• x ท้องฟ้า

• y ต้นไม้

• z ท้องฟ้า & ต้นไม้

• d ภาพคน

• g ถ่ายภาพย้อนแสง

• c วตัถเุคลื่อนท่ี

• a ภาพคน&เคลื่อนไหว

• b ถ่ายภาพย้อนแสง&เคลื่อนไหว

O โหมดท่ีเลือกอาจแตกตา่งกนัตามสภาพการถ่ายรูป หากโหมดและตวัแบบไม่
ตรงกนั ให้เลือกฉากด้วยตนเอง
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ออโต้โฟกัส

ถ่ายรูปโดยใช้ออโต้โฟกสั

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น S หรือ C 

(P 78)

2 ใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส เพ่ือเลือกโหมดออโต้โฟกสั 

(P 80)

3 เลือกตําแหนง่และขนาดของเฟรมโฟกสั 

(P 82)

4 ถ่ายรูป
N สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัระบบออโต้โฟกสั โปรดเย่ียมชม:

http://fujifilm-x.com/af/en/index.html
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โหมดโฟกัส

ใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสัเพ่ือเลือกวิธีการโฟกสัของ

กล้อง

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้
โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

S
(AF-S)

AF เดี่ยว: ลอ็กโฟกสัเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ เลือกสําหรับตวัแบบ
ท่ีอยูน่ิ่ง

C
(AF-C)

AF ต่อเน่ือง: กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เน่ืองตามระยะหา่งท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ขณะท่ีกดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ใช้สําหรับตวัแบบท่ี
เคลื่อนไหว ไมส่ามารถใช้งาน AF ตรวจหาดวงตาได้

M
(ตัง้คา่เอง)

ตัง้ค่าเอง: โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ เลือกการ
ควบคมุแมนวลโฟกสัหรือในสถานการณ์ท่ีกล้องไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้
ออโต้โฟกสั (P 87)

N โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมด
แมนวลโฟกสั

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF กล้องจะปรับโฟกสัตอ่
เน่ืองในโหมด S และ C แม้ขณะท่ีไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์
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ออโต้โฟกสั

สัญลักษณ์โฟกัส

สญัลกัษณ์โฟกสัจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเม่ือตวัแบบอยูใ่น
โฟกสั และจะกะพริบเป็นสีขาวเม่ือกล้องไมส่ามารถโฟกสั
ได้ วงเลบ็ (”( )”) แสดงวา่กล้องกําลงัโฟกสัและแสดง
ตอ่เน่ืองกนัในโหมด C j จะปรากฏในโหมดแมนวล
โฟกสั สญัลกัษณ์โฟกสั
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ตวัเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)

เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัในโหมด S และ C

1 กด MENU/OK เพ่ือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตัง้ค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส

3 เลือกออโต้โฟกสั
N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 246)

วิธีท่ีกล้องโฟกสัจะขึน้อยูก่บัโหมดโฟกสั

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

r
จุดเดยีว

กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก 
ใช้สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบท่ีเลือก

y
พืน้ที่

กล้องโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก 
โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้โฟกสั
บนตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวได้งา่ย

z
เลนส์มุมกว้าง

กล้องโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนท

ราสต์สงู จอแสดงผลแสดงพืน้ท่ีในโฟกสั
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ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั 
(P 83, 84) เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ 
r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ z เลนส์มุมกว้าง

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

r
จุดเดยีว

โฟกสัตดิตามตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ใช้
สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าหรือ
หา่งออกไปจากกล้อง

y
พืน้ที่

โฟกสัตดิตามตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีแบบคาดเดา
ได้พอสมควร

z
ตดิตาม

โฟกสัตดิตามตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีในพืน้ท่ี

เฟรมท่ีกว้าง

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั 
(P 83, 84) เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ 
r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ z ตดิตาม
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เลือกจดุโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั

การดจูอแสดงผลจุดโฟกัส

1 กด MENU/OK เพ่ือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตัง้ค่า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ที่ เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสั

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกพืน้ท่ี

โฟกสั (P 83)

N นอกจากนีย้งัสามารถเลือกจดุโฟกสัได้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (P 22)
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การเลือกจุดโฟกัส

ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกจดุโฟกสัและแป้น

หมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกขนาดของเฟรม

โฟกสั ขัน้ตอนอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ี

เลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั

ออโต้โฟ
กัส

ออโต้โฟ
กัส

ไม้โฟกัสไม้โฟกัส แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลังแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

เอียงเอียง กดกด หมุนหมุน กดกด

rr

เลือกจดุโฟกสั
เลือกจดุโฟกสั
ตรงกลาง

เลือกจากขนาดเฟรม 
6 ขนาด

คืนคา่เป็นขนาดเดมิ

yy
เลือกจากขนาดเฟรม 

3 ขนาด

zz —

N ไมส่ามารถใช้การเลือกจดุโฟกสัแบบแมนวลเม่ือเลือก z ไวด์/ตดิตาม ใน
โหมดโฟกสั S

หากเลือก j ทัง้หมด สําหรับออโต้โฟกสั คณุจะสามารถหมนุแป้นหมนุเลือก
คําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 84) เพ่ือสลบัไปตามออโต้

โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว (ขนาดเฟรม 6 ขนาด), y พืน้ที่ (ขนาด
เฟรม 3 ขนาด) และ z เลนส์มุมกว้าง (โหมดโฟกสั S) หรือ z ตดิตาม 

(โหมดโฟกสั C) อยา่งใดอยา่งหนึง่
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จอแสดงผลจุดโฟกัส

จอแสดงผลจดุโฟกสัอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั

N เฟรมโฟกสัจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมขนาดเลก็ () โซนโฟกสัจะแสดงด้วย
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

rr จุดเดยีว yy พืน้ที่ zz ไวด์/ตดิตาม

สามารถเลือกจํานวนจดุท่ีใช้ได้
โดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > 
จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจากโซนท่ีมีจดุโฟกสั 
7 × 7, 5 × 5 หรือ 3 × 3

จดัตําแหนง่เฟรมโฟกสัเหนือ
ตวัแบบ แล้วกด MENU/OK

จุดโฟกัสที่ใช้ได้

AF ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL ให้จดุโฟกสั (A) 
มากกวา่ AF ไฮบริดอจัฉริยะ (B) ท่ีรวมการตรวจหา
ระยะกบั AF ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL
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การเลือกเฟรมโฟกัสโหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด
เม่ือเลือกความเร็วสงูตอ่เน่ือง (8.0fps, 11fps, 14fps) สําหรับโหมดไดร์ฟ จํานวนเฟรม
โฟกสัท่ีใช้ได้ในโหมดโฟกสั C จะลดลง

จดุเดียว พืน้ที่ ติดตาม

ออโต้โฟกัส
แม้วา่กล้องจะเพ่ิมระบบการโฟกสัอตัโนมตัท่ีิมีความแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสั
ตวัแบบท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้

• ตวัแบบท่ีมีเงาสะท้อนมาก เชน่ กระจกหรือรถยนต์

• ตวัแบบท่ีถ่ายผา่นหน้าตา่งหรือวตัถสุะท้อนอ่ืนๆ
• ตวัแบบสีเข้มและตวัแบบท่ีดดูซบัแสง แทนท่ีจะสะท้อนแสงไฟ เชน่ ผมหรือขนสตัว์

• ตวัแบบท่ีไมมี่รูปร่าง เชน่ ควนัหรือเปลวไฟ

• ตวัแบบท่ีแสดงคอนทราสต์กบัพืน้หลงัเลก็น้อย
• ตวัแบบท่ีอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถท่ีุมีความแตกตา่งสงู ซึง่อยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่
กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตวัแบบท่ีถ่ายรูปกบัฉากหลงัขององค์ประกอบท่ีมีคอนทราสต์สงู)
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การเชค็โฟกัส

ในการซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนัเพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีแมน่ยํา 
ให้กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั กด
ตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัอีกครัง้เพ่ือ
ยกเลกิการซมู

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือ
เลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > 
ระบบช่วย MF (P 142) ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด 

G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดยีว 
สําหรับ ออโต้โฟกัส

ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) เพ่ือเปลี่ยนฟังก์ชัน่ของการกดตรง

กลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั หรือกําหนดฟังก์ชนัเร่ิมต้นไปยงัปุ่ ม
ควบคมุอ่ืนๆ
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ปรับโฟกสัด้วยตนเอง

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น M

j จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

2 โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสั
เลนส์ หมนุวงแหวนไปทางซ้ายเพ่ือลดระยะ

โฟกสั หมนุไปทางขวาเพ่ือเพ่ิม

3 ถ่ายรูป
N ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพ่ือกลบัทิศทางการหมนุของ

วงแหวนโฟกสั

โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมด
แมนวลโฟกสั
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โฟกัสรวดเร็ว
การใช้ออโต้โฟกสัเพ่ือโฟกสัท่ีตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือก ให้กดปุ่ มท่ีได้กําหนดการ
ลอ็กโฟกสัหรือ เปิด AF แล้ว (สามารถเลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสัด้วยแป้นหมนุเลือก
คําสัง่ด้านหลงั) ในโหมดแมนวลโฟกสั คณุสามารถใช้คณุสมบตันีิโ้ฟกสัอยา่งรวดเร็ว
บนตวัแบบท่ีเลือก โดยใช้ AF เด่ียวหรือตอ่เน่ือง อยา่งใดอยา่งหนึง่ ตามตวัเลือกท่ีเลือก
สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ AF ทนัที
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การเชค็โฟกัส

มีตวัเลือกท่ีใช้ได้หลากหลายสําหรับตรวจสอบโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

สญัลกัษณ์แมนวลโฟกสัจะแสดงวา่ควรมีระยะ

โฟกสัเทา่ไรท่ีเหมาะกบัระยะหา่งของตวัแบบในการ

ถ่ายคร่อมโฟกสั เส้นสีขาวแสดงระยะหา่งของตวั

แบบในพืน้ท่ีโฟกสั (เป็นเมตรหรือฟตุตามตวัเลือกท่ี

เลอืกไว้สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > หน่วยของ

ระยะโฟกัส ในเมนตูัง้คา่) แถบสีนํา้เงินแสดงความลกึของฟิลด์ หรืออีกนยัหนึง่ 

ระยะหา่งจากด้านหน้าและด้านหลงัของตวัแบบท่ีปรากฏในโฟกสั

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดย

อตัโนมตัใินพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกเม่ือหมนุวงแหวนโฟกสั กดตรงกลางของแป้น

หมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือออกจากการซมู

N หากเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > 
ระบบช่วย MF สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

ระยะโฟกสั (เสน้สีขาว)

ความลึกฟิลด์ 
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ระบบช่วย MF

สามารถใช้ตวัเลือก G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF เพ่ือตรวจสอบโฟกสั

เม่ือเฟรมภาพลงในจอภาพ LCD หรือชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ในโหมด

แมนวลโฟกสั

N สามารถแสดงเมน ูระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่
ด้านหลงัค้างไว้

สามารถเลือกตวัเลือกตอ่ไปนี:้

• ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนท

ราสต์สงู หมนุวงแหวนปรับโฟกสัจนไฮไลท์ตวัแบบ

• ภาพแบ่งดจิติอล: แสดงภาพแบง่ท่ีตรงกลางของ

เฟรม เฟรมตวัแบบในพืน้ท่ีภาพแบง่ แล้วหมนุ

วงแหวนปรับโฟกสัจนภาพแบง่ทัง้สี่สว่นจดัเรียง

กนัอยา่งถกูต้อง



91

5

 d การชดเชยการรับแสง

ปรับการรับแสง

หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสง

O ปริมาณของการชดเชยท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไป
ตามโหมดการถ่ายรูป

C (ปรับเอง)

เม่ือหมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงไปท่ี C จะ

สามารถปรับการชดเชยการรับแสงโดยการหมนุ

แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า

N สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือตัง้คา่การชดเชยการรับแสงเป็นคา่

ระหวา่ง -5 และ +5 EV

ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือตัง้คา่รูรับแสง การชดเชยการรับแสง หรือ
ความไวแสง (เม่ือเลือก เปิด สําหรับ ตัง้ค่าปุ่มหมุนคาํส่ัง ISO) กดแป้นหมนุ
เพ่ือสลบัเป็นการตัง้คา่ตา่งๆ
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

จดัองค์ประกอบภาพถ่ายท่ีมีตวัแบบท่ีไมไ่ด้อยูก่ึง่กลาง

1 โฟกัส: วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั 

และกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือลอ็กโฟกสัและ

รูรับแสง โฟกสัและการรับแสงจะยงัคงลอ็ก

ไว้ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่ (การลอ็ก 

AF/AE)

2 จดัองค์ประกอบภาพ: กดปุ่ มชตัเตอร์ค้าง

ไว้คร่ึงหนึง่

3 ถ่ายรูป: กดปุ่ มลงจนสดุ

N การลอ็กโฟกสัโดยใช้ปุ่ มชตัเตอร์ใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก เปิด สําหรับ 

D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์
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ลอ็กโฟกสั/การรับแสง

ปุ่ม AF-L และ AE-L

นอกจากนีย้งัสามารถลอ็กโฟกสัและรูรับแสงด้วย

ปุ่ ม AF-L และ AE-L ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น ปุ่ ม AF-L จะ

ลอ็กโฟกสั และปุ่ ม AE-L จะลอ็กรูรับแสง โฟกสัและ/

หรือการรับแสงจะยงัคงลอ็กอยูเ่ม่ือกดปุ่ ม ไมว่า่จะ

กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือไมก็่ตาม

สามารถเปลี่ยนหน้าท่ีของปุ่ มได้โดยใช้ตวัเลือก 

D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล ตอ่ไปนี:้

• ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn): เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานโดยปุ่ ม AE-L และ AF-L

• AE/AF LOCK: หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ AE/AF LOCK 

โฟกสัและ/หรือการรับแสงจะถกูลอ็กเม่ือกดปุ่ มและจะยงัคงลอ็กอยูจ่นกวา่

จะกดปุ่ มซํา้อีกครัง้



94

5

 BKT การถ่ายคร่อม

การตัง้คา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมตัใินแตล่ะชดุของรูปถ่าย

1 กดปุ่ ม DRIVE เพ่ือแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 เลือกประเภทการถ่ายคร่อมและ (หากเลือก W ถ่ายคร่อมความไวแสง 

หรือ V BKT สมดุลย์แสงสีขาว) จํานวนการถ่ายคร่อม

3 กด MENU/OK เพ่ือสิน้สดุการเลือกโหมดไดร์ฟ

4 ถ่ายรูป
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การถ่ายคร่อม

O ถ่ายคร่อมค่าแสง

ใช้ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ค่าถ่ายคร่อม AE เพ่ือเลือกจํานวนการถ่าย

คร่อมและจํานวนภาพท่ีถ่าย แตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายจํานวน

ภาพตามท่ีระบ ุดงันี ้ภาพหนึง่ใช้คา่ท่ีวดัสําหรับรูรับแสง และภาพท่ีเหลือ

ใช้คา่ท่ีมากกวา่หรือต่ํากวา่รูรับแสงตามจํานวนการถ่ายคร่อมตา่งๆ ท่ีเลือก 

(P 154)

N โดยไมข่ึน้อยูก่บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไมเ่กินขีดจํากดัของระบบ
การวดัแสง

W ถ่ายคร่อมความไวแสง

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2⁄3 หรือ ±1⁄3) แตล่ะครัง้ท่ีปลอ่ยชตัเตอร์ 

กล้องจะถ่ายรูปท่ีความไวแสงปัจจบุนั แล้วประมวลผลเพ่ือสร้างสําเนาเพ่ิมเตมิ

สองชดุ โดยชดุหนึง่มีความไวแสงเพ่ิมขึน้และอีกชดุด้วยความไวแสงท่ีน้อยลง

จากคา่ท่ีเลือก

X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม

แตล่ะครัง้ท่ีปลอ่ยชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายหนึง่ภาพแล้วประมวลผลเพ่ือ

สร้างสําเนาด้วยการตัง้คา่การจําลองฟิล์มท่ีแตกตา่งกนั ซึง่เลือกโดยใช้ 
A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม (P 154)



96

5

การถ่ายคร่อม

V BKT สมดุลย์แสงสีขาว

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2 หรือ ±3) ในการปลอ่ยชตัเตอร์แตล่ะครัง้ 

กล้องจะถ่ายภาพหนึง่ภาพแล้วประมวลผลเพ่ือสร้างสําเนาสามสําเนา คือ 

ภาพหนึง่ท่ีการตัง้คา่สมดลุสีขาวปัจจบุนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพ่ิม

ตามจํานวนท่ีเลือก และภาพสดุท้ายถ่ายแบบปรับละเอียดโดยลดตามจํานวน

ท่ีเลือก

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ

ในแตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสามภาพโดยมีชว่งไดนามิกตา่ง

กนั: 100% สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพท่ีสอง และ 400% สําหรับ

ภาพท่ีสาม

N ขณะท่ีใช้เอฟเฟกต์ถ่ายคร่อมชว่งไดนามิก ความไวแสงจะถกูจํากดัอยูท่ี่ต่ําสดุ
ของ ISO 800 (หรือต่ําสดุของ ISO 200 ถงึ 800 เม่ือเลือกตวัเลือกออโต้สําหรับ
ความไวแสง) และจะคืนคา่ความไวแสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้าหลงัสิน้สดุการ
ถ่ายคร่อม
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 I ถ่ายภาพต่อเน่ือง (โหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด)

ถ่ายรูปเคลื่อนไหวเป็นชดุภาพน่ิง

1 กดปุ่ ม DRIVE เพ่ือแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 เลือก I บนัทกึต่อเน่ือง แล้วเลือกอตัราเฟรมขัน้สงู

3 ถ่ายรูป กล้องจะถ่ายรูปเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ การถ่ายรูปจะสิน้สดุเม่ือ

ปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์ หรือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

O หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน้ ภาพท่ีเหลือจะถกู
บนัทกึไปยงัโฟลเดอร์ใหม่

ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุอาจไมเ่ร่ิมถ่ายรูปอาจพืน้ท่ีท่ีใช้งานได้ในหนว่ยความ
จําไมเ่พียงพอ

อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามตวัแบบ ความเร็วชตัเตอร์ ความไวแสง และโหมด
โฟกสั อตัราเฟรมอาจช้าและเวลาในการบนัทกึอาจเพ่ิมขึน้เม่ือถ่ายภาพมากขึน้

ปิดแฟลชโดยอตัโนมตัิ กล้องจะคืนคา่สโูหมดแฟลชท่ีเลือกไว้ก่อนหน้าเม่ือปิด
โหมดถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ
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ถ่ายภาพตอ่เน่ือง (โหมดถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ)

โฟกัสและรูรับแสง 

เลือกโหมดโฟกสั C เพ่ือให้การถ่ายภาพแตล่ะภาพมีโฟกสัหลากหลาย หาก
ต้องการให้การถ่ายภาพแตล่ะภาพมีการรับแสงท่ีหลากหลาย ให้เลือก ปิด สําหรับ 
D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

N การเลือกอตัราเฟรม 8.0, 11 หรือ 14 fps จะจํากดัตวัเลือกของเฟรมโฟกสัใน
โหมดโฟกสั C และจํากดัระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะในพืน้ท่ีท่ีใช้สําหรับ 
AF ไฮบริดอจัฉริยะ (AF ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL+AF ตรวจหาระยะ 

P 84)

ประสทิธิภาพของการตดิตามโฟกสัและการรับแสงอาจแตกตา่งกนัไปตามปัจจยั
ตา่งๆ เชน่ รูรับแสง ความไวแสง และการชดเชยการรับแสง
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 Y ฟิลเตอร์ขัน้สูง

ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์

1 กดปุ่ ม DRIVE เพ่ือแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 ไฮไลท์ Y ฟิลเตอร์ขัน้สูง แล้วกด MENU/OK เพ่ือแสดงตวัเลือกฟิล

เตอร์ขัน้สงู

3 ไฮไลท์ฟิลเตอร์ขัน้สงูแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์แล้ว

ออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

4 ถ่ายรูป
N เม่ือก้านตวัเลือกโหมดออโต้หมนุไปยงั AUTO คณุจะสามารถหมนุแป้นหมนุเลือก

คําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกฟิลเตอร์ในจอแสดงผลการถ่ายภาพได้
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ฟิลเตอร์ขัน้สงู

ตวัเลือกฟิลเตอร์ขัน้สูง

เลือกจากฟิลเตอร์ตอ่ไปนี:้
ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

G แบบกล้องทอย เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้องทอยแบบย้อนยคุ

H เหมือนแบบจาํลอง
ภาพด้านบนและด้านลา่งจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภา
พดโิอรามา

I เน้นสีสัน ทําให้ภาพมีคอนทราสต์สงูโดยใช้สีท่ีสดใส

J ไฮคีย์ สร้างภาพท่ีสวา่ง คอนทราสต์ต่ํา

Z โลว์คีย์ สร้างโทนมืดอยา่งสม่ําเสมอโดยเน้นจดุเดน่ในบางพืน้ท่ี

K ไดนามคิโทน โทนสีแบบไดนามิคใช้สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี

X ซอฟต์โฟกัส สร้างรูปแบบท่ีมีลกัษณะนุม่นวลตลอดทัว่ทัง้ภาพ

u สีบนพืน้ขาวดาํ(แดง)

พืน้ท่ีของภาพท่ีเป็นสีท่ีเลือกจะมีการบนัทกึเป็นสีนัน้ แต่
พืน้ท่ีอ่ืนของภาพจะถกูบนัทกึเป็นสีขาวดํา

v สีบนพืน้ขาวดาํ(ส้ม)

w  สีบนพืน้ขาวดาํ
(เหลือง)

x สีบนพืน้ขาวดาํ(เขียว)

y  สีบนพืน้ขาวดาํ
(นํา้เงนิ)

z สีบนพืน้ขาวดาํ(ม่วง)

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจดุหรือมีความแตกตา่งในความสวา่งหรือระดบัของ
สี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตวัแบบและกล้อง
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 j ฉายแสงหลายครัง้

สร้างภาพถ่ายท่ีรวมการรับแสงสองภาพ

1 กดปุ่ ม DRIVE เพ่ือแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 เลือก Adv. จากนัน้ไฮไลท์ j ถ่ายภาพซ้อน แล้วกด MENU/OK เพ่ือ

เลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์แล้วกลบัไปยงัโหมดถ่ายรูป

3 ถ่ายรูปท่ีหนึง่
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ฉายแสงหลายครัง้

4 กด MENU/OK ภาพท่ีถ่ายครัง้แรกจะแสดง

ซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ และคณุ

สามารถถ่ายภาพครัง้ท่ีสองได้ทนัที
ออกลองใหม่

ต่อไป

N หากต้องการกลบัไปยงัขัน้ตอนท่ี 3 แล้วถ่ายรูปแรกใหม ่ให้กดไม้โฟกสั 
(ก้านโฟกสั) ไปทางซ้าย การบนัทกึรูปแรกแล้วออกโดยไมส่ร้างภาพชดุ
การรับแสง ให้กด DISP/BACK

5 ถ่ายรูปท่ีสอง โดยใช้เฟรมแรกเป็นแนวทาง

2.030

ออก

6 กด MENU/OK เพ่ือสร้างภาพซ้อน หรือกดไม้

โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพ่ือกลบัไปยงั

ขัน้ตอนท่ี 5 แล้วถ่ายรูปท่ีสองใหม่
ออกลองใหม่
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 u พาโนราม่า

ปฏิบตัติามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสร้างภาพพาโนรามา่

1 กดปุ่ ม DRIVE เพ่ือแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ

2 เลือก Adv. จากนัน้ไฮไลท์ u พาโนรามา แล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก

ตวัเลือกท่ีไฮไลท์แล้วกลบัไปยงัโหมดถ่ายรูป

3 ในการเลือกขนาดของมมุท่ีคณุจะแพนกล้องได้ขณะถ่ายรูป ให้กดไม้

โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้าย ไฮไลท์ขนาดแล้วกด MENU/OK

4 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพ่ือดตูวัเลือกสําหรับทิศทางในการแพนกล้อง 
ไฮไลท์ทิศทางท่ีหนักล้อง แล้วกด MENU/OK

5 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ ไมจํ่าเป็นต้องกดปุ่ มชตัเตอร์

ค้างไว้ขณะทําการบนัทกึ
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6 หนักล้องไปตามทิศทางท่ีแสดงโดยลกูศร การ
ถ่ายภาพจะสิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือกล้องหมนุ

ไปถงึสดุของตวัชีนํ้า จากนัน้การถ่ายภาพพา

โนรามา่จะเสร็จสิน้

 y

เพื่อผลลัพธ์ที่ดทีี่สุด 
เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ ใช้เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสั 35 มม. หรือน้อยกวา่ (50 มม. หรือน้อย
กวา่ในรูปแบบ 35 มม.) แนบข้อศอกไว้ตดิลําตวัแล้วเลื่อนกล้องในวงแคบอยา่งช้าๆ 
ด้วยความเร็วคงท่ี พยายามให้กล้องขนานหรืออยูใ่นมมุท่ีถกูต้องกบัแนวระนาบและ
ระมดัระวงัให้หนัไปในทิศทางเดียวกนักบัท่ีแสดงโดยตวัชีนํ้า ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือให้ได้
ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ หากผลลพัธ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั ให้ลองหนักล้องใหมโ่ดยความเร็ว
ท่ีตา่งจากเดิม
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พาโนรามา่

O หากกดปุ่ มชตัเตอร์ลงทัง้หมดจนสดุก่อนจะบนัทกึภาพพาโนรามา่เสร็จสิน้ การ
ถ่ายรูปจะสิน้สดุและอาจไมมี่การบนัทกึภาพพาโนรามา่ การถ่ายรูปอสจหยดุ
ชะงกัเชน่กนั หากหนักล้องเร็วหรือช้าเกินไป การถ่ายรูปจะถกูยกเลกิหากหนั
กล้องไปยงัทิศทางอ่ืนท่ีไมใ่ชทิ่ศทางท่ีแสดงไว้

ภาพพาโนรามา่สร้างจากภาพถ่ายหลายเฟรม หากเลือก เปิด สําหรับ 

D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะกําหนดการรับแสงของ
ภาพพาโนรามา่ทัง้หมดด้วยเฟรมแรก อาจมีบางกรณีท่ีกล้องบนัทกึมมุท่ีมา
กกวา่หรือน้อยกวา่ตามท่ีเลือกไว้หรือไมส่ามารถเช่ือมตอ่ภาพให้เข้ากนัอยา่ง
สมบรูณ์ สว่นสดุท้ายของพาโนรามา่อาจไมถ่กูบนัทกึหากหยดุถ่ายรูปก่อนภาพ
พาโนรามา่จะสมบรูณ์

อาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการเม่ือถ่ายกบัตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว ตวัแบบท่ีอยู่
ใกล้กล้อง ตวัแบบท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมาก เชน่ ท้องฟ้าหรือทุง่หญ้า ตวัแบบท่ีมีการ
เคลื่อนไหวตอ่เน่ือง เชน่ คลื่นและนํา้ตก หรือตวัแบบท่ีมีการเปลี่ยนแสงอยา่ง
เหน็ได้ชดั ภาพพาโนรามา่อาจเบลอถ้าตวัแบบอยูใ่นท่ีมีแสงน้อย
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พาโนรามา่

การดพูาโนราม่า 
ในการเลน่ภาพแบบเตม็เฟรม คณุสามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้า
หรือซมูออกภาพพาโนรามาได้ หรืออีกทางหนึง่ คณุจะสามารถเลน่ภาพพาโนรามาได้
โดยการใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

กดไม้โฟกสัลงเพ่ือเร่ิมเลน่ภาพ แล้วกดอีกครัง้เพ่ือหยดุพกั กดไม้โฟกสัไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพ่ือเปลี่ยนทิศทางในการแพนกล้องในขณะท่ีกําลงัเลน่ภาพอยู ่หรือเพ่ือเลื่อนภาพ
พาโนรามาในขณะท่ีหยดุพกัการเลน่ภาพ ภาพพาโนรามาแนวตัง้จะเลื่อนในทิศทาง
แนวตัง้ สว่นภาพพาโนรามาแนวนอนจะเล่ือนในทิศทางแนวนอน หากต้องการออกจาก
การเลน่แบบเตม็เฟรม ให้กดไม้โฟกสัขึน้
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การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

ใช้ชดุแฟลชเสริมภายนอก EF-X8 ท่ีจดัมาให้ สําหรับเพ่ิมแสงสวา่งใน

เวลากลางคืนหรือในร่มท่ีมีแสงน้อย

1 เลื่อนแฟลชไปบนฐานเสียบแฟลชตามท่ีแสดง 
ซึง่จะหยดุเม่ือแฟลชคลกิเข้าท่ีแล้ว

2 ยกแฟลชขึน้
O หากแฟลชไมย่กขึน้ จะมีการปรับการตัง้คา่

สําหรับชดุแฟลชท่ีเช่ือมตอ่ผา่นทางขัว้ซงิค์ 
(P 263)

3 เลือก F ตัง้ค่าแฟลช > การตัง้ค่าฟังก์ชัน

แฟลช ในเมนกูล้องเพ่ือแสดงตวัเลือกสําหรับ 

EF-X8

 TTL

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 246)
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4 ไฮไลท์รายการโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) 

และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือ

เปลี่ยนการตัง้คา่ท่ีไฮไลท์ไว้แล้ว (P 109)

5 กด DISP/BACK เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผล

O ขึน้อยูก่บัระยะทางถงึวตัถ ุบางเลนส์อาจทิง้เงาในรูปภาพท่ีถ่ายเม่ือใช้แฟลช

แฟลชจะไมยิ่งในการตัง้คา่บางคา่ ตวัอยา่งเชน่ ในโหมดพาโนรามา่ หรือเม่ือใช้
ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ 180X เม่ือใช้แฟลชในโหมดการรับแสง S (เน้น
ชตัเตอร์ AE) หรือตัง้คา่เอง (M)

N ในโหมด TTL อาจมีการยิงแฟลชหลายครัง้ในภาพเดียว โปรดอยา่เคลื่อนย้าย
กล้องจนกวา่จะถ่ายรูปเสร็จ
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การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

การตัง้ค่าแฟลช

การตัง้คา่ตอ่ไปนีส้ามารถใช้ได้เม่ือ

ตอ่เข้ากบัชดุแฟลชเสริมภายนอก 

EF-X8 ท่ีจดัมาให้

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุ
แฟลช

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

• TTL: โหมด TTL ปรับชดเชยแฟลช (B) แล้วเลือกโหมด
แฟลช (C)

• M: แฟลชยิงท่ีคา่เอาต์พตุท่ีเลือก (B) โดยไมข่ึน้อยูก่บัความ
สวา่งของตวัแบบหรือการตัง้คา่ของกล้อง เอาต์พตุจะแสดงเป็น
เศษสว่นของกําลงัเตม็ จาก 1⁄1 ถงึ 1⁄64 การเลือกคา่ท่ีต่ําอาจ
ทําให้ไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ หากเกินขีดจํากดัของระบบ
ควบคมุแฟลช ให้ทดสอบถ่ายภาพแล้วตรวจสอบผลลพัธ์

• C (COMMANDER): เลือกหากใช้แฟลชเพ่ือควบคมุชดุ
แฟลชซงิค์ระยะไกล ตวัอยา่งเชน่ เป็นสว่นหนึง่ของระบบแฟลช

สตดูโิอ

• D (ปิด): EF-X8 ไมยิ่งแฟลช ชดุแฟลชท่ีเช่ือมตอ่ผา่นทาง
ขัว้ซงิค์จะยงัคงยิงแฟลชเม่ือปลอ่ยชตัเตอร์ แตส่ามารถปิดใช้
งานโดยการลด EF-X8 ให้ต่ําลงแล้วปิดชดุแฟลชในเมนตูัง้คา่

แฟลช
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

B ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ

ปรับระดบัแฟลช ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัตามโหมดควบคมุ
แฟลช (A)

C โหมดแฟลช 
(TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกท่ีใช้ได้
จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรือ M) ท่ีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเฉพาะเม่ือจําเป็น 
ระดบัแฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p 
ปรากฏขึน้เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ แสดงวา่กล้องจะยิง
แฟลชเม่ือถ่ายรูป

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้; 
ระดบัแฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่ง
แฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือ
ถ่ายภาพตวัแบบบคุคลท่ีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะไมยิ่ง
แฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

D ซงิค์
เลือกวา่จะตัง้เวลายิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (H/ม่าน
ชัตเตอร์ที่ 1) หรือทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์ (I/ม่านชัตเตอร์ที่ 2) 
แนะนําให้ใช้ ม่านชัตเตอร์ที่ 1 ในสถานการณ์สว่นใหญ่
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การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

ลบตาแดง 
สามารถใช้ลบตาแดงเม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช่ ปิด สําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > 
ลบตาแดง และเม่ือ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เป็น เปิด การลบ
ตาแดงจะใช้เพ่ือลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจากการสะท้อนของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิา
ของตวัแบบ

ความเร็วซงิค์แฟลช
แฟลชจะซงิโครไนซ์กบัความเร็วท่ีความเร็วชตัเตอร์ 1⁄180 s หรือช้ากวา่

ชุดแฟลชอุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM
สามารถใช้กล้องกบัอปุกรณ์เสริมชดุแฟลชเสริมภายนอก FUJIFILM ได้

ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอ่ืน
ห้ามใช้ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืนท่ีต้องใช้ 300 V ขึน้ไปกบัฐานเสียบแฟลช
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เมนูถ่ายรูป
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 H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ
ปรับการตัง้คา่คณุภาพภาพ

การแสดงตัง้คา่คณุภาพภาพ ให้กด 

MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือก

แทบ็ H (ตัง้ค่าคุณภาพภาพ)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

 RAW
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

ขนาดภาพ

เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพท่ีใช้บนัทกึภาพน่ิง

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

O 3 : 2 6000 × 4000

P 3 : 2 4240 × 2832

Q 3 : 2 3008 × 2000

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

O 16 : 9 6000 × 3376

P 16 : 9 4240 × 2384

Q 16 : 9 3008 × 1688

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

O 1 : 1 4000 × 4000

P 1 : 1 2832 × 2832

Q 1 : 1 2000 × 2000

N ขนาดภาพ จะไมถ่กูตัง้คา่ใหมเ่ม่ือปิดกล้องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอ่ืน

อัตราส่วนภาพ
ภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 3 : 2 จะมีสดัสว่นเดียวกนักบัเฟรมของฟิล์มขนาด 35 มม. ขณะ
ท่ีอตัราสว่นภาพ 16 : 9 จะพอดีกบัการแสดงผลบนอปุกรณ์ความละเอียดสงู (HD) 
รูปภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 1 : 1 เป็นสี่เหลี่ยมจตรัุส
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คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์แมทไฟล์และอตัราการบีบอดั เลือก FINE หรือ NORMAL เพ่ือ

บนัทกึภาพ JPEG เลือก RAW เพ่ือบนัทกึภาพ RAW หรือเลือก FINE+RAW 

หรือ NORMAL+RAW เพ่ือบนัทกึทัง้ภาพ JPEG และ RAW FINE และ 

FINE+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG ต่ํากวา่สําหรับภาพ JPEG คณุภาพสงู 

ในขณะท่ี NORMAL และ NORMAL+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG สงูกวา่

เพ่ือเพ่ิมจํานวนของภาพท่ีสามารถจดัเก็บได้

ปุ่มฟังก์ช่ัน
การสลบัเปิดหรือปิดคณุภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเด่ียว ให้ตัง้คา่ RAW ไปยงั
ปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ P 254) ถ้าเลือก JPEG เป็นตวัเลือกคณุภาพของภาพปัจจบุนั ให้กด
ปุ่ มเลือกตวัเลือกท่ีเทียบเทา่ JPEG+RAW ชัว่คราว ถ้าเลือก JPEG+RAW เป็นตวัเลือก
ปัจจบุนั ให้กดปุ่ มเลือกตวัเลือกท่ีเทียบเทา่ JPEG ชัว่คราว ขณะท่ีถ้าเลือก RAW ให้กด
ปุ่ มเลือก FINE ชัว่คราว การถ่ายรูปหรือกดปุ่ มอีกครัง้จะคืนคา่ไปยงัการตัง้คา่ก่อนหน้า
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

การบนัทกึ RAW

เลือกวา่จะบีบอดัภาพ RAW หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไม่ได้บบีอัด ภาพ RAW จะไมถ่กูบีบอดั

บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล

ภาพ RAW จะถกูบีบอดัโดยใช้ขัน้ตอนวิธีแบบย้อนกลบั
ได้ ท่ีชว่ยลดขนาดไฟล์โดยไมส่ญูเสียข้อมลูภาพ สามารถ
ดรููปภาพได้ใน RAW FILE CONVERTER EX 2.0 หรือ
ซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ท่ีรองรับการบีบอดั RAW "โดยไมเ่สียข้อมลู"
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จาํลองฟิล์ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) 

เลือกสีตามตวัแบบและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ
การผลติสีปกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท 
ตัง้แตภ่าพคนไปจนถงึภาพวิว

d Velvia/สดใส
กลุม่สีคอนทราสต์สงูของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่าย
ธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล
มีชว่งสีท่ีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะ
ท่ีชว่ยเก็บรักษาสีนํา้เงินสวา่งของท้องฟ้าชว่งกลางวนั แนะนํา
ให้ใช้สําหรับภาพคนกลางแจ้ง

i CLASSIC 
CHROME

คอนทราสต์ของสีออ่นและเงาท่ีกว้างสําหรับภาพท่ีสงบ

g PRO Neg. Hi
มีคอนทราสต์มากกวา่ h PRO Neg. Std เลก็น้อย แนะนํา
ให้ใช้สําหรับภาพคนกลางแจ้ง

h PRO Neg. Std
กลุม่โทนสีออ่น ชว่งสีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็นตวัเลือกท่ี
ดีสําหรับการถ่ายภาพบคุคลในสตดูโิอ
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

a ACROS * ถ่ายภาพขาวดําด้วยการไลร่ะดบัสีและความคมชดัดีเย่ียม

b โมโนโครม * ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน

f ซีเปีย ถ่ายรูปภาพในรูปแบบซีเปีย

* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่ชว่ยเพ่ิมความเข้มของสีเทา
ตามสีสนัตรงข้ามกบัสีท่ีเลือก ฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye) เพ่ิมความเข้มสีมว่งและสีนํา้เงิน 
สว่นฟิลเตอร์สีแดง (R) เพ่ิมความเข้มสีนํา้เงินและสีเขียว ฟิลเตอร์สีเขียว (G) เพ่ิม
ความเข้มสีแดงและนํา้ตาล รวมถงึโทนสีผิว ทําให้เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสําหรับถ่าย
ภาพบคุคล

N ตวัเลือกท่ีใช้ได้เฉพาะเม่ือหมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปท่ี AUTO คือ c, 

b และ f

ตวัเลือกจําลองฟิล์มสามารถรวมกบัการตัง้คา่โทนและความคมชดั

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึการตัง้คา่การจําลองฟิล์มผา่นทางลดั (P 246)

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม: http://fujifilm-x.com/en/x-stories/

the-world-of-film-simulation-episode-1/

http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/
http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/
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เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี

เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ เลือกจํานวน (ชัดเจน หรือ จาง) หรือเลือก ปิด เพ่ือ

ปิดฟิล์มหยาบ

ตวัเลือกตวัเลือก

ชัดเจน จาง ปิด
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

ช่วงไดนามกิ

ควบคมุคอนทราสต์ เลือกคา่ท่ีต่ําเพ่ือเพ่ิมคอนทราสต์เม่ือถ่ายรูปในร่มหรือใต้

ท้องฟ้าท่ีมีเมฆมาก คา่ท่ีสงูเพ่ือลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและ

โทนมืดเม่ือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู แนะนําให้ใช้คา่ท่ีสงูกวา่สําหรับฉากท่ี

มีทัง้แสงอาทิตย์และท่ีร่ม เชน่ ตวัแบบท่ีมีคอนทราสต์สงูอยา่งแสงอาทิตย์เหนือ

นํา้ แสงท่ีสอ่งใบไม้ในฤดใูบไม้ร่วง ภาพคนตดักบัท้องฟ้า และวตัถสุีขาวหรือคน

สวมเสือ้ผ้าสีขาว โปรดทราบวา่ อยา่งไรก็ตามภาพท่ีถ่ายด้วยคา่สงูกวา่อาจเกิด

รอยจดุขึน้ในภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

ออโต้ V 100% W 200% X 400%

N หากเลือก ออโต้ กล้องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อยา่งใดอยา่ง
หนึง่โดยอตัโนมตัิ ตามตวัแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงจะแสดงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

สามารถใช้ W 200% ท่ีความไวแสง ISO 400 และสงูกวา่ และ X 400% ท่ี
ความไวแสง ISO 800 และสงูกวา่
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สมดุลย์สีขาว

เพ่ือให้ได้สีธรรมชาติ ให้เลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาวท่ีเข้ากบัแหลง่กําเนิดแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ มีการปรับสมดลุสีขาวโดยอตัโนมตัิ

k/l/m คา่วดัแสงสําหรับสมดลุสีขาว

k เลือกอณุหภมิูสี

i สําหรับตวัแบบท่ีอยูก่ลางแดดจ้า

j สําหรับตวัแบบท่ีอยูใ่นร่ม

k ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”

l ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”

m ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”

n ใช้งานภายใต้หลอดไส้ร้อน

g ลดการแสงสีนํา้เงินท่ีมกัเก่ียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา้

N ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัตามสภาพของการถ่ายรูป เลน่ภาพหลงัจากถ่ายภาพ
แล้วเพ่ือตรวจสอบสี

สมดลุย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เทา่นัน้ ปิด

แฟลชโดยใช้ตวัเลือกสมดลุย์สีขาวอ่ืน

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกสมดลุย์สีขาวผา่นทางลดั (P 246)
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด

การกด MENU/OK หลงัจากเลือกตวัเลือกสมดลุย์

สีขาวแล้วข้อความจะแสดงขึน้ท่ีด้านขวา ให้ใช้ไม้

โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือปรับสมดลุย์สีขาวอยา่ง

ละเอียด หรือกด DISP/BACK เพ่ือออกโดยไมป่รับ

แบบละเอียด

N ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไมเ่อียงเป็นแนวทแยงมมุ

R:0 B:0

WB
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สมดุลย์สีขาวกาํหนดเอง

เลือก k, l หรือ m เพ่ือปรับสมดลุย์สีขาว

สําหรับสภาพแวดล้อมแสงท่ีไมป่กติ ตวัเลือกการวดั

สมดลุสีขาวจะแสดงขึน้ เฟรมวตัถสุีขาวเพ่ือให้อยูใ่น

จอแสดงผล แล้วกดปุ่ มชตัเตอร์ลงทัง้หมดจนสดุเพ่ือ

วดัสมดลุสีขาว (การเลือกคา่กําหนดเองลา่สดุ และ

ออกโดยไมว่ดัสมดลุสีขาว ให้กด DISP/BACK หรือกด MENU/OK เพ่ือเลือกคา่

ลา่สดุ แล้วแสดงข้อความปรับละเอียด)

• หาก “เสร็จสมบรูณ์” แสดงขึน้ ให้กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่สมดลุย์สีขาว

ไปยงัคา่ท่ีวดัได้

• หาก “แสงน้อยไป” แสดงขึน้ ให้เพ่ิมการชดเชยการรับแสง แล้วลองใหม่

อีกครัง้

• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ลดการชดเชยการรับแสงแล้วลองใหมอี่ก

ครัง้
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

k: อุณหภมูสีิ

การเลือก k ในเมนสูมดลุสีขาว จะแสดงรายการ

อณุหภมิูของสี ไฮไลท์อณุหภมิูของสีแล้วกด 

MENU/OK เพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์ แล้วแสดง

ข้อความปรับละเอียด

อุณหภมูสีิ
อณุหภมิูสีเป็นการวดัเพ่ือกําหนดคา่สีของแหลง่กําเนิดแสง โดยแสดงเป็นหนว่ยเคลวิน 
(K) แหลง่กําเนิดแสงท่ีมีอณุหภมิูสีใกล้เคียงกบัแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็นสีขาว แหลง่
กําเนิดแสงท่ีมีอณุหภมิูสีต่ํากวา่จะมีสีเหลืองหรือสีแดง ขณะท่ีอณุหภมิูสีท่ีสงูกวา่จะ
เป็นออกเป็นสีนํา้เงิน คณุสามารถจบัคูอ่ณุหภมิูสีกบัแหลง่กําเนิดแสง หรือเลือกตวัเลือก
ท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากสีของแหลง่กําเนิดแสงเพ่ือทําให้ภาพ “อุน่ขึน้” หรือ “เยน็ลง”

R:0  B:0
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โทนสว่าง

ปรับโทนสวา่งของภาพ เลือกจากเจ็ดตวัเลือก ระหวา่ง +4 และ –2

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2

โทนมืด

ปรับโทนมืดของภาพ เลือกจากเจ็ดตวัเลือก ระหวา่ง +4 และ –2

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

สี

ปรับความหนาแนน่ของสี เลือกจากเก้าตวัเลือก ระหวา่ง +4 และ –4

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4

ความคมชัด

เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง เลือกจากเก้าตวัเลือก ระหวา่ง +4 และ 

–4

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4
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ลดสัญญาณรบกวน

ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู เลือกจากเก้าตวัเลือก 

ระหวา่ง +4 และ –4

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4

NRฉายแสงนาน

เลือก เปิด เพ่ือลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

LENS MOD. OPTIMI.

เลือก เปิด เพ่ือเพ่ิมความละเอียดโดยการปรับการเลีย้วเบนและการสญูเสีย

โฟกสัเลก็น้อยท่ีขอบของเลนส์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ขอบเขตสี

เลือกชว่งสีท่ีใช้งานได้สําหรับการผลติสี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

sRGB แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

Adobe RGB สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
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พกิเซล แมปป้ิง

ใช้ตวัเลือกนีห้ากคณุสงัเกตเหน็จดุสวา่งในภาพของคณุ

1 กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ

2 ไฮไลท์ พกิเซล แมปป้ิง แล้วกด MENU/OK เพ่ือดําเนินการพิกเซลแมป

ปิง้ อาจใช้เวลาประมวลผลสองสามวินาที

O ไมรั่บประกนัผลลพัธ์

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชาร์จแบตเตอร่ีเตม็ก่อนเร่ิมต้นดําเนินการพิกเซลแมปปิง้

ไมส่ามารถดําเนินการพิกเซลแมปปิง้ได้เม่ืออณุหภมิูเพ่ิมขึน้
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

เลือกตัง้ค่าเอง

เรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึด้วย แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง สามารถเรียกใช้การตัง้คา่

จากรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ดรายการได้

รายการรายการ

กาํหนดเอง 1 กาํหนดเอง 2 กาํหนดเอง 3 กาํหนดเอง 4

กาํหนดเอง 5 กาํหนดเอง 6 กาํหนดเอง 7

แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

บนัทกึการตัง้คา่ท่ีตัง้ไว้ในกล้องสงูสดุถงึ 7 ชดุสําหรับสถานการณ์ท่ีใช้

บอ่ย สามารถเรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้โดยใช้ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > 
เลือกตัง้ค่าเอง

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป เลือกแทบ็ 

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ จากนัน้ไฮไลท์ แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง แล้วกด 

MENU/OK
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

2 ไฮไลท์รายการตัง้คา่เองแล้วกด MENU/OK 

เพ่ือเลือก
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 1

3 ปรับรายการตอ่ไปนีต้ามต้องการ: 1

• ความไวแสง
• ช่วงไดนามกิ
• จาํลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• สมดุลย์สีขาว

• โทนสว่าง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชัด
• ลดสัญญาณรบกวน

4 กด DISP/BACK ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้

มา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
1 OK?

N การจดัเก็บการตัง้คา่กล้องปัจจบุนัลงในรายการท่ีเลือก ให้ไฮไลท์ บนัทกึ
ค่าปัจจุบนั ในขัน้ตอนท่ี 3 แล้วกด MENU/OK เปลี่ยนช่ือรายการได้โดยใช้ 

แก้ช่ือที่ตัง้ไว้

หากต้องการคืนคา่การตัง้คา่เร่ิมต้นสําหรับรายการปัจจบุนั ให้เลือก รีเซต็



133

6

 G ตัง้ค่า AF/MF

ปรับการตัง้คา่โฟกสั

การแสดงการตัง้คา่โฟกสั ให้กด MENU/OK ในจอแส

ดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ G (ตัง้ค่า AF/

MF)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

 AF/MF

 AF-C
 AF 

 AF 

PRE-AF
 AF

โฟกัสแบบพืน้ที่

เลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั แมนวลโฟกสั และซมูโฟกสั
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ออโต้โฟกัส

เลือกออโต้โฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

r
จุดเดยีว

กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก สามารถเลือกจํานวนจดุ
โฟกสัท่ีใช้ได้ โดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > จาํนวนจุดโฟกัส ใช้สําหรับ
โฟกสัแบบจดุบนตวัแบบท่ีเลือก

y
พืน้ที่

กล้องโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลาย
จดุ ทําให้โฟกสับนตวัแบบท่ีกําลงัเคลื่อนไหวได้งา่ย

z
ไวด์/ตดิตาม

ในโหมดโฟกสั C กล้องตดิตามโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ใน
ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ในโหมดโฟกสั S กล้องโฟกสัอตัโนมตัิ
บนตวัแบบคอนทราสต์สงู พืน้ท่ีในโฟกสัแสดงขึน้ในจอแสดงผล กล้อง
อาจไมส่ามารถโฟกสับนตวัแบบขนาดเลก็หรือตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวซํา้ๆ

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั 
(P 83, 84) เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ 

r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ z ไวด์/ตดิตาม
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ตัง้คา่ AF/MF

การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง AF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั C 

เลือกจากชดุ 1–5 ตามตวัแบบของคณุ

 AF-C

SET 1

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

SET 1 ตัง้ค่ามาตรฐาน
อเนกประสงค์

ตวัเลือกการตดิตามมาตรฐานท่ีทํางานได้ดีกบัตวัแบบท่ี
เคลื่อนท่ีในลกัษณะทัว่ไป

SET 2 ไม่สนใจสิ่ง
กีดขวาง &ตดิตามเป้า

หมายต่อ

ระบบโฟกสัพยายามตดิตามตวัแบบท่ีเลือก เลือกใช้กบัตวั
แบบท่ีรักษาให้อยูท่ี่พืน้ท่ีโฟกสัได้ยากหรือมีตวัแบบอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนัเข้ามาอยูก่บัตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสั

SET 3 เร่งความเร็ว/
ทาํให้ความเร็วเป้าหมาย

ลดลง

ระบบโฟกสัพยายามชดเชยการเร่งหรือชะลอความเร็วของ
ตวัแบบ เลือกใช้กบัตวัแบบท่ีมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วอยา่งรวดเร็ว

SET 4 เป้าหมายที่
ปรากฏกะทนัหนั

ระบบโฟกสัพยายามโฟกสัตวัแบบท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีโฟกสั
อยา่งรวดเร็ว เลือกใช้กบัตวัแบบท่ีปรากฏขึน้ทนัทีหรือเม่ือ

สลบัตวัแบบอยา่งรวดเร็ว

SET 5 เป้าหมายที่
เคล่ือนไม่คงที่&เพิ่ม/
ลดความเร็วเป้าหมาย

เลือกใช้สําหรับตวัแบบท่ีตดิตามยากท่ีมีแนวโน้มไมใ่ช่
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงความเร็วทนัที แตย่งัมีการ
เคลื่อนไหวขนาดใหญ่จากหน้าไปหลงัและจากซ้ายไปขวา
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โหมดสโตร์ AF โดยปรับทศิทาง

เลือกวา่จะบนัทกึโหมดโฟกสัและพืน้ท่ีโฟกสัท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวตัง้แยก

ตา่งหากจากคา่ท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวนอนหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปิด ใช้การตัง้คา่เดียวกนัสําหรับการวางแนวของกล้องทัง้สองแนว

โฟกัสเฉพาะพืน้ที่
สามารถเลือกพืน้ท่ีโฟกสัแยกกนัสําหรับการวางแนวของกล้อง
แตล่ะแนวได้

เปิด สามารถเลือกโหมดโฟกสัและพืน้ท่ีโฟกสัแยกกนัได้

แสดงจุด AF yz 

เลือกวา่จะให้เฟรมโฟกสัแตล่ะเฟรมแสดงเม่ือเลือก พืน้ที่ หรือ ไวด์/ตดิตาม 

สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

ON OFF
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ตัง้คา่ AF/MF

จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจํานวนจดุโฟกสัท่ีใช้ได้สําหรับการเลือกจดุโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั 

หรือเม่ือเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

91 จุด (7 × 13) เลือกจากจดุโฟกสั 91 จดุท่ีเรียงในตารางแบบ 7 คณู 13

325 จุด (13 × 25) เลือกจากจดุโฟกสั 325 จดุท่ีเรียงในตารางแบบ 13 คณู 25

PRE-AF

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับโฟกสัตอ่ แม้เม่ือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ 

โปรดทราบวา่วิธีนีจ้ะเปลืองแบตเตอร่ีมากขึน้

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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แสงหา AF

หากเลือก เปิด แสงชว่ยหา AF จะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้แสงชว่ยหา AF ได้ในบางกรณี หากกล้องไม่
สามารถโฟกสัในระยะใกล้ ให้ลองเพ่ิมระยะทางเข้าหาตวัแบบ

หลีกเลี่ยงการสอ่งแสงชว่ยหา AF ไปยงัตาของตวัแบบโดยตรง
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ตัง้คา่ AF/MF

ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตัง้โฟกสัและรูรับ

แสงสําหรับใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดใน

เฟรม ซึง่เป็นการป้องกนักล้องจบัโฟกสัไปท่ีพืน้หลงั

ในรูปกลุม่บคุคล เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีเน้นตวั

แบบท่ีเป็นบคุคล ระบบสามารถตรวจหาใบหน้าได้ด้วยกล้องในแนวตัง้หรือ

แนวนอน ถ้าตรวจหาใบหน้าได้แล้ว ระบบจะระบใุบหน้าด้วยกรอบสีเขียว ถ้า

มีมากกวา่หนึง่ใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าท่ีอยูใ่กล้ศนูย์กลางท่ีสดุ 

ใบหน้าอ่ืนๆ จะถกูระบดุ้วยกรอบสีขาว คณุยงัสามารถเลือกวา่กล้องจะตรวจ

หาและโฟกสัดวงตาเม่ือเปิดโฟกสัใบหน้าอจัฉริยะหรือไม ่เลือกจากตวัเลือก

ตอ่ไปนี:้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้าเปิด/ตาปิด ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะเทา่นัน้

หน้าเปิด/ตา ออโต้
กล้องจะเลือกอตัโนมตัวิา่จะโฟกสัดวงตาใดเม่ือตรวจพบ
ใบหน้า

หน้าเปิด/เน้นตาขวา
กล้องโฟกสัท่ีตาขวาของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจ

หาใบหน้าอจัฉริยะ

หน้าเปิด/เน้นตาซ้าย
กล้องโฟกสัท่ีตาซ้ายของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจ
หาใบหน้าอจัฉริยะ

หน้าปิด/ตาปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา
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O ในบางโหมด กล้องอาจตัง้คา่รูรับแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนท่ีจะเป็นบคุคล

ถ้าตวัแบบเคลื่อนไหวในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีมี
การระบดุ้วยกรอบสีเขียวเม่ือถ่ายรูป

N ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม 
แวน่ตา หรือวตัถอ่ืุน กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการตรวจจบัใบหน้า/ตาผา่นทางลดัได้ 
(P 246)
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ตัง้คา่ AF/MF

AF+MF

หากเลือก เปิด ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับโฟกสัแบบแมนวลโดยการ

หมนุวงแหวนปรับโฟกสัขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ รองรับทัง้ตวัเลือก

มาตรฐานและระบบชว่ย MF โฟกสัชดัสดุ

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O ต้องตัง้คา่เลนส์ท่ีมีสญัลกัษณ์ระยะโฟกสัเป็นโหมดแมนวลโฟกสั (MF) ก่อนท่ี
จะสามารถใช้งานตวัเลือกนี ้การเลือก MF จะปิดใช้งานสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั 
ตัง้วงแหวนโฟกสัไปตรงกลางของสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั โดยกล้องอาจไมโ่ฟกสั
หากวงแหวนถกูตัง้เป็นระยะอนนัต์หรือโฟกสัต่ําสดุ

ซูมโฟกัส AF+MF
เม่ือเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส และเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออ
โต้โฟกัส จะสามารถใช้ซมูโฟกสัเพ่ือซมูเข้าบนพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกได้ สามารถเลือกอตัรา
ซมู (2.5 เทา่ ถงึ 6 เทา่) โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
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ระบบช่วย MF

เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

มาตรฐาน
แสดงโฟกสัปกติ (ไมส่ามารถใช้โฟกสัชดัสดุและภาพแบง่
ดจิิตอล)

ภาพแบ่งดจิติอล
แสดงภาพแบง่ขาวดํา (โมโนโครม) หรือสี (สี) ในตรงกลาง
ของเฟรม เฟรมตวัแบบในพืน้ท่ีภาพแบง่ แล้วหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัจนภาพแบง่ทัง้สามสว่นจดัเรียงกนัอยา่งถกูต้อง

ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด กล้องจะเพ่ิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดบัชดัสดุ

N นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลือกตวัเลือกระบบชว่ย MF โดยกดตรงกลางของแป้น
หมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัค้างไว้
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ตัง้คา่ AF/MF

เชค็โฟกัส

หากเลือก เปิด จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตั ิเม่ือ

หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O การกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัจะยกเลกิการซมูโฟกสั

รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.

เลือก เปิด เพ่ือวดัแสงเฟรมโฟกสัปัจจบุนัเม่ือเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออโต้

โฟกัส และ เฉพาะจุด สําหรับ วัดแสง

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้ AF ทนัที

เลือกวา่กล้องจะโฟกสัโดยใช้ AF เด่ียว (AF-S) หรือ AF ตอ่เน่ือง (AF-C) เม่ือ

กดปุ่ ม AF-L ในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

AF-S AF-C

ระยะชัดลึก

เลือก พิน้ฐานแบบฟิล์ม เพ่ือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์ของภาพท่ีดเูป็น

พิมพ์และท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั สว่น พืน้ฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมิน
ความลกึฟิลด์ของภาพท่ีดท่ีูความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผล

อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ

ตวัเลือกตวัเลือก

พืน้ฐานพกิเซล พิน้ฐานแบบฟิล์ม
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ตัง้คา่ AF/MF

การถ่าย/โฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัในโหมดโฟกสั AF-S หรือ AF-C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การถ่าย
เน้นการตอบสนองของชตัเตอร์มากกวา่โฟกสั สามารถถ่ายภาพเม่ือ
กล้องไมไ่ด้อยูใ่นโฟกสั

โฟกัส
เน้นโฟกสัมากกวา่การตอบสนองของชตัเตอร์ สามารถถ่ายภาพเฉพาะ
เม่ือกล้องอยูใ่นโฟกสั
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โหมดหน้าจอสัมผัส

เลือกการดําเนินการถ่ายภาพท่ีใช้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั

การถ่ายภาพน่ิง

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการสัมผัส
แตะหวัข้อในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสัและปลอ่ยชตัเตอร์ ในโหมด
ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพขณะท่ีคณุวางนิว้ไว้
บนจอแสดงผล

AF แตะเพ่ือเลือกจดุโฟกสั ในโหมดโฟกสั S (AF-S) โฟกสัจะลอ็ก ใน
ขณะท่ีในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดย
ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของระยะทางถงึตวัแบบ หยดุการ
ทํางานของลอ็กโฟกสัและโฟกสัตอ่เน่ืองได้โดยการแตะไอคอน 

AF OFF

บริเวณ

แตะเพ่ือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลื่อนไป
ยงัจดุท่ีเลือก

ปิด

ปิดการควบคมุแบบสมัผสั จอแสดงผลไมต่อบสนองเม่ือแตะ
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ตัง้คา่ AF/MF

การบนัทกึภาพยนตร์

N ขอแนะนําให้คณุเลือก โฟกัสพืน้ที่ สําหรับ โหมดมูฟว่ี AF ในแทบ็เมนถู่ายรูป 
B (มฟูว่ี) ก่อนบนัทกึภาพยนตร์โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (ในโหมดมฟูว่ี
บางโหมด กล้องจะเลือก โฟกัสพืน้ที่ โดยอตัโนมตัิ)

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการสัมผัส
แตะตวัแบบของคณุในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสัและเร่ิมการบนัทกึ 
ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบ
สนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะทางกบัตวัแบบ; หาก
ต้องการโฟกสัใหมใ่นโหมดโฟกสั S (AF-S) หรือหากต้องการ
โฟกสัตวัแบบใหมใ่นโหมดโฟกสั C ให้แตะตวัแบบในจอภาพ หาก
ตอ้งการหยดุการบนัทึก ใหก้ดปุ่ มชตัเตอร์

AF
แตะตวัแบบของคณุในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสั และ กดปุ่ มชตัเตอร์
เพือ่เร่ิมตน้หรือส้ินสดุการบนัทึก ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้อง
จะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะทางไปยงัตวัแบบ หากต้องการโฟกสัใหมใ่นโหมดโฟกสั 

S (AF-S) หรือหากต้องการโฟกสัตวัแบบใหมใ่นโหมดโฟกสั C ให้
แตะตวัแบบในจอภาพ
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ตัง้คา่ AF/MF

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

บริเวณ
แตะเพ่ือเลือกจดุโฟกสั และ กดปุ่ มชตัเตอร์เพือ่เร่ิมตน้หรือส้ินสดุ
การบนัทึก ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ือง
โดยตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะทางไปยงัตวัแบบ
ในจดุโฟกสัท่ีเลือก ในโหมดโฟกสั S (AF-S) คณุสามารถย้ายจดุ
โฟกสัโดยการแตะท่ีหน้าจอ แตส่ามารถโฟกสัใหมไ่ด้โดยใช้ปุ่ ม
ควบคมุท่ีเคยกําหนด เปิด AF ไว้แล้วเทา่นัน้ (P 227)

ปิด

ปิดการควบคมุแบบสมัผสั จอแสดงผลไมต่อบสนองเม่ือแตะ

N หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้า
จอสมัผสั ให้เลือก ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > 
เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส
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 A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ

ปรับตวัเลือกการถ่ายภาพ

การแสดงตวัเลือกการถ่ายภาพ ให้กด 

MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือก

แทบ็ A (ตัง้ค่าการถ่ายภาพ)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

ฉากถ่ายภาพ

เลือกโหมดถ่ายรูปท่ีใช้เม่ือก้านตวัเลือกโหมดออโต้อยูใ่นตําแหนง่ AUTO (ออโต้)

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

SS SR AUTO ขัน้สูงSR AUTO ขัน้สูง กล้องจะตัง้คา่ไปยงัฉากท่ีเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ

hh ภาพคนภาพคน เลือกสําหรับการถ่ายรูปบคุคล

ZZ ปรับผิวหน้าปรับผิวหน้า ประมวลผลภาพบคุคลเพ่ือให้ตวัแบบมีผิวพรรณเรียบเนียน ดู
เป็นธรรมชาติ

MM ภาพววิภาพววิ เลือกสําหรับภาพกลางวนัของอาคารและทิวทศัน์

NN ภาพกีฬาภาพกีฬา เลือกเม่ือถ่ายรูปตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว

OO กลางคืนกลางคืน เลือกโหมดนีส้ําหรับภาพพลบค่ําท่ีมีแสงน้อยหรือกลางคืน

AE

IS
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โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

HH กลางคืน(ขาตัง้)กลางคืน(ขาตัง้) เลือกโหมดนีส้ําหรับการใช้ความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือถ่ายรูป
กลางคืน

pp พลุไฟพลุไฟ มีการใช้ความเร็วชตัเตอร์ต่ําเพ่ือถ่ายรูปการระเบดิของดวงไฟ
จากดอกไม้ไฟ

QQ พระอาทติย์ตกพระอาทติย์ตก เลือกโหมดนีเ้พ่ือบนัทกึภาพสีสดใสในชว่งพระอาทิตย์ขึน้และ
พระอาทิตย์ตก

RR หมิะหมิะ เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีคมชดัและชดัเจน ซึง่จบัภาพความ
สวา่งของฉากท่ีมาจากแสงสะท้อนของหิมะสีขาว

ss ทะเลทะเล เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีคมชดัและชดัเจน ซึง่จบัภาพความ
สวา่งของชายหาดกลางแดด

ff ใต้นํา้ใต้นํา้ ลดการแสงสีนํา้เงินท่ีมกัเก่ียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา้

UU ปาร์ตี ้ปาร์ตี ้ ถ่ายรูปแสงพืน้หลงัในร่มท่ีมีแสงน้อย

VV ดอกไม้ดอกไม้ ใช้ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทกุสภาพแสง

WW ตวัอักษรตวัอักษร ถ่ายรูปท่ีชดัเจนของสิง่พิมพ์ท่ีเป็นข้อความหรือภาพวาด
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

ตัง้เวลาถ่าย

เลือกหนว่งเวลาการปลอ่ยชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

R 2 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ 
ใช้เพ่ือลดการเบลอท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ 
ไฟของระบบตัง้เวลาถ่ายกะพริบเม่ือระบบตัง้เวลาถ่ายรูปนบัถอยหลงั

S 10 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ 
ใช้สําหรับถ่ายภาพท่ีคณุต้องการถ่ายตวัเอง ไฟตัง้เวลาถ่ายจะกะพริบ
ทนัทีก่อนถ่ายภาพ

ปิด ปิดตัง้เวลาถ่าย

หากเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด ตวัตัง้เวลาจะเร่ิม

ทํางานเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ทัง้หมดลงจนสดุ จอแสดง

ผลในจอภาพจะแสดงให้เหน็จํานวนวินาทีท่ีเหลือ

จนกวา่จะกดปุ่ มชตัเตอร์ หากต้องการหยดุการตัง้

เวลาก่อนจะถ่ายภาพ ให้กด DISP/BACK

O ยืนด้านหลงักล้องถ่ายรูปเม่ือใช้ปุ่ มชตัเตอร์ การยืนด้านหน้าของเลนส์อาจมีผล
รบกวนตอ่โฟกสัและการรับแสง

นาฬิกาตัง้เวลาจะปิดอตัโนมตัเิม่ือปิดกล้อง

9
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ถ่ายตามช่วงเวลา

กําหนดคา่กล้องให้ถ่ายภาพโดยอตัโนมตัใินชว่งเวลาท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า

1 ไฮไลท์ ถ่ายตามช่วงเวลา ในแทบ็ 

A (ตัง้ค่าการถ่ายภาพ) แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกชว่งเวลา

และจํานวนภาพ กด MENU/OK เพ่ือดําเนิน

การ
 11 : 00 PM

3 ใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเลือกเวลาเร่ิมต้น จากนัน้กด 
MENU/OK การถ่ายภาพจะเร่ิมต้นโดยอตัโนมตัิ
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

O ไมส่ามารถใช้การถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่งท่ีความเร็วชตัเตอร์ B (การเปิดชตัเตอร์
ค้าง) หรือการรับแสงหลายจดุ ในโหมดตอ่เน่ืองเป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพเพียง
หนึง่ภาพเม่ือปลอ่ยชตัเตอร์แตล่ะครัง้

N แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้อง

ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ีก่อนเร่ิม ขอแนะนําให้ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแส
สลบั AC-9V และ DC coupler CP-W126

บางครัง้จอแสดงผลจะปิดระหวา่งการถ่ายแตล่ะภาพและจะสวา่งขึน้สองสาม
วินาทีก่อนท่ีจะถ่ายภาพถดัไป สามารถเปิดใช้งานจอแสดงผลได้ทกุเวลาโดย
กดปุ่ มชตัเตอร์

ในการถ่ายภาพตอ่จนกระทัง่การ์ดหนว่ยความจําเตม็ ให้ตัง้จํานวนภาพไปท่ี ∞
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ตัง้ค่าถ่ายคร่อม AE

ปรับการตัง้คา่การถ่ายคร่อมการรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าเฟรม/ขัน้ที่
เลือกจํานวนภาพในลําดบัการถ่ายคร่อม (ภาพ) และปริมาณการ
รับแสงจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ (ขัน้ที่)

1 เฟรม/ต่อเน่ือง
เลือกวา่จะถ่ายภาพในลําดบัการถ่ายคร่อมครัง้ละหนึง่ภาพ 
(1 เฟรม) หรือตอ่เน่ืองเป็นชดุหนึง่ชดุ (ต่อเน่ือง)

ตัง้ค่าต่อเน่ือง เลือกลําดบัท่ีถ่ายภาพ

ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม

เลือกการจําลองฟิล์มสามชนิดท่ีใช้สําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิล์ม 

(P 118)

ตวัเลือกตวัเลือก

c PROVIA/สีปกติ d Velvia/สดใส e ASTIA/นุ่มนวล

i CLASSIC CHROME g PRO Neg. Hi h PRO Neg. Std

a ACROS *
b โมโนโครม *

f ซีเปีย
* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), สีแดง (R) และสีเขียว (G)
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

วัดแสง

เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

O ตวัเลือกท่ีเลือกจะมีผลเฉพาะเม่ือ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/
ตา เป็น หน้าปิด/ตาปิด

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

o
(หลายจดุ)

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์
ประกอบของภาพ สี และความสวา่งท่ีมี แนะนําให้ใช้ใน
สถานการณ์สว่นใหญ่

p
(เฉลี่ยหนกักลาง)

กล้องจะวดัแสงของเฟรมทัง้หมดแตจ่ะกําหนดนํา้หนกัมากท่ีสดุไป
ยงัพืน้ท่ีตรงกลาง

v
(เฉพาะจดุ)

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืน้ท่ีตรงกลางของเฟรมท่ีเทา่กบั 2% 
ของพืน้ท่ีทัง้หมด แนะนําให้ใช้กบัตวัแบบท่ีมีไฟด้านหลงั และใน
กรณีอ่ืนท่ีพืน้หลงัมีแสงสวา่งมากกวา่หรือมืดมากกวา่ตวัแบบหลกั

w
(เฉลี่ย)

ตัง้คา่การรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ทัง้เฟรม โดยมีการรับ
แสงท่ีสม่ําเสมอตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพ
สําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนท่ีตวัแบบสวมชดุสีดําหรือสีขาว
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ชนิดชัตเตอร์

เลือกประเภทชตัเตอร์ เลือกชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือปิดเสียงชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

t ชัตเตอร์กลไก ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์กลไก

s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

t กลไก+

s อเิล็กทรอนิกส์
กล้องจะเลือกชนิดชตัเตอร์ตามสภาพการถ่ายรูป

หากเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่t ชัตเตอร์กลไก จะสามารถเลือกความเร็ว

ชตัเตอร์จะเร็วกวา่ ¼000 s ได้โดยการหมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี 
4000 จากนัน้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

O อาจมองเหน็ภาพผิดเพีย้นได้ในการถ่ายภาพวตัถท่ีุเคลื่อนท่ีด้วยชตัเตอร์
อิเลก็ทรอนิกส์ ในขณะท่ีอาจมีแถบเส้นหรือหมอกเกิดขึน้ในภาพท่ีถ่ายภาย
ใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์ หรือแสงวบูหรือผิดปกติ เม่ือถ่ายภาพโดยปิดเสียง
ชตัเตอร์ ให้เคารพสทิธิในรูปถ่ายและสทิธิสว่นบคุคลของตวัแบบด้วย

N เม่ือใช้งานชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ แฟลชจะถกูปิดใช้งาน ความไวแสงจะถกู

จํากดัอยูท่ี่คา่ ISO 12800–200 และไมมี่ผลตอ่การลดสญัญาณรบกวนในท่ีฉาย
แสงนาน
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

โหมดIS

เลือกจากตวัเลือกการกนัภาพสัน่สะเทือนตอ่ไปนี ้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

L เคล่ือนที่
+ต่อเน่ือง

เปิดการกนัภาพสัน่สะเทือน หากเลือก +เคล่ือนที่ กล้องจะปรับ
ความเร็วชตัเตอร์เพ่ือลดการสัน่สะเทือนเม่ือตรวจพบวตัถเุคลื่อนท่ี

l ตลอดเวลา

M เคล่ือนที่
+เม่ือถ่าย

จากข้างต้น ยกเว้นวา่การกนัภาพสัน่สะเทือนจะทํางานเฉพาะ
เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ (โหมดโฟกสั C เทา่นัน้) หรือปลอ่ย
ชตัเตอร์ หากเลือก +เคล่ือนที่ กล้องจะปรับความเร็วชตัเตอร์เพ่ือ
ลดการสัน่สะเทือนเม่ือตรวจพบวตัถเุคลื่อนท่ี

m เฉพาะถ่าย

ปิด ปิดการกนัภาพสัน่สะเทือน เลือกตวัเลือกนีเ้ม่ือใช้กบัขาตัง้

N +เม่ือถ่าย ไมมี่เอฟเฟกต์เม่ือตัง้คา่ความไวแสงเป็นคา่คงท่ี และอาจไมส่ามารถ
ใช้งานได้ในการตัง้คา่ท่ีผสมรวมกบัการตัง้คา่อ่ืน เอฟเฟกต์อาจแตกตา่งกนัไป
ตามสภาวะของแสงและความเร็วเม่ือตวัแบบเคลื่อนท่ี

ตวัเลือกนีส้ามารถใช้ได้เฉพาะกบัเลนส์ท่ีรองรับการกนัภาพสัน่สะเทือน
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ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้1
ออโต้2
ออโต้3

ความไวแสงจะปรับโดยอตัโนมตัเิพ่ือตอบสนองตอ่สภาวะการ
ถ่ายรูป เลือกความไวแสงพืน้ฐาน, ความไวแสงสงูสดุ และ
ความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุสําหรับ ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3

12800–200 ปรับความไวแสงด้วยตนเอง คา่ท่ีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

H (25600/51200), 

L (100/125/160)

เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบวา่อาจมีรอยจดุ
ปรากฏบนภาพท่ีถ่ายท่ี H ในขณะท่ี L ลดชว่งไดนามิก

N ความไวแสงจะไมถ่กูรีเซต็เม่ือปิดกล้อง

ไมส่ามารถปรับความไวแสงได้เม่ือหมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปเป็น AUTO

เม่ือเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่มหมุนคาํส่ัง ISO 
สามารถปรับความไวแสงได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน
หน้าเพ่ือเลือกความไวแสง จากนัน้หมนุแป้นหมนุเพ่ือเลือกการตัง้คา่

การปรับความไวแสง 

สามารถใช้คา่ท่ีสงูกวา่เพ่ือลดภาพสัน่ไหวเม่ือแสงสวา่งน้อย ขณะท่ีคา่ท่ีต่ํากวา่จะชว่ย
ให้ความเร็วชตัเตอร์ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขึน้ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งจ้า อยา่งไรก็ตาม โปรด
ทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู 



159

6

ตัง้คา่การถ่ายภาพ

ออโต้

เลือกความไวแสงพืน้ฐาน, ความไวแสงสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุ

สําหรับ ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3 คา่เร่ิมต้นจะแสดงด้านลา่ง

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเร่ิมต้น 12800–200 200

ISOสูงสุด 12800–400 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ 1⁄60 วิ

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เร่ิมต้นและคา่สงูสดุ ความไวแสง

จะเพ่ิมขึน้สงูกวา่คา่เร่ิมต้นเฉพาะเม่ือความเร็วชตัเตอร์ท่ีจําเป็นสําหรับการรับ

แสงท่ีเหมาะสมต่ํากวา่คา่ท่ีเลือกสําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด
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N หากคา่ท่ีเลือกสําหรับ ความไวเร่ิมต้น สงูกวา่คา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด 
กล้องจะตัง้คา่ ความไวเร่ิมต้น เป็นคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพ
ยงัคงเป็นการรับแสงน้อยเกินไปท่ีคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด หากเลือก ออโต้ 
สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุโดย
อตัโนมตัโิดยเทา่กบัคา่ผกผนัของทางยาวโฟกสัโดยประมาณ ในหนว่ยวินาที 
(ตวัอยา่งเชน่ หากเลนส์มีทางยาวโฟกสัเทา่กบั 50 มม. กล้องจะเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์ต่ําสดุท่ีใกล้เคียงกบั 1⁄50 s) การเลือกตวัเลือกสําหรับการกนัภาพสัน่
สะเทือนจะไมมี่ผลในความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุ
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

ตัง้ค่าตวัแปลง

ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม ตวัแปลง M 

FUJIFILM

การเลือกทางยาวโฟกัส

หากเลนส์มีทางยาวโฟกสั 21, 24, 28 หรือ 35 มม. 

ให้เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมในเมน ูตัง้ค่าตวัแปลง

สําหรับเลนส์อ่ืนๆ ให้เลือก เลนส์ 5 หรือ เลนส์ 6 

แล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ป้อนทางยาวโฟกสั

 1
 2
 3
 4
 5
 6

 5
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การแก้ไขภาพผิดเพีย้น

เลือกจากตวัเลือก มาก, ปานกลาง หรือ น้อย เพ่ือ

แก้ไขภาพผิดเพีย้นแบบ โค้งออก หรือ โค้งเข้า

5

แก้เฉดสี

สามารถปรับความแตกตา่งของสี (เฉดสี) ระหวา่ง

ศนูย์กลางและขอบของเฟรมโดยปรับแยกแตล่ะมมุ

การใช้การแก้ไขเฉดสี ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกมมุ มมุท่ีเลือกจะแสดงด้วย

รูปสามเหลี่ยม

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ปรับเฉดสีจนกวา่จะมองไมเ่หน็ความแตกตา่ง

ของสีระหวา่งมมุท่ีเลือกและศนูย์กลางของภาพ กดไม้โฟกสัไปทางซ้าย

หรือขวาเพ่ือปรับสีบนแกนฟ้า–แดง กดไม้โฟกสัขึน้หรือลงเพ่ือปรับสีบน
แกนนํา้เงิน–เหลือง

N การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขเฉดสีขณะท่ีถ่ายรูปท้องฟ้าสีนํา้เงิน 
หรือแผน่กระดาษสีเทา
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

แก้ขอบภาพมืด

เลือกคา่ระหวา่ง –5 และ +5 การเลือกคา่บวกจะ

เพ่ิมขอบภาพมืด ในขณะท่ีการเลือกคา่ลบจะลด

ขอบภาพมืด แนะนําให้ใช้คา่บวกสําหรับเลนส์วิน

เทจ สว่นคา่ลบใช้สร้างเอฟเฟกต์ของภาพท่ีถ่ายด้วย

เลนส์แอนทีคหรือกล้องรูเข็ม

N การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขขอบดําของภาพขณะท่ีถ่ายรูปท้องฟ้า
สีนํา้เงิน หรือแผน่กระดาษสีเทา

การส่ือสารไร้สาย

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุ 

สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพ
ท่ีเลือก ควบคมุกล้องจากระยะไกล หรืออพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ไปยงักล้อง

ถ่ายรูป

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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 F ตัง้ค่าแฟลช

ปรับการตัง้คา่ท่ีเก่ียวข้องกบัแฟลช

การแสดงการตัง้คา่ท่ีเก่ียวข้องกบัแฟลช ให้กด 

MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือก

แทบ็ F (ตัง้ค่าแฟลช)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

 TTL

การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช

เลือกโหมดควบคมุแฟลช โหมดแฟลช หรือโหมด

ซงิค์ หรือปรับระดบัแฟลช ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่ง
กนัไปตามแฟลช

N โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเตมิในหน้า 261
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ตัง้คา่แฟลช

ลบตาแดง

ลบเอฟเฟกต์ตาแดงท่ีเกิดจากแฟลช

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แฟลช+แก้ตาแดง การลดตาแดงแฟลชลว่งหน้ารวมกบัการลบตาแดงดจิิตอล

แฟลช เฉพาะการลดตาแดงแฟลช

แก้ตาแดง เฉพาะการลบตาแดงดจิิตอล

ปิด ปิดการลดตาแดงแฟลชและการลบตาแดงดจิิตอล

N สามารถใช้การลดตาแดงแฟลชได้ในโหมดควบคมุแฟลช TTL การลบตาแดง
ดจิิตอล จะทํางานเฉพาะเม่ือตรวจพบใบหน้า และ จะใช้ไมไ่ด้กบัภาพ RAW
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โหมดล็อก TTL

ระบบควบคมุแฟลช TTL สามารถลอ็กเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ของชดุภาพถ่ายท่ี

สม่ําเสมอ แทนการปรับระดบัแฟลชของแตล่ะภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ล็อกกับแฟลชสุดท้าย
เอาต์พตุแฟลชลอ็กอยูท่ี่คา่ท่ีวดัไว้สําหรับรูปภาพลา่สดุสว่น
ใหญ่ ไป ข้อความผิดพลาดจะแสดงขึน้หากไมมี่คา่ท่ีวดัได้
ก่อนหน้า

ล็อกกับแฟลชวัดแสง
กล้องจะปลอ่ยชดุแฟลชลว่งหน้าและลอ็กเอาต์พตุแฟลชท่ี
คา่ท่ีวดัไว้

N การใช้ลอ็ก TTL กําหนด ล็อก TTL ไปยงัสว่นควบคมุกล้อง จากนัน้ใช้แป้น
ควบคมุเพ่ือเปิดใช้หรือปิดใช้ลอ็ก TTL (P 254)

สามารถปรับการชดเชยแฟลชได้ ในขณะท่ีลอ็ก TTL กําลงัทํางาน
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ตัง้คา่แฟลช

การตัง้ค่าไฟแอลอีดี

เลือกวา่จะใช้ไฟวิดีโอ LED ของชดุแฟลช (หากมี) เป็นประกายตาหรือไฟชว่ย

หาออโต้โฟกสั เม่ือถ่ายภาพหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก หน้าที่ของไฟวดิโีอ LED ในการถ่ายภาพน่ิงหน้าที่ของไฟวดิโีอ LED ในการถ่ายภาพน่ิง

ประกายตา ประกายตา

ช่วย AF ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

ช่วย AF+ประกายตา ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัและประกายตา

ปิด ไมมี่

N สามารถเข้าถงึตวัเลือกนีผ้า่นทางเมนกูารตัง้คา่แฟลชเชน่กนั

การตัง้ค่ามาสเตอร์

เลือกกลุม่แฟลช (A, B หรือ C) สําหรับแฟลชท่ีตอ่บนฐานเสียบแฟลชของกล้อง 

เม่ือทํางานเป็นชดุระยะไกลท่ีควบคมุแฟลชหลกั ผา่นทางระบบควบคมุแฟลช
ไร้สายแบบออปตคิอล FUJIFILM หรือเลือก OFF เพ่ือ จํากดัเอาต์พตุแฟลช

หลกัให้อยูใ่นระดบัท่ีจะไมมี่ผลตอ่ภาพจริง

ตวัเลือกตวัเลือก

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C OFF

N สามารถเข้าถงึตวัเลือกนีผ้า่นทางเมนกูารตัง้คา่แฟลชเชน่กนั
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ตัง้คา่แฟลช

การตัง้ค่าช่อง

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีใช้สําหรับสื่อสารระหวา่งแฟลชหลกัและชดุแฟลชระยะ

ไกล เม่ือใช้ระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอล FUJIFILM สามารถใช้

ชอ่งสญัญาณแยกกนัสําหรับระบบแฟลชท่ีแตกตา่งกนัหรือเพ่ือป้องกนัการ

รบกวนเม่ือระบบหลายระบบทํางานในระยะท่ีใกล้กนั

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4
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 B ตัง้ค่ามูฟว่ี

ปรับตวัเลือการบนัทกึภาพยนตร์

การแสดงตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้

กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ว

เลือกแทบ็ B (ตัง้ค่ามูฟว่ี)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

 AF
 HDMI

 4K
 HDMI

โหมดมูฟว่ี

เลือกขนาดและอตัราเฟรมสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดเฟรมขนาดเฟรม อัตราอัตรา
U 2160/29.97P

3840 × 2160 
(4K)

29.97 fps
U 2160/25P 25 fps
U 2160/24P 24 fps
U 2160/23.98P 23.98 fps
i 1080/59.94P

1920 × 1080 

(Full HD)

59.94 fps
i 1080/50P 50 fps
i 1080/29.97P 29.97 fps
i 1080/25P 25 fps
i 1080/24P 24 fps
i 1080/23.98P 23.98 fps
h 720/59.94P

1280 × 720 
(HD)

59.94 fps
h 720/50P 50 fps
h 720/29.97P 29.97 fps
h 720/25P 25 fps
h 720/24P 24 fps
h 720/23.98P 23.98 fps
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โหมดมูฟว่ี AF

เลือกวิธีท่ีกล้องเลือกจดุโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หลายจุด การเลือกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ

โฟกัสพืน้ที่ กล้องโฟกสับนตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือก

แสดงข้อมูลที่เอาท์พุท HDMI

หากเลือก เปิด อปุกรณ์ HDMI ท่ีกล้องเช่ือมตอ่จะทําหน้าท่ีแสดงข้อมลูท่ีอยูใ่น

จอแสดงผลของกล้องถ่ายรูป

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่มฟูว่ี

ควบคุมการบนัทกึจาก HDMI

เลือกวา่จะให้กล้องสง่สญัญาณเร่ิมและหยดุไปยงัอปุกรณ์ HDMI เม่ือกดปุ่ ม

ชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมและหยดุการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

เอาท์พุทมูฟว่ี 4K

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ท่ีถ่ายขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง

บนัทกึ HDMI หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรองรับ 4K

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b การ์ด
ภาพยนตร์ 4K จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องในรูปแบบ 
4K และสง่เอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ Full HD

HDMI
ภาพยนตร์ 4K จะถกูสง่เอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K โดย
เร่ิมเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะไมบ่นัทกึภาพยนตร์ 4K ไปยงัการ์ดหนว่ย
ความจํา
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ตัง้คา่มฟูว่ี

ไมค์/รีโมท

ระบวุา่อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ เป็น

ไมโครโฟนหรือรีโมตกดชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก
m ไมค์ n รีโมท

ปรับระดบัไมค์

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนในตวัและ

ภายนอก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

4—1 เลือกระดบัการบนัทกึ

N จอแสดงผลจะแสดงระดบัการบนัทกึสงูสดุท่ีตรวจพบในชว่งเวลาท่ีให้

คณุสามารถกําหนด ปรับระดบัไมค์ ไปยงัสว่นควบคมุของกล้อง จากนัน้ใช้
สว่นควบคมุเพ่ือปรับระดบัไมโครโฟนขณะท่ีบนัทกึ
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การเล่นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่น

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการเลน่

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดง
สถานะสวา่งทัง้หมด

12/31/2050 10:00 AM
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จอแสดงผลการเลน่

A วนัทีแ่ละเวลา ............................44, 204

B สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้................ 139

C เปิด/ปิด Bluetooth .......................... 241

D คําสัง่ยา้ยภาพ ................................. 192

E สถานะการส่งภาพ ........................... 192

F จํานวนภาพทีเ่ลือกเพือ่อพัโหลด ........ 192

G หมายเลขเฟรม ................................ 237

H ป้องกนัภาพ .................................... 188

I ขอ้มูลตําแหน่ง ................................. 243

J สญัลกัษณ์ลบตาแดง ...............165, 190

K ฟิลเตอร์ขัน้สูง .................................... 99

L ภาพของขวญั .................................... 51

M สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ ......... 194

N ระดบัแบตเตอร่ี .................................. 43

O ขนาดภาพ/คณุภาพ .................115, 116

P จําลองฟิล์ม ..................................... 118

Q ช่วงไดนามิก .................................... 121

R สมดลุย์สีขาว ................................... 122

S ความไวแสง .................................... 158

T การชดเชยการรบัแสง ......................... 91

U รูรบัแสง ................................63, 69, 72

V ความเร็วชตัเตอร์ ...................63, 64, 72

W สญัญาณโหมดเล่น ............................ 51

X ไอคอนมูฟวี ่....................................... 58

Y การใหค้ะแนน.................................. 176

Z สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF .............. 197
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ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดง

สถานะระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

3.2
12/31/2050 10:00 AM

+21/3

ชืน่ชอบ แสดงขอ้มูล

รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ
หากต้องการให้คะแนนภาพปัจจบุนั ให้กด DISP/BACK และกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้
และลงเพ่ือเลือกดาวจากศนูย์ถงึห้าดาว



177

7

จอแสดงผลการเลน่

การดขู้อมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลี่ยนไปทกุครัง้ท่ีกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้

ขอ้มูลพืน้ฐาน

1/2000S.S 3.2F 51200 +21/3ISO

3.2
12/31/2050 10:00 AM

+21/3

แสดงขอ้มูล 2 แสดงขอ้มูล 1

การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้าไปยงัจดุโฟกสั กดอีกครัง้เพ่ือ
กลบัไปยงัการเลน่แบบเตม็เฟรม



178

7

การดภูาพ

อา่นเนือ้หาในสว่นนีส้ําหรับข้อมลูในการซมูการเลน่และการเลน่แบบ

หลายเฟรม

ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือไปจากการเลน่

แบบเตม็เฟรมไปยงัซมูการเลน่ หรือการเลน่แบบ

หลายเฟรม

การเล่นแบบเต็มเฟรม

การเล่นแบบหลายเฟรม

100-0001

ซูมการเล่น

การดูภาพเกา้

เฟรม

การดูภาพ
ร้อยเฟรม

DISP/BACK
MENU/OK

ซูมระดบั

กลาง

ซูมสูงสดุ
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การดภูาพ

ซูมการเล่น

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัไปทางขวาเพ่ือซมูเข้ารูปถ่ายปัจจบุนั ไปทาง

ซ้ายเพ่ือซมูออก การออกจากการซมู ให้กด DISP/BACK, MENU/OK หรือตรง

กลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

N อตัราซมูสงูสดุอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ การซมูขณะเลน่จะใช้ไมไ่ด้สําหรับภาพท่ี
ตดับางสว่น หรือเปลี่ยนขนาดและบนัทกึในขนาด a

เล่ือน

เม่ือซมูเข้าในภาพ คณุสามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) 
เลื่อนดสูว่นตา่งๆ ของภาพท่ีไมป่รากฏในจอได้

หนา้ต่างการนําทาง

การเล่นแบบหลายเฟรม

การเปลี่ยนจํานวนภาพท่ีแสดง ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัไปทาง
ซ้าย เม่ือแสดงรูปภาพแบบเตม็เฟรม

N ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือไฮไลท์ภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือดภูาพท่ีเลือก

แบบเตม็เฟรม ในการแสดงภาพเก้าเฟรมและร้อยเฟรม ให้กดไม้โฟกสัขึน้หรือลง
เพ่ือดภูาพเพ่ิมเตมิ
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 C เมนูเล่น

ปรับการตัง้คา่การเลน่

เมนเูลน่จะแสดงขึน้เม่ือคณุกด MENU/OK ในโหมด

การเลน่

 RAW

แปลงไฟล์ RAW

ภาพ RAW จดัเก็บข้อมลูบนการตัง้คา่กล้องแยกจากข้อมลูท่ีถ่ายโดยเซน็เซอร์

ภาพของกล้องถ่ายรูป การใช้ C เมนูภาพย้อนหลัง > แปลงไฟล์ RAW คณุ

สามารถสร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ได้โดยใช้ตวัเลือกตา่งๆ สําหรับการ

ตัง้คา่ท่ีระบใุนหน้า 182 ข้อมลูภาพต้นฉบบัจะไมไ่ด้รับผลกระทบ โดยให้ภาพ 

RAW เด่ียวประมวลผลในวิธีท่ีตา่งกนัหลากหลายวิธี

1 เม่ือแสดงภาพ RAW ให้กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนแูสดงภาพ
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เมนเูลน่

2 ในเมนเูลน่ ให้ไฮไลท์ แปลงไฟล์ RAW แล้ว

กด MENU/OK เพ่ือแสดงการตัง้คา่

RAW

N สามารถแสดงตวัเลือกเหลา่นีไ้ด้เชน่กนัโดยการกดปุ่ ม Q ระหวา่งการเลน่

3 ไฮไลท์การตัง้คา่แล้วกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) 

ไปทางขวาเพ่ือแสดงตวัเลือก กดไม้โฟกสัขึน้

หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการ แล้วกด 
MENU/OK เพ่ือเลือกแล้วกลบัไปยงัรายการ

ตัง้คา่ ทําซํา้ในขัน้ตอนนีเ้พ่ือปรับการตัง้คา่

เพ่ิมเตมิ

4 กดปุ่ ม Q เพ่ือดตูวัอยา่งสําเนา JPEG แล้วกด MENU/OK เพ่ือบนัทกึ

WB

RAW

200%
400%

100%
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การตัง้คา่ท่ีสามารถปรับได้เม่ือแปลงภาพจาก RAW เป็น JPEG ได้แก่:
การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ใช้การตัง้ค่าที่ถ่ายภาพ
สร้างสําเนา JPEG โดยใช้การตัง้คา่ในเอฟเฟกต์ท่ีใช้ในเวลา
ท่ีถ่ายภาพ

เพิ่ม/ลดความสว่าง ปรับการรับแสง

ช่วงไดนามกิ ปรับรายละเอียดท่ีเน้นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ

จาํลองฟิล์ม จําลองเอฟเฟ็คของฟิล์มชนิดตา่งๆ

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

สมดุลย์สีขาว ปรับสมดลุย์สีขาว

ปรับเล่ือน WB ปรับสมดลุย์สีขาวอยา่งละเอียด

โทนสว่าง ปรับโทนสวา่ง

โทนมืด ปรับโทนมืด

สี ปรับความหนาแนน่ของสี

ความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

ลดสัญญาณรบกวน สร้างสําเนาเพ่ือลดรอยจดุ

LENS MOD. OPTIMI.
เพ่ิมความละเอียดโดยการปรับการเลีย้วเบนและการสญู
เสียโฟกสัเลก็น้อยท่ีขอบของเลนส์

ขอบเขตสี เลือกสเปซสีท่ีใช้สําหรับการผลติสี
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เมนเูลน่

ลบภาพ

ลบภาพแตล่ะภาพ ภาพท่ีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทัง้หมด

O ภาพทีถู่กลบจะไม่สามารถเรียกคืนได ้ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงั
คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะดําเนินการตอ่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทลีะภาพ ลบรูปภาพทีละภาพ

ภาพที่เลือก ลบรูปภาพท่ีเลือกหลายภาพ

ทกุภาพ ลบรูปภาพท่ีไมไ่ด้ป้องกนัทัง้หมด

ทลีะภาพ

1 เลือก ทลีะภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด 
MENU/OK เพ่ือลบ (ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซํา้เพ่ือลบภาพเพ่ิม

เตมิ



184

7

ภาพที่เลือก

1 เลือก ภาพที่เลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 ไฮไลท์ภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก (ภาพใน

สมดุภาพหรือลําดบัเคร่ืองพิมพ์ท่ีแสดงด้วย S) ภาพท่ีเลือกจะแสดง

ด้วยเคร่ืองหมายถกู (R)

3 เม่ือการดําเนินการเสร็จสิน้ กด DISP/BACK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

4 ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพ่ือลบภาพท่ีเลือก



185

7

เมนเูลน่

ทกุภาพ

1 เลือก ทกุภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 กลอ่งโต้ตอบยืนยนัจะแสดงขึน้ ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพ่ือลบ

รูปภาพท่ีไมไ่ด้ป้องกนัทัง้หมด

N การกด DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพท่ีลบไปก่อนหน้าท่ีจะ
กดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรียกคืนได้

ถ้าข้อความปรากฏเพ่ือแจ้งวา่ภาพท่ีเลือกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พิมพ์ DPOF 
ให้กด MENU/OK เพ่ือลบภาพ
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ตดัส่วนภาพ

สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

1 แสดงภาพท่ีต้องการ
2 เลือก ตดัส่วนภาพ ในเมนกูารเลน่

3 ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในการซมูเข้าและซมูออก แล้วกดไม้

โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้, ลง, ไปทางซ้าย หรือทางขวา เพ่ือเลื่อนภาพจนถงึ

สว่นท่ีต้องการ

4 กด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

5 กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีมีการครอบตดัเป็นไฟล์แยกตา่ง

หาก

N ภาพครอบตดัขนาดใหญ่กวา่จะทําให้ได้สําเนาขนาดใหญ่กวา่ สําเนาทัง้หมด
มีอตัราสว่นภาพ 3 : 2 ถ้าขนาดของสําเนาท่ีต้องการจริงคือ a, ตกลง จะ
ปรากฏเป็นสีเหลือง
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ปรับขนาด

สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

1 แสดงภาพท่ีต้องการ
2 เลือก ปรับขนาด ในเมนกูารเลน่

3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

4 กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีมีการปรับขนาดเป็นไฟล์แยก

ตา่งหาก

N ขนาดท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของภาพต้นฉบบั
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ป้องกันการลบ

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ เลือกตวัเลือกหนึง่จากตวัเลือกตอ่ไปนีแ้ละ

กด MENU/OK

• เฉพาะภาพ: ป้องกนัภาพท่ีเลือก กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้าย

หรือขวาเพ่ือดภูาพและกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก กด 

DISP/BACK เม่ือการดําเนินการเสร็จสมบรูณ์

• ป้องกันหมด: ป้องกนัภาพทัง้หมด

• ตัง้ค่าใหม่: ลบการป้องกนัจากภาพทัง้หมด

O ภาพท่ีมีการป้องกนัจะถกูลบเม่ือฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

N การป้องกนัภาพท่ีเลือกไว้สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีจบัคู่
ไว้จะทําให้เคร่ืองหมายอพัโหลดหายไป
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หมุนภาพ

หมนุภาพ

1 แสดงภาพท่ีต้องการ
2 เลือก หมุนภาพ ในเมนกูารเลน่

3 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ลงเพ่ือหมนุภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือกด

ขึน้เพ่ือหมนุ 90° ทวนเข็มนาฬิกา

4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็นแนวท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือเลน่ใน

กล้อง

N ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถหมนุได้ โปรดลบการป้องกนัออกก่อนหมนุ
ภาพ

กล้องจะไมส่ามารถหมนุภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืน ภาพท่ีหมนุในกล้องจะไม่
หมนุเม่ือดบูนคอมพิวเตอร์หรือกล้องอ่ืน

ภาพท่ีถ่ายด้วย D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > หมุนภาพที่แสดง จะแสดงผลอตัโนมตัิ

ในแนวท่ีถกูต้องระหวา่งการเลน่
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ลบตาแดง

ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง 

ระบบจะทํางานโดยสร้างสําเนาภาพท่ีลดตาแดง

1 แสดงภาพท่ีต้องการ
2 เลือก ลบตาแดง ในเมนกูารเลน่

3 กด MENU/OK

N ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัฉากและความสําเร็จในการตรวจจบัใบหน้า
ของกล้อง ไมส่ามารถลบตาแดงจากภาพท่ีเคยผา่นการดําเนินการโดยใช้การลบ
ตาแดง ซึง่ มีไอคอน e แสดงระหวา่งการเลน่ภาพ

ระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการของภาพจะแตกตา่งกนัไปตาม
จํานวนของใบหน้าท่ีตรวจพบ

ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้
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ตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึ

เพ่ิมบนัทกึเสียงไปยงัรูปภาพปัจจบุนั

1 เลือก เปิด สําหรับ ตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึ ในเมนกูารเลน่

2 แสดงรูปภาพท่ีคณุต้องการเพ่ิมบนัทกึเสียง
3 กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าค้างไว้เพ่ือบนัทกึ การ

บนัทกึจะสิน้สดุหลงัจาก 30 วินาที หรือเม่ือคณุปลอ่ยแป้นหมนุ

N บนัทกึใหมจ่ะถกูบนัทกึทบับนัทกึท่ีมีอยูเ่ดมิ การลบรูปภาพจะลบบนัทกึด้วยเชน่กนั

ไมส่ามารถเพ่ิมบนัทกึเสียงไปยงัภาพยนตร์หรือรูปภาพท่ีมีการป้องกนัได้

การเล่นบนัทกึเสียง
รูปภาพท่ีมีบนัทกึเสียงจะแสดงด้วยไอคอน q ระหวา่งการเลน่ภาพ การเลน่บนัทกึ ให้
เลือกรูปภาพแล้วกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า; แถบแสดงสถานะการ
ทํางานจะแสดงขึน้ขณะท่ีเลน่บนัทกึ ปรับระดบัความดงัเสียงได้โดยการกด MENU/OK 
เพ่ือหยดุพกัการเลน่ภาพ จากนัน้ให้กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้หรือลงเพ่ือปรับระดบั
เสียง กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือเลน่ตอ่ นอกจากนีย้งัสามารถปรับระดบัเสียงได้โดยใช้ 
D ตัง้ค่าเสียง > ปรับเสียง
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คาํส่ังย้ายภาพ

เลือกรูปภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้

1 เลือก คาํส่ังย้ายภาพ ในเมนเูลน่

2 ไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก ทําซํา้จน

กระทัง่เลือกรูปภาพท่ีต้องการทัง้หมดเสร็จแล้ว

3 กด MENU/OK เพ่ือออกไปยงัการเลน่ภาพ

N หากเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > 
การย้ายภาพอัตโนมัต ิกล้องจะเร่ิมต้นอพัโหลดภาพหลงัจากท่ีคณุออก
ไปยงัการเลน่ภาพหรือปิดกล้องได้ไมน่าน

N คําสัง่ย้ายภาพจะรองรับภาพได้สงูสดุ 999 ภาพ

รูปภาพท่ีมีการป้องกนั, ภาพ RAW, ภาพ “ของขวญั” และภาพยนตร์ จะเลือก
เพ่ืออพัโหลดไมไ่ด้

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถทําเคร่ืองหมายรูปภาพเพ่ืออพัโหลดได้โดยการกด
ปุ่ ม AF-L
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การส่ือสารไร้สาย

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุ 

สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพ

ท่ีเลือก ควบคมุกล้องจากระยะไกล หรืออพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ไปยงักล้อง

ถ่ายรูป

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

สไลด์โชว์

ดภูาพในสไลด์โชว์อตัโนมตัิ กด MENU/OK เพ่ือเร่ิมต้น แล้วกดไม้โฟกสั (ก้าน

โฟกสั) ไปทางขวาหรือซ้ายเพ่ือข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลงั กด DISP/BACK 
เม่ือใดก็ได้ในระหวา่งแสดงผลเพ่ือดวูิธีใช้บนหน้าจอ สามารถจบการแสดงผล

ด้วยการกด MENU/OK

N กล้องจะไมปิ่ดอตัโนมตัใินระหวา่งแสดงสไลด์โชว์
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ช่วยค้นหาสมุดภาพ

สร้างสมดุภาพจากภาพท่ีคณุชอบ

การสร้างสมุดภาพ

1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ C เมนูภาพย้อนหลัง > ช่วยค้นหาสมุดภาพ

2 เลื่อนดภูาพตา่งๆ และกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้เพ่ือเลือกหรือยกเลกิ

การเลือก กด MENU/OK เพ่ือออกเม่ือสมดุเสร็จสมบรูณ์

N ไมส่ามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเลก็กวา่หรือภาพยนตร์สําหรับสมดุ
ภาพ

ภาพแรกท่ีเลือกจะกลายเป็นรูปภาพหน้าปก กดไม้โฟกสัลงเพ่ือเลือก
รูปภาพปัจจบุนัเป็นหน้าปกแทน

3 ไฮไลท์ สร้างสมุดภาพเสร็จ แล้วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพ

ทัง้หมดสําหรับสมดุ ให้เลือก เลือกทกุภาพ) ระบบจะเพ่ิมสมดุเลม่ใหม่

ไปยงัรายการในเมนชูว่ยเหลือของสมดุภาพ

N สมดุสามารถมีภาพได้สงูสดุ 300 ภาพ สมดุท่ีไมมี่ภาพจะถกูลบโดยอตัโนมตัิ

สมุดภาพ
สามารถคดัลอกสมดุภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio
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การดสูมุดภาพ

ไฮไลท์สมดุในเมนชูว่ยเหลือของสมดุภาพและกด MENU/OK เพ่ือแสดงสมดุ 

จากนัน้กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพตา่งๆ

การแก้ไขและลบสมุดภาพ

แสดงสมดุภาพและกด MENU/OK ตวัเลือกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ ให้เลือกตวั

เลือกท่ีต้องการและทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

• แก้ไข: แก้ไขสมดุตามท่ีอธิบายใน “การสร้างสมดุภาพ”

• ลบ: ลบสมดุ
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จดัเกบ็ PC ออโต้

อพัโหลดรูปภาพจากกล้องถ่ายรูปไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีกําลงัเปิดใช้ FUJIFILM 

PC AutoSave รุ่นลา่สดุ (โปรดทราบวา่ คณุจะต้องตดิตัง้ซอฟต์แวร์และ

กําหนดคา่คอมพิวเตอร์เป็นปลายทางสําหรับรูปถ่ายท่ีคดัลอกมาจากกล้องถ่าย

รูปเสียก่อน)

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/
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ส่ังพมิพ์ (DPOF)

สร้าง “สัง่พิมพ์” สําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ DPOF

1 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > ส่ังพมิพ์ (DPOF)

2 เลือก แสดงวันที่ s เพ่ือพิมพ์วนัท่ีท่ีบนัทกึรูปภาพ ไม่มีวันที่ เพ่ือพิมพ์

รูปภาพโดยไมมี่วนัท่ี หรือ ตัง้ค่าใหม่ เพ่ือลบรูปภาพทัง้หมดออกจากคํา

สัง่พิมพ์ก่อนดําเนินการ

3 แสดงรูปภาพท่ีคณุต้องการรวมเข้าหรือลบออกจากคําสัง่พิมพ์
4 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้หรือลงเพ่ือเลือก

จํานวนภาพ (สงูสดุถงึ 99 ภาพ) หากต้องการ

ลบภาพออกจากคําสัง่ ให้กดไม้โฟกสัลง

จนกวา่จํานวนภาพจะเป็น 0

จํานวนทัง้หมดทีพิ่มพ์

จํานวนสําเนา

5 ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 3–4 เพ่ือให้คําสัง่การพิมพ์เสร็จสมบรูณ์

6 จํานวนการพิมพ์ทัง้หมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพ่ือออก

01

(DPOF)
DPOF: 00001
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N รูปภาพในคําสัง่การพิมพ์ปัจจบุนัจะแสดงโดยไอคอน u ระหวา่งการเลน่

คําสัง่การพิมพ์สามารถมีภาพได้สงูสดุ 999 ภาพ

หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําท่ีมีคําสัง่พิมพ์ท่ีสร้างด้วยกล้องอ่ืนไว้แล้ว คณุจําเป็น
จะต้องลบคําสัง่ออกก่อนท่ีจะสร้างคําสัง่พิมพ์ตามรายละเอียดท่ีอธิบายข้างต้น
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เมนเูลน่

พมิพ์ภาพ instax

การพิมพ์รูปภาพไปยงัเคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์

เสริม อนัดบัแรก ให้เลือก D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax แล้ว

ป้อนช่ือเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE (SSID) และรหสัผา่น จากนัน้ทําตามขัน้

ตอนด้านลา่ง

1 เปิดเคร่ืองพิมพ์
2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ 

instax กล้องจะเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์
FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

N การพิมพ์ทีละภาพจากการถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ ให้แสดงทีละภาพ
ก่อนเลือก พมิพ์ภาพ instax

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ในการแสดงรูปภาพ

ท่ีคณุต้องการจะพิมพ์ จากนัน้กด MENU/OK 
รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์และการ

พิมพ์จะเร่ิมขึน้

100-0020

instax-12345678

N รูปภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้

พืน้ท่ีท่ีพิมพ์จะเลก็กวา่พืน้ท่ีท่ีมองเหน็ในหน้าจอ LCD
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เมนเูลน่

อัตราส่วนภาพ

เลือกวิธีท่ีอปุกรณ์ความละเอียดสงู (HD) แสดงภาพด้วยอตัราสว่นภาพ 3 : 2 

(ตวัเลือกนีส้ามารถใช้ได้เฉพาะเม่ือเช่ือมตอ่กบัสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพ่ือ

แสดงภาพเพ่ือให้เตม็หน้าจอด้วยการครอบตดัสว่นบนและลา่งของภาพออก 

3 : 2 เพ่ือแสดงภาพทัง้หมดด้วยแถบสีดําด้านใดด้านหนึง่

ตวัเลือกตวัเลือก

16 : 916 : 9 3 : 23 : 2

จอแสดงผล
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เมนูตัง้ค่า
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 D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน
ปรับการตัง้คา่กล้องเบือ้งต้น

การเข้าถงึการตัง้คา่กล้องเบือ้งต้น ให้กด MENU/OK 

เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าผู้ใช้งาน
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ตัง้คา่ผู้ใช้งาน

ฟอร์แมท

การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา:

1 เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ด

หนว่ยความจํา ให้ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด 
MENU/OK การออกโดยไมฟ่อร์แมทการ์ด

หนว่ยความจํา ให้เลือก ยกเลิก หรือกด 

DISP/BACK

O ข้อมลูทัง้หมด รวมถงึภาพท่ีมีการป้องกนั จะถกูลบจากการ์ดหนว่ยความจํา 
โปรดคดัลอกไฟล์ท่ีสําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน

ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีในระหวา่งการฟอร์แมท

N นอกจากนีย้งัสามารถแสดงเมนฟูอร์แมทได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหลงัขณะท่ีกดค้างไว้ท่ีปุ่ ม b

OK?
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วันที่/เวลา

การตัง้คา่นาฬิกาของกล้อง:

1 เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > วันที่/เวลา ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือไฮไลท์ปี เดือน วนั 

ชัว่โมง หรือนาที และกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ หากต้องการเปลี่ยน

ลําดบัของการแสดงปี เดือน และวนั ให้ไฮไลท์รูปแบบวนัท่ีแล้วกดไม้

โฟกสัขึน้หรือลง

3 กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกา
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ตัง้คา่ผู้ใช้งาน

เวลาต่าง

สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากโซนเวลาท่ีบ้านของคณุเป็นเวลาในท้องถ่ินท่ี

คณุเดนิทางไป หากต้องการระบคุวามแตกตา่งระหวา่ง เวลาในท้องถ่ินและโซน

เวลาท่ีบ้านของคณุ:

1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เลือกความแตกตา่งของเวลาระหวา่งเวลาในท้อง

ถ่ินและโซนเวลาในประเทศของคณุ กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่สมบรูณ์

การตัง้คา่นาฬิกากล้องตามเวลาท้องถ่ิน ให้ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด 
MENU/OK การตัง้คา่นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคณุ ให้เลือก 

h HOME หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏเป็นสีเหลืองประมาณ

สามวินาทีเม่ือเปิดกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก

g LOCAL h HOME
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a 

เลือกภาษา

ตัง้ค่าเมนูของฉัน

แก้ไขรายการท่ีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซึง่เป็นเมนตูวัเลือกท่ีใช้บอ่ยแบบ

กําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

1 ไฮไลท์ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ตัง้ค่าเมนู

ของฉัน ในแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วกด 

MENU/OK เพ่ือแสดงตวัเลือกท่ีด้านขวา
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ตัง้คา่ผู้ใช้งาน

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ 

เพิ่มไอเทม็ แล้วกด MENU/OK ตวัเลือกท่ี

สามารถเพ่ิมไปยงั “เมนขูองฉนั” จะไฮไลท์

เป็นสีนํา้เงิน

 RAW

N รายการปัจจบุนัใน “เมนขูองฉนั” จะแสดงด้วยเคร่ืองหมายถกู

3 ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเพ่ิมไป

ยงั “เมนขูองฉนั”

1

4 กด MENU/OK เพ่ือกลบัไปยงัจอแสดงผลแก้ไข

5 ทําซํา้ขัน้ตอน 3 และ 4 จนกวา่เพ่ิมรายการทัง้หมดท่ีต้องการแล้ว

N ”เมนขูองฉนั” สามารถประกอบด้วยรายการสงูสดุ 16 รายการ

การแก้ไข “เมนูของฉัน”
การจดัเรียงใหมห่รือลบรายการ ให้เลือก จดัระดบัไอเทม็ หรือ ลบไอเทม็ ในขัน้ตอน 1
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ทาํความสะอาดเซน็เซอร์

ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง

• ตกลง: ทําความสะอาดเซน็เซอร์ทนัที

• เม่ือเปิดสวติช์: การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะดําเนินการเม่ือเปิดกล้อง

• เม่ือปิดสวติช์: การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะทํางานเม่ือปิดกล้อง (อยา่งไร

ก็ตาม การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะไมทํ่างานหากปิดกล้องในโหมดเลน่)

N ฝุ่ นท่ีไมส่ามารถขจดัออกโดยใช้การทําความสะอาดเซน็เซอร์สามารถใช้มือเอา
ออกได้
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ตัง้คา่ผู้ใช้งาน

รีเซต็

ตวัเลือกรีเซต็การถ่ายรูปหรือเมนกูารตัง้คา่เพ่ือใช้คา่เร่ิมต้น

1 ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

รีเซต็เมนูถ่ายภาพ
รีเซต็การตัง้คา่เมนถู่ายรูปทัง้หมดให้กลบัไปเป็นคา่เร่ิมต้น 
ยกเว้นสมดลุย์สีขาวและรายการการตัง้คา่แบบกําหนด
เองท่ีสร้างโดยใช้ แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

รีเซต็ตัง้ค่า
รีเซต็การตัง้คา่ของเมนตูัง้คา่ทัง้หมดให้กลบัไปเป็นคา่เร่ิม
ต้น ยกเว้น วันที่/เวลา, เวลาต่าง และ ตัง้การเช่ือมต่อ

2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
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 D ตัง้ค่าเสียง

ทําการเปลี่ยนแปลงไปยงัเสียงของกล้อง

การเข้าถงึการตัง้คา่เสียง ให้กด MENU/OK เลือก

แทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าเสียง
AF

ระดบัเสียงเตอืน AF

เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัเม่ือกล้องโฟกสั สามารถปิดเสียงเตือน

ได้โดยการเลือก e ปิด

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) e ปิด (ปิดเสียง)
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ตัง้คา่เสียง

ระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลา

เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัเม่ือการตัง้เวลาถ่ายทํางาน สามารถปิด

เสียงเตือนได้โดยการเลือก e ปิด

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) e ปิด (ปิดเสียง)

ระดบัเสียง

ปรับระดบัเสียงเม่ือใช้งานการควบคมุกล้อง เลือก e ปิด เพ่ือปิดใช้งานเสียง

การควบคมุ

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) e ปิด (ปิดเสียง)
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เสียงชัตเตอร์

ปรับระดบัเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ เลือก e ปิด เพ่ือปิดใช้งาน

เสียงชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) e ปิด (ปิดเสียง)

เลือกเสียง

เลือกเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

ตวัเลือกตวัเลือก

i เสียง 1 j เสียง 2 k เสียง 3
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ตัง้คา่เสียง

ปรับเสียง

ปรับระดบัเสียงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์ เลือกระดบัจาก 10 ตวัเลือกระหวา่ง 

10 (สงู) และ 1 (ต่ํา) หรือเลือก 0 เพ่ือปิดเสียงขณะเลน่ภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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 D ตัง้ค่าหน้าจอ

ทําการเปลี่ยนแปลงไปยงัการตัง้คา่จอแสดงผล

การเข้าถงึการตัง้คา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือก

แทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น
EVF

EVF
LCD

LCDLCD

 ความสว่าง EVF

ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ เลือก ตัง้ค่าเอง 

เพ่ือเลือกจาก 13 ตวัเลือก ตัง้แต ่+5 (สวา่ง) ถงึ –7 (มืด) หรือเลือก ออโต้ 
สําหรับการปรับความสวา่งอตัโนมตัิ

ตวัเลือกตวัเลือก

ตัง้ค่าเอง ออโต้
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ตัง้คา่หน้าจอ

 สี EVF

ปรับระดบัสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกจาก 11 ตวั

เลือก ระหวา่ง +5 และ –5

ตวัเลือกตวัเลือก

+5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5

ความสว่าง LCD

ปรับความสวา่งจอภาพ เลือกจาก 11 ตวัเลือก ระหวา่ง +5 และ –5

ตวัเลือกตวัเลือก

+5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5
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สี LCD

ปรับระดบัสีจอภาพ เลือกจาก 11 ตวัเลือก ระหวา่ง +5 และ –5

ตวัเลือกตวัเลือก

+5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5

 แสดงภาพ

เลือกระยะเวลาท่ีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว สีอาจแตกตา่งจากภาพจริง

เลก็น้อย และอาจมองเหน็รอยจดุ “สญัญาณรบกวน” ท่ีความไวสงู

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ต่อเน่ือง
ภาพจะแสดงจนกวา่กดปุ่ ม MENU/OK หรือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ 
การซมูเข้าท่ีจดุโฟกสัท่ีทํางาน ให้กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ด้านหลงั กดอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู

1.5 วิ
ภาพจะแสดงตามเวลาท่ีเลือกหรือจนกวา่กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

0.5 วิ

ปิด ภาพจะไมป่รากฏหลงัจากถ่ายรูป
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ตัง้คา่หน้าจอ

แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ

เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD หมนุตรงกบัแนวของ

กล้องหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

 ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล

เลือก ดตูวัอย่าง EXP/WB เพ่ือเปิดใช้งานการรับแสงและดตูวัอยา่งสมดลุย์สี

ขาวในโหมดแมนวลรับแสง หรือเลือก ดตูวัอย่าง WB เพ่ือดตูวัอยา่งเฉพาะสม
ดลุย์สีขาว (แนะนําให้ใช้ ดตูวัอย่าง WB ในสถานการณ์ท่ีการรับแสงและสม

ดลุย์สีขาวมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลงขณะถ่ายภาพ ซึง่อาจเป็นได้ในกรณีท่ี

คณุใช้แฟลชกบัไฟหลอดไส้) เลือก ปิด เม่ือใช้แฟลช หรือในโอกาสอ่ืนท่ีการรับ
แสงอาจเปลี่ยนเม่ือถ่ายภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

ดตูวัอย่าง EXP/WB ดตูวัอย่าง WB ปิด
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 เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ

เลือก เปิด เพ่ือดตูวัอยา่งเอฟเฟ็คของการจําลองฟิล์ม สมดลุย์สีขาว และการ

ตัง้คา่อ่ืนๆ ในจอภาพ เลือก ปิด เพ่ือสร้างเงาในฉากท่ีมีคอนทราสต์ต่ํา พืน้หลงั

สวา่ง และวตัถอ่ืุนๆ ท่ีมองเหน็ยากให้มองเหน็ได้มากขึน้

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N หากเลือก ปิด จะมองไมเ่หน็เอฟเฟ็คของการตัง้คา่กล้องในจอภาพ และสีและ
โทนสีจะแตกตา่งออกไปจากภาพจริง อยา่งไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพ่ือแส
ดงเอฟเฟ็คของตวักรองขัน้สงูและของการตัง้คา่โมโนโครมและซีเปีย
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ตัง้คา่หน้าจอ

 ตารางกรอบ

เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป

ตวัเลือกตวัเลือก

FF GRID 9 GRID 9 GG GRID 24 GRID 24 HH เฟรมภาพ HD เฟรมภาพ HD

จอแสดงผล

P P P

สําหรบัการจดัองค์ประกอบ 
“กฎสามส่วน”

ตารางหกส่วนสี่ เฟรมภาพ HD ในกรอบที่
แสดงโดยเสน้ดา้นบนและล่าง

ของจอแสดงผล

N ตารางกรอบภาพจะไมแ่สดงท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น แตส่ามารถแสดงโดยใช้ 

D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดง ค่าที่ตัง้ไว้ (P 221)
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 หมุนภาพที่แสดง

เลือก เปิด เพ่ือหมนุ “ความสงู” ภาพ (แนวตัง้-แนวนอน) ระหวา่งท่ีเลน่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

 หน่วยของระยะโฟกัส

เลือกหนว่ยท่ีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เมตร ฟุต
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ตัง้คา่หน้าจอ

 แสดง ค่าที่ตัง้ไว้

เลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน

1 ในโหมดถ่ายรูป ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 กด MENU/OK แล้วเลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ 

ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

3 ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก
รายการรายการ ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

ตารางกรอบ w

ELECTRONIC LEVEL w

เฟรมโฟกสั R

แสดงระยะ AF w

แสดงระยะ MF R

ฮิสโตแกรม w

ไลฟ์วิวไฮไลต์อเลร์ิท w

โหมดถ่ายภาพ R

รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO R

ข้อมลูท่ีพืน้หลงั R

Expo. Comp (เลข) w

Expo. Comp (ระดบั) R

โหมดโฟกสั R

วดัแสง R

รายการรายการ ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

ชนิดชตัเตอร์ R

แฟลช R

โหมดตอ่เน่ือง R

โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว R

โหมดหน้าจอสมัผสั R

สมดลุย์สีขาว R

จําลองฟิล์ม R

ชว่งไดนามิก R

จํานวนภาพท่ีเหลือ R

ขนาดภาพ/คณุภาพ R

โหมดมฟูว่ี & เวลา บนัทกึ R

คําสัง่ย้ายภาพ R

ระดบัแบตเตอร่ี R

เส้นกรอบการจดัเฟรม w
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ตัง้คา่หน้าจอ

4 กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

5 กด DISP/BACK ตามต้องการเพ่ือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผล

การถ่ายภาพ

N สญัลกัษณ์บางอยา่งจะไมแ่สดงในทกุโหมด
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 D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล

เข้าถงึตวัเลือกสําหรับการควบคมุกล้อง

การเข้าถงึตวัเลือกการควบคมุ ให้กด MENU/OK 

เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าปุ่ม/

ไดอัล
AF
AE

S.S.
ISO

ตัง้ค่าตวัปรับโฟกัส

เลือกฟังก์ชนัท่ีใช้งานด้วยไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ล็อก (ปิด) ไมส่ามารถใช้ไม้โฟกสัระหวา่งการถ่ายภาพ

เล่ือน n 
เพื่อปลดล็อค

กดไม้เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสัและเอียงไม้เพ่ือเลือกจดุโฟกสั

เปิด เอียงไม้เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสัและเลือกจดุโฟกสั
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 แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน

เลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่น

1 เลือก D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน ในแทบ็ 

D (จดัเตรียม)

2 เมนดูว่นในปัจจบุนัจะแสดงขึน้; ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไฮไลท์รายการท่ี

คณุต้องการจะเปลี่ยนแล้วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี ้แล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัตําแหนง่

ท่ีเลือก
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิล์ม *

• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี *
• ชว่งไดนามิก *

• สมดลุย์สีขาว *

• โทนสวา่ง *

• โทนมืด *

• สี *
• ความคมชดั *

• ลดสญัญาณรบกวน *

• เลือกตัง้คา่เอง *

• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา
• ระบบชว่ย MF

• โหมดหน้าจอสมัผสั
• ตัง้เวลาถ่าย
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• ความไวแสง
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมฟูว่ี
• ปรับระดบัไมค์
• ความสวา่ง EVF/LCD

• สี EVF/LCD

• ไมมี่
* จดัเก็บในรายการตัง้คา่แบบกําหนดเอง
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

N เลือก ไม่มี เพ่ือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก เม่ือเลือก เลือก
ตัง้ค่าเอง การตัง้คา่ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย BASE

4 ไฮไลท์รายการท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัตําแหนง่ท่ี

เลือก

N สามารถเข้าถงึเมนดูว่นในโหมดถ่ายภาพได้เชน่กนัโดยการกดปุ่ ม Q ค้างไว้
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ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)

เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานด้วยปุ่ มฟังก์ชนั

1 เลือก D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 ไฮไลท์การควบคมุท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี ้แล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัการ

ควบคมุท่ีเลือก
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• ชว่งไดนามิก
• สมดลุย์สีขาว
• เลือกตัง้คา่เอง
• โฟกสัแบบพืน้ท่ี
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา

• ตัง้เวลาถ่าย
• ตัง้คา่ถ่ายคร่อม AE

• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• ความไวแสง
• การสื่อสารไร้สาย

• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• การปรับระดบัไมโครโฟน
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/
สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล

• เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ
• ฮิสโตแกรม
• ลอ็ก AE เทา่นัน้

• ลอ็ก AF เทา่นัน้

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ตัง้คา่รูรับแสง
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการกําหนดปุ่ มฟังก์ชนัได้โดยการกดปุ่ ม 

DISP/BACK ค้างไว้

ล็อก AE เท่านัน้, ล็อก AF เท่านัน้, ล็อก AE/AF และ เปิด AF จะกําหนดให้
กบัปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัไมไ่ด้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)

เปิด AF

หากเลือก เปิด AF แล้ว คณุสามารถกดแป้นควบคมุแทนการกดปุ่ มชตัเตอร์

ลงคร่ึงหนึง่ได้

ตวัอย่างเงาแฟลช

หากเลือก ตวัอย่างเงาแฟลช เม่ือตอ่เข้ากบัชดุแฟลชเสริมภายนอก คณุ

สามารถกดแป้นควบคมุเพ่ือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและท่ีมี

ลกัษณะคล้ายกนั (ตวัอยา่งเงาแฟลช)

ล็อก TTL

หากเลือก ล็อก TTL คณุสามารถกดแป้นควบคมุเพ่ือลอ็กการยิงแฟลชตามตวั
เลือกท่ีเลือกสําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 166)



228

8

ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง

เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

Y F X S.S.
แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าควบคมุรูรับแสง แป้นหมนุเลือกคํา
สัง่ด้านหลงัควบคมุความเร็วชตัเตอร์

Y S.S. X F
แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าควบคมุความเร็วชตัเตอร์ แป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหลงัควบคมุรูรับแสง

การดาํเนินการ o S.S.

เลือก ปิด เพ่ือปิดใช้การปรับละเอียดความเร็วชตัเตอร์โดยใช้แป้นหมนุเลือก

คําสัง่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

ตัง้ค่าปุ่มหมุนคาํส่ัง ISO

เลือก เปิด เพ่ืออนญุาตให้สามารถปรับความไวแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคํา

สัง่ด้านหน้า

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N ความไวแสงท่ีเลือกด้วยแป้นหมนุเลือกคําสัง่จะปรากฏในการตัง้คา่ท่ีเลือกไว้
สําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ความไวแสง

AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์

เลือกวา่กล้องโฟกสัหรือไมเ่ม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF-S
• เปิด: ลอ็คโฟกสัเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• ปิด: โฟกสัไมทํ่างานเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

AF-C
• เปิด: กล้องจะโฟกสัขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• ปิด: โฟกสัไมทํ่างานเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
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AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

หากเลือก เปิด การรับแสงจะลอ็กเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF-S/MF
• เปิด: ลอ็คการรับแสงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• ปิด: ไมล่อ็คการรับแสงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

AF-C
• เปิด: ลอ็คการรับแสงขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• ปิด: ไมล่อ็คการรับแสงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

N เลือก ปิด เพ่ือให้กล้องปรับการรับแสงก่อนถ่ายรูปแตล่ะครัง้ในโหมดถ่ายภาพ
ตอ่เน่ืองเป็นชดุ

 ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์

เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้การกดชตัเตอร์เม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด

เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบไว้ใน

กล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด
เม่ือไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา สามารถกดชตัเตอร์เพ่ือทดสอบการ
ทํางานของกล้อง และแสดงเมนถู่ายรูปและเมนกูารตัง้คา่ได้

ปิด
ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งานหากไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา เพ่ือป้องกนัภาพ
สญูหายโดยไมต่ัง้ใจขณะถ่ายภาพโดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจํา

วงแหวนโฟกัส

เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ิมระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

X ตามเขม็นาฬิกา Y ทวนเขม็นาฬิกา
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 AE/AF-LOCK

หากเลือก กดค้างAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรือโฟกสัจะลอ็กขณะท่ีกด

ปุ่ ม AE-L หรือ AF-L หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรือ

โฟกสัจะลอ็กขณะท่ีกดปุ่ ม AE-L หรือ AF-L และจะยงัคงลอ็กอยูจ่นกวา่กดปุ่ ม

ซํา้อีกครัง้

ตวัเลือกตวัเลือก

กดค้างAE/AF LOCK กดสลับAE/AF LOCK

 ตัง้ค่ารูรับแสง

เลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงเม่ือใช้เลนส์ท่ีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้+

o ตัง้เอง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง หมนุเลยรูรับ
แสงต่ําสดุเพ่ือเลือก A (ออโต้)

ออโต้
รูรับแสงจะถกูเลือกโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานในโหมดการรับแสง 

P (โปรแกรม AE) หรือ S (เน้นชตัเตอร์ AE)

ตัง้ค่าเอง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง กล้องจะทํางาน
ในโหมดการรับแสง A (เน้นรูรับแสง AE) หรือ M (ตัง้คา่เอง)
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

 ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการควบคมุหน้าจอสมัผสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส

• เปิด: เปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั; หน้าจอ LCD จะ
ทําหน้าท่ีเป็นเหมือนหน้าจอสมัผสั

• ปิด: ปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั; ไมส่ามารถใช้หน้า
จอ LCD เป็นหน้าจอสมัผสั

ตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVF

เลือกพืน้ท่ีของหน้าจอ LCD (ทัง้หมด, ขวา หรือ ซ้าย) ท่ี
ใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสัในขณะท่ีชอ่งมองภาพ
ทํางานอยู ่หรือเลือก ปิด เพ่ือปิดใช้งานการควบคมุแบบ
สมัผสัในขณะท่ีใช้งานชอ่งมองภาพ
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 D การจดัการพลังงาน

ปรับการตัง้คา่จดัการใช้พลงังาน

การเข้าถงึการตัง้คา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือก

แทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก จดัการใช้พลัง

งานน

 ตัง้ปิดเอง

เลือกวา่จะใช้เวลานานเทา่ใดก่อนกล้องปิดการทํางานอตัโนมตัเิม่ือไมมี่การ

ดําเนินการใดๆ เวลาสัน้ลงจะชว่ยเพ่ิมอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี ถ้าเลือก 
ปิด ผู้ใช้จะต้องปิดกล้องด้วยตนเอง

ตวัเลือกตวัเลือก

5 นาที 2 นาที 1 นาที 30 วิ 15 วิ ปิด
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การจดัการพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ปรับการตัง้คา่จดัการใช้พลงังาน

ตวัเลือกตวัเลือก
ประสิทธิภาพออโต้ประสิทธิภาพออโต้
โฟกัส (ความเร็ว)โฟกัส (ความเร็ว)

คุณภาพจอแสดงผล คุณภาพจอแสดงผล 
LCD/EVFLCD/EVF

ความทนทานความทนทาน
แบตเตอร่ีแบตเตอร่ี

ชัน้ยอด เร็ว สงูมาก ต่ํา

มาตรฐาน ปกติ สงู ปกติ

N เม่ือเลือก มาตรฐาน อตัราเฟรมจะลดลงเม่ือไมมี่การดําเนินการ การใช้งานสว่น
ควบคมุกล้องจะทําให้อตัราเฟรมกลบัสูป่กติ
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 D ตัง้ค่าบนัทกึข้อมูล

ทําการเปลี่ยนแปลงไปยงัการตัง้คา่จดัการไฟล์

การเข้าถงึการตัง้คา่จดัการไฟล์ ให้กด MENU/OK 

เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก เกบ็ข้อมูล

ตัง้ค่า
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ตัง้คา่บนัทกึข้อมลู

ลาํดบัภาพ

ภาพใหมจ่ะถกูบนัทกึเป็นไฟล์ภาพท่ีตัง้ช่ือโดยใช้

หมายเลขไฟล์สี่หลกั ซึง่กําหนดโดยใช้หมายเลขไฟล์

ลา่สดุบวกหนึง่ หมายเลขไฟล์จะปรากฏในระหวา่ง

การเลน่ดงัภาพประกอบ ลาํดบัภาพ ใช้ควบคมุวา่

จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เป็น 0001 หรือไม ่เม่ือ

มีการเสียบการ์ดหนว่ยความจําใหมห่รือมีการฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําใน

ปัจจบุนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

นับต่อ
การกําหนดตวัเลขจะเรียงตอ่จากหมายเลขไฟล์ลา่สดุท่ีใช้หรือ
หมายเลขไฟล์แรกท่ีใช้ได้ วิธีใดก็ได้ท่ีมีตวัเลขสงูกวา่ เลือกตวัเลือกนี ้
เพ่ือลดจํานวนภาพท่ีมีช่ือไฟล์ซํา้กนั

เร่ิมใหม่
การกําหนดตวัเลขจะถกูรีเซต็เป็น 0001 หลงัจากฟอร์แมทหรือเม่ือ
เสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม่

N ถ้าหมายเลขเฟรมถงึ 999-9999 ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ย
ความจําหลงัจากถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ท่ีคณุต้องการเก็บไปยงัคอมพิวเตอร์

การเลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > รีเซต็ จะตัง้คา่ ลาํดบัภาพ เป็น นับต่อ แตจ่ะ

ไมรี่เซต็หมายเลขไฟล์

หมายเลขเฟรมสําหรับภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนอาจแตกตา่งกนั

หมายเลขเฟรม

หมายเลข
ไดเรกทอรี

หมายเลข
ไฟล์
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บนัทกึภาพต้นฉบบั

เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีไมไ่ด้ประมวลผลของภาพท่ีถ่ายโดยใช้ 

ลบตาแดง

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

แก้ไขช่ือไฟล์

เปลี่ยนคําเสริมหน้าช่ือไฟล์ ภาพ sRGB ใช้คําเสริมหน้าสี่ตวัอกัษร (คา่เร่ิมต้น 

“DSCF”) ภาพ Adobe RGB ใช้คําเสริมหน้าสามตวัอกัษร (”DSF”) นําหน้า
ด้วยขีดเส้นใต้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํเสริมหน้าช่ือเร่ิมต้นคาํเสริมหน้าช่ือเร่ิมต้น ช่ือไฟล์ตวัอย่างช่ือไฟล์ตวัอย่าง

sRGB DSCF ABCD0001

AdobeRGB _DSF _ABC0001
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ตัง้คา่บนัทกึข้อมลู

ข้อมูลลิขสิทธ์ิ

สามารถเพ่ิมข้อมลูลขิสทิธ์ิในรูปแบบของ Exif ให้กบัภาพท่ีถ่ายใหม ่การ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูลขิสทิธ์ิจะสะท้อนเฉพาะบนภาพท่ีถ่ายหลงัจากท่ีทําการ

เปลี่ยนแปลงเทา่นัน้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงข้อมูลลิขสิทธ์ิ ดขู้อมลูลขิสทิธ์ิปัจจบุนั

ป้อนข้อมูลของผู้สร้าง ป้อนช่ือผู้สร้าง

ป้อนข้อมูลลิขสิทธ์ิ ป้อนช่ือผู้ ถือลขิสทิธ์ิ

ลบข้อมูลลิขสิทธ์ิ
ลบข้อมลูลขิสทิธ์ิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะใช้กบัภาพท่ี
ถ่ายหลงัจากเลือกตวัเลือกแล้วเทา่นัน้; จะไมมี่ผลกระทบตอ่
ข้อมลูลขิสทิธ์ิท่ีบนัทกึไว้กบัภาพท่ีมีอยูแ่ล้ว
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 D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์อ่ืน

การเข้าถงึการตัง้คา่เช่ือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือก

แทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้การเช่ือมต่อ

N สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่ไร้สาย โปรดเย่ียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

 Bluetooth
PC
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ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

การตัง้ค่า Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่

หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ 
ให้เลือกตวัเลือกนี ้จากนัน้เปิดใช้ FUJIFILM 
Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่ สิน้สดุการจบัคู่

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์
ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิดกล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ

• เปิด: ทําเคร่ืองหมายรูปถ่ายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป

• ปิด: รูปถ่ายจะไมมี่เคร่ืองหมายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่าย
รูป แตจ่ะสามารถเลือกภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดได้
โดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังย้ายภาพ ในเมนเูลน่ได้

N ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

ของคณุก่อนจบัคูอ่ปุกรณ์กบักล้องของคณุหรืออพัโหลดรูปภาพ

เม่ือเลือก เปิด สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิ
กล้องจะเร่ิมต้นอพัโหลดภาพไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้หลงัจากท่ีคณุออกไปยงัการ

เลน่หรือปิดกล้องได้ไมน่าน
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ตัง้ค่าจดัเกบ็ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง LAN ไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าจดัเกบ็ PC

เลือกวิธีท่ีใช้สําหรับการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผา่น LAN 
ไร้สาย

• ตัง้ค่าอย่างง่าย: เช่ือมตอ่โดยใช้ WPS

• ตัง้ค่าแมนนวล: เลือกเครือขา่ยจากรายการ 
(เลือกจากรายการ) หรือใสช่ื่อเอง (ใส่ SSID)

ลบการลงทะเบยีน PC ลบปลายทางท่ีเลือก

ข้อมูลต่อครัง้ก่อน ดคูอมพิวเตอร์ท่ีเพ่ิงเช่ือมตอ่กบักล้อง

ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ี

เป็นอปุกรณ์เสริม

ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดช่ืูอเคร่ืองพิมพ์ (SSID) ได้ท่ีใต้เคร่ืองพิมพ์ รหสัผา่นเร่ิม
ต้นคือ “1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอ่ืนเพ่ือพิมพ์จาก
สมาร์ทโฟนแล้ว ให้ป้อนรหสัผา่นนัน้แทน
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ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

ตัง้ค่าทั่วไป

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ช่ือ
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะ
กําหนดช่ือท่ีไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น)

ย่อขนาดภาพ 
H

เลือก เปิด (การตัง้คา่เร่ิมต้น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่) 
เพ่ือยอ่ขนาดภาพไปยงั H สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน ปิด 
เพ่ืออพัโหลดภาพท่ีขนาดต้นฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคดัลอก
การอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน โดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่ภาพต้นฉบบั

ใส่พกัิด
เลือกวา่จะฝังข้อมลูท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนลงในภาพภาพเม่ือ
ถ่ายหรือไม่

ข้อมูลตาํแหน่ง แสดงข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดครัง้ลา่สดุจากสมาร์ทโฟน
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ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

ข้อมูล

ดท่ีูอยู ่MAC และ Bluetooth ของกล้อง

รีเซต็การตัง้ค่าไวเลส

เรียกคืนการตัง้คา่ไร้สายไปยงัคา่เร่ิมต้น
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ทางลัด
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ตวัเลือกทางลัด

กําหนดการควบคมุกล้องด้วยตนเองให้เหมาะกบัรูปแบบหรือ

สถานการณ์ของคณุ

สามารถเพ่ิมตวัเลือกท่ีใช้บอ่ยลงในเมน ูQ หรือเมน ู“my” แบบกําหนดเอง หรือ

กําหนดไปยงัปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั) สําหรับการเข้าถงึโดยตรง:

• เมนู Q (P 247): เมน ูQ จะแสดงขึน้โดยการกดปุ่ ม Q ใช้เมน ูQ เพ่ือดหูรือ

เปลี่ยนตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับรายการเมนท่ีูใช้บอ่ย

• ”เมนูของฉัน” (P 256): เพ่ิมตวัเลือกท่ีใช้บอ่ยไปยงัเมนแูบบกําหนดเอง 

ซึง่สามารถดไูด้โดยการกด MENU/OK แล้วเลือกแทบ็ E (”เมนขูองฉนั”)

• ปุ่มฟังก์ชัน (P 252): ใช้ปุ่ มฟังก์ชนัเพ่ือเข้าถงึโดยตรงไปยงัคณุสมบตัิ

ท่ีเลือก



247

9

ปุ่ม Q (เมนูด่วน)

กด Q เพ่ือเข้าถงึตวัเลือกท่ีเลือกอยา่งรวดเร็ว

จอแสดงผลเมนูด่วน

ในการตัง้คา่เร่ิมต้น เมนดูว่นจะมีรายการตอ่ไปนี:้

BASE

A เลือกตัง้ค่าเอง
B ความไวแสง
C ช่วงไดนามกิ
D สมดุลย์สีขาว
E ลดสัญญาณรบกวน

F ขนาดภาพ
G คุณภาพของภาพ

H จาํลองฟิล์ม

I โทนสว่าง
J โทนมืด
K สี
L ความคมชัด
M ตัง้เวลาถ่าย
N ออโต้โฟกัส
O การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช
P ความสว่าง EVF/LCD
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เมนดูว่นแสดงตวัเลือกท่ีเลือกลา่สดุสําหรับรายการ B–P ซึง่สามารถ

เปลี่ยนตามท่ีอธิบายในหน้า 250

เลือกตัง้ค่าเอง
รายการ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > เลือกตัง้ค่าเอง (รายการ A) แสดงรายการตัง้คา่
แบบกําหนดเองปัจจบุนั:

• q: ไมมี่รายการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีเลือก

• t–u: เลือกรายการเพ่ือดกูารตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้โดยใช้ตวัเลือก 

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

• r–s: รายการตัง้คา่แบบกําหนดเองปัจจบุนั
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ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)

การดแูละแก้ไขการตัง้ค่า

1 กด Q เพ่ือแสดงเมนดูว่นขณะท่ีถ่ายรูป

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไฮไลท์รายการแล้ว

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเปลี่ยน
BASE

N ไมไ่ด้บนัทกึการแก้ไขไปยงัรายการตัง้คา่
ปัจจบุนั การตัง้คา่ท่ีแตกตา่งจากรายการตัง้
คา่ปัจจบุนั (t–u) จะแสดงเป็นสีแดง

3 กด Q เพ่ือออกเม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์
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การแก้ไขเมนูด่วน

การเลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่น:

1 กดปุ่ ม Q ค้างไว้ระหวา่งการถ่ายภาพ

2 เมนดูว่นในปัจจบุนัจะแสดงขึน้; ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไฮไลท์รายการท่ี

คณุต้องการจะเปลี่ยนแล้วกด MENU/OK
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ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี ้แล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัตําแหนง่

ท่ีเลือก
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิล์ม *

• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี *
• ชว่งไดนามิก *

• สมดลุย์สีขาว *

• โทนสวา่ง *

• โทนมืด *

• สี *
• ความคมชดั *

• ลดสญัญาณรบกวน *

• เลือกตัง้คา่เอง *

• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา
• ระบบชว่ย MF

• โหมดหน้าจอสมัผสั
• ตัง้เวลาถ่าย
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• ความไวแสง
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมฟูว่ี
• ปรับระดบัไมค์
• ความสวา่ง EVF/LCD

• สี EVF/LCD

• ไมมี่
* จดัเก็บในรายการตัง้คา่แบบกําหนดเอง

N เลือก ไม่มี เพ่ือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก เม่ือเลือก 
เลือกตัง้ค่าเอง การตัง้คา่ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย BASE

N สามารถแก้ไขเมนดูว่นโดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน
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ปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)

สามารถเลือกการทํางานของแตล่ะปุ่ มฟังก์ชนัได้โดยการกดค้างไว้ท่ี

ปุ่ ม

N ฟังก์ชนัท่ีกําหนดให้กบั T-Fn1 ถงึ T-Fn4 จะสามารถเข้าใช้งานได้โดยการตวดั
หน้าจอ

การกําหนดคา่เร่ิมต้นมีดงันี:้

ปุ่ม Fn1ปุ่ม Fn1

วดัแสง

T-Fn2 (ตวัดนิว้ไปทางซ้าย)T-Fn2 (ตวัดนิว้ไปทางซ้าย)

จําลองฟิล์ม

T-Fn1 (ตวัดนิว้ขึน้บน)T-Fn1 (ตวัดนิว้ขึน้บน)

ออโตโ้ฟกสั

T-Fn3 (ตวัดนิว้ไปทางขวา)T-Fn3 (ตวัดนิว้ไปทางขวา)

สมดลุย์สีขาว
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ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั)

T-Fn4 (ตวัดนิว้ลง)T-Fn4 (ตวัดนิว้ลง)

ความไวแสง

ปุ่ม AF-Lปุ่ม AF-L

การล็อกโฟกสั

ปุ่ม AE-Lปุ่ม AE-L

ล็อกการรบัแสง

ตรงกลางแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลังตรงกลางแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

เช็คโฟกสั
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การกาํหนดหน้าที่ไปยังปุ่มฟังก์ชัน

การกําหนดหน้าท่ีไปยงัปุ่ มตา่งๆ:

1 กดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้จนกระทัง่เมนกูาร

เลือกปุ่ มแสดงขึน้

2 ไฮไลท์ปุ่ มและกด MENU/OK

3 ไฮไลท์หน้าท่ีท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดหน้าท่ีไปยงัปุ่ มท่ี

เลือก เลือกจาก:
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• ชว่งไดนามิก
• สมดลุย์สีขาว
• เลือกตัง้คา่เอง
• โฟกสัแบบพืน้ท่ี
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C
• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา
• ตัง้เวลาถ่าย
• ตัง้คา่ถ่ายคร่อม AE
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• ความไวแสง

• การสื่อสารไร้สาย
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ลอ็ก TTL
• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• การปรับระดบัไมโครโฟน
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/
สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล

• เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ
• ฮิสโตแกรม
• ลอ็ก AE เทา่นัน้
• ลอ็ก AF เทา่นัน้
• ลอ็ก AE/AF
• เปิด AF
• ตัง้คา่รูรับแสง
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)
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ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั)

N นอกจากนีย้งัสามารถเลือก การกําหนดปุ่ ม โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > 
ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)

ล็อก AE เท่านัน้, ล็อก AF เท่านัน้, ล็อก AE/AF และ เปิด AF จะกําหนดให้
กบัปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัไมไ่ด้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)

เปิด AF

หากเลือก เปิด AF แล้ว คณุสามารถกดแป้นควบคมุแทนการกดปุ่ มชตัเตอร์

ลงคร่ึงหนึง่ได้

ตวัอย่างเงาแฟลช

หากเลือก ตวัอย่างเงาแฟลช เม่ือตอ่เข้ากบัชดุแฟลชเสริมภายนอก คณุ

สามารถกดแป้นควบคมุเพ่ือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและท่ีมี

ลกัษณะคล้ายกนั (ตวัอยา่งเงาแฟลช)

ล็อก TTL

หากเลือก ล็อก TTL คณุสามารถกดแป้นควบคมุเพ่ือลอ็กการยิงแฟลชตามตวั
เลือกท่ีเลือกสําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 166)
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 E เมนูของฉัน

เข้าถงึเมนตูวัเลือกท่ีใช้บอ่ยท่ีเป็นสว่นตวั

การแสดง “เมนขูองฉนั” ให้กด MENU/OK 

ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 
E (เมนูของฉัน) IS

N แทบ็ E จะใช้ได้เฉพาะเม่ือกําหนดตวัเลือกไปยงั เมนูของฉัน เทา่นัน้

ตัง้ค่าเมนูของฉัน

การเลือกรายการท่ีระบใุนแทบ็ E (เมนูของฉัน):

1 ไฮไลท์ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ตัง้ค่าเมนู
ของฉัน ในแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วกด 
MENU/OK เพ่ือแสดงตวัเลือกท่ีด้านขวา
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เมนขูองฉนั

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ 

เพิ่มไอเทม็ แล้วกด MENU/OK ตวัเลือกท่ี

สามารถเพ่ิมไปยงั “เมนขูองฉนั” จะไฮไลท์

เป็นสีนํา้เงิน

 RAW

N รายการปัจจบุนัใน “เมนขูองฉนั” จะแสดงด้วยเคร่ืองหมายถกู

3 ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเพ่ิมไป

ยงั “เมนขูองฉนั”

1

4 กด MENU/OK เพ่ือกลบัไปยงัจอแสดงผลแก้ไข

5 ทําซํา้ขัน้ตอน 3 และ 4 จนกวา่เพ่ิมรายการทัง้หมดท่ีต้องการแล้ว

N ”เมนขูองฉนั” สามารถประกอบด้วยรายการสงูสดุ 16 รายการ

การแก้ไข “เมนูของฉัน”
การจดัเรียงใหมห่รือลบรายการ ให้เลือก จดัระดบัไอเทม็ หรือ ลบไอเทม็ ในขัน้ตอน 1
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บันทกึ
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อุปกรณ์เสริมและต่อพ่วง
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอ่ืน

ชดุแฟลชสามารถยดึบนฐานเสียบแฟลชหรือเช่ือมตอ่ผา่นทางเทอร์

มินลัซงิค์

ชดุแฟลชเสริมภายนอกมีกําลงัสงูกวา่ EF-X8 ท่ีจดัมาให้พร้อมกบักล้อง บางรุ่น

รองรับซงิค์ความเร็วสงู (FP) และสามารถใช้ท่ีความเร็วชตัเตอร์สงูกวา่ความเร็ว

ซงิค์ ในขณะท่ีรุ่นอ่ืนๆ สามารถทํางานเป็นชดุแฟลชระยะไกลท่ีควบคมุชดุ

แฟลชหลกัผา่นทางระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอล

O คณุอาจไมส่ามารถทดสอบการยิงแฟลชได้ในบางสถานการณ์ เชน่ เม่ือเมนตูัง้
คา่แสดงขึน้บนกล้อง
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การตัง้ค่าแฟลช

การปรับการตัง้คา่สําหรับชดุแฟลชท่ียดึบนฐานเสียบแฟลชหรือเช่ือมตอ่ผา่น

ทางเทอร์มินลัซงิค์:

1 เช่ือมตอ่ชดุแฟลชเข้ากบักล้อง
2 ในโหมดถ่ายรูป ให้เลือก การตัง้ค่า

ฟังก์ชันแฟลช ในแทบ็เมน ูF (ตัง้ค่า

แฟลช) ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัไปตาม

ชดุแฟลช

เมนูเมนู คาํอธิบายคาํอธิบาย PP

แฟลชเสริม
แสดงเม่ือยดึชดุแฟลช EF-X8 ท่ีจดัมาให้บนฐานเสียบ
แฟลชและยกแฟลชขึน้

107

เทอร์มนัิลซงิค์
เทอร์มนัิลซงิค์ จะแสดงขึน้หากลด EF-X8 ลง หรือ
ไมมี่ชดุแฟลช หรือได้ตอ่ชดุแฟลชท่ีเข้ากนัไมไ่ด้บนฐาน
เสียบแฟลช

263

แฟลชชนิดตดิ
ตัง้บนฐาน

แสดงเม่ือยดึชดุแฟลชเสริมบนฐานเสียบแฟลชและเปิด
ทํางาน

264

มาสเตอร์
(ออพตคัิล)

แสดงเม่ือชดุแฟลชเสริมทํางานเม่ือแฟลชหลกัสําหรับ

ระบบควบคมุแฟลชระยะไกลแบบออปตคิอล FUJIFILM 
เช่ือมตอ่และเปิดทํางาน

269

 TTL
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3 ไฮไลท์รายการโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) 

และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือ

เปลี่ยนการตัง้คา่ท่ีไฮไลท์ไว้แล้ว

4 กด DISP/BACK เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผล

ลบตาแดง 
ลบตาแดงจะสามารถใช้ได้เม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด สําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > 
ลบตาแดง และได้เลือกตวัเลือก “หน้าเปิด” สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > 
ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา การลบตาแดงจะใช้เพ่ือลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจากการสะท้อน
ของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ
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เทอร์มนัิลซงิค์

เทอร์มนัิลซงิค์ จะแสดงขึน้หากลด 

EF-X8 ลง หรือไมมี่ชดุแฟลช หรือได้

ตอ่ชดุแฟลชท่ีเข้ากนัไมไ่ด้บนฐาน

เสียบแฟลช

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุ
แฟลช

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

• M: สญัญาณกระตุ้นจะถกูสง่ผา่นทางหน้าสมัผสั X ของฐาน
เสียบแฟลชเม่ือถ่ายภาพ เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่
ความเร็วซงิค์ แม้กระทัง่อาจจําเป็นต้องมีความเร็วท่ีช้ากวา่ 
หากชดุแฟลชใช้แฟลชเป็นเวลานาน หรือมีเวลาตอบสนองช้า

• D (ปิด): ปิดใช้งานสญัญาณกระตุ้นแล้ว

B ซงิค์
เลือกวา่จะตัง้เวลายิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (H/ม่าน
ชัตเตอร์ที่ 1) หรือทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์ (I/ม่านชัตเตอร์ที่ 2) 
แนะนําให้ใช้ ม่านชัตเตอร์ที่ 1 ในสถานการณ์สว่นใหญ่
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แฟลชชนิดตดิตัง้บนฐาน

ตวัเลือกตอ่ไปนีส้ามารถใช้ได้กบัชดุ

แฟลชชนิดตดิตัง้บนฐาน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุ
แฟลช

โหมดควบคมุแฟลชท่ีเลือกพร้อมกบัชดุแฟลช ในบางกรณี
สามารถปรับจากกล้องถ่ายรูปได้ ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนั
ไปตามแฟลช 

• TTL: โหมด TTL ปรับการชดเชยแฟลช (B)

• M: แฟลชยิงท่ีคา่เอาต์พตุท่ีเลือก โดยไมข่ึน้อยูก่บัความสวา่ง
ของตวัแบบหรือการตัง้คา่ของกล้อง ในบางกรณีสามารถปรับ
เอาต์พตุจากกล้องถ่ายรูปได้ (B)

• MULTI: การยิงแฟลชซํา้ ชดุแฟลชเสริมภายนอกท่ีเข้ากนัได้จะ
ยิงแฟลช หลายครัง้ในการถ่ายภาพแตล่ะครัง้

• D (ปิด): กล้องไมยิ่งแฟลช สามารถปิดชดุแฟลชบางตวั
จากกล้องได้
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

B ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ

ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดควบคมุแฟลช:

• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช (อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากไมเ่กินขีด
จํากดัของระบบควบคมุแฟลช) ในกรณีของ EF-X20, EF-20, 
EF-42 และ EF-X500 คา่ท่ีเลือกจะเพ่ิมเข้าไปในคา่ท่ีเลือกกบั
ชดุแฟลช

• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุแฟลช (เฉพาะชดุแฟลชท่ีรองรับ) 
เลือกจากคา่ท่ีแสดงเป็นเศษสว่นของกําลงัเตม็ จาก 
1⁄1 (โหมด M) หรือ ¼ (MULTI) จนถงึ 1⁄512 โดยเพ่ิมขึน้แตล่ะครัง้
เทียบเทา่ 1⁄3 EV การเลือกคา่ท่ีต่ําอาจทําให้ไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ี
ต้องการ หากเกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช ให้ทดสอบ
ถ่ายภาพแล้วตรวจสอบผลลพัธ์
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

C โหมดแฟลช 
(TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกจะมีให้
แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูป (P, S, A หรือ M) ท่ีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเฉพาะเม่ือจําเป็น 
ระดบัแฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p 
ปรากฏขึน้เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ แสดงวา่กล้องจะยิง
แฟลชเม่ือถ่ายรูป

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้ 
ระดบัแฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่ง
แฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตํ่า): การรวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ต่ํา 
เม่ือถ่ายภาพตวัแบบบคุคลท่ีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะ
ไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

D ซงิค์

การตัง้เวลาควบคมุแฟลช

• H (ม่านชัตเตอร์ที่ 1): ยิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ 
(โดยทัว่ไปแล้วเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ)

• I (ม่านชัตเตอร์ที่ 2): แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

• R (ซงิค์ความเร็วสูงออโต้): ซงิค์ความเร็วสงู (เฉพาะชดุแฟลช
ท่ีรองรับ) กล้องจะดําเนินการซงิค์ความเร็วสงูมา่นชตัเตอร์หน้า
โดยอตัโนมตัท่ีิความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช 
เทียบเทา่กบั ม่านชัตเตอร์ที่ 1 เม่ือเลือก MULTI สําหรับโหมด
ควบคมุแฟลช

E ซมู

มมุของแสง (ครอบคลมุแฟลช) สําหรับชดุแฟลชท่ีรองรับซมู
แฟลช ชดุแฟลชบางตวัสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูป หาก
เลือก อัตโนมัต ิซมูจะถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพ่ือให้พืน้ท่ีครอบคลมุ
ตรงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์

F การจดัแสง

หากชดุแฟลชรองรับคณุสมบตันีิ ้ให้เลือกจาก:

• J (กาํหนดกาํลังแฟลช): เพ่ิมชว่งโดยคอ่ยๆ ลดพืน้ท่ี
ครอบคลมุ

• K (มาตรฐาน): จบัคูพื่น้ท่ีครอบคลมุกบัมมุของภาพ

• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): คอ่ยๆ เพ่ิมพืน้ท่ีครอบคลมุเพ่ือ
การจดัแสงท่ีสม่ําเสมอมากขึน้
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

G ไฟ LED

เลือกวิธีการทํางานของไฟ LED ในตวัระหวา่งท่ีถ่ายภาพน่ิง 
(เฉพาะชดุแฟลชท่ีรองรับ): เป็นประกายตา (M/ประกายตา) 
เป็นไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั (N/ช่วย AF) หรือเป็นทัง้ประกาย
ตาและไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั (O/ช่วย AF+ประกายตา) เลือก 
OFF เพ่ือปิดใช้งาน LED ระหวา่งการถ่ายภาพ 

G จํานวนแฟลช *
เลือกจํานวนเวลาท่ียิงแฟลชในแตล่ะครัง้แล้วปลอ่ยชตัเตอร์ใน
โหมด MULTI

H ความถ่ี * เลือกความถ่ีท่ียิงแฟลชในโหมด MULTI
* อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากเกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช
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มาสเตอร์(ออพตคัิล)

ตวัเลือกท่ีด้านขวาจะแสดงขึน้หาก

ชดุแฟลชปัจจบุนัทํางานเป็นแฟลช

หลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลช

ระยะไกลไร้สายแบบออปตคิอล 

FUJIFILM

สามารถแบง่ชดุแฟลชหลกัและระยะ

ไกลเป็นสามกลุม่ (A, B และ C) และ

ปรับโหมดแฟลชและระดบัแฟลชแยก

กนัในแตล่ะกลุม่ มีชอ่งสญัญาณสําหรับ

การสื่อสารระหวา่งชดุแฟลชอยูส่ี่ชอ่ง

สญัญาณ สามารถแยกใช้ชอ่งสญัญาณ

ตา่งๆ สําหรับระบบแฟลชท่ีแตกตา่งกนั 

หรือเพ่ือป้องกนัสญัญาณรบกวนเม่ือมีการใช้งานหลายระบบในพืน้ท่ีท่ีใกล้กนั

BB

A
C
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุ
แฟลช (กลุม่ A)

เลือกโหมดควบคมุแฟลชสําหรับกลุม่ A, B และ C TTL% จะ
ใช้ได้สําหรับกลุม่ A และ B เทา่นัน้

• TTL: ชดุแฟลชในกลุม่ท่ียิงแฟลชในโหมด TTL สามารถปรับ
การชดเชยแฟลชแยกสําหรับแตล่ะกลุม่

• TTL%: หากเลือก TTL% สําหรับกลุม่ A หรือ B อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ คณุสามารถระบเุอาต์พตุของกลุม่ท่ีเลือกเป็นร้อยละของ
กลุม่อ่ืน และปรับการชดเชยแฟลชโดยรวมสําหรับทัง้สองกลุม่

• M: ในโหมด M ชดุแฟลชในกลุม่ยิงแฟลชท่ีเอาต์พตุท่ีเลือก 
(แสดงเป็นเศษสว่นของกําลงัเตม็) โดยไมข่ึน้อยูก่บัความสวา่ง
ของตวัแบบหรือการตัง้คา่ของกล้อง

• MULTI: การเลือก MULTI สําหรับกลุม่ใดๆ จะตัง้คา่ชดุแฟลช
ทัง้หมดในกลุม่ทัง้หมดเป็นโหมดการยิงแฟลชซํา้ ชดุแฟลช
ทัง้หมดจะยิงแฟลชหลายครัง้ในการถ่ายภาพแตล่ะครัง้

• D (ปิด): หากเลือก OFF ชดุแฟลชในกลุม่จะไมยิ่งแฟลช

B โหมดควบคมุ
แฟลช (กลุม่ B)

C โหมดควบคมุ
แฟลช (กลุม่ C)
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

D ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ 
(กลุม่ A)

ปรับระดบัแฟลชสําหรับกลุม่ท่ีเลือกตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ
โหมดควบคมุแฟลช โปรดทราบวา่ อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากไมเ่กินขีด
จํากดัของระบบควบคมุแฟลช

• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช

• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุแฟลช

• TTL%: เลือกความสมดลุย์ระหวา่งกลุม่ A และ B จากนัน้ปรับ
การชดเชยแฟลชโดยรวม

E ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ 
(กลุม่ B)

F ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ 
(กลุม่ C)
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

G โหมดแฟลช 
(TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกจะมีให้
แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูป (P, S, A หรือ M) ท่ีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเฉพาะเม่ือจําเป็น 
ระดบัแฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p 
ปรากฏขึน้เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ แสดงวา่กล้องจะยิง
แฟลชเม่ือถ่ายรูป

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้ 
ระดบัแฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่ง
แฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตํ่า): การรวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ต่ํา 
เม่ือถ่ายภาพตวัแบบบคุคลท่ีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะ
ไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

H ซงิค์

การตัง้เวลาควบคมุแฟลช

• H (ม่านชัตเตอร์ที่ 1): ยิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ 
(โดยทัว่ไปแล้วเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ)

• I (ม่านชัตเตอร์ที่ 2): แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

• R (ซงิค์ความเร็วสูงออโต้): ซงิค์ความเร็วสงู (เฉพาะชดุแฟลช
ท่ีรองรับ) กล้องจะดําเนินการซงิค์ความเร็วสงูมา่นชตัเตอร์หน้า
โดยอตัโนมตัท่ีิความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช 
เทียบเทา่กบั ม่านชัตเตอร์ที่ 1 เม่ือเลือก MULTI สาํหรับโหมด
ควบคมุแฟลช

I ซมู

มมุของแสง (ครอบคลมุแฟลช) สําหรับชดุแฟลชท่ีรองรับซมู
แฟลช ชดุแฟลชบางตวัสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูป หาก
เลือก อัตโนมัต ิซมูจะถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพ่ือให้พืน้ท่ีครอบคลมุ
ตรงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์

J การจดัแสง

หากชดุแฟลชรองรับคณุสมบตันีิ ้ให้เลือกจาก:

• J (กาํหนดกาํลังแฟลช): เพ่ิมชว่งโดยคอ่ยๆ ลดพืน้ท่ี
ครอบคลมุ

• K (มาตรฐาน): จบัคูพื่น้ท่ีครอบคลมุกบัมมุของภาพ

• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): คอ่ยๆ เพ่ิมพืน้ท่ีครอบคลมุเพ่ือ

การจดัแสงท่ีสม่ําเสมอมากขึน้
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

K มาสเตอร์

กําหนดแฟลชหลกัไปยงักลุม่ A (กลุ่ม A), B (กลุ่ม B) หรือ 
C (กลุ่ม C) หากเลือก OFF เอาต์พตุจากแฟลชหลกัจะค้างอยูท่ี่
ระดบัท่ีไมมี่ผลกบัภาพจริง ใช้ได้เฉพาะกบัชดุแฟลชท่ียดึกบัฐาน
เสียบแฟลชของกล้องเป็นแฟลชหลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลช
ไร้สายแบบออปตคิอล FUJIFILM ในโหมด TTL, TTL% หรือ M

K จํานวนแฟลช
เลือกจํานวนเวลาท่ียิงแฟลชในแตล่ะครัง้แล้วปลอ่ยชตัเตอร์ใน
โหมด MULTI

L ชอ่งสญัญาณ

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีแฟลชหลกัใช้เพ่ือสื่อสารกบัชดุแฟลชระยะ
ไกล สามารถใช้ชอ่งสญัญาณแยกกนัสําหรับระบบแฟลชท่ีแตก
ตา่งกนัหรือเพ่ือป้องกนัการรบกวนเม่ือระบบหลายระบบทํางาน
ในระยะท่ีใกล้กนั

L ความถ่ี เลือกความถ่ีท่ียิงแฟลชในโหมด MULTI
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เลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount

ชิน้ส่วนเลนส์

A เลนส์ฮูด
B เคร่ืองหมายยึด
C วงแหวนโฟกสั
D วงแหวนปรบัซูม
E วงแหวนปรบัรูรบัแสง

F สวิตช์ O.I.S.

G สวิตช์โหมดการรบัแสง
H หนา้สมัผสัสญัญาณเลนส์
I ฝาปิดเลนส์ดา้นหนา้
J ฝาปิดเลนส์ดา้นหลงั
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การถอดฝาปิดเลนส์

ถอดฝาปิดเลนส์ตามท่ีแสดงในภาพ

N ฝาปิดเลนส์อาจแตกตา่งจากท่ีแสดง

การต่อเลนส์ฮูด

เม่ือตอ่แล้ว เลนส์ฮดูจะลดแสงจ้าและปกป้ององค์

ประกอบของเลนส์ด้านหน้า
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เลนส์

เลนส์กับวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือตัง้คา่อ่ืนท่ีไมใ่ช ่A คณุสามารถปรับรูรับแสงโดย

การหมนุวงแหวนปรับรูรับแสง (โหมดการรับแสง 

A และ M)

สวติช์โหมดการรับแสง 
หากเลนส์มีสวิตช์โหมดการรับแสง สามารถปรับรูรับแสง
แบบแมนวลได้โดยเลื่อนสวิตช์ไปท่ี Z แล้วหมนุวงแหวน
ปรับรูรับแสง

วงแหวนปรบัรูรบัแสง
สวิตช์โหมดการรบัแสง

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

วงแหวนปรบัรูรบัแสง
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เลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

สามารถเลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงโดยใช้ 

D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่า รูรับแสง เม่ือเลือก

ตวัเลือกอ่ืนนอกเหนือจาก ออโต้ สามารถปรับรูรับ

แสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า

N การควบคมุรูรับแสงกําหนดคา่เร่ิมต้นไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน
หน้า แตส่ามารถกําหนดใหมไ่ปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั โดยใช้ 

D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง

เลนส์กับสวติช์ O.I.S.

หากเลนส์รองรับการกนัภาพสัน่สะเทือนแบบออ

ปตคิอล (O.I.S.) จะสามารถเลือกโหมดกนัภาพสัน่

สะเทือนในเมนกูล้องได้ การเปิดใช้งานกนัภาพสัน่

สะเทือน ให้เลื่อนสวิตช์ O.I.S. ไปท่ี ON

สวิตช์ O.I.S.
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เลนส์

เลนส์แมนวลโฟกัส

เลื่อนวงแหวนโฟกสัไปด้านหน้าสําหรับออโต้โฟกสั

สําหรับแมนวลโฟกสั ให้เลื่อนวงแหวนโฟกสัไปด้าน

หลงัแล้วหมนุขณะตรวจสอบผลลพัธ์ในกล้องถ่าย

รูป สามารถใช้สญัลกัษณ์ระยะโฟกสัและความลกึ

ฟิลด์เพ่ือชว่ยแมนวลโฟกสั

O โปรดทราบวา่แมนวลโฟกสัอาจไมส่ามารถใช้งานได้ในโหมดถ่ายรูปทัง้หมด

สัญลักษณ์ความลึกฟิลด์ 

สญัลกัษณ์ความลกึฟิลด์แสดงความลกึฟิลด์โดย
ประมาณ (ระยะด้านหน้าและด้านหลงัของจดุโฟกสัท่ี
ปรากฏในโฟกสั) สญัลกัษณ์จะแสดงในรูปแบบฟิล์ม
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เลนส์

การดแูลรักษาเลนส์

ใช้เคร่ืองเป่าลมเพ่ือขจดัฝุ่ น จากนัน้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ สามารถขจดั

คราบท่ีหลงเหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ 

FUJIFILM โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย ครอบฝาปิดหน้าและ

หลงัเม่ือไมใ่ช้เลนส์
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การเช่ือมต่อ
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HDMI เอาต์พุต

สามารถสง่เอาต์พตุจอแสดงผลการถ่ายรูปและการเลน่ของกล้องไปยงั

อปุกรณ์ HDMI ได้

การเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์ HDMI

เช่ือมตอ่กล้องไปยงัโทรทศัน์หรืออปุกรณ์ HDMI อ่ืนๆ โดยใช้สาย HDMI ของ

บริษัทอ่ืน

1 ปิดกล้อง
2 เช่ือมตอ่สายตามท่ีแสดงด้านลา่ง ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบเข้าชอ่งตอ่

จนแนน่สนิทแล้ว

O ใช้สาย HDMI ท่ียาวไมเ่กิน 1.5 ม.

3 กําหนดคา่อปุกรณ์สําหรับสญัญาณขาเข้าของ HDMI ตามท่ีอธิบายใน

เอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัอปุกรณ์

เสียบลงในช่องต่อ HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร 
HDMI (ชนิด D)
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HDMI เอาต์พตุ

4 เปิดกล้อง เวลานีค้ณุสามารถถ่ายภาพและเลน่ภาพขณะท่ีดจูอภาพ
โทรทศัน์และบนัทกึภาพไปยงัอปุกรณ์ HDMI ได้

O ไมส่ามารถใช้สาย USB ขณะท่ีเช่ือมตอ่สาย HDMI

การถ่ายรูป

ถ่ายรูปและบนัทกึภาพยนตร์ขณะท่ีดฉูากผา่นเลนส์ของกล้องบนอปุกรณ์ หรือ

บนัทกึฟตุเทจไปยงัอปุกรณ์ HDMI

N สามารถใช้คณุสมบตันีิเ้พ่ือบนัทกึภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยงัเคร่ือง
บนัทกึ HDMI

การเล่น

การเร่ิมต้นเลน่ ให้กดปุ่ ม a ของกล้อง หน้าจอของกล้องจะปิด และจะสง่

เอาต์พตุภาพและภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ HDMI โปรดทราบวา่การควบคมุ

ระดบัเสียงของกล้องจะไมมี่ผลกบัเสียงท่ีเลน่บนโทรทศัน์ ให้ใช้การควบคมุ

ระดบัเสียงของโทรทศัน์เพ่ือปรับระดบัเสียง

O โทรทศัน์บางเคร่ืองอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดําครู่หนึง่เม่ือเร่ิมเลน่ภาพยนตร์
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ส่งไร้สาย

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ

แทบ็เลต็ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

fujifilm Wi-Fi app

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: FUJIFILM Camera Remote

ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

ของคณุเพ่ือเช่ือมตอ่กบักล้องผา่นทาง Bluetooth® หรือ Wi-Fi สําหรับการ

ดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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สง่ไร้สาย

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: การจบัคู่ Bluetooth® 

ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > การลงทะเบยีนการ

จบัคู่ เพ่ือจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ การจบัคูจ่ะทําให้สามารถ

ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องได้ด้วยวิธีงา่ยๆ

N รูปภาพจะถกูดาวน์โหลดผา่นทางการเช่ือมตอ่แบบไร้สาย

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: Wi-Fi

ใช้ตวัเลือก การส่ือสารไร้สาย ใน A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ หรือเมนเูลน่เพ่ือ

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ผา่นทาง Wi-Fi เม่ือเช่ือมตอ่แล้ว คณุ

สามารถเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพท่ีเลือก ควบคมุ

กล้องจากระยะไกล หรือคดัลอกข้อมลูตําแหนง่ไปยงักล้องถ่ายรูปได้



286

11

สง่ไร้สาย

คอมพวิเตอร์: FUJIFILM PC AutoSave

ตดิตัง้ FUJIFILM PC AutoSave รุ่นลา่สดุไว้ในคอมพิวเตอร์ของคณุเพ่ือ

อพัโหลดรูปภาพจากกล้องผา่นทางเครือขา่ยไร้สาย สําหรับการดาวน์โหลดและ

ข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

คอมพวิเตอร์: การเช่ือมต่อไร้สาย

คณุสามารถอพัโหลดรูปภาพจากกล้องได้โดยใช้ตวัเลือก จดัเกบ็ PC ออโต้ 

ในเมนเูลน่
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การเช่ือมต่อไปยังคอมพวิเตอร์ผ่านทาง USB

คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB

 Windows (MyFinePix Studio)

ใช้ MyFinePix Studio เพ่ือคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ท่ีซึง่สามารถจดั

เก็บ ด ูจดัระบบ และพิมพ์ได้ สามารถดาวน์โหลด MyFinePix Studio จาก

เวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

เม่ือดาวน์โหลดเสร็จสิน้ ดบัเบลิคลกิไฟล์ท่ีดาวน์โหลด (”MFPS_Setup.EXE”) 

และทําตามคําสัง่บนหน้าจอเพ่ือตดิตัง้ให้เสร็จสิน้

Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้

พร้อมกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อ่ืน

 RAW FILE CONVERTER EX 2.0

การดไูฟล์ RAW บนคอมพิวเตอร์ของคณุ ใช้ RAW FILE CONVERTER 

EX 2.0 ดาวน์โหลดได้จาก:
http://fujifilm-dsc.com/rfc/

fujifilm rfc
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การเช่ือมต่อกล้อง

1 หาการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปถ่ายท่ีคณุต้องการคดัลอกไปยงั
คอมพิวเตอร์แล้วใสก่าร์ดลงในกล้อง

O หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะถ่ายโอนข้อมลู อาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้
การด์หนว่ยความจําเสียหาย ใสแ่บตเตอร่ีใหมห่รือท่ีชาร์จเตม็แล้วลงไป
ก่อนเช่ือมตอ่กล้อง

2 เตรียมสาย USB 2.0 ของบริษัทอ่ืนกบัชอ่งตอ่ไมโคร USB (ไมโคร B) ปิด

กล้องและเช่ือมตอ่สายเคเบลิ โปรดตรวจสอบวา่ได้เสียบสายกบัชอ่งตอ่

จนแนน่สนิท

O สาย USB จะต้องไมย่าวเกิน 1.5 ม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้ 
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การเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB

3 เปิดกล้อง
4 คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ MyFinePix Studio หรือ

แอพพลเิคชนัท่ีให้มาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิารของคณุ

5 เม่ือถ่ายโอนเสร็จสมบรูณ์ ให้ปิดเคร่ืองกล้องแล้วถอดสาย USB
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การเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB

O ถ้าเสียบการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลา่ช้า
ก่อนท่ีซอฟต์แวร์จะเร่ิมต้นและคณุอาจไมส่ามารถนําเข้าหรือบนัทกึรูปภาพได้ 
โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดหนว่ยความจําเพ่ือถ่ายโอนภาพ

เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่คอมพิวเตอร์ไมไ่ด้แสดงข้อความวา่กําลงัดําเนินการ
คดัลอกอยูก่่อนท่ีจะปิดกล้องหรือตดัการเช่ือมตอ่สาย USB (หากจํานวนของรูป
ถ่ายท่ีคดัลอกมีจํานวนมาก ไฟแสดงสถานะจะยงัคงสวา่งอยูห่ลงัจากข้อความ
หายไปจากจอแสดงผลคอมพิวเตอร์แล้ว) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัอาจ
ทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

ตดัการเช่ือมตอ่กล้องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหนว่ยความจําออก

ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเข้าถงึภาพท่ีบนัทกึไว้ในเซร์ิฟเวอร์เครือขา่ยโดยใช้
ซอฟต์แวร์ในลกัษณะเดียวกบัท่ีดําเนินการในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน

ผู้ใช้ยอมรับท่ีจะชําระคา่บริการทัง้หมดท่ีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศพัท์หรือผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตเม่ือใช้บริการท่ีต้องมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
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เคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

พิมพ์รูปภาพจากกล้องดจิิตอลของคณุไปยงัเคร่ืองพิมพ์ 

instax SHARE

การสร้างการเช่ือมต่อ

เลือก D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax แล้วป้อนช่ือเคร่ืองพิมพ์ 

instax SHARE (SSID) และรหสัผา่น

ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน

ดช่ืูอเคร่ืองพิมพ์ (SSID) ได้ท่ีใต้เคร่ืองพิมพ์ รหสัผา่นเร่ิม
ต้นคือ “1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอ่ืนเพ่ือพิมพ์จาก
สมาร์ทโฟนแล้ว ให้ป้อนรหสัผา่นนัน้แทน
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เคร่ืองพิมพ์ instax SHARE

การพมิพ์รูปภาพ

1 เปิดเคร่ืองพิมพ์
2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ 

instax กล้องจะเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์
FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

N การพิมพ์ทีละภาพจากการถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ ให้แสดงทีละภาพ
ก่อนเลือก พมิพ์ภาพ instax

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ในการแสดงรูปภาพท่ี

คณุต้องการจะพิมพ์ จากนัน้กด MENU/OK
100-0020

instax-12345678

N รูปภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้

พืน้ท่ีท่ีพิมพ์จะเลก็กวา่พืน้ท่ีท่ีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

4 รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์และการพิมพ์จะเร่ิมขึน้
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หมายเหตุด้านเทคนิค
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อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมี้ให้บริการจาก FUJIFILM สําหรับข้อมลูลา่สดุ

เก่ียวกบัอปุกรณ์เสริมท่ีพร้อมใช้งานในพืน้ท่ีของคณุ โปรดสอบถาม

ข้อมลูจากตวัแทนของ FUJIFILM ในพืน้ท่ีของคณุหรือเข้าสู ่
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้
NP-W126/NP-W126S: สามารถซือ้แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํา้ 
NP-W126/NP-W126S ท่ีมีความจสุงูได้เพ่ิมเตมิตามต้องการ

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี

BC-W126: สามารถซือ้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีทดแทนได้ตามต้องการ 
ท่ี +20 °C เคร่ืองชาร์จ BC-W126 ชาร์จ NP-W126/NP-W126S เข้า
ประมาณ 150 นาที

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
AC-9V (ต้องมี CP-W126 DC coupler): ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
100–240 V, 50/60 Hz นีเ้พ่ือเพ่ิมเวลาการถ่ายรูปและการเลน่ หรือเม่ือคดัลอก
ภาพถ่ายไปยงัคอมพิวเตอร์

DC couplerDC coupler
CP-W126: เช่ือมตอ่ AC-9V เข้ากบักล้อง
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อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์
RR-90: ใช้เพ่ือลดการสัน่ของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลา
การรับแสง

ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ
MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั 
FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั 
FUJIFILM X-mount

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกมีไกด์นมัเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) 
และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ท่ีความเร็ว
ชตัเตอร์ท่ีเกินความเร็วซงิค์แฟลชได้ ใช้แบตเตอร่ี AA สี่ก้อน หรือชดุ
แบตเตอร่ี EF-BP1 ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม รองรับระบบควบคมุแฟลช 
TTL และแบบแมนวล และปรับซมูไฟฟ้าอตัโนมตัใินชว่ง 24–105 มม. 

(เทียบเทา่รูปแบบ 35 มม.) และมีระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออ
ปตคิอล FUJIFILM ชว่ยให้สามารถใช้เป็นชดุแฟลชหลกัหรือระยะไกล
สําหรับถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้สาย สามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ข้างบน

ได้ 90° หมนุลง 10° หมนุไปทางซ้าย 135° หรือทางขวา 180° เพ่ือจดั
แสงสะท้อน
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ชุดแฟลชเสริมภายนอก (ต่อ)ชุดแฟลชเสริมภายนอก (ต่อ)
EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใช้แบตเตอร่ี AA สี่ก้อน) มีไกด์นมัเบอร์ 
42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL และแบบ
แมนวล และปรับซมูไฟฟ้าอตัโนมตัใินชว่ง 24–105 มม. (เทียบเทา่รูป
แบบ 35 มม.) สามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ข้างบนได้ 90° หมนุไปทาง
ซ้าย 180° หรือทางขวา 120° เพ่ือจดัแสงสะท้อน

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกมีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) ใช้
แบตเตอร่ี AAA สองก้อน กะทดัรัด นํา้หนกัเบา มีแป้นหมนุสําหรับ
ปรับระบบชดเชยแฟลช TTL หรือการยิงแฟลชแบบแมนวล

EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใช้แบตเตอร่ี AA สองก้อน) มีไกด์
นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL (ไม่
รองรับระบบควบคมุแฟลชแบบแมนวล) สามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ข้าง
บนได้ 90° เพ่ือจดัแสงสะท้อน

กร๊ิปมือกร๊ิปมือ
MHG-XE3: ลกัษณะกร๊ิปท่ีปรับปรุงแล้ว สามารถถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความ
จําขณะท่ีมีกร๊ิปประกอบอยู ่และกร๊ิปมีรางมาให้สําหรับยดึฐานเสียบอยา่งรวดเร็ว

กระเป๋าหนังกระเป๋าหนัง
BLC-XE3: กระเป๋านีผ้ลติจากหนงัชัน้ดี ให้มาพร้อมกบัผ้าท่ีสามารถใช้เช็ดกล้องก่อน

เก็บกล้องลงในกระเป๋า และใช้เช็ดสําหรับโอกาสอ่ืนๆ สามารถถ่ายรูปและใสห่รือถอด
แบตเตอร่ีในขณะท่ีกล้องอยูใ่นกระเป๋าใสก่ล้องได้
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อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

สายรัดกร๊ิปสายรัดกร๊ิป
GB-001: ปรับปรุงกร๊ิป ใช้ร่วมกบักร๊ิปมือเพ่ือการจบัท่ีมัน่คงขึน้

ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร
MCEX-11/16: ตอ่ระหวา่งกล้องและเลนส์เพ่ือถ่ายภาพในอตัราการผลติสงู

ตวัแปลงเลนส์เทเลตวัแปลงเลนส์เทเล
XF1.4X TC WR: เพ่ิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ท่ีรองรับครัง้ละประมาณ 1.4 เทา่

XF2X TC WR: เพ่ิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ท่ีรองรับครัง้ละประมาณ 2.0 เทา่

ตวัแปลงตวัแปลง
ตวัแปลง M FUJIFILM: ชว่ยให้สามารถใช้กล้องกบัตวัเลือกเลนส์เมาท์ M ได้มากขึน้

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง
BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax
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ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM

คณุสามารถใช้กล้องร่วมกบัซอฟต์แวร์ FUJIFILM ตอ่ไปนีไ้ด้

FUJIFILM Camera Remote

สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายระหวา่งกล้องของคณุกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ 

(P 284)

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave

ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องของคณุผา่นทางเครือขา่ยไร้สาย (P 286)

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/
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ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM

MyFinePix Studio

จดัการภาพ, ดภูาพ, พิมพ์ภาพ และแก้ไขภาพตา่งๆ ท่ีดาวน์โหลดจากกล้อง

ดจิิตอลของคณุ (P 287)

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

RAW FILE CONVERTER EX 2.0

ดภูาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ของคณุแล้วแปลงเป็นรูปแบบอ่ืน (P 287)
http://fujifilm-dsc.com/rfc/

fujifilm rfc
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เพื่อความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดยละเอียดก่อน
การใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ 
ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ีไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊

จากเตา้รบั
ไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การ
ใช้กล้องตอ่ไปเม่ือเกิดควนัไฟ มีกลิน่ผิดปกติ หรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องอย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ถ้ามีนํา้หรือสิง่แปลกปลอมเข้าสูต่วักล้อง ให้ปิดกล้อง 
ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือ

ไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

หา้มใชใ้น

หอ้งน้ําหรือ

หอ้งอาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ําห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร
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 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงั
นีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสั

ช้ินส่วน

ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายใน
ทีเ่ปิดออกทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการ

สมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนํา

ผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อ การก

ระทําเหลา่นีอ้าจทําให้สายเสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่

ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคงอย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้คณุหกล้มหรือ

ประสบอบุตัเิหตบุนท้องถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร

เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวจากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือ
ทาํให้แบตเตอร่ีได้รับแรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกทาํให้แบตเตอร่ีได้รับแรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปก
ตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้กับแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้กับแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จ
แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ ห้ามชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ ห้ามชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็
แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะแบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีร้อนจดั ลกุไหม้ 

แตกร้าว หรือร่ัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอ่ืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดัน
ไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ 
ด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที
ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพื่อชาร์จแบตเตอร่ีห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ีมีให้นัน้มีให้ใช้

กบัแบตเตอร่ีประเภทท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ี

ท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อนจดั หรือระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงั

เม่ือถ่ายรูปเดก็ทารกและเดก็เลก็
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อย่าสัมผัสกับพืน้ผวิร้อนเป็นเวลานานอย่าสัมผัสกับพ้ืนผิวร้อนเป็นเวลานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ี

อณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะท่ีอณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การ

สมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อควรระหวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะที่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภณัฑ์เป็นระยะเวลานานขณะที่
ผลติภัณฑ์เปิดอยู่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะ

ระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท่ีอณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมี

ความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อควรระวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็
แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวนแบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสั

กบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอร่ีลกุไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็

อาจกลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ได้ จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบ

แพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดท่ีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึง่อาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัด

คอได้ และแฟลช อาจทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอ้าจปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยุ

ท่ีอาจรบกวนอปุกรณ์การบนิหรือการแพทย์

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิดประตหูน้าตา่ง

หรืออยูก่ลางแสงแดด  อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพ่ือถอดอะแดป
เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อน

สะสมและทําให้ตวัเคร่ืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดเม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอด
ปล๊ักอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับปล๊ักอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จ

ทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้
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 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําเม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นํา
การ์ดออกการ์ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้

เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM เพ่ือขอรับบริการทําความสะอาด

ภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมีคา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ัน

แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทีเ่หมาะสม
 คาํเตอืน: ไม่ควรให้แบตเตอร่ีโดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทติย์ ไฟ หรืออ่ืนๆ ทีค่ล้ายกัน

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน การใช้งานไม่
เหมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ีมีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ionแบตเตอร่ี Li-ion
อ่านหวัข้อน้ีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซํา้ได้
แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ีเก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

■ ■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ีหมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี
แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือมีความเยน็ 
เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ี

อบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้ามวางแบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์
ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

■ ■ การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี
ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ +10 °C หรือสงูกวา่ 

+35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 40 °C และแบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

■ ■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ีอายุการใช้งานแบตเตอร่ี
ท่ีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซํา้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจน

สงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยนใหมแ่ล้ว
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■ ■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็นเวลานาน ใช้
แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C 
ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศร้อนจดัหรือเยน็จดั

■ ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี

• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• ใช้กบัเคร่ืองชาร์จท่ีกําหนดเทา่นัน้
• กําจดัทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา้
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอร่ีและตวักล้องอาจอุน่ขึน้หลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่เป็นอาการปกติ

■ ■ ข้อควรระวัง: การทิง้ข้อควรระวัง: การทิง้
ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน
จะต้องคํานงึถงึสิง่แวดล้อมเม่ือจะทิง้แบตเตอร่ี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จาํหน่ายแยกต่างหาก)อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จาํหน่ายแยกต่างหาก)
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ FUJIFILM เทา่นัน้กบักล้องนี ้อะแดปเตอร์อ่ืนอาจทําให้กล้องเสียหาย

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นัน้
• โปรดตรวจสอบวา่ปลัก๊กระแสตรงเช่ือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ชท่ี่สายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน
• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ
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การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่เมฆบงั มิฉะนัน้อาจทําให้เซน็เซอร์ภาพ
ของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็
ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและ
ดผูลลพัธ์เพ่ือให้มัน่ใจวา่กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญู
เสียผลกําไรท่ีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิองผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ
ยกเว้นกรณีท่ีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไมส่ามารถนํามาใช้ใน
ลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่าย
รูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการแสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวั
ก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ
นัน้สามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิกําหนดไว้เทา่นัน้

การจัดการการจัดการ
เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะท่ีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้้าเกิด
สถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันีข้ึน้:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละ

นํา้ไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย นํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา้ ปริมาณมากๆ ด่ืมนํา้ปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จาก
นัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ 
กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่ารทํางานผิดปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ
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ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เคร่ืองหมาย 
xD-Picture Card และ E เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ีใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการ
พฒันาโดย DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, Mac OS และ macOS เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Windows เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนท่ี Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการ
ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วโดย FUJIFILM อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ SDHC และ SDXC เป็นเคร่ืองหมายการค้า
ของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้า ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็น
เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหรือสายการ
บนิก่อนท่ีจะใช้กล้องในโรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ใน
สหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่ น PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการผลติสีระหวา่ง
การพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้
ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุาตใช้งานนีโ้ดย
ไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ยงานผู้ กํากบัดแูล
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ประกาศ
เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือช้ืน
โปรดอ่าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเน้ือหาก่อนใช้งานกล้อง

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

ประกาศการได้รับรังสี: อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางาน
ตามเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวม
ถงึการรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีต้องการ

อปุกรณ์นีแ้ละเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเคร่ืองสง่สญัญาณอ่ืนๆ ยกเว้น
วิทยใุนตวัท่ีผา่นการทดสอบแล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีจําหนา่ยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์
ไร้สายกําลงัต่ํา อยา่งไรก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําเหลา่นีมี้ความปลอดภยัทัง้หมด อปุกรณ์ไร้
สายกําลงัต่ําปลอ่ยพลงังานคลื่นความถ่ีวิทย ุ(RF) ระดบัต่ํา ในชว่งคลื่นไมโครเวฟ ขณะท่ีกําลงัใช้งาน ในขณะท่ีคลื่น
ความถ่ีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่กล้ามเนือ้) การได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบั
ต่ําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีไมพ่งึประสงค์ มีงานวิจยัจํานวนมาก
เก่ียวกบัการได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอ่ืนๆ งานวิจยับางชิน้ได้แสดงความเหน็วา่อาจ
มีผลกระทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ X-E3 ผา่นการ
ทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อจํากดัการได้รับรังสี IC ท่ีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไป
ตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่นความถ่ีวิทย ุ(RF) IC
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การกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและ
ใบรับประกนั และ/หรือบนบรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายใน
ครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมท่ีเหมาะสมสําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบั
มาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้
ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ีเหลา่นีร้วมกบัขยะ
มลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตามข้อ
บงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั
การนําผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้
รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและสอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีแสดงวา่ต้องกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นีแ้ยกตา่งหาก
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เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปน้ีก่อนใช้งานเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง
 Q ผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหาร
การสง่ออกของสหรัฐอเมริกา และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้าม
สง่สนิค้า

• ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ Bluetooth Bluetooth FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเป็นผล
จากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ 
ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ใน
คอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ท่ีนํา
เสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจําเป็นทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและป้องกนั
การทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ันใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีส้อดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้
สายและ Bluetooth ในประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมดเม่ือใช้งานอปุกรณ์ FUJIFILM 
ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้งานในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอ่ืน

• ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็กห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทาง ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทาง
วทิยุวทิยุ ห้ามใช้เคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ 
ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุึง่อาจขดัขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนั
ขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอ่ืนท่ีทํางานบนยา่นความถ่ี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลื่นวิทย ุด้วยเหตนีุ ้จงึต้อง
ให้ความใสใ่จในการรักษาความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยท่ีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยท่ีคณุไมมี่สทิธ์ิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นัน้จะแสดงอยู่
บนอปุกรณ์ของคณุก็ตาม เน่ืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเช่ือมตอ่
เฉพาะเครือขา่ยท่ีคณุมีสทิธ์ิในการเข้าถงึเทา่นัน้

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสี่ยงตอ่การถกูสกดักัน้จากบคุคลภายนอก

• การกระทาํต่อไปน้ีอาจถกูลงโทษตามกฎหมาย:การกระทาํต่อไปน้ีอาจถกูลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี ้

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์

• อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ และ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ และ
เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย นอกจากนีย้งัทํางานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบัเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและ
เคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต่ําแบบไมมี่ใบอนญุาตพิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและ
การใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั
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• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ยืนยนัวา่เคร่ืองสง่
สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางานก่อนใช้อปุกรณ์นี ้คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเคร่ืองสง่สญัญาณ
ท่ีได้รับอนญุาตท่ีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม ่ให้หยดุการใช้งานความถ่ีท่ีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้าย
อปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ท่ีตัง้อ่ืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิดสญัญาณรบกวนในระบบตดิตาม RFID 
ความดนัไฟฟ้าต่ํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ FUJIFILM

• ห้ามใช้อุปกรณ์น้ีบนเคร่ืองบนิห้ามใช้อุปกรณ์น้ีบนเคร่ืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุ
สามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้โดยการเลือก ปิด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > 
เปิด/ปิด Bluetooth
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้กล้องโดยละเอียดก่อนการ
ใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ 
ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ีไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มจุ่มน้ํา

ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ําห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง)ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต 

หรือบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสั
ช้ินส่วน

ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายใน
ทีเ่ปิดออกทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการ
สมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนํา
ผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคงห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้องห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจ
ทําให้เกิดผลเสียกบัการมองเหน็อยา่งถาวร



312

12
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 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนาห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนา หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ่ดห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ่ด
มดิชดิในวันทีมี่แสงแดดแรงมดิชดิในวันทีมี่แสงแดดแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอ้าจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียกห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัเข้าไปท่ีกล้องเม่ือดวง
อาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรมสามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรงเม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรง แสง
อาทิตย์ท่ีโฟกสัในเลนส์สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอ่ืุน 
ทําให้เกิดการเสียหายได้
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การดแูลผลิตภณัฑ์

เพ่ือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง โปรดปฏิบตัติามข้อ

ควรระวงัตอ่ไปนี ้

ตวักล้อง: ใช้ผ้าแห้ง นุม่ เพ่ือทําความสะอาดตวักล้องหลงัจากใช้งานแตล่ะ

ครัง้ ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารระเหยอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้ผลติภณัฑ์

หนงับนตวักล้องเปลี่ยนสีหรือเสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้องถ่ายรูป ควร

เช็ดออกทนัทีด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ใช้เคร่ืองเป่าลมเพ่ือขจดัฝุ่ นออกจากหน้าจอ 

ระมดัระวงัเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดขว่น จากนัน้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนือ้

นุม่ สามารถขจดัคราบท่ีหลงเหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความ

สะอาดเลนส์ของ FUJIFILM โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย การ

ป้องกนัฝุ่ นเข้าสูก่ล้อง ให้ครอบฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เซน็เซอร์ภาพ: รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจดุหรือรอยแต้มในตําแหนง่

เดียวกนัอาจแสดงวา่มีฝุ่ นอยูใ่นเซน็เซอร์ภาพ ทําความสะอาดเซน็เซอร์โดยใช้ 

D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ทาํความสะอาดเซน็เซอร์
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การทาํความสะอาดเซน็เซอร์ภาพ

ฝุ่ นท่ีไมส่ามารถเอาออกโดยใช้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ทาํความสะอาด

เซน็เซอร์ สามารถเอาออกด้วยตนเองตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

O โปรดทราบวา่จะมีคา่ใช้จา่ยสําหรับการซอ่มแซมหรือเปลี่ยนเซน็เซอร์ภาพหาก
เสียหายระหวา่งการทําความสะอาด

1 ใช้ลกูยางเป่าลม (ท่ีไมใ่ชแ่ปรง) เพ่ือขจดัฝุ่ น

ออกจากเซน็เซอร์

O ห้ามใช้แปรงหรือลกูยางเป่าลมท่ีมีหวัเป่า 
หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้
เซน็เซอร์เสียหายได้

2 ตรวจสอบวา่ขจดัฝุ่ นออกไปเรียบร้อยหรือไม ่ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 

ตามท่ีจําเป็น

3 ปิดฝากล้องหรือเลนส์
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อัพเดทเฟิร์มแวร์

บางฟังก์ชัน่ของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งจากท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อจดั

จําหนา่ยเน่ืองจากการอพัเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้อมลูโดยละเอียดใน

แตล่ะรุ่น โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

fujifilm firmware

การตรวจสอบเวอร์ช่ันเฟิร์มแวร์

O กล้องจะแสดงเวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําไว้

1 ปิดกล้องแล้วตรวจดวูา่ได้ใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว
2 เปิดกล้องขณะท่ีกดปุ่ ม DISP/BACK เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน่ปัจจบุนัจะแสดงขึน้ 

ตรวจสอบเวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์

3 ปิดกล้อง
N หากต้องการดรุู่นเฟิร์มแวร์หรืออพัเดทเฟิร์มแวร์สําหรับอปุกรณ์เสริม เชน่ เลนส์

แบบเปลี่ยนได้ ชดุแฟลชเสริมภายนอก และตวัแปลง ให้ตอ่อปุกรณ์เสริมเข้ากบั
กล้องถ่ายรูป
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โปรดดตูารางด้านลา่งเก่ียวกบัปัญหาท่ีคณุอาจประสบเม่ือใช้กล้อง 

หากคณุไมพ่บวิธีการแก้ไขในนี ้โปรดตดิตอ่ผู้แทนจําหนา่ย FUJIFILM 

ใกล้บ้าน

พลังงานและแบตเตอร่ี

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่เปิด
ทาํงาน

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว (P 32)

• ใส่แบตเตอร่ีไม่ถกูต้อง: ใสแ่บตเตอร่ีเข้าไปใหมใ่นทิศทางท่ีถกู
ต้อง (P 37)

• ฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ีไม่ลงล็อก: ใสฝ่าครอบชอ่งใส่
แบตเตอร่ีให้ลงลอ็ก (P 38)

จอภาพไม่เปิด
ทาํงาน

จอภาพอาจไมเ่ปิดทํางานหากปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกครัง้อยา่ง
รวดเร็ว กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ค้างไว้จนกวา่จอภาพจะเปิด
ใช้งาน

แบตเตอร่ีหมด
อย่างรวดเร็ว

• แบตเตอร่ีเยน็: อุน่แบตเตอร่ีด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือท่ีมี
อณุหภมิูอุน่ และนําไปใสใ่นกล้อง อีกครัง้ทนัทีก่อนถ่ายรูป

• ขัว้แบตเตอร่ีสกปรก: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่

• เลือก เปิด สาํหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF: ปิด 

PRE-AF (P 137)

• มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้
งานสําหรับการชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม่
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องปิดการ
ทาํงานกะทนัหนั

แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว (P 32)

ไม่เร่ิมชาร์จ
แบตเตอร่ี

ใสแ่บตเตอร่ีอีกครัง้ในทิศทางท่ีถกูต้องและตรวจสอบวา่เสียบปลัก๊
เคร่ืองชาร์จแล้ว (P 32)

การชาร์จทาํงานช้า ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูห้อง

ไฟแสดงสถานะ
การชาร์จกะพริบ 
แต่ไม่ชาร์จ
แบตเตอร่ี

• ขัว้แบตเตอร่ีสกปรก: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่

• มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้
งานสําหรับการชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม ่ถ้าแบตเตอร่ียงัคงไม่
ชาร์จ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM (P 294)

เมนูและจอแสดงผล

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

จอแสดงผลไม่ใช่
ภาษาไทย

เลือก ภาษาไทย สําหรับ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > a 
(P 46, 206)

การถ่ายรูป

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่มีการถ่าย
รูปเม่ือกดปุ่ม
ชัตเตอร์

• การ์ดหน่วยความจาํเตม็: ใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือลบ
ภาพ (P 36, 183)

• การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ย
ความจํา (P 203)

• หน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํสกปรก: ทําความสะอาด
หน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่มีการถ่าย
รูปเม่ือกดปุ่ม
ชัตเตอร์ (ตอ่)

• การ์ดหน่วยความจาํเสียหาย: เสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม ่
(P 36)

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว (P 32)

• กล้องปิดการทาํงานโดยอัตโนมัต:ิ เปิดกล้อง (P 42)

• คุณกาํลังใช้ตวัแปลงของบริษัทอ่ืน: เลือก เปิด สําหรับ ถ่าย
ภาพโดยไม่มีเลนส์ (P 230)

• ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มเม่ือคุณพยายามบนัทกึภาพพาโน
ราม่า: รอจนกวา่ไฟแสดงสถานะดบั (P 10)

มีรอยจุด 
(”สัญญาณ
รบกวน”) ปรากฏ
บนหน้าจอหรือ
ช่องมองภาพ เม่ือ
กดปุ่มชัตเตอร์ลง
คร่ึงหน่ึง

คา่เกนเพ่ิมขึน้เพ่ือชว่ยการจดัองค์ประกอบภาพเม่ือตวัแบบมีแสง
น้อย และรูรับแสงลดลง ซึง่อาจทําให้เกิดรอยจดุท่ีมองเหน็ได้เม่ือ
ดตูวัอยา่งภาพในจอแสดงผล ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องจะไมไ่ด้รับ
ผลกระทบ

กล้องไม่โฟกัส
ตวัแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้การลอ็กโฟกสั หรือ

แมนวลโฟกสั (P 92)
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถตรวจ
หาใบหน้า

• ใบหน้าของตวัแบบถกูบงัด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือ
วัตถุอ่ืน: นําสิง่กีดขวางออก (P 139)

• ใบหน้าของตวัแบบอยู่ในเฟรมเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้: 
เปล่ียนการวางองค์ประกอบภาพเพ่ือให้ใบหน้าของตวัแบบอยูใ่น
เฟรมให้มากขึน้ (P 139)

• ศีรษะของตวัแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ตวัแบบวาง
ศีรษะให้ตรง (P 139)

• กล้องเอียง: วางกล้องในแนวระนาบ

• ใบหน้าของตวัแบบมืด: สอ่งไฟให้สวา่งขึน้

เลือกตวัแบบผิด
ตวัแบบท่ีเลือกอยูใ่กล้ศนูย์กลางของเฟรมมากกวา่ตวัแบบหลกั จดั
วางองค์ประกอบภาพใหมห่รือปิดระบบตรวจหาใบหน้า และวาง
กรอบการถ่ายรูปโดยใช้การลอ็กโฟกสั (P 92)

กล้องไม่ยงิแฟลช

• แฟลชถกูปิดใช้งาน: ปรับการตัง้คา่ (P 107)

• แฟลชถกูลดลง: ยกแฟลชขึน้ (P 107)

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว (P 32)

• กล้องอยู่ในโหมดถ่ายคร่อมหรือถ่ายรูปต่อเน่ือง: เลือก
โหมดเฟรมเดียว (P 6)
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

แฟลชไม่ยงิไป
ยังตวัแบบอย่าง
เตม็ที่

• ตวัแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลช: จดัวางตวัแบบให้อยูใ่นชว่ง
แฟลช

• ช่องแฟลชถกูขวาง: จบักล้องอยา่งถกูต้อง

• ความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่าความเร็วซงิค์: เลือกความเร็ว
ชตัเตอร์ท่ีช้าลง (P 64, 72)

ภาพถ่ายมัว

• เลนส์สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์ (P 280)

• เลนส์ถกูบงั: นําวตัถอุอกจากเลนส์ (P 49)

• s ปรากฏขึน้ระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง: 
ตรวจสอบโฟกสัก่อนถ่ายรูป (P 50)

ภาพมีรอยจุด

• ความเร็วชัตเตอร์ช้าและอุณหภมูห้ิองสูง: อาการนีเ้ป็นภาวะ
ปกตแิละไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ

• เงื่อนไขพกิเซลแมปป้ิง: ดําเนินการพิกเซลแมปปิง้โดยใช้ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > พกิเซล แมปป้ิง (P 130)

• มีการใช้งานกล้องตดิต่อกันที่อุณหภมูสูิงหรือมีคาํเตอืน
อุณหภมูปิรากฏขึน้: ปิดกล้องและรอให้อณุหภมิูเยน็ลง 
(P 42)
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การเล่น

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ภาพมัวเป็นรอย
จุด

ถ่ายรูปด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืน

การซูมการ
เล่นรายการไม่
สามารถใช้ได้

มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรับขนาด หรือด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือ
รุ่นอ่ืน

ไม่มีเสียงในการ
เล่นภาพยนตร์

• ระดบัเสียงของการเล่นเบาเกนิไป: ปรับระดบัเสียงของการ
เลน่ (P 213)

• ไมโครโฟนถกูบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการบนัทกึ

• ลาํโพงถกูบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการเลน่

ไม่สามารถลบ
ภาพที่เลือก

ภาพท่ีเลือกเพ่ือลบบางภาพถกูป้องกนัไว้ ลบการป้องกนัออกโดย
ใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ดําเนินการแตแ่รก (P 188)

มีการรีเซต็การ
กาํหนดหมายเลข
ไฟล์โดยไม่คาด
หมาย

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีเปิดในขณะท่ีกล้องเปิดทํางานอยู ่ปิด
กล้องก่อนเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี (P 237)
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การเช่ือมต่อ

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

จอภาพว่างเปล่า
กล้องเช่ือมต่อไปยังโทรทศัน์แล้ว: รูปภาพจะแสดงขึน้บน
โทรทศัน์แทนจอภาพของกล้อง (P 282)

โทรทศัน์ไม่มีภาพ
หรือเสียง

• เช่ือมต่อกล้องไม่ถกูต้อง: เช่ือมตอ่กล้องอยา่งถกูต้อง 
(P 282)

• มีการตัง้ค่าสัญญาณเข้าในโทรทศัน์เป็น “TV”: ตัง้คา่
สญัญาณเข้าเป็น “HDMI” (P 282) 

• ระดบัเสียงในโทรทศัน์เบาเกนิไป: ใช้ระบบควบคมุบน
โทรทศัน์เพ่ือปรับเสียง

ทัง้จอภาพ
โทรทศัน์และ
จอภาพของกล้อง
ว่างเปล่า

เลือกโหมดแสดงผลด้วยปุ่ม VIEW MODE เป็น เฉพาะ EVF + 
E: นําชอ่งมองภาพมาไว้แนบดวงตาหรือใช้ปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือ
เลือกโหมดแสดงผลอ่ืน

คอมพวิเตอร์จาํ
กล้องไม่ได้

โปรดเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์อยา่งถกูต้อง (P 287)

ไม่สามารถโอน
ย้ายไฟล์ RAW 

หรือ JPEG ไปยัง

คอมพวิเตอร์

ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ายภาพ (สําหรับ Windows 

เทา่นัน้ P 287)
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ส่งไร้สาย

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการแก้ปัญหาการเช่ือมตอ่ไร้สาย โปรดเย่ียมชม: 

http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ปัญหาการเช่ือม
ต่อหรือการ
อัพโหลดภาพไป
ยังสมาร์ทโฟน

• สมาร์ทโฟนอยู่ไกลเกนิไป: ย้ายอปุกรณ์ให้ใกล้มากขึน้ 
(P 284)

• อุปกรณ์ใกล้เคียงก่อให้เกดิสัญญาณรบกวนทางวทิยุ: ย้าย
กล้องถ่ายรูปและสมาร์ทโฟนให้หา่งจากเตาไมโครเวฟหรือ
โทรศพัท์ไร้สาย (P 284)

ไม่สามารถ
อัพโหลดภาพได้

• สามารถโฟนเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน: สามารถโฟนและกล้อง
ถ่ายรูปสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้เพียงหนึง่เคร่ืองในเวลา
เดียวกนั หยดุการเช่ือมตอ่แล้วลองใหมอี่กครัง้ (P 284)

• มีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองในบริเวณใกล้เคียง: ลองเช่ือมตอ่
ใหมอี่กครัง้ การมีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองอาจทําให้เช่ือมตอ่ได้
ยาก (P 284)

• ไมส่ามารถอพัโหลดภาพปัจจบุนัท่ีเป็นภาพยนตร์หรือสร้างบน
อปุกรณ์อ่ืนไปยงัสมาร์ทโฟนได้ (P 284)

สมาร์ทโฟนจะไม่
แสดงรูปภาพ

เลือก เปิด สําหรับ ย่อขนาดภาพ H การเลือก ปิด จะเพ่ิมเวลา

อพัโหลดสําหรับภาพท่ีใหญ่กวา่ นอกจากนี ้โทรศพัท์บางเคร่ือง
อาจไมแ่สดงภาพท่ีใหญ่กวา่ขนาดปัจจบุนั (P 243)
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การแก้ไขปัญหา

เบด็เตล็ด

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่ตอบ
สนอง

• กล้องทาํงานผิดปกตช่ัิวคราว: นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบั
เข้าไปใหม ่(P 36)

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว (P 32)

• กล้องเช่ือมต่อไปยัง LAN ไร้สายแล้ว: หยดุการเช่ือมตอ่

กล้องไม่ทาํงาน
ตามที่คาดไว้

นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(P 36) ถ้าปัญหายงัคง
อยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

ไม่มีเสียง ปรับระดบัเสียง (P 210)

การกดปุ่ม Q จะ
ไม่แสดงเมนูด่วน

ล็อก TTL ทาํงานอยู่: จบการทํางาน ลอ็ก TTL (P 255)
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ข้อความเตอืนและจอแสดงผล

คําเตือนตอ่ไปนีจ้ะปรากฏในจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

i 
(แดง)

แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว

j 
(กะพริบเป็นสีแดง)

แบตเตอร่ีหมด ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็แล้ว

s (ปรากฏเป็นสี
แดงพร้อมกบักรอบ
โฟกสัสีแดง)

กล้องไมส่ามารถโฟกสั ใช้การลอ็กโฟกสัเพ่ือโฟกสัตวัแบบอ่ืนท่ีอยู่
ในระยะหา่งเดียวกนั จากนัน้วางองค์ประกอบภาพใหม ่

รูรับแสงหรือ
ความเร็วชตัเตอร์
ปรากฏเป็นสแีดง

ตวัแบบสวา่งมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปิดรับแสงได้
สวา่งหรือมืดมากไป ใช้แฟลชเพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งเม่ือถ่ายรูปตวัแบบ
ท่ีมีแสงน้อย

โฟกัสผิดพลาด

กล้องทํางานผิดปกติ ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้ ถ้าข้อความยงั
คงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

เลนส์ทาํงานผิด
พลาด

ปิดกล้องและ
เปิดใหม่อีกครัง้

ไม่มีการ์ด
สามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ได้เฉพาะเม่ือใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว 
ให้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

การ์ดยังไม่พร้อม
ใช้งาน

• ไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํหรือมีการฟอร์แม
ทการ์ดหน่วยความจาํในคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน: 
ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําโดยใช้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > 
ฟอร์แมท
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คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

การ์ดยังไม่พร้อม
ใช้งาน 
(ตอ่)

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: 
ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการ
แสดงข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้
เปลี่ยนการ์ด

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ 
FUJIFILM

เกดิปัญหากับ
เลนส์

ปิดกล้อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพืน้ผิวท่ียดึ จากนัน้
ใสเ่ลนส์แล้วเปิดกล้อง ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จําหนา่ยของ FUJIFILM

การ์ดผิดพลาด

• ไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํสาํหรับใช้ในกล้อง: 
ฟอร์แมทการ์ด

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ
หรือการ์ดหน่วยความจาํเสียหาย: ทําความสะอาดหน้าสมัผสั
ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา้ ให้ฟอร์แม
ทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด

• การ์ดหน่วยความจาํใช้ร่วมกันไม่ได้: ใช้การ์ดท่ีใช้ร่วมกนัได้

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ 
FUJIFILM

การ์ดถกูป้องกัน การ์ดหนว่ยความจําถกูลอ็ก ปลดลอ็กการ์ด

ไม่พร้อมทาํงาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําไมถ่กูต้อง ใช้กล้องเพ่ือฟอร์แมทการ์ด

b การ์ดเตม็
การ์ดหนว่ยความจําเตม็และไมส่ามารถบนัทกึรูปภาพได้ ลบภาพ 

หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่งมากกวา่

บนัทกึผิดพลาด
• ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจาํหรือข้อผิดพลาดใน
การเช่ือมต่อ: เสียบการ์ดเข้าไปใหมห่รือปิดกล้องและเปิดอีกครัง้ 
ถ้าข้อความยงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM
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ข้อความเตือนและจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

บนัทกึผิดพลาด 
(ตอ่)

• เหลือหน่วยความจาํไม่เพยีงพอสาํหรับบนัทกึภาพเพิ่ม
เตมิ: ลบภาพ หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่ง
มากกวา่

• การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ย
ความจํา

เลขภาพเตม็

กล้องมีจํานวนภาพเตม็ (จํานวนภาพในปัจจบุนัคือ 999-9999) ใส่
การ์ดหนว่ยความจําท่ีฟอร์แมทแล้ว และเลือก เร่ิมใหม่ สําหรับ 

D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > ลาํดบัภาพ ถ่ายรูปเพ่ือรีเซต็การกําหนด
หมายเลขภาพเป็น 100-0001 แล้วเลือก นับต่อ สําหรับ ลาํดบั
ภาพ

อ่านไม่ได้

• ไฟล์เสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง: ไมส่ามารถดไูฟล์ได้

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: 
ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการ
แสดงข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้
เปลี่ยนการ์ด

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ 
FUJIFILM

ป้องกันภาพ
มีการพยายามลบหรือหมนุภาพท่ีมีการป้องกนั ลบการป้องกนัและ

ลองดําเนินการอีกครัง้

ตดัส่วนภาพไม่ได้ ภาพเสียหายหรือไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้อง

ไฟล์ DPOF ผิด
พลาด

คําสัง่การพิมพ์สามารถมีภาพได้ไมเ่กิน 999 ภาพ คดัลอกภา

พอ่ืนๆ ท่ีคณุต้องการพิมพ์ไปยงัการ์ดหนว่ยความจําอ่ืนแล้วสร้าง
คําสัง่การพิมพ์ท่ีสอง

หมุนภาพไม่ได้ ภาพท่ีเลือกไมส่ามารถหมนุได้
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ข้อความเตือนและจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

F หมุนภาพ
ไม่ได้

ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์

ตัง้ค่า DPOF ไมส่ามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF

F ตัง้ค่า DPOF ไมส่ามารถพิมพ์ภาพยนตร์โดยใช้ DPOF

F ดาํเนินการ
ไม่ได้

ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงกบัภาพยนตร์ท่ีเลือก

m ดาํเนินการ
ไม่ได้

ไมส่ามารถใช้การแก้ตาแดงกบัภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืน

ไม่ตรงกัน: โหมด 
4K และจอ
ภายนอก
เปล่ียนโหมด
ภาพยนตร์

โหมดมฟูว่ีท่ีเลือกด้วยกล้องจะไมส่ามารถใช้ร่วมกบัอปุกรณ์ท่ีเช่ือม
ตอ่กบักล้องผา่น HDMI ได้ ลองเลือกโหมดมฟูว่ีอ่ืน

p (เหลือง)
ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง อาจมีรอยจดุเพ่ิมขึน้ในภาพท่ีถ่าย
ขณะมีคําแจ้งเตือนแสดงขึน้

p (แดง)

ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง ขณะท่ีคําเตือนนีป้รากฏขึน้ 
จะไมส่ามารถบนัทกึภาพยนตร์ได้ อาจมีรอยจดุเพ่ิมขึน้ และ
ประสทิธิภาพท่ีรวมถงึอตัราเฟรมขัน้สงูและคณุภาพจอแสดงผล

อาจลดลง
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ความจุของการ์ดหน่วยความจาํ

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงเวลาในการบนัทกึหรือจํานวนภาพท่ีสามารถใช้ได้

เม่ือถ่ายรูปขนาดตา่งๆ ตวัเลขทัง้หมดเป็นตวัเลขโดยประมาณ ขนาด

ไฟล์อาจแตกตา่งกนัไปตามฉากท่ีบนัทกึ ทําให้มีตวัแปรสําหรับจํานวน

ไฟล์ท่ีสามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรือระยะเวลาท่ีเหลืออาจไม่

ลดลงในอตัราท่ีสม่ําเสมอ

ความจุความจุ

TT

8 GB8 GB 16 GB16 GB

FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL

รูป
ถ่าย

รูป
ถ่าย

OO 3 : 2 3 : 2 540 800 1110 1660

RAW (ไม่ได้บบีอัด)RAW (ไม่ได้บบีอัด) 150 320

RAW (บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล)RAW (บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล) 300 630

ภาพ
ยน

ตร์
ภาพ

ยน
ตร์

 1 1

UU2160/29.97P, 25P, 24P, 23.98P2160/29.97P, 25P, 24P, 23.98P 2 2 9 นาที 20 นาที

ii1080/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 

24P, 23.98P24P, 23.98P 3 3 26 นาที 54 นาที

hh720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 
24P, 23.98P24P, 23.98P 4 4 51 นาที 105 นาที

1  ใช้การ์ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสงูกวา่

2 ภาพยนตร์แตล่ะตอนมีความยาวได้ไมเ่กิน 10 นาที
3 ภาพยนตร์แตล่ะตอนมีความยาวได้ไมเ่กิน 15 นาที
4 ภาพยนตร์แตล่ะตอนมีความยาวได้ไมเ่กิน 30 นาที

O แม้วา่การบนัทกึภาพยนตร์จะดําเนินการตอ่ไปโดยไมห่ยดุเม่ือขนาดไฟล์ถงึ
ขนาด 4 GB แล้ว แตค่ลปิภาพยนตร์ท่ีเหลือจะถกูบนัทกึเป็นไฟล์แยก ซึง่ต้องรับ
ชมแยกตา่งหาก
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ข้อมูลจาํเพาะ
ระบบ
รุ่น FUJIFILM X-E3
หมายเลขผลิตภณัฑ์ FF170001
พกิเซลใช้งาน ประมาณ 24.3 ล้าน
เซน็เซอร์ภาพ 23.5 มม. × 15.6 มม. (APS-C), เซน็เซอร์ X-Trans 

CMOS III พร้อมฟิลเตอร์แมส่ี
ส่ือเกบ็ข้อมูล การ์ดหนว่ยความจํา SD/SDHC/SDXC ท่ี FUJIFILM แนะนํา
ช่องใส่การ์ดหน่วย
ความจาํ

ชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา SD (UHS-1)

ระบบไฟล์ รองรับกบั Design Rule for Camera File System (DCF), 
Exif 2.3 และ Digital Print Order Format (DPOF)

รูปแบบไฟล์ • ภาพน่ิง: Exif 2.3 JPEG (บีบอดั); RAW (ฟอร์แมท 
RAF ต้นฉบบั, ไมบี่บอดัหรือบีบอดัโดยใช้ขัน้ตอนวิธีท่ี
สญูเสียน้อยท่ีสดุ ต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน); รองรับ 
RAW+JPEG

• ภาพยนตร์: H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)

• เสียงบนัทกึ: สเตอริโอ (WAVE)
ขนาดภาพ O 3 : 2 (6000 × 4000) O 16 : 9 (6000 × 3376) O 1 : 1 (4000 × 4000)

P 3 : 2 (4240 × 2832) P 16 : 9 (4240 × 2384) P 1 : 1 (2832 × 2832)

Q 3 : 2 (3008 × 2000) Q 16 : 9 (3008 × 1688) Q 1 : 1 (2000 × 2000)

RAW (6000 × 4000)

O พาโนรามา: แนวตัง้ (2160 × 9600) / แนวนอน (9600 × 1440)

P พาโนรามา: แนวตัง้ (2160 × 6400) / แนวนอน (6400 × 1440)

เมาท์เลนส์ เมาท์ FUJIFILM X
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ระบบ
ความไวแสง • ภาพน่ิง: ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบกบั 

ISO 200–12800 โดยเพ่ิมครัง้ละ 1⁄3 EV; AUTO; ความ
ไวเอาต์พตุขยายเทียบกบั ISO 100, 125, 160, 25600 
หรือ 51200

• ภาพยนตร์: ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบกบั 
ISO 200–12800 โดยเพ่ิมครัง้ละ 1⁄3 EV; ออโต้

การวัดแสง การวดัแสง 256 สว่น through-the-lens (TTL); หลายจดุ, 
เฉพาะจดุ, เฉลี่ย, เฉลี่ยหนกักลาง

การควบคุมการรับแสง โปรแกรม AE (กบัสลบัโปรแกรม); เน้นชตัเตอร์ AE; เน้นรูรับแสง 
AE; แมนวลรับแสง

การชดเชยการรับแสง • ภาพน่ิง: –5 EV – +5 EV โดยเพ่ิมครัง้ละ 1⁄3 EV

• ภาพยนตร์: –2 EV – +2 EV โดยเพ่ิมครัง้ละ 1⁄3 EV
ความเร็วชัตเตอร์

โหมด Pโหมด P โหมด Aโหมด A

โหมด S โหมด S 

และ Mและ M

การเปิดการเปิด

ชัตเตอร์ค้างชัตเตอร์ค้าง

ชัตเตอร์กลไกชัตเตอร์กลไก
4 วินาที ถงึ 
¼000 วินาที

30 วินาที ถงึ 
¼000 วินาที

15 นาที ถงึ 
¼000 วินาที

สงูสดุ 
60 นาที

ชัตเตอร์ชัตเตอร์
อเิล็กทรอนิกส์อเิล็กทรอนิกส์

4 วินาที ถงึ 

1⁄32000 วินาที

30 วินาที ถงึ 

1⁄32000 วินาที

15 นาที ถงึ 
1⁄32000 วินาที

1 วินาที คงท่ี

กลไก+อเิล็กทรอนิกส์กลไก+อเิล็กทรอนิกส์
4 วินาที ถงึ 

1⁄32000 วินาที
30 วินาที ถงึ 
1⁄32000 วินาที

15 นาที ถงึ 
1⁄32000 วินาที

สงูสดุ 
60 นาที
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ระบบ
ต่อเน่ือง อัตราเฟรม อัตราเฟรม 

(JPEG)(JPEG)
เฟรมต่อการถ่ายภาพต่อเฟรมต่อการถ่ายภาพต่อ

เน่ืองเป็นชุดเน่ืองเป็นชุด
14 fps14 fps * * สงูสดุประมาณ 35
11 fps11 fps * * สงูสดุประมาณ 50
8.0 fps8.0 fps สงูสดุประมาณ 53
5.0 fps5.0 fps สงูสดุประมาณ 56
4.0 fps4.0 fps สงูสดุประมาณ 58
3.0 fps3.0 fps สงูสดุประมาณ 62

* ใช้ได้กบัชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นัน้

O อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามสภาพการถ่ายรูปและจํานวนของรูปภาพท่ี
บนัทกึ นอกจากนี ้อตัราการบนัทกึภาพและจํานวนของภาพตอ่ภาพตอ่เน่ือง
อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัประเภทการ์ดหนว่ยความจําท่ีใช้

โฟกัส • โหมด: AF เด่ียว หรือตอ่เน่ือง; แมนวลโฟกสักบัวงแหวน
ปรับโฟกสั

• การเลือกพืน้ที่โฟกัส: จดุเดียว, พืน้ท่ี, ไวด์/ตดิตาม, 
ทัง้หมด

• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอจัฉริยะ (ตรวจหาความ
เปรียบตา่ง TTL/AF ตรวจหาระยะ) พร้อมไฟชว่ยหาออ

โต้โฟกสั

สมดุลย์สีขาว ปรับเอง 1, ปรับเอง 2, ปรับเอง 3, การเลือกอณุหภมิูสี ออโต้ 

แสงแดด ในร่ม ฟลอูอเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลอูอเรสเซนต์สีอุน่ 
ฟลอูอเรสเซนต์สีเยน็ แสงจากหลอดไส้ ใต้นํา้

การตัง้เวลา ปิด, 2 วินาที, 10 วินาที
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ระบบ
โหมดแฟลช • โหมด: โหมด TTL (แฟลชอตัโนมตัิ, มาตรฐาน, 

ซงิค์ความเร็วต่ํา), ตัง้คา่เอง, COMMANDER, OFF

• ซงิค์ โหมด: มา่นชตัเตอร์ท่ี 1, มา่นชตัเตอร์ท่ี 2

• ลบตาแดง: e แฟลช+แก้ตาแดง, L แฟลช, 
d แก้ตาแดง, ปิด

ฐานเสียบแฟลช 
(Hot shoe)

อปุกรณ์เสริมฐานพร้อมเช่ือมตอ่ TTL

เช่ือมต่อซงิค์ เช่ือมตอ่ X; รองรับความเร็วซงิค์เทา่กบั 1⁄180 วิ 

ช่องมองภาพ 0.39 นิว้ ชอ่งมองภาพสี OLED 2360k จดุ พร้อมปรับได
ออปเตอร์ (–4 ถงึ +2 ม.–1); การขยาย 0.62 เทา่ ด้วยเลนส์ 
50 มม. (เทียบเทา่รูปแบบ 35 มม.) ท่ีระยะอนนัต์ และตัง้คา่
ไดออปเตอร์เป็น –1.0 ม.–1; มมุเฉียงของทิวทศัน์ประมาณ 
30.0° (มมุเฉลี่ยของทิวทศัน์โดยประมาณ 25.0°); จดุสายตา
ประมาณ 17.5 มม.

จอภาพ LCD คงท่ีท่ี 3.0 นิว้/7.6 ซม., จอภาพส ีLCD หน้าจอสมัผสั 1040k 
จดุ

ภาพยนตร์ 

(พร้อมเสียงสเตอริโอ)

U 2160/29.97P i 1080/59.94P h 720/59.94P
U 2160/25P i 1080/50P h 720/50P
U 2160/24P i 1080/29.97P h 720/29.97P
U 2160/23.98P i 1080/25P h 720/25P

i 1080/24P h 720/24P
i 1080/23.98P h 720/23.98P
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ขัว้อนิพุต/เอาต์พุต
อนิพุต/
เอาต์พุตดจิติอล

USB 2.0 ความเร็วสงู
ชอ่งตอ่ไมโคร USB (ไมโคร B)

HDMI เอาต์พุต ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI (ชนิด D)
ช่องต่อไมโครโฟน/
รีโมตกดชัตเตอร์

มินิแจ็คแบบ 3 ขัว้ ขนาด ⌀2.5 มม.

การจ่ายพลังงาน/อ่ืนๆ
การจ่ายพลังงาน แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้ (จดัมาให้พร้อมกบั

กล้อง)

ขนาดกล้อง 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

121.3 มม. × 73.9 มม. × 42.7 มม. (32.4 มม. ไมร่วมสว่นท่ี
ย่ืนออกมา วดัท่ีสว่นท่ีบางท่ีสดุ)

นํา้หนักกล้อง ประมาณ 287 กรัม ไมร่วมแบตเตอร่ี อปุกรณ์เสริม และการ์ด
หนว่ยความจํา

นํา้หนักในการ
ถ่ายรูป

ประมาณ 337 กรัม รวมแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจํา

สภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน

• อุณหภมู:ิ 0 °C ถงึ +40 °C

• ความชืน้: 10% ถงึ 80% (ไมมี่การควบแนน่)
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การจ่ายพลังงาน/อ่ืนๆ
อายุการใช้งาน
แบตเตอร่ี

• ประเภทแบตเตอร่ี: NP-W126S

• ภาพถ่าย: จํานวนของเฟรมจะแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือก
ท่ีเลือกสําหรับ ประสิทธิภาพ:

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ LCDLCD EVFEVF

ชัน้ยอด ประมาณ 260 ประมาณ 260

มาตรฐาน ประมาณ 350 ประมาณ 350

• ภาพยนตร์: ความยาวของฟตุเทจท่ีสามารถบนัทกึได้จะ
แตกตา่งกนัไปตามโหมดมฟูว่ี:

โหมดโหมด เวลาการบนัทกึปกติเวลาการบนัทกึปกติ เวลาการบนัทกึต่อเน่ืองเวลาการบนัทกึต่อเน่ือง

U ประมาณ 50 นาที ประมาณ 70 นาที

i ประมาณ 60 นาที ประมาณ 95 นาที
มาตรฐาน CIPA ท่ีวดัในโหมด P โดยใช้แบตเตอร่ี 
(NP-W126S) ท่ีชาร์จจนเตม็แล้ว, เลนส์ XF35mmF1.4 R 
และการ์ดหนว่ยความจํา SD

หมายเหตุ: อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีจะแตกตา่งกนัไป
ตามระดบัประจขุองแบตเตอร่ี และจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา
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เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย
LAN ไร้สาย
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏบิตักิาร 
(ความถี่กลาง)

• สหรัฐฯ, แคนาดา, ไต้หวัน: 
2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)

• ประเทศอ่ืนๆ: 
2412 MHz–2472 MHz (13 ชอ่งสญัญาณ)

โปรโตคอลการเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน
Bluetooth®

มาตรฐาน Bluetooth รุ่น 4.0 (Bluetooth พลงังานต่ํา)
ความถี่การปฏบิตักิาร 
(ความถี่กลาง)

2402 MHz–2480 MHz

ชุดแฟลชเสริมภายนอก EF-X8
ไกด์นัมเบอร์ GN8 (ISO100), GN11 (ISO200)
ขนาด 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

39.7 มม. × 24.2 มม. × 63.4 มม.

นํา้หนัก ประมาณ 41 กรัม

แบตเตอร่ี NP-W126S ที่ชาร์จซํา้ได้
แรงดนัไฟฟ้าปกติ 7.2 V
ความจุปกติ 1260 mAh
อุณหภมูใินการทาํงาน 0 °C ถงึ +40 °C
ขนาด 

(กว้าง × สงู × ลกึ)

36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.

นํา้หนัก ประมาณ 47 กรัม
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เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-W126
พกัิดอนิพุต 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ความจุอนิพุต 13 – 21 VA
พกัิดเอาต์พุต 8.4 V DC, 0.6 A

แบตเตอร่ีที่รองรับ แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้
เวลาในการชาร์จ ประมาณ 150 นาที (+20 °C)
อุณหภมูใินการทาํงาน 5 °C ถงึ +40 °C

ขนาด 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

65 มม. × 91.5 มม. × 28 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา

นํา้หนัก ประมาณ 77 กรัม

นํา้หนกัและขนาดแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาคท่ีจําหนา่ย ป้าย, เมน ู
และการแสดงผลอ่ืนๆ อาจแตกตา่งจากท่ีแสดงในกล้องจริง

O ข้อมลูจําเพาะและประสทิธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ 
FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ข้อผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีในคูมื่อนี ้ลกัษณะ
ภายนอกของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งไปจากท่ีอธิบายในคูมื่อเลม่นี ้
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