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อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีรวมมากบักล้องของคณุ:

• แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้

• เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-W126

• ชดุแฟลชเสริมภายนอก EF-X8

• ฝาครอบตวักล้อง
• หว่งสายคล้องโลหะ (× 2)

• เคร่ืองมือคล้องหว่ง
• แผน่ครอบป้องกนั (× 2)

• สายคล้องคอ
• ตวัป้องกนัสายเคเบลิ
• ฝาครอบฐานเสียบแฟลช (มาพร้อมกบัฐานเสียบแฟลช)

• ฝาครอบขัว้ซงิค์ (ตดิมาให้กบักล้อง)

• ฝาครอบขัว้ตอ่เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป (ตดิมาให้กบักล้อง)

• คู่มือผูใ้ช ้(คูมื่อเลม่นี)้

N หากคณุซือ้ชดุเลนส์ ให้ตรวจสอบวา่รวมเลนส์ด้วย หากคณุซือ้ชดุเลนส์พร้อมเวอร์ตคิอล พาวเวอร์
บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 ให้ตรวจสอบวา่มีสิง่เหลา่นีร้วมมาด้วยหรือไม:่

• เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป หนึง่ชิน้ (รวมถาดแบตเตอร่ีและฝาปิดชอ่งตอ่)

• แบตเตอร่ี NP-W126 ท่ีชาร์จซํา้ได้สองก้อน และ

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS หนึง่ตวั

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีรองรับ โปรดด ู“ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM” 
(P 258)
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1

เก่ียวกับคู่มือฉบบันี ้

คูมื่อนีป้ระกอบด้วยคําชีแ้จงสําหรับกล้องดจิิตอล FUJIFILM X-H1 ของคณุ โปรดอา่น

และทําความเข้าใจเนือ้หาในคูมื่อก่อนใช้งาน

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คูมื่อนีมี้การใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:้

O ข้อมลูท่ีควรอา่นเพ่ือป้องกนัความเสียหายของผลติภณัฑ์

N ข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีอาจมีประโยชน์เม่ือใช้ผลติภณัฑ์

P หน้าท่ีมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

เมนแูละข้อความอ่ืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตวัหนา ภาพประกอบจะใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์

ในการอธิบายเทา่นัน้; รูปภาพอาจถกูปรับให้งา่ย ขณะท่ีภาพถ่ายไมไ่ด้จําเป็นวา่จะถกูถ่ายจาก

กล้องรุ่นท่ีอธิบายในคูมื่อเลม่นี ้

คาํศัพท์

การ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริมท่ีกล้องใช้เพ่ือจดัเก็บรูปภาพเรียกวา่ “การ์ด

หนว่ยความจํา” ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์อาจเรียกวา่ “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรียกวา่ 
“LCD”



1

ก่อนที่จะเร่ิมต้น



2

1

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

A ปล่อยล็อกแป้นหมนุ .............................................5

B แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ .............5, 56, 58, 62, 63

C ไมโครโฟน ................................................ 51, 146

D ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe) ...................... 92, 228

E ควบคมุการปรบัไดออปเตอร์ .................................8
F แป้นหมนุความไวแสง ........................... 5, 77, 128

G แป้นหมนุ Drive ...................................................6

H ตวัยึดสายคลอ้ง .................................................26

I ขัว้ซิงค์ ............................................................227

J ปล่อยล็อกปรบัเอียง .............................................9
K ฝาครอบขัว้ต่อ ............................ 31, 61, 242, 247

L ตวัเลือกโหมดโฟกสั ............................................65

M หนา้สมัผสัสญัญาณเลนส์
N ปุ่ มถอดเปลีย่นเลนส์...........................................28

O ปุ่ ม Fn2 ...........................................................216

P ไฟช่วยหาออโตโ้ฟกสั............................... 116, 150

ไฟตัง้เวลา .......................................................125

Q แป้นหมนุวดัแสง ................................................79

R แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหนา้ ...................... 7, 196

S สวิตช์ ON/OFF ....................................................37

T ปุ่ มชตัเตอร์ ........................................................46

U ปุ่ ม Fn1 ...........................................................216
ปุ่ ม d (การชดเชยแสง) ...................................80

V จอภาพ LCD รอง ..............................................19

W ปุ่ มแสงพืน้หลงัจอภาพรอง..................................19

X ฝาครอบฐานเสียบแฟลช ........................... 92, 228

Y ฝาครอบตวักลอ้ง ...............................................28

Z แจ็คไมโครโฟน (⌀ 3.5 มม.) ...............................51

a ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร-B) USB 3.0/
USB 2.0 .......................................... 31, 61, 247

b ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) ..........................242

c ช่องต่อรีโมตกดชตัเตอร์ (⌀ 2.5 มม.) ..................61
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1

สว่นตา่งๆ ของกล้อง

d ปุ่ ม b (ลบ) ......................................................48

e ปุ่ ม a (เล่น) ....................................................47

f ยางรองตา .........................................................15

g ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ........... 8, 10, 14

h ปุ่ ม VIEW MODE .................................................14

i ปุ่ ม AE-L (ล็อกการรบัแสง) ......................... 82, 216

j ปุ่ ม AF-ON ................................................ 82, 216

k แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหลงั ............... 7, 155, 196

l ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) ..............................................213

m ไฟแสดงสถานะ .......................................... 8, 150

n ฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา ....................34

o ไมโ้ฟกสั (กา้นโฟกสั) ............................. 4, 69, 192

p สลกัฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา ..............34

q ปุ่ มตวัเลือก................................................. 4, 196

r ปุ่ ม MENU/OK ....................................................20

s ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK ................................ 15, 153

t ลําโพง...................................................... 53, 183

u สลกัฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี .................................32

v ฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี ........................................32

w ช่องยึดขาตัง้
x ฝาครอบขัว้ต่อเวอร์ติคอล พาวเวอร์บูสเตอร์ 

กร๊ิป ..............................................................235

y จอภาพ LCD ...........................................9, 12, 14

ระบบสมัผสั ...................................... 21, 121, 201

z ตรวจพบสญัญาณดวงตา ...................................14

0 ช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา 1 ..............................34

1 ช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา 2 ..............................34

2 สลกัแบตเตอร่ี ....................................................33

3 ช่องใส่แบตเตอร่ี ................................................32
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แผ่นหมายเลขเคร่ือง

ห้ามแกะแผน่หมายเลขเคร่ือง ซึง่มี FCC ID, เคร่ืองหมาย 

KC, หมายเลขเคร่ือง และข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ

แผ่นหมายเลขเคร่ือง

ปุ่มตวัเลือก

กดปุ่ มตวัเลือกขึน้ (e) ขวา (h) ลง (f) หรือซ้าย (g) 

เพ่ือไฮไลท์รายการ ปุ่ มขึน้ ขวา ลง และซ้าย ยงัทําหน้าท่ีเสริม

เป็นปุ่ มฟังก์ชัน่ Fn3 ถงึ Fn6 (P 216)

 ไม้โฟกัส

เอียงหรือกดไม้โฟกสัเพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสั นอกจากนีย้งั

สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเลื่อนดเูมนตูา่งๆ ได้
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์และความไวแสง

กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุเพ่ือปลดลอ็กแป้นหมนุก่อนหมนุแป้น

ไปยงัการตัง้คา่ท่ีต้องการ กดปลอ่ยลอ็กอีกครัง้เพ่ือลอ็กแป้น

หมนุให้เข้าท่ี

ความเร็วชตัเตอร์

ความไวแสง

แป้นหมุนวัดแสง

หมนุแป้นหมนุวดัแสงเพ่ือเลือกโหมดการวดัแสง
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1

แป้นหมุน Drive

หมนุแป้นหมนุเพ่ือเลือกจากโหมดไดร์ฟตอ่ไปนี ้

โหมดโหมด PP
FF ถ่ายมฟูว่ี 50

BKTBKT ถ่ายคร่อม 83

CHCH ตอ่เน่ืองเป็นชดุความเร็วสงู

85CMCM ถ่ายภาพเป็นชดุความเร็วปานกลาง

CLCL ตอ่เน่ืองเป็นชดุความเร็วต่ํา

โหมดโหมด PP
SS เฟรมเดียว 44

ADV.ADV. ฟิลเตอร์ขัน้สงู 87

uu พาโนรามา่ 89
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคาํส่ัง

หมนุหรือกดแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือ:

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหน้า แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

หมุนหมุน • เลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นทางเมนู
• ปรับรูรับแสง 1, 2

• ปรับความไวแสง 2, 3

• ดรููปภาพอ่ืนๆ ในระหวา่งท่ีเลน่ภาพ

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสง
ท่ีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชตัเตอร์ 2

• ปรับการชดเชยคา่แสงโดยการกดปุ่ ม d 
แล้วหมนุแป้น

• ปรับการตัง้คา่ในเมนดูว่น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกสั
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบเตม็เฟรม
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบหลายเฟรม

กดกด • สลบัไปมาระหวา่งรูรับแสงและความ
ไวแสง 2, 3

• กดค้างเพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ 

D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุน
คาํส่ัง ในเมน ูD (ตัง้คา่)

• ใช้ฟังก์ชัน่ท่ีกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่ ไดอลั

• ซมูเข้าในจดุโฟกสัท่ีทํางาน 4

• กดค้างไว้เพ่ือเลือกจอแสดงผลโฟกสัโหมด
แมนวลโฟกสั 4

• ซมูเข้าจดุโฟกสัท่ีทํางานระหวา่งการเลน่
1 ตัง้รูรับแสงเป็น A (ออโต้) และใช้เลนส์ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสงหรือเลือก คาํส่ัง ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้
ค่าแหวนรูรับแสง

2 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง

3 ตัง้ปุ่ มหมนุ ISO เป็น A และเลือก คาํส่ัง ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (A)

4 ใช้ได้เฉพาะเม่ือกําหนด เชค็โฟกัส ไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่
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ไฟแสดงสถานะ

เม่ือไมใ่ช้งานชอ่งมองภาพ กล้องจะแสดงสถานะของกล้อง

ด้วยไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะของกล้องสถานะของกล้อง

สวา่งเป็นสีเขียว ลอ็กโฟกสั

กะพริบเป็นสีเขียว การเตือนโฟกสัหรือความเร็วชตัเตอร์ต่ํา สามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม • เปิดกล้อง: กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพ่ิมได้

• ปิดกล้อง: กําลงัอพัโหลดรูปภาพไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ *

สวา่งเป็นสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพ่ิมในเวลานีไ้ด้

กะพริบเป็นสีส้ม กําลงัชาร์จแฟลช; จะไมยิ่งแฟลชตอนถ่ายภาพ

กะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด
* แสดงเฉพาะเม่ือเลือกภาพไว้สําหรับอพัโหลด

N คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผลด้วยเชน่กนั สามารถใช้ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > แสงที่
สอดคล้อง เพ่ือเลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF) ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
และเลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง

การโฟกัสด้วยช่องมองภาพ

ในกล้องจะมีตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์ในระยะ –4 ถงึ 

+2 ม.–1 เพ่ือปรับให้เหมาะสมกบัสายตาท่ีตา่งกนัของแตล่ะ

คน หมนุตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์จนกวา่โฟกสัของ

ภาพในชอ่งมองภาพจะคมชดั
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

 จอภาพ LCD

สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ดภูาพได้งา่ยขึน้ แตร่ะมดัระวงั

อยา่แตะสายหรือให้สายพนันิว้มือหรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ีอยูด้่านหลงั

หน้าจอ การแตะสายอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

N จอภาพ LCD ยงัทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสัท่ีสามารถใช้ได้สําหรับ:

• แตะเพ่ือถ่ายภาพ (P 22)

• การเลือกพืน้ท่ีโฟกสั (P 21)

• การเลือกฟังก์ชนั (P 23)

• ปิดเสียงการถ่ายภาพยนตร์ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ (P 23)

• การเลน่แบบเตม็เฟรม (P 24)

แนว “สูง” (แนวตัง้)
สามารถเอียงหน้าจอเพ่ือถ่ายภาพจากมมุสงูหรือมมุต่ําได้เม่ือหมนุกล้องเพ่ือถ่ายภาพในแนว “สงู” (แนว
ตัง้) กดปุ่ มปลดลอ็กจอเอียงแล้วเอียงหน้าจอตามท่ีแสดงในภาพ 1 หากต้องการถ่ายภาพจากมมุสงู ให้ถือ
กล้องไว้ตามแนวท่ีแสดงในภาพ 2

รูปที ่1 รูปที ่2
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จอแสดงผลของกล้อง

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการถ่ายภาพ

O เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์
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จอแสดงผลของกล้อง

A โหมดIS ...........................................................129

B โหมดแฟลช (TTL) .................................... 94, 228

ชดเชยแฟลช....................................................228

C สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย ...............................125

D โหมดต่อเนือ่ง ....................................................85

E ชนิดชตัเตอร์ ....................................................127

F สญัลกัษณ์ AF+MF .........................................118

G เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................206

H สมดลุย์สีขาว ...................................................102

I จําลองฟิล์ม .....................................................100

J การบนัทึก F-Log.............................................141

K ช่วงไดนามิก ....................................................101

L เนน้ช่วงไดนามิก ..............................................102

M โหมดมูฟวี ่................................................ 50, 137

N การบนัทึกความเร็วสูงแบบ Full HD ..................138

O เวลาทีเ่หลือ .......................................................51

P ตวัเลือกช่องใส่การ์ด .................................. 35, 204

Q จํานวนภาพทีถ่่ายได้ * .......................................282

R คณุภาพและขนาดภาพ ............................... 98, 99

S วนัทีแ่ละเวลา ..................................... 39, 41, 179

T คําเตือนอณุหภูมิ .............................................281

U โหมดบูสต์ .............................................. 202, 238

V ฮิสโตแกรม ........................................................18

W ระดบัแบตเตอร่ี ..................................................38

X ความไวแสง ......................................................77

Y การชดเชยการรบัแสง .........................................80

Z รูรบัแสง ............................................... 57, 62, 63

a ความเร็วชตัเตอร์ .................................. 57, 58, 63

b ล็อก AE ................................................... 82, 199

ล็อก TTL ....................................... 135, 195, 219

c การวดัแสง ........................................................79

d โหมดถ่ายภาพ ...................................................56

e โหมดโฟกสั † .....................................................65

f ล็อก AF ................................................... 82, 199

g สญัลกัษณ์ระยะห่าง...........................................75

h ระดบัการบนัทึก ...............................................146

i ไทม์โคด้ ..........................................................148

j สญัลกัษณ์การรบัแสง ................................. 63, 80

k เสน้ขอบฟ้าเสมือน .............................................18

l เฟรมโฟกสั ................................................. 69, 81

m สถานะการส่งภาพ ...........................................244

n สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง .....................210

o ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ ............................... 62, 75

p เช็คโฟกสั ................................................. 76, 119

* แสดง “9999” หากมีพืน้ท่ีมากกวา่ 9999 เฟรม

† สญัลกัษณ์อยูใ่นโฟกสั ( ) หรือแมนวลโฟกสั (j) อาจแสดงขึน้ด้วยเชน่กนั
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จอภาพ LCD
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จอแสดงผลของกล้อง

A โหมดIS ...........................................................129

B เช็คโฟกสั ................................................. 76, 119

C ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ ............................... 62, 75

D สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง .....................210

E สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย ...............................125

F ไทม์โคด้ ..........................................................148

G เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................206

H สถานะการส่งภาพ ...........................................244

I โหมดมูฟวี ่................................................ 50, 137

J การบนัทึกความเร็วสูงแบบ Full HD ..................138

K เวลาทีเ่หลือ .......................................................51

L ตวัเลือกช่องใส่การ์ด .................................. 35, 204

M จํานวนภาพทีถ่่ายได้ * .......................................282

N คณุภาพและขนาดภาพ ............................... 98, 99

O วนัทีแ่ละเวลา ..................................... 39, 41, 179

P สมดลุย์สีขาว ...................................................102

Q จําลองฟิล์ม .....................................................100

R การบนัทึก F-Log.............................................141

S ช่วงไดนามิก ....................................................101

T เนน้ช่วงไดนามิก ..............................................102

U คําเตือนอณุหภูมิ .............................................281

V เฟรมโฟกสั ................................................. 69, 81

W โหมดบูสต์ .............................................. 202, 238

X ฮิสโตแกรม ........................................................18

Y สญัลกัษณ์ระยะห่าง...........................................75

Z ระดบัแบตเตอร่ี ..................................................38

a ความไวแสง ......................................................77

b การชดเชยการรบัแสง .........................................80

c รูรบัแสง ............................................... 57, 62, 63

d ความเร็วชตัเตอร์ .................................. 57, 58, 63

e ล็อก AE ................................................... 82, 199

ล็อก TTL ....................................... 135, 195, 219

f การวดัแสง ........................................................79

g โหมดถ่ายภาพ ...................................................56

h โหมดโฟกสั † .....................................................65

i ล็อก AF ................................................... 82, 199

j ระดบัการบนัทึก ...............................................146

k สญัลกัษณ์ AF+MF .........................................118

l ชนิดชตัเตอร์ ....................................................127

m โหมดต่อเนือ่ง ....................................................85

n สญัลกัษณ์การรบัแสง ................................. 63, 80

o โหมดแฟลช (TTL) .................................... 94, 228
ชดเชยแฟลช....................................................228

* แสดง “9999” หากมีพืน้ท่ีมากกวา่ 9999 เฟรม

† สญัลกัษณ์อยูใ่นโฟกสั ( ) หรือแมนวลโฟกสั (j) อาจแสดงขึน้ด้วยเชน่กนั

การหมุนจอแสดงผล

เม่ือเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัต ิสญัลกัษณ์ใน

ชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD จะหมนุอตัโนมตัเิพ่ือให้เข้ากบัแนวของกล้อง
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การเลือกโหมดแสดงผล

กดปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือสลบัโหมดแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

• E สัญญาณตา: การแนบดวงตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมอง

ภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิดและจอภาพ LCD ปิด; การ

เลื่อนดวงตาของคณุออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิดและ

จอภาพ LCD เปิด

• เฉพาะ EVF: ชอ่งมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด

• เฉพาะ LCD: จอภาพ LCD เปิด ชอ่งมองภาพปิด

• เฉพาะ EVF + E: การแนบดวงตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิด การ

เลื่อนดวงตาออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิด จอภาพ LCD ยงัคงปิดอยู่

• E เซนเซอร์ตา + จอแสดงภาพ LCD: การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพในระหวา่งท่ี

ถ่ายภาพ ทําให้ชอ่งมองภาพเปิด แตจ่อภาพ LCD ใช้สําหรับแสดงภาพเม่ือคณุเลื่อนดวงตา

ออกจากชอ่งมองภาพหลงัจากท่ีถ่ายภาพ

สัญญาณตา
สญัญาณตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอ่ืุนๆ ท่ีไมใ่ชต่าของคณุ หรือตอ่
แสงท่ีสอ่งเข้าเซน็เซอร์โดยตรง เซนเซอร์ตาจะถกูปิดใช้ขณะท่ีเอียง
จอภาพ LCD

สญัญาณตา

การปรับความสว่างจอแสดงผล

สามารถปรับความสวา่งและระดบัสีของชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD ได้โดยใช้รายการในเมน ู

D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพ่ือปรับความสวา่งหรือระดบัของสี

ของชอ่งมองภาพ และ ความสว่าง LCD หรือ สี LCD เพ่ือปรับจอภาพ LCD
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จอแสดงผลของกล้อง

ยางรองตา

ในการถอดยางรองตา ให้กดท่ีด้านลา่งด้วยนิว้หวัแมมื่อทัง้

สองข้าง แล้วเลื่อนยางรองตาขึน้

ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่ง

มองภาพและจอภาพ LCD

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

ช่องมองภาพ

เต็มหนา้จอ มาตรฐาน

จอแสดงผลคู่ (เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั)
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จอ LCD

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

จอแสดงผลคู่ 
(เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั)

แสดงขอ้มูล

แสดงผลคู่

จอแสดงผลคูป่ระกอบด้วยหน้าตา่งเตม็เฟรมขนาดใหญ่และพืน้ท่ีโฟกสัระยะใกล้ท่ีเลก็กวา่

N สามารถสบัเปลี่ยนเนือ้หาของหน้าตา่งขนาดใหญ่และเลก็ในจอแสดงผลได้โดยใช้ 

D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่าแสดงผลแบบสองจอ 
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จอแสดงผลของกล้อง

การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

การเลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าที่ตัง้ไว้

เลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่

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

• เฟรมโฟกสั
• แสดงระยะ AF

• แสดงระยะ MF

• ฮิสโตแกรม
• เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว
• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO

• ข้อมลูท่ีพืน้หลงั
• Expo. Comp. (เลข)

• Expo. Comp. (ระดบั)

• โหมดโฟกสั
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์

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

• โหมดมฟูว่ี & เวลาบนัทกึ

• คําสัง่ย้ายภาพ
• ระดบัไมโครโฟน
• ระดบัแบตเตอร่ี
• เส้นกรอบการจดัเฟรม

4 บนัทกึการเปล่ียนแปลง
กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

5 ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้องการเพ่ือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผลการถ่ายภาพ
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เส้นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเส้นขอบฟ้าเสมือน 
กล้องจะอยูใ่นแนวราบเม่ือเส้นสองเส้นซ้อนทบักนั โปรดทราบวา่
เส้นขอบฟ้าเสมือนอาจไมแ่สดงหากเลนส์ของกล้องชีข้ึน้ข้างบนหรือ
ข้างลา่ง สําหรับการแสดงผล 3 มิติ (ตามภาพ) ให้กดปุ่ มฟังก์ชัน่ท่ี
ได้กําหนด ELECTRONIC LEVEL ไว้ (P 194, 218)

ระยะพิตช์ ระยะเกลียว

เส้นกรอบการจดัเฟรม
เปิดใช้ เส้นกรอบการจดัเฟรม เพ่ือทํากรอบของเฟรมให้มองเหน็งา่ยขึน้บนพืน้หลงัสีเข้ม

ฮสิโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตัง้

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออกมาจะมีเส้นโค้งท่ีเทา่กนั
ตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านขวาของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านซ้ายของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ี
จะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพ
ผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม (P 194, 218)
A พืน้ทีร่บัแสงมากเกินไปกะพริบ
B ฮิสโตแกรม RGB

A B
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จอแสดงผลของกล้อง

จอภาพ LCD รอง

จอภาพ LCD รองจะแสดงการตัง้คา่กล้องแปดรายการ เป็น

ข้อความสี่รายการ (รายการ A ถงึ D) และเป็นไอคอนสี่

รายการ (รายการ E ถงึ H) ใช้ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > 

ตัง้ค่ามอนิเตอร์ย่อย เพ่ือเลือกรายการท่ีแสดง สามารถ

เลือกรายการท่ีแสดงเม่ือคณุกําลงัถ่ายภาพแยกตา่งหากจาก

รายการท่ีแสดงในโหมดมฟูว่ีได้ ในรายการตอ่ไปนี ้รายการท่ีใช้

ไมไ่ด้ในโหมดมฟูว่ีจะแสดงด้วยเคร่ืองหมายดอกจนั (“*”)

ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น จอภาพ LCD รองจะแสดงรายการตอ่ไปนี:้ 

• ข้อความ: A ความเร็วชตัเตอร์, B รูรับแสง, C ชดเชยแสง, D ISO

• ไอคอน: E จําลองฟิล์ม, F สมดลุย์สีขาว, G ขนาดภาพ *, H โหมดถ่ายภาพ

สามารถเลือกตวัเลือกตอ่ไปนีไ้ด้เชน่กนั: 

• ข้อความ: โหมดมฟูว่ี, ภาพท่ีเหลือ *, เวลาบนัทกึ, ไมมี่

• ไอคอน: วดัแสง, โหมด DRIVE *, โหมดโฟกสั, คณุภาพของภาพ *, ปริมาณแบตเตอร่ี, 

ตัง้คา่ชอ่งการ์ด, ชนิดชตัเตอร์ *, ชว่งไดนามิก *, โหมดมฟูว่ี *, ไมมี่

แสงพืน้หลังจอภาพรอง
หากต้องการเปิดแสงพืน้หลงัจอภาพรอง เม่ือคณุเหน็วา่จอภาพ 

LCD มืดเกินกวา่ท่ีจะอา่นได้ ให้กดปุ่ มแสงพืน้หลงัจอภาพรอง กด
ปุ่ มอีกครัง้เพ่ือปิดแสงพืน้หลงั

สีพืน้หลัง
สามารถเลือกสีพืน้หลงั (สีดําหรือสีขาว) สําหรับจอยอ่ยได้โดยใช้ตวัเลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > สีพืน้
หลังจอย่อย ในเมน ูD (ตัง้คา่) โปรดทราบวา่พืน้หลงัจะแสดงเป็นสีขาวทกุครัง้ท่ีเปิดแสงพืน้หลงัของจอ
ยอ่ย
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จอแสดงผลของกล้อง

การใช้เมนู

ในการแสดงเมน ูให้กด MENU/OK

การถ่ายรูปการถ่ายรูป การเล่นการเล่น

 RAW

D

 RAW

RAW1/JPG2)

การนําทางเมน:ู

1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนู

 RAW

D

2 กดปุ่ มเลือกซ้ายเพ่ือเลือกแทบ็สําหรับเมนปัูจจบุนั
 RAW

D

แท็บ

3 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์แทบ็ (H, G, A, F, B, E, C หรือ D) ท่ีมี

รายการท่ีต้องการ

4 กดปุ่ มเลือกขวาเพ่ือวางเคอร์เซอร์ในเมนู

N ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นเมนตูา่งๆ และใช้แป้นหมนุเลือกคํา

สัง่ด้านหลงัเพ่ือไฮไลท์รายการเมนู
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โหมดหน้าจอสัมผัส

จอภาพ LCD จะทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสั

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

การควบคุมแบบสัมผัสและ EVF

หากเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้า

จอสัมผัส > เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส จะสามารถใช้จอภาพ 

LCD เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัได้ในขณะท่ีจดัภาพในชอ่งมองภาพ

อิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) ใช้ ตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVF เพ่ือ

เลือกพืน้ท่ีของจอภาพท่ีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสั

EVF
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การควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอ LCD

สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการดําเนินการ

ตา่งๆ เชน่ การเลือกพืน้ท่ีโฟกสั และการถ่ายภาพ สามารถ

เลือกการดําเนินการได้โดยการแตะท่ีสญัลกัษณ์โหมดหน้า

จอสมัผสัในจอแสดงผลเพ่ือหมนุไปตามตวัเลือกตอ่ไปนี:้

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการถ่ายด้วยการ
สัมผัสสัมผัส

แตะหวัข้อในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสัและปลอ่ยชตัเตอร์

AFAF
แตะเพ่ือเลือกจดุโฟกสั ในโหมดโฟกสั S (AF-S) โฟกสัจะลอ็ก ในขณะท่ีในโหมด
โฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
ระยะทางถงึตวัแบบ

บริเวณบริเวณ แตะเพ่ือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลื่อนไปยงัจดุท่ีเลือก

ปิดปิด ปิดใช้การโฟกสัและถ่ายภาพแบบสมัผสั

N สามารถปรับการตัง้คา่การควบคมุแบบสมัผสัได้โดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > โหมดหน้าจอสัมผัส 
(P 121) หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั 
ให้เลือก ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส
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โหมดหน้าจอสมัผสั

 ปิดเสียงการถ่ายภาพยนตร์

สามารถปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์ได้โดยใช้จอควบคมุ

แบบสมัผสัเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เสียงท่ีเกิดจากการทํางานของ

กล้องถกูบนัทกึลงในภาพยนตร์ด้วย เม่ือเลือก เปิด สําหรับ 
B ตัง้ค่ามูฟว่ี > ควบคุมความเงยีบของมูฟว่ี ในเมนถู่าย

รูป ไอคอน F SET จะแสดงในจอภาพ LCD; แตะไอคอน

เพ่ือเข้าถงึการควบคมุตอ่ไปนี:้

• ความเร็วชตัเตอร์ *
• รูรับแสง *
• การชดเชยแสงของกล้อง
• ความไวแสง
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/

การปรับระดบัไมค์ภายนอก

• ฟิลเตอร์ลม
• ความดงัของหฟัูง
• จําลองฟิล์ม (มฟูว่ี)

• สมดลุสีขาว (มฟูว่ี)

*  การเลือก เปิด สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > ควบคุมความเงยีบของมูฟว่ี จะทําให้แป้นหมนุใช้งานไมไ่ด้

ฟังก์ชันระบบสัมผัส

สามารถกําหนดฟังก์ชนัตา่งๆ ให้กบัทา่ทางการตวดันิว้ตอ่ไป

นีไ้ด้เหมือนกนักบัปุ่ มฟังก์ชนั (P 216):

• ตวดันิว้ขึน้บน: T-Fn1

• ตวดันิว้ไปทางซ้าย: T-Fn2

• ตวดันิว้ไปทางขวา: T-Fn3

• ตวดันิว้ลง: T-Fn4

N ในบางครัง้การตวดันิว้จะทําให้เมนแูสดงขึน้มา; ให้แตะเพ่ือ
เลือกตวัเลือกท่ีต้องการ

25.5

ไอคอน F SET  
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมการเล่นแบบสัมผัส

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

สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการดําเนินการเลน่ตอ่ไปนี:้

• สะบดั: สะบดันิว้ข้ามจอแสดงผลเพ่ือดภูาพอ่ืนๆ

• ซูม: วางนิว้สองนิว้บนจอแสดงผลแล้วแยกนิว้ออกเพ่ือซมู

เข้า

• บบี: วางนิว้สองนิว้บนจอแสดงผลแล้วเลื่อนเข้าหากนัเพ่ือ

ซมูออก

N สามารถซมู ออกรูปภาพจนกระทัง่มองเหน็ภาพแล้วแตไ่มส่ามารถซมูตอ่ได้

• แตะสองครัง้: แตะจอแสดงผลสองครัง้เพ่ือซมูเข้าไปยงั

จดุโฟกสั

• เล่ือน: ดพืูน้ท่ีอ่ืนของภาพระหวา่งซมูการเลน่
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การต่อสายคล้อง

ตดิหว่งสายคล้องเข้ากบักล้องจากนัน้ให้ตดิเข้ากบัสายคล้อง

1 ใส่แผ่นครอบป้องกัน
วางแผน่ครอบป้องกนัไว้เหนือรูสําหรับคล้องสายตาม

ท่ีแสดง โดยใช้ด้านสีดําของแผน่ครอบหนัเข้าไปทาง

กล้อง

ฝาครอบป้องกนั

2 เปิดห่วงสายคล้อง
ใช้เคร่ืองมือคล้องหว่ง (A) เพ่ือเปิดหว่งสายคล้อง (B)

(B)

(A)

3 เล่ือนห่วงไปบนเคร่ืองมือ
เลื่อนหว่งไปบนเคร่ืองมือ เพ่ือให้แขวนอยูเ่หนือสว่นท่ี

ย่ืนออกมา



27

2

การตอ่สายคล้อง

4 ใส่ห่วงคล้องเข้าในรูสาํหรับสายคล้อง
เก่ียวรูสําหรับสายคล้องเข้าไปในหว่งท่ีเปิดอยู ่นําเคร่ือง

มือออก ใช้อีกมือหนึง่จบัหว่งให้เข้าท่ี

O เก็บเคร่ืองมือไว้ในท่ีปลอดภยั เน่ืองจากคณุจะจําเป็น
ต้องใช้เคร่ืองมือเพ่ือเปิดหว่งสายคล้องเม่ือถอดสาย
คล้อง

5 ร้อยห่วงเข้าไปในรูสาํหรับสายคล้อง
หมนุหว่งไปรอบๆ รูสําหรับสายคล้องจนกระทัง่หว่ง

ปิดสนิท

6 ดงึสายคล้องให้แน่น
ใสส่ายคล้องผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคล้อง 

แล้วดงึตวัคาดให้แนน่ตามท่ีแสดง

O เพ่ือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สายคล้องแนน่
ดีแล้ว

ห่วงสายคลอ้ง

ตวัคาด
ทําซํา้ขัน้ตอนข้างต้นสําหรับคล้องสายรูท่ีสอง
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 การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount

ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้านหลงัจากเลนส์ 

วางเลนส์บนท่ียดึ ให้เคร่ืองหมายบนเลนส์และกล้องตรงกนั 

(A) จากนัน้ให้หมนุเลนส์จนกวา่คลกิเข้าท่ี (B)

O เม่ือตอ่เลนส์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่ฝุ่ นหรือสิง่แปลกปลอมเข้าไปให้กล้อง และระมดัระวงัอยา่
สมัผสัสว่นภายในของกล้อง ห้ามกดปุ่ มปลอ่ยเลนส์ขณะท่ีตอ่เลนส์ และตรวจสอบให้แนใ่จวา่ใส่
สลกัให้ลงลอ็กแล้ว

การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนัน้กดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้ (A) 
วหมนุเลนส์ตามท่ีแสดง (B)

O เพ่ือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอ่ืนๆ
สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์และอปุกรณ์เสริมสําหรับ FUJIFILM X-mount

O ก่อนจะตดิหรือถอด (เปลี่ยน) เลนส์ ให้ตดิฝาปิดเลนส์ แล้วตรวจสอบวา่เลนส์ไมมี่ฝุ่ นหรือสิง่แปลก
ปลอมอ่ืนๆ เกาะอยู ่อยา่เปลี่ยนเลนส์ในบริเวณท่ีมีแสงแดดสอ่งโดยตรง หรือภายใต้แหลง่กําเนิด

แสงท่ีสวา่งอ่ืนๆ เน่ืองจากแสงท่ีโฟกสัเข้าไปภายในกล้องอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้ ดขู้อมลู
เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการใช้งานในคูมื่อท่ีให้มาพร้อมกบัเลนส์
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 การชาร์จแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ ก่อนใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ือง

ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา

O แบตเตอร่ี NP-W126S แบบชาร์จซํา้ได้ จดัมาให้พร้อมกบักล้อง การชาร์จใช้เวลาประมาณ 150 
นาที

1 วางแบตเตอร่ีลงในเคร่ืองชาร์จ
วางแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา CHARG

E

2 เสียบปล๊ักเคร่ืองชาร์จ
เสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จลงในเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร 

สญัลกัษณ์การชาร์จจะสวา่ง

3 ชาร์จแบตเตอร่ี
ถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือชาร์จเสร็จเรียบร้อย



30

2

สัญลักษณ์การชาร์จ
สญัลกัษณ์การชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีดงัตอ่ไปนี:้

สัญลักษณ์การชาร์์จสัญลักษณ์การชาร์์จ สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี การกระทาํการกระทาํ

ปิด
ไมไ่ด้ใสแ่บตเตอร่ี ใสแ่บตเตอร่ี

แบตเตอร่ีชาร์จเตม็แล้ว ถอดชาร์จแบตเตอร่ี

เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ —

กะพริบ แบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาด
ถอดสายเคร่ืองชาร์จแล้วถอด

แบตเตอร่ีออก

O สายไฟกระแสตรงท่ีจดัมาให้มีไว้สําหรับใช้งานกบัเคร่ืองชาร์จท่ีจดัมาให้เทา่นัน้ ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จท่ี
จดัมาให้กบัสายอ่ืนหรือสายท่ีจดัมาพร้อมกบัอปุกรณ์อ่ืน

อยา่ตดิป้ายหรือวตัถอ่ืุนบนแบตเตอร่ี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไมส่ามารถนํา
แบตเตอร่ีออกจากกล้องได้

ห้ามช็อตขัว้ของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีอาจมีความร้อนสงู

อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอร่ีและแหลง่จา่ยพลงังาน”

ใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีกําหนดให้ใช้กบัแบตเตอร่ีเทา่นัน้ หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้

ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด

ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอร่ีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก

แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้

งาน หากแบตเตอร่ีไมส่ามารถเก็บประจไุฟฟ้าได้ แสดงวา่หมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จแล้ว
และต้องเปลี่ยนใหม่

ถอดปลัก๊เคร่ืองชาร์จเม่ือไมใ่ช้งาน

นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอร่ีด้วยผ้าแห้งท่ีสะอาด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะ
ทําให้แบตเตอร่ีไมส่ามารถชาร์จได้

โปรดทราบวา่เวลาการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ท่ีอณุหภมิูต่ําหรือสงู
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การชาร์จแบตเตอร่ี

การชาร์จผ่านทางอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
นอกจากนีย้งัสามารถชาร์จแบตเตอร่ีได้เม่ือเช่ือมตอ่กล้องไปยงัคอมพิวเตอร์ ปิดกล้อง ใสแ่บตเตอร่ี และ
เช่ือมตอ่สาย USB ตามท่ีแสดง โปรดตรวจสอบวา่ได้เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิท ชนิดของสายเคเบลิ
ท่ีใช้จะไมส่ง่ผลตอ่เวลาในการชาร์จ

สถานะแบตเตอร่ีจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

กะพริบ แบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาด

เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์ การชาร์จจะหยดุหากคอมพิวเตอร์
เข้าสูโ่หมดสลีป หากต้องการชาร์จตอ่ ให้เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วถอดและตอ่สาย USB ใหม ่การ
ชาร์จอาจไมร่องรับ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรุ่นของคอมพิวเตอร์ การตัง้คา่คอมพิวเตอร์ และสถานะปัจจบุนัของ

คอมพิวเตอร์

ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B) 

USB 3.0

ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B) 

USB 2.0
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 การใส่แบตเตอร่ี

หลงัจากท่ีชาร์จแบตเตอร่ี ให้ใสแ่บตเตอร่ีในกล้องถ่ายรูปตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี
เลื่อนสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงแล้วเปิด

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

O อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอร่ีขณะท่ีกล้องเปิดอยู ่ถ้าไม่
ปฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ด
หนว่ยความจําเสียหาย

อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดชอ่ง
ใสแ่บตเตอร่ี

2 ใส่แบตเตอร่ี
ใช้แบตเตอร่ีโดยกดสลกัแบตเตอร่ีไว้ด้านหนึง่ ใสห่น้า
สมัผสัของแบตเตอร่ีก่อนในทิศทางท่ีแสดงด้วยลกูศร 

ตรวจสอบวา่ปิดสลกัแบตเตอร่ีแนน่ดีแล้ว

O ใสข่ัว้แบตเตอร่ีตามแนวท่ีแสดง หา้มใชแ้รงในการใส่
แบตเตอร่ีกลบัดา้นหรือผิดขัว้ แบตเตอร่ีจะเลื่อนเข้าท่ี
ได้อยา่งงา่ยดายถ้าถกูขัว้
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การใสแ่บตเตอร่ี

3 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี
ปิดฝาและใสส่ลกัฝาครอบ

O หากปิดฝาครอบไมไ่ด้ ให้ตรวจสอบวา่แบตเตอร่ีอยูใ่น
แนวท่ีถกูต้องหรือไม ่อยา่พยายามใช้แรงปิดฝาครอบ

การถอดแบตเตอร่ี
ก่อนท่ีจะถอดแบตเตอร่ี ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

ในการนําแบตเตอร่ีออก ให้กดสลกัของแบตเตอร่ีไปทางด้านข้าง 
และเลื่อนแบตเตอร่ีออกจากกล้องดงัท่ีแสดง

O แบตเตอร่ีอาจร้อนเม่ือใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูสงู ให้ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถอด
แบตเตอร่ี
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 การใส่การ์ดหน่วยความจาํ

รูปภาพจะถกูจดัเก็บในการ์ดหนว่ยความจํา (จําหนา่ยแยกตา่งหาก)

N สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสท่ี่มีอยูส่องชอ่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ
ถอดสลกัแล้วเปิดฝาครอบ

O ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจําเม่ือเปิดกล้องอยู ่ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้
จะทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

2 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดในทิศทางท่ีแสดง เลื่อนเข้าท่ีให้คลกิเข้าสูส่ว่น

หลงัของชอ่ง ปิดฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

ให้สลกัลงลอ็ค

O โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางท่ีถกูต้องอยา่ใสก่าร์ดเอียงหรือใช้แรง

3 ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํ (P 178)

O ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําก่อนท่ีจะใช้ครัง้แรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

ทัง้หมดหลงัจากท่ีใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ชนิดอ่ืนแล้ว
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การใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

การถอดการ์ดหน่วยความจาํ
ก่อนท่ีจะถอดการ์ดหนว่ยความจํา ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

กดและปลอ่ยการ์ดเพ่ือให้การ์ดดีดตวัออกคร่ึงทาง (เพ่ือป้องกนั
การ์ดหลน่ออกจากชอ่ง กดตรงกลางของการ์ดแล้วคอ่ยๆ ปลอ่ย
ออก โดยไมป่ลอ่ยนิว้ออกจากการ์ด) การ์ดจะสามารถนําออกได้
ด้วยมือ

การใช้การ์ดสองแผ่น

สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสท่ี่มีอยูส่องชอ่ง ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น 

รูปถ่ายจะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งท่ีสองเทา่นัน้เม่ือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ สามารถเปลี่ยนการ

ตัง้คา่นีโ้ดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > ตัง้ค่าช่องการ์ด(ภาพน่ิง)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย จอแสดงผลจอแสดงผล

ตามลาํดบั (คา่
เร่ิมต้น)

ใช้งานการ์ดในชอ่งท่ีสองเฉพาะเม่ือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ หาก
เลือกชอ่งท่ีสองสําหรับ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > เลือกช่อง
(xตามลาํดบั) การบนัทกึจะเร่ิมต้นท่ีการ์ดในชอ่งท่ีสองและ
สลบัไปท่ีชอ่งแรกเม่ือการ์ดในชอ่งท่ีสองเตม็

สาํรองข้อมูล
ภาพแตล่ะภาพจะถกูบนัทกึสองครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะบนัทกึลงใน
การ์ดแตล่ะแผน่

RAW / JPEG

สําหรับ ตามลาํดบั ยกเว้นสําเนา RAW ของภาพท่ีถ่าย
โดยเลือก FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW สําหรับ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > คุณภาพของภาพ จะถกูบนัทกึไปยงั

การ์ดในชอ่งแรก และสําเนา JPEG จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดใน
ชอ่งท่ีสอง

สามารถเลือกการ์ดท่ีใช้จดัเก็บภาพยนตร์โดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > เลือกช่อง

(Fตามลาํดบั)
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การใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

การ์ดหน่วยความจาํที่ใช้ร่วมกันได้

การ์ดหนว่ยความจํา FUJIFILM และ SanDisk SD, SDHC และ SDXC ได้รับการทดสอบแล้ววา่

สามารถใช้ได้กบักล้องนี;้ สามารถใช้การ์ด UHS-II ในชอ่งทัง้สองชอ่ง ขณะท่ีแนะนําให้ใช้การ์ด

ความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสงูกวา่สําหรับภาพยนตร์ รายช่ือของการ์ดหนว่ยความจําท่ีใช้ได้

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

การใช้งานกบัการ์ดชนิดอ่ืนจะไมไ่ด้รับการรับรอง ไมส่ามารถใช้กล้องกบั xD-Picture Card หรือ 

MultiMediaCard (MMC)

O อย่าปิดกลอ้งหรือนําการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีกํ่าลงัฟอร์แมทการ์ด หรือกําลงับนัทึกหรือลบ
ขอ้มูลในการ์ด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้การ์ดเสียหายได้

การ์ดหนว่ยความจําอาจถกูลอ็ก ทําให้ไมส่ามารถฟอร์แม
ทการ์ดหรือบนัทกึหรือลบภาพได้ ก่อนท่ีจะใสก่าร์ดหนว่ย
ความจํา ให้เลื่อนสวิตช์ป้องกนัการเขียนไปท่ีตําแหนง่ปลด
ลอ็ก

การ์ดหนว่ยความจํามีขนาดเลก็และสามารถกลืนเข้าปากได้ ดงันัน้โปรดเก็บให้พ้นมือเดก็ ถ้าเดก็
กลืนการ์ดหนว่ยความจํา ให้พบแพทย์ทนัที

ตวัแปลง miniSD หรือ microSD ท่ีใหญ่กวา่หรือเลก็กวา่การ์ดหนว่ยความจําอาจไมส่ามารถนําออก
ได้ตามปกติ ถ้าไมส่ามารถนําการ์ดออก ให้ตดิตอ่ตวัแทนบริการท่ีได้รับอนญุาต อยา่ใช้แรงเพ่ือนํา
การ์ดออก

อยา่ตดิสตกิเกอร์หรือวตัถอ่ืุนบนการ์ดหนว่ยความจํา ฉลากท่ีลอกหรือม้วนอาจทําให้กล้องทํางาน

ผิดปกตไิด้

การบนัทกึภาพยนตร์อาจหยดุชะงกัเม่ือใช้งานกบัการ์ดหนว่ยความจําบางประเภท

การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําในกล้องจะสร้างโฟลเดอร์ท่ีใช้เก็บภาพ โปรดอยา่เปลี่ยนช่ือหรือ

ลบโฟลเดอร์นี ้หรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนเพ่ือแก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนช่ือไฟล์ภาพ ใช้กล้อง
เพ่ือลบภาพเสมอ ก่อนท่ีจะแก้ไขหรือเปลี่ยนช่ือภาพ ให้คดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์และแก้ไขหรือ
เปลี่ยนช่ือสําเนาภาพ แตอ่ยา่ดําเนินการเหลา่นีก้บัต้นฉบบั การเปลี่ยนช่ือไฟล์บนกล้องถ่ายรูปอาจ
ทําให้เกิดปัญหาระหวา่งการเลน่ภาพ
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 การเปิดและปิดกล้อง

ใช้สวิตช์ ON/OFF เพ่ือเปิดและปิดกล้อง

หมนุสวิตช์ไปท่ี ON เพ่ือเปิดกล้องหรือไปท่ี OFF เพ่ือปิดกล้อง

O รอยนิว้มือและรอยอ่ืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่ภาพถ่ายหรือมมุมองขณะดผูา่นชอ่ง
มองภาพ โปรดรักษาเลนส์และชอ่งมองภาพให้สะอาด

N กดปุ่ ม a เพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงทางเพ่ือกลบัสูโ่หมดถ่ายรูป

กล้องจะปิดเคร่ืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานหรือการทํางานเป็นเวลาหนึง่ตามท่ีเลือกไว้สําหรับ 

D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง การเปิดใช้งานใหมห่ลงัจากกล้องปิดการทํางานโดยอตัโนมตั ิ
ให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือเปลี่ยนสวิตช์ 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 ปิดกล้องและชาร์จแบตเตอร่ี
ใหม่
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 การตัง้ค่าพืน้ฐาน

เม่ือคณุเปิดกล้องเป็นครัง้แรก คณุสามารถเลือกภาษาและตัง้คา่นาฬิกาของกล้องได้ 

และท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น คณุยงัสามารถจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ เพ่ือให้คณุ

สามารถซงิโครไนซ์ในภายหลงักบันาฬิกาหรือภาพท่ีดาวน์โหลดได้ ทําตามขัน้ตอนด้าน

ลา่งเม่ือเปิดกล้องเป็นครัง้แรก

N หากคณุต้องการจะจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้ตดิตัง้และเปิดใช้งานแอพ 
FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรด
เย่ียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 เปิดกล้อง
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2 เลือกภาษา
เลือกท่ีภาษาและกด MENU/OK

3 จบัคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
กด MENU/OK เพ่ือจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote

N หากต้องการข้ามการจบัคู ่ให้กด DISP/BACK

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote
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4 ตรวจสอบเวลา
เม่ือจบัคูเ่รียบร้อยแล้ว คณุจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตัง้

คา่นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาท่ีรายงานจากสมาร์ทโฟน

หรือแทบ็เลต็ ตรวจสอบดวูา่เวลานัน้ถกูต้องหรือไม่
1/ 1/2018 12:00 PM

N หากต้องการตัง้คา่นาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (P 41)

5 ตัง้ค่านาฬิกา
กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาท่ีรายงานจากสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ แล้วออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

N ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่และข้อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเม่ือเปิดกล้อง

การข้ามขัน้ตอนปัจจุบนั
กด DISP/BACK เพ่ือข้ามขัน้ตอนปัจจบุนั ข้อความการยืนยนัจะแสดงขึน้ ให้เลือก ไม่ใช่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ทําซํา้ขัน้ตอนท่ีคณุได้ข้ามไว้เม่ือเปิดกล้องในครัง้ถดัไป
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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
วนัท่ีและเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลือกทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเน้นปี เดือน วนัท่ี ชัว่โมง หรือ

นาที และกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกา
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บันทกึ
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การถ่ายรูปพืน้ฐานและการเล่น
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 การถ่ายรูป (โหมด P)

เนือ้หาในสว่นนีอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โปรแกรม AE (โหมด P) โปรดดู

ข้อมลูในหน้า 56–63 เก่ียวกบัโหมด S, A และ M

1 ปรับการตัง้ค่าสาํหรับโปรแกรม AE

A ความเร็วชัตเตอร์ (P 56): เลือก A (ออโต้)

B ความไว (P 77): เลือก A (ออโต้)

C โหมดไดร์ฟ (P 6): เลือก S (เฟรมเดียว)

D โหมดโฟกัส (P 65): เลือก S (AF เด่ียว)

E รูรับแสง (P 56): เลือก A (ออโต้)

F การวัดแสง (P 79): เลือก o (หลายจดุ)

N ในการใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์และแป้นหมนุความไวแสง ให้กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุ 
แล้วหมนุแป้นหมนุไปยงัการตัง้คา่ท่ีต้องการ

2 ตรวจสอบโหมดการถ่ายภาพ
ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล
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การถ่ายรูป (โหมด P)

3  เตรียมกล้องให้พร้อม
ถือกล้องให้น่ิงด้วยมือทัง้สองข้าง และจดัให้ข้อศอก

แนบชิดข้างลําตวั ถ้ามือสัน่หรือไมน่ิ่งจะทําให้ภาพสัน่

ไหวหรือพร่ามวัได้

เพ่ือไมใ่ห้ภาพหลดุโฟกสัหรือมืดเกินไป (รับแสงไมเ่พียง

พอ) โปรดอยา่ให้นิว้มือและสิง่อ่ืนๆ ปิดบงัเลนส์ และไฟ

ชว่ยหาออโต้โฟกสั

4 จดัวางภาพในเฟรม
เลนส์กับวงแหวนปรับซูม
ใช้วงแหวนปรับซมูเพ่ือจดัวางภาพในเฟรมภายในจอแสดง
ผล หมนุวงแหวนไปทางซ้ายเพ่ือซมูออก และไปทางขวาเพ่ือ
ซมูเข้า

A
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การถ่ายรูป (โหมด P)

5  โฟกัส
กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือโฟกสั

N หากตวัแบบมีความสวา่งน้อย ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั
อาจสวา่ง

สญัลกัษณ์โฟกสั

เฟรมโฟกสั

ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ จะสง่เสียงเตือนสองครัง้และพืน้ท่ีโฟกสัและสญัลกัษณ์โฟกสั

จะสวา่งเป็นสีเขียว โฟกสัและการรับแสงจะลอ็กเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกสัจะเปลี่ยนเป็นสีแดง s จะปรากฏ และ

สญัลกัษณ์โฟกสัจะกะพริบเป็นสีขาว

6 ถ่ายรูป
คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอร์จนสดุเพ่ือถ่ายรูป
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 a การดภูาพ
คณุสามารถดภูาพในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a

100-0001

สามารถดรููปภาพเพ่ิมเตมิได้โดยกดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน

หน้า กดปุ่ มตวัเลือกหรือหมนุแป้นไปทางขวาเพ่ือดภูาพตามลําดบัท่ีบนัทกึ หรือกดทางซ้ายเพ่ือดู

ภาพโดยสลบัลําดบั กดปุ่ มตวัเลือกค้างไว้เพ่ือเลื่อนไปยงัภาพท่ีต้องการอยา่งรวดเร็ว

N ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะทําเคร่ืองหมายด้วยไอคอน m (“ภาพของขวญั”) เพ่ือเตือนวา่ภาพอาจ
แสดงไมถ่กูต้องและอาจไมส่ามารถใช้งานซมูการเลน่ได้

การ์ดหน่วยความจาํสองแผ่น
หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําสองแผน่ คณุสามารถกดค้างไว้ท่ีปุ่ ม a เพ่ือเลือกการ์ดสําหรับเลน่ภาพ คณุ
ยงัสามารถเลือกการ์ดโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > เปล่ียนช่อง ได้
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  b การลบรูปภาพ
ใช้ปุ่ ม b เพ่ือลบรูปภาพ

O ภาพท่ีถกูลบจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ คดัลอกภาพสําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลู
อ่ืนๆ ก่อนท่ีจะดําเนินการตอ่

1 สําหรับภาพท่ีแสดงแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม b แล้วเลือก ทลีะภาพ

2 กดปุ่ มตวัเลือกไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด MENU/OK เพ่ือลบ (ข้อความ

ยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซํา้เพ่ือลบภาพเพ่ิมเตมิ

N ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจากภาพท่ีต้องการลบ (P 164)

นอกจากนีย้งัสามารถลบรูปภาพจากเมน ูโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > ลบภาพ 
(P 160)
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การบนัทกึภาพยนตร์และการเล่น
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 F การบนัทกึภาพยนตร์
เนือ้หาในสว่นนีจ้ะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในโหมดอตัโนมตัิ

1 หมนุแป้นหมนุ Drive ไปท่ี F

2 ปรับการตัง้คา่สําหรับโปรแกรม AE

A ความเร็วชัตเตอร์ (P 56): เลือก A (ออโต้)

B ความไว (P 77): เลือก A (ออโต้)

C โหมดโฟกัส (P 65): เลือก S (AF เด่ียว)

D รูรับแสง (P 56): เลือก A (ออโต้)

E การวัดแสง (P 79): เลือก o (หลายจดุ)

N ในการใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์และแป้นหมนุความไวแสง ให้กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุ 

แล้วหมนุแป้นหมนุไปยงัการตัง้คา่ท่ีต้องการ
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การบนัทกึภาพยนตร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ ไฟแสดงสถานะการ

บนัทกึ (V) และเวลาท่ีเหลือจะแสดงขณะกําลงัดําเนิน

การบนัทกึ

4 กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือสิน้สดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือมีความยาวสงูสดุ

หรือเม่ือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบนัทกึเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกท่ีเช่ือมตอ่โดยใช้แจ็คท่ี
มีเส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 3.5 มม.; ไมส่ามารถใช้ไมโครโฟนท่ีต้อง
มีปลัก๊อินพาวเวอร์ โปรดดรูายละเอียดในคูมื่อไมโครโฟน

O เสียงจะถกูบนัทกึ ผา่นทางไมโครโฟนในตวั หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ามปิดครอบไมโครโฟน
ขณะท่ีทําการบนัทกึ โปรดทราบวา่ไมโครโฟนอาจจบัเสียงเลนส์หรือเสียงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากกล้อง
ระหวา่งท่ีกําลงับนัทกึ

อาจมีเส้นแนวตัง้หรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ท่ีมีตวัแบบท่ีสวา่งมาก อาการนีเ้ป็นภาวะปกติ
และไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ
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การบนัทกึภาพยนตร์

การปรับการตัง้ค่าภาพยนตร์

สามารถปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์ได้โดยใช้ตวัเลือก 

B ตัง้ค่ามูฟว่ี ในเมนถู่ายรูป (P 137) HD

ความลึกฟิลด์
เลือกจํานวน f ท่ีต่ํา เพ่ือลดรายละเอียดพืน้หลงั

N ไฟแสดงสถานะจะตดิขณะท่ีกําลงับนัทกึ (สามารถใช้ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > แสงที่สอดคล้อง 
เพ่ือเลือกไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และเลือกวา่จะให้
ไฟกะพริบหรือตดิค้าง) ระหวา่งท่ีบนัทกึ คณุสามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้สงูถงึ ±2 EV 
และปรับซมูโดยใช้วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้เลือกโหมดการรับแสงก่อนเร่ิมต้นบนัทกึ หากเลือกตวั
เลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่A สามารถปรับความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึได้

ในขณะท่ีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ คณุสามารถ:

• ปรับความไวแสง
• ใช้ปุ่ ม VIEW MODE และสญัญาณตาเพ่ือสลบัระหวา่งจอแสดงผล EVF และ LCD

• โฟกสัใหมอี่กครัง้โดยใช้วิธีดงัตอ่ไปนี:้

 - กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

 - กดปุ่ ม AF-ON

 - ใช้การควบคมุจอสมัผสั

• แสดงฮิสโตแกรมและเส้นแนวนอนโดยการกดปุ่ มท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม หรือ ELECTRONIC 
LEVEL ไว้

อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตัง้คา่บางคา่ ขณะท่ีในกรณีอ่ืนอาจไมส่ามารถใช้การตัง้คา่ได้
ระหวา่งการบนัทกึ

สามารถเลือกชอ่งสําหรับบนัทกึภาพยนตร์ได้โดยใช้ตวัเลือก D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > เลือกช่อง 
(F ตามลาํดบั) ในเมน ูD (ตัง้คา่) หากต้องการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้
เลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โฟกัสแบบพืน้ที่ (มูฟว่ี) แล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นคําสัง่ด้าน
หลงั (P 69)
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 a การดภูาพยนตร์
ดภูาพยนตร์บนกล้อง

ในการเลน่แบบเตม็เฟรม ภาพยนตร์จะถกูระบดุ้วยไอคอน 

W กดปุ่ มตวัเลือกลงเพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ภาพยนตร์

12/31/2050 10:00 AM

±0

การทํางานตอ่ไปนี ้สามารถทําได้ขณะท่ีภาพยนตร์ปรากฏ:

ตวัเลือกตวัเลือก การเล่นแบบเตม็เฟรมการเล่นแบบเตม็เฟรม
อยู่ระหว่างการเล่น อยู่ระหว่างการเล่น 

((xx))
หยุดการเล่นช่ัวคราวแล้ว หยุดการเล่นช่ัวคราวแล้ว 

((yy))

e — สิน้สดุการเลน่

f เร่ิมการเลน่ หยดุการเลน่ชัว่คราว เร่ิมการเลน่/เลน่ตอ่

gh ดภูาพอ่ืนๆ ปรับความเร็ว
ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัภาพ

เฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่งท่ีเลน่

O โปรดอยา่ให้มีสิง่ใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

29m59s

N กด MENU/OK เพ่ือพกัการเลน่และแสดงตวัควบคมุระดบัเสียง กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือปรับ
ระดบัเสียง และกด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือเลน่ตอ่ นอกจากนีย้งัสามารถปรับระดบัเสียงโดยใช้ 
D ตัง้ค่าเสียง > ปรับเสียง
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การดภูาพยนตร์

ความเร็วการเล่น
กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือปรับความเร็วในการเลน่ขณะเลน่อยู ่
ความเร็วจะแสดงด้วยหมายเลขของลกูศร (M หรือ N)

29m59s

ลูกศร
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การถ่ายรูป
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ให้คณุควบคมุความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงในระดบัท่ีแตกตา่ง

กนั

โหมด P: โปรแกรม AE

ให้กล้องเลือกความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงสําหรับการรับแสงท่ีเหมาะสม สามารถเลือกคา่อ่ืนๆ 

ท่ีสร้างรูรับแสงเดียวกนัด้วยการสลบัโปรแกรม

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ความเร็วชัตเตอร์: A (ออโต้)

B รูรับแสง: A (ออโต้)

ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

O หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดง
เป็น “– – –”

N ในการใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ ให้กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุแล้วหมนุแป้นหมนุไปยงัการตัง้คา่ท่ี
ต้องการ
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โหมด P, S, A และ M

สลับโปรแกรม
หากต้องการ คณุสามารถหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เพ่ือ
เลือกการรวมรูปแบบอ่ืนของความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงโดยไม่
ปรับการรับแสง (สลบัโปรแกรม)

รูรบัแสง

ความเร็วชตัเตอร์

O การสลบัโปรแกรมจะใช้ไมไ่ด้ในสถานการณ์ตอ่ไปนี:้

• ในโหมดมฟูว่ี
• ใช้ชดุแฟลชท่ีรองรับ TTL ออโต้

• เม่ือเลือกตวัเลือกออโต้ไว้สําหรับ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > ช่วงไดนามกิ

N ในการยกเลกิสลบัโปรแกรม ให้ปิดกล้อง
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โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

เลือกความเร็วชตัเตอร์และให้กล้องปรับรูรับแสงเพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสม

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ความเร็วชัตเตอร์: เลือกความเร็วชตัเตอร์

B รูรับแสง: A (ออโต้)

ยืนยนัวา่ S ปรากฏในจอแสดงผล

O หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือก รูรับแสงจะแสดงเป็นสีแดง หากตวั

แบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลรูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

N ในการใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ ให้กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุแล้วหมนุแป้นหมนุไปยงัการตัง้คา่ท่ี
ต้องการ (สามารถใช้แป้นหมนุได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่) และยงัสามารถปรับความเร็ว

ชตัเตอร์โดยเพ่ิมครัง้ละ 1⁄3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
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โหมด P, S, A และ M

เวลา (T)

หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี T (เวลา) เพ่ือเลือกความเร็วชตัเตอร์ช้าสําหรับการฉายแสง

นาน แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนักล้องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1 หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี T

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพ่ือถ่ายรูปท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือกไว้ ท่ีความเร็ว 1 วินาที หรือช้า
กวา่ นาฬิกานบัถอยหลงัจะแสดงขณะท่ีกําลงัประมวลผลการรับแสง

N การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการถ่าย
รูปอาจเพ่ิมขึน้
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การเปิดชัตเตอร์ค้าง (B)

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน ท่ีคณุเปิดและปิด

ชตัเตอร์ด้วยตนเอง แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนักล้องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1 หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี B

2 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ ชตัเตอร์จะยงัคงเปิดอยูส่งูสดุเป็นเวลา 60 นาที ในขณะท่ีกดปุ่ ม

ชตัเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาท่ีผา่นไปตัง้แตท่ี่เร่ิมต้นฉายแสง

N การเลือกรูรับแสง A จะจํากดัความเร็วชตัเตอร์ท่ี 30 วินาที

การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการถ่าย
รูปอาจเพ่ิมขึน้
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โหมด P, S, A และ M

การใช้รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้รีโมตกดชตัเตอร์ RR-90 ซึง่เป็นตวัเลือกเสริมสําหรับฉาย
แสงนานได้ เช่ือมตอ่ RR-90 ผา่นทางชอ่งตอ่ไมโคร USB (ไมโคร 
B) USB 2.0

หรือสามารถเช่ือมตอ่รีโมตกดชตัเตอร์จากซพัพลายเออร์อ่ืนท่ีผา่น
ทางชอ่งตอ่รีโมตกดชตัเตอร์ (⌀มินิแจ๊ค 3-pole 2.5 มม.)
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โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

เลือกรูรับแสงและให้กล้องปรับความเร็วชตัเตอร์เพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสม

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ความเร็วชัตเตอร์: A (ออโต้)

B รูรับแสง: เลือก Z แล้วหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ เพ่ือปรับรูรับแสง

ยืนยนัวา่ A ปรากฏในจอแสดงผล

O หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามรูรับแสงท่ีเลือก ความเร็วชตัเตอร์จะแสดงเป็นสีแดง หากตวั

แบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์จะแสดง “– – –”

N ในการใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ ให้กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุแล้วหมนุแป้นหมนุไปยงัการตัง้คา่ท่ี
ต้องการ

สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

 การดตูวัอย่างความลึกฟิลด์
เม่ือกําหนด พรีววิชัดลึก ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั การกดปุ่ มจะแสดง
ไอคอน L และหยดุการลดรูรับแสงไปเป็นการตัง้คา่ท่ีเลือก ชว่ยให้
สามารถดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์ในจอแสดงผลได้
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โหมด P, S, A และ M

โหมด M: แมนวลรับแสง

ปรับคา่รูรับแสงจากคา่ท่ีกล้องเลือก

ปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

A ความเร็วชัตเตอร์: เลือกความเร็วชตัเตอร์

B รูรับแสง: เลือก Z แล้วหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ เพ่ือปรับรูรับแสง

ยืนยนัวา่ M ปรากฏในจอแสดงผล ปริมาณการรับแสงของ

ภาพท่ีมีคา่รับแสงต่ํากวา่หรือสงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ในปัจจบุนัจะ

แสดงด้วยสญัลกัษณ์การรับแสง; ให้ปรับความเร็วชตัเตอร์

และรูรับแสงจนกระทัง่ได้คา่รับแสงท่ีต้องการ

N ในการใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ ให้กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุแล้วหมนุแป้นหมนุไปยงัการตัง้คา่ท่ี

ต้องการ ยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์โดยเพ่ิมครัง้ละ 1⁄3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่
ด้านหลงั

 การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้เลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > 

ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล. เลือก ปิด เม่ือใช้แฟลชหรือในโอกาสอ่ืนท่ีการรับแสงอาจ
เปลี่ยนเม่ือถ่ายภาพ
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ออโต้โฟกัส

ถ่ายรูปโดยใช้ออโต้โฟกสั

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น S หรือ C (P 65)

2 ใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส เพ่ือเลือกโหมดออโต้โฟกสั (P 67)

3 เลือกตําแหนง่และขนาดของเฟรมโฟกสั (P 69)

4 ถ่ายรูป

N สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัระบบออโต้โฟกสั โปรดเย่ียมชม:
http://fujifilm-x.com/af/en/index.html



65

5

ออโต้โฟกสั

โหมดโฟกัส

ใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสัเพ่ือเลือกวิธีการโฟกสัของกล้อง

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้
โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

S
(AF-S)

AF เดี่ยว: ลอ็กโฟกสัเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ เลือกสําหรับตวัแบบท่ีอยูน่ิ่ง

C
(AF-C)

AF ต่อเน่ือง: กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เน่ืองตามระยะหา่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขณะท่ี
กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว ไมส่ามารถใช้งาน AF ตรวจ
หาดวงตาได้

M
(ตัง้คา่เอง)

ตัง้ค่าเอง: โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ เลือกการควบคมุแมนวล
โฟกสัหรือในสถานการณ์ท่ีกล้องไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้ออโต้โฟกสั (P 73)

N โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองในโหมด S และ C 
แม้ขณะท่ีไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์
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สัญลักษณ์โฟกัส
สญัลกัษณ์โฟกสัจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเม่ือตวัแบบอยูใ่นโฟกสั และ
จะกะพริบเป็นสีขาวเม่ือกล้องไมส่ามารถโฟกสัได้ วงเลบ็ (“( )”) 
จะแสดงวา่กล้องกําลงัโฟกสัและแสดงตอ่เน่ืองกนัในโหมด C 
j จะปรากฏในโหมดแมนวลโฟกสั

สญัลกัษณ์โฟกสั
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ออโต้โฟกสั

ตวัเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)

เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัในโหมด S และ C

1 กด MENU/OK เพ่ือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตัง้ค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส

3 เลือกออโต้โฟกสั

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 212)

วิธีท่ีกล้องโฟกสัจะขึน้อยูก่บัโหมดโฟกสั

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

r
จุดเดยีว

กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ใช้
สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบท่ีเลือก

y
พืน้ที่

กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก 

โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้โฟกสับน
ตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวได้งา่ย

z
ไวด์

กล้องจะโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนท

ราสต์สงู; จอแสดงผลจะแสดงพืน้ท่ีในโฟกสั

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 69, 70) 
เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ z ไวด์
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โหมดโฟกัส C (AF-C)โหมดโฟกัส C (AF-C)
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

r
จุดเดยีว

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าหรือ
หา่งออกไปจากกล้อง

y
พืน้ที่

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีแบบคาดเดาได้
พอสมควร

z
ตดิตาม

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีในพืน้ท่ี
เฟรมท่ีกว้าง

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 69, 70) เพ่ือ
สลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ z ตดิตาม
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ออโต้โฟกสั

การเลือกจุดโฟกัส

เลือกจดุโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั

การดจูอแสดงผลจุดโฟกัส

1 กด MENU/OK เพ่ือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตัง้ค่า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ที่ เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสั

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสั

N นอกจากนีย้งัสามารถเลือกจดุโฟกสัได้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (P 21)

การเลือกจุดโฟกัส

ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกจดุโฟกสัและแป้นหมนุ

เลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกขนาดของเฟรมโฟกสั ขัน้ตอน

อาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้

โฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

ไม้โฟกัสไม้โฟกัส แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลังแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

เอียงเอียง กดกด หมุนหมุน กดกด

rr

เลือกจดุโฟกสั
เลือกจดุโฟกสัตรง

กลาง

เลือกจากขนาดเฟรม 
6 ขนาด

คืนคา่เป็นขนาดเดมิ

yy
เลือกจากขนาดเฟรม 

3 ขนาด

zz —
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N ไมส่ามารถใช้การเลือกจดุโฟกสัแบบแมนวลเม่ือเลือก z ไวด์/ตดิตาม ในโหมดโฟกสั S

หากเลือก j ทัง้หมด สําหรับออโต้โฟกสั คณุจะสามารถหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
ในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว (ขนาด
เฟรม 6 ขนาด), y พืน้ที่ (ขนาดเฟรม 3 ขนาด) และ z ไวด์ (โหมดโฟกสั S) หรือ z ตดิตาม 
(โหมดโฟกสั C) อยา่งใดอยา่งหนึง่

จอแสดงผลจุดโฟกัส

จอแสดงผลจดุโฟกสัอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั

N เฟรมโฟกสัจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมขนาดเลก็ () โซนโฟกสัจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

rr จุดเดยีว จุดเดยีว yy พืน้ที่ พืน้ที่ zz ไวด์/ตดิตาม ไวด์/ตดิตาม

สามารถเลือกจํานวนจดุท่ีใช้ได้โดย
ใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > จาํนวน
จุดโฟกัส

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

จดัตําแหนง่เฟรมโฟกสัเหนือตวั
แบบ แล้วกด MENU/OK
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ออโต้โฟกสั

จุดโฟกัสที่ใช้ได้
AF ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL ให้จดุโฟกสั (A) 
มากกวา่ AF ไฮบริดอจัฉริยะ (B) ท่ีรวมการตรวจหาระยะกบั AF 
ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL

การเลือกเฟรมโฟกัสโหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด
เม่ือเลือกความเร็วสงูตอ่เน่ือง (CH) สําหรับโหมดไดร์ฟ จํานวนเฟรมโฟกสัท่ีใช้ได้ในโหมดโฟกสั C จะลดลง

จดุเดียว พืน้ที่ ติดตาม

ออโต้โฟกัส
แม้วา่กล้องจะเพ่ิมระบบการโฟกสัอตัโนมตัท่ีิมีความแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสัตวัแบบท่ีระบไุว้
ด้านลา่งนีไ้ด้

• ตวัแบบท่ีมีเงาสะท้อนมาก เชน่ กระจกหรือตวัรถยนต์

• ตวัแบบท่ีถ่ายผา่นหน้าตา่งหรือวตัถสุะท้อนอ่ืนๆ
• ตวัแบบสีเข้มและตวัแบบท่ีดดูซบัแสงแทนท่ีจะสะท้อนแสงไฟ เชน่ ผมหรือขนสตัว์

• ตวัแบบท่ีไมมี่รูปร่าง เชน่ ควนัหรือเปลวไฟ

• ตวัแบบท่ีแสดงคอนทราสต์กบัพืน้หลงัเลก็น้อย
• ตวัแบบท่ีอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถท่ีุมีความแตกตา่งสงู ซึง่อยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตวั

แบบท่ีถ่ายรูปกบัฉากหลงัขององค์ประกอบท่ีมีคอนทราสต์สงู)
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ออโต้โฟกสั

การเชค็โฟกัส
ในการซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนัเพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีแมน่ยํา ใช้ไม้โฟกสั 
(ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัอ่ืน กดตรงกลางของแป้นคําสัง่
ด้านหลงัอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือเลือก มาตรฐาน 
หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF (P 119) ไมส่ามารถ
ซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่

r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) เพ่ือเปลี่ยนฟังก์ชัน่ของการกดตรงกลางของแป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหลงั หรือกําหนดฟังก์ชนัเร่ิมต้นไปยงัปุ่ มควบคมุอ่ืนๆ (P 218)
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แมนวลโฟกัส

ปรับโฟกสัด้วยตนเอง

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น M

j จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

2 โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ หมนุ

วงแหวนไปทางซ้ายเพ่ือลดระยะโฟกสั หมนุไปทางขวา

เพ่ือเพ่ิม

A

3 ถ่ายรูป

N ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพ่ือกลบัทิศทางการหมนุของวงแหวนโฟกสั

โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั



74

5

โฟกัสรวดเร็ว
การใช้ออโต้โฟกสัเพ่ือโฟกสัท่ีตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือก ให้กดปุ่ มท่ีได้กําหนดการลอ็กโฟกสัหรือ เปิด 
AF แล้ว (สามารถเลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสัด้วยแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั) ในโหมดแมนวลโฟกสั คณุ
สามารถใช้คณุสมบตันีิใ้นการโฟกสัอยา่งรวดเร็วบนตวัแบบท่ีเลือก โดยใช้ AF เด่ียวหรือตอ่เน่ือง อยา่งใด
อยา่งหนึง่ ตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ AF ทนัที
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แมนวลโฟกสั

การเชค็โฟกัส

มีตวัเลือกหลากหลายท่ีใช้ได้สําหรับตรวจสอบโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

สญัลกัษณ์แมนวลโฟกสัจะแสดงวา่ควรมีระยะโฟกสัเทา่ไรท่ี

เหมาะกบัระยะหา่งของตวัแบบในการถ่ายคร่อมโฟกสั เส้น

สีขาวจะแสดงระยะหา่งของตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสั (เป็นเมตร

หรือฟตุตามตวัเลือกท่ีเลือกไว้สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > 

หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนตูัง้คา่) แถบสีนํา้เงินแสดง

ความลกึของฟิลด์ หรืออีกนยัหนึง่ ระยะหา่งจากด้านหน้าและ

ด้านหลงัของตวัแบบท่ีปรากฏในโฟกสั

N หากเลือกทัง้ แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดง 
ค่าที่ตัง้ไว้ จะสามารถดสูญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสัได้โดยใช้สญัลกัษณ์ความลกึของฟิลด์ในจอแสดง
ผลมาตรฐาน ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงจอแสดงผลมาตรฐาน

ใช้ตวัเลือก G ตัง้ค่า AF/MF > ระยะชัดลึก เพ่ือเลือกขนาดความลกึฟิลด์ท่ีจะแสดง เลือก 
พิน้ฐานแบบฟิล์ม เพ่ือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพท่ีจะดเูป็นภาพพิมพ์และท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนั สว่น พืน้ฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพท่ีจะดท่ีูความ
ละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ

ระยะโฟกสั (เสน้สีขาว)

ความลึกฟิลด์ 
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แมนวลโฟกสั

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืน้ท่ี

โฟกสัท่ีเลือกเม่ือหมนุวงแหวนโฟกสั ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัอ่ืน กดตรง

กลางของแป้นคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือออกจากการซมู

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

ระบบช่วย MF

สามารถใช้ตวัเลือก G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF เพ่ือตรวจสอบโฟกสัเม่ือเฟรมภาพลง

ในจอภาพ LCD หรือชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ในโหมดแมนวลโฟกสั

N สามารถแสดงเมน ูระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัค้างไว้

สามารถเลือกตวัเลือกตอ่ไปนี:้

• ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมนุ

วงแหวนปรับโฟกสัจนไฮไลท์ตวัแบบ

• ภาพแบ่งดจิติอล: แสดงภาพแบง่ท่ีตรงกลางของเฟรม 
เฟรมตวัแบบในพืน้ท่ีภาพแบง่ แล้วหมนุวงแหวนปรับโฟกสั

จนภาพแบง่ทัง้สี่สว่นจดัเรียงกนัอยา่งถกูต้อง
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 N ความไวแสง
ปรับความไวแสงของกล้อง

กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุความไวแสง หมนุแป้นหมนุไปยงั

การตัง้คา่ท่ีต้องการ แล้วกดปลอ่ยอีกครัง้เพ่ือลอ็กแป้นหมนุ

ให้เข้าท่ี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

A (ออโต้)

ความไวแสงจะปรับอตัโนมตัโิดยตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูปตามตวัเลือก
ท่ีเลือกสําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ ISO ออโต้ เลือกจาก ออโต้1, 
ออโต้2 และ ออโต้3

12800–200 ปรับความไวแสงด้วยตนเอง คา่ท่ีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

H (25600/51200), 
L (100/125/160)

เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบวา่อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพท่ี
ถ่ายท่ี H ในขณะท่ี L ลดชว่งไดนามิก

N ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (H) เพ่ือเลือกความไวแสงท่ีกําหนดไปยงัตําแหนง่ H

ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (L) เพ่ือเลือกความไวแสงท่ีกําหนดไปยงัตําแหนง่ L

หากเลือก คาํส่ัง สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (A) สามารถปรับความไวแสง
โดยการตัง้คา่ความไวแสงเป็น A และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า

การปรับความไวแสง 

สามารถใช้คา่ท่ีสงูกวา่เพ่ือลดภาพสัน่ไหวเม่ือแสงสวา่งน้อย ขณะท่ีคา่ท่ีต่ํากวา่จะชว่ยให้ความเร็วชตัเตอร์
ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขึน้ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งจ้า; อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพ

ท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู
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ความไวแสงอัตโนมัต ิ(A)

ใช้ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ ISO ออโต้ เพ่ือเลือกความไวแสงพืน้ฐาน ความไวแสงสงูสดุ 

และความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุสําหรับตําแหนง่ A ในแป้นหมนุความไวแสง การตัง้คา่สําหรับ 

ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3 สามารถจดัเก็บแยกตา่งหากได้ โดยมีคา่เร่ิมต้นตามท่ีแสดงด้าน

ลา่ง

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเร่ิมต้น 12800–200 200

ISOสูงสุด 12800–400 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ ออโต้

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เร่ิมต้นและคา่สงูสดุ; ความไวแสงจะเพ่ิมขึน้สงูกวา่

คา่เร่ิมต้นเฉพาะเม่ือความเร็วชตัเตอร์ท่ีจําเป็นสําหรับการรับแสงท่ีเหมาะสมจะต่ํากวา่คา่ท่ีเลือก

สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

N หากคา่ท่ีเลือกสําหรับ ความไวเร่ิมต้น สงูกวา่คา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตัง้คา่ ความไว
เร่ิมต้น เป็นคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพยงัคงเป็นการรับ
แสงน้อยเกินไปท่ีคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 
กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุโดยอตัโนมตัโิดยเทา่กบัคา่ผกผนัของทางยาวโฟกสัโดย
ประมาณ ในหนว่ยวินาที (ตวัอยา่งเชน่ หากเลนส์มีทางยาวโฟกสัเทา่กบั 50 มม. กล้องจะเลือก
ความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุท่ีใกล้เคียงกบั 1⁄50 s) การเลือกตวัเลือกสําหรับการกนัภาพสัน่สะเทือนจะ
ไมมี่ผลในความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุ
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 C การวัดแสง
เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

หมนุแป้นหมนุการวดัแสงเพ่ือเลือกจากตวัเลือกด้านลา่ง

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

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

v
(เฉพาะจดุ)

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืน้ท่ีตรงกลางของเฟรมท่ีเทา่กบั 2% ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
แนะนําให้ใช้กบัตวัแบบท่ีมีไฟด้านหลงั และในกรณีอ่ืนท่ีพืน้หลงัมีแสงสวา่งมากกวา่หรือ
มืดมากกวา่ตวัแบบหลกั

p
(เฉลี่ยหนกั

กลาง)
กล้องจะวดัแสงของเฟรมทัง้หมดแตจ่ะกําหนดนํา้หนกัมากท่ีสดุไปยงัพืน้ท่ีตรงกลาง

o
(หลายจดุ)

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ

ความสวา่งท่ีมี แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

w
(เฉลี่ย)

ตัง้คา่การรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ทัง้เฟรม ให้การรับแสงท่ีสม่ําเสมอตลอดการ
ถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนท่ีตวัแบบ
สวมชดุสีดําหรือสีขาว
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 d การชดเชยการรับแสง
ปรับการรับแสง

กดปุ่ ม d ค้างไว้ และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั 

จนกระทัง่คา่ท่ีต้องการแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ 

LCD

O ปริมาณของการชดเชยท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดการถ่ายรูป สามารถดตูวัอยา่งการชดเชย
การรับแสงได้ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แตก่ารแสดงผลอาจไมถ่กูต้องถ้า:

• ปริมาณการชดเชยการรับแสงเกิน ±3 EV,

• เลือก W 200% หรือ X 400% ไว้สําหรับ ช่วงไดนามกิ หรือ

• เลือก ชัดเจน หรือ จาง ไว้สําหรับ การจดัลาํดบัช่วง D

แตค่ณุยงัสามารถดตูวัอยา่งการชดเชยการรับแสงได้ในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD โดยการกด
ปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ในโหมดมฟูว่ี การแสดงผลเอฟเฟกต์การชดเชยการรับแสงอาจไมถ่กูต้องเม่ือเลือก W 200% หรือ 

X 400% สําหรับ ช่วงไดนามกิ (มูฟว่ี) หรือ เปิด สําหรับ การบนัทกึ F-Log คณุสามารถดู

ตวัอยา่งท่ีถกูต้องได้โดยการเลือกโหมด M และปรับการรับแสงโดยตรง

ปุ่ม d 
หากเลือก สวติซ์ เปิด/ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่ม Expo. Comp. จะสามารถตัง้คา่การ
ชดเชยคา่แสงได้โดยการกดปุ่ ม d หนึง่ครัง้ หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั แล้วกดปุ่ ม d อีกครัง้ 
กําหนดการชดเชยคา่แสงไปยงัการควบคมุอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

จดัองค์ประกอบภาพถ่ายท่ีมีตวัแบบท่ีไมไ่ด้อยูก่ึง่กลาง

1 โฟกัส: วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั และกดปุ่ ม

ชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือลอ็กโฟกสัและรูรับแสง โฟกสัและ

การรับแสงจะยงัคงลอ็กไว้ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึง

หนึง่ (การลอ็ก AF/AE)

2 จดัองค์ประกอบภาพ: กดปุ่ มชตัเตอร์ค้างไว้คร่ึงหนึง่

3 ถ่ายรูป: กดปุ่ มลงจนสดุ

N ลอ็กโฟกสัโดยใช้ปุ่ มชตัเตอร์ใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก ON สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > 
AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์
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ลอ็กโฟกสั/การรับแสง

ปุ่มควบคุมอ่ืนๆ

ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น คณุสามารถใช้ปุ่ ม AE-L เพ่ือลอ็กคา่แสง

โดยไมต้่องลอ็กโฟกสัได้ หากคณุได้กําหนดปุ่ ม AF-ON ให้เป็น 

ล็อก AF เท่านัน้ (P 194, 216) จะสามารถใช้เพ่ือลอ็ก

โฟกสัโดยไมล่อ็กคา่แสงได้เชน่กนั

สามารถเลือกปุ่ มท่ีใช้สําหรับ ล็อก AE เท่านัน้, ล็อก AF 

เท่านัน้ และ ล็อก AE/AF ได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > 

ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) (P 194, 216) เม่ือกดปุ่ มท่ีกําหนดการควบคมุไว้ การกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึง

หนึง่จะไมย่กเลกิการลอ็ก หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > AE/

AF LOCK จะยกเลกิการลอ็กได้โดยการกดปุ่ มนัน้เป็นครัง้ท่ีสอง

AE-L AF-ON
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 BKT การถ่ายคร่อม

การตัง้คา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมตัใินแตล่ะชดุของรูปถ่าย

1 หมนุแป้นหมนุ Drive ไปท่ี BKT

2 ไปท่ี การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม ในเมน ู

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ แล้วเลือก O ถ่ายคร่อมค่าแสง, W ถ่ายคร่อมความไวแสง, 

X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม, H ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว หรือ 

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 212)

3 ถ่ายรูป

O ถ่ายคร่อมค่าแสง

เลือกจํานวนภาพถ่ายในลําดบัการถ่ายคร่อมและลําดบัท่ีจะถ่ายภาพ และคณุยงัสามารถเลือก

ปริมาณคา่แสงท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะภาพและเลือกได้วา่จะถ่ายภาพครัง้ละหนึง่ภาพหรือถ่าย

ตอ่เน่ืองเป็นชดุ

N โดยไมข่ึน้อยูก่บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไมเ่กินขีดจํากดัของระบบการวดัแสง
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การถ่ายคร่อม

W ถ่ายคร่อมความไวแสง

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

ความไวแสงปัจจบุนั แล้วประมวลผลเพ่ือสร้างสําเนาเพ่ิมเตมิสองชดุ โดยชดุหนึง่มีความไวแสง

เพ่ิมขึน้และอีกชดุด้วยความไวแสงท่ีน้อยลงจากคา่ท่ีเลือก

X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม

ในการปลอ่ยชตัเตอร์แตล่ะครัง้ กล้องจะถ่ายหนึง่ภาพแล้วประมวลผลเพ่ือสร้างสําเนาด้วยการ

ตัง้คา่การจําลองฟิล์มท่ีแตกตา่งกนั

V BKT สมดุลแสงสีขาว

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

หนึง่ภาพแล้วประมวลผลเพ่ือสร้างสําเนาสามสําเนา คือ ภาพหนึง่ท่ีการตัง้คา่สมดลุย์สีขาว

ปัจจบุนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพ่ิมตามจํานวนท่ีเลือก และภาพสดุท้ายถ่ายแบบ

ปรับละเอียดโดยลดตามจํานวนท่ีเลือก

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ

ในแตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพสามภาพด้วยชว่งไดนามิกท่ีตา่งกนั: 100% 

สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพท่ีสอง และ 400% สําหรับภาพท่ีสาม

N ขณะท่ีใช้เอฟเฟกต์การถ่ายคร่อมชว่งไดนามิก ความไวแสงจะถกูจํากดัอยูท่ี่ต่ําสดุของ ISO 800 
(หรือต่ําสดุของ ISO 200 ถงึ 800 เม่ือเลือกตวัเลือกออโต้สําหรับความไวแสง) และจะคืนคา่ความไว
แสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้าหลงัสิน้สดุการถ่ายคร่อม

การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม 
สามารถปรับการตัง้คา่สําหรับการรับแสง, ความไวแสง, การจําลองฟิล์ม และการถ่ายคร่อมสมดลุย์สีขาว
ได้โดยใช้ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม
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 I ถ่ายภาพต่อเน่ือง (โหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด)
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็นชดุภาพน่ิง

1 หมนุแป้นหมนุ Drive เพ่ือเลือกอตัราเฟรมขัน้สงูโดย

รวมได้ตัง้แต ่CH (สงู), CM (ปานกลาง) และ CL (ต่ํา)

2 หากคณุเลือก CH หรือ CL ในขัน้ตอนท่ี 1 ให้ใช้ 

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมดการถ่าย

ภาพ เพ่ือเลือกอตัราเฟรม (ในโหมด CM กล้องจะถ่าย

ภาพท่ีประมาณ 6 fps)

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 212)

3 กดปุ่ มชตัเตอร์ค้างไว้เพ่ือถ่ายภาพท่ีอตัราท่ีเลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 2

N การถ่ายจะสิน้สดุเม่ือปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์หรือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

O หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน้ ภาพท่ีเหลือจะถกูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร์
ใหม่

ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุอาจไมเ่ร่ิมถ่ายภาพหากพืน้ท่ีท่ีใช้งานได้ในหนว่ยความจําไมเ่พียงพอ

อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามตวัแบบ ความเร็วชตัเตอร์ ความไวแสง และโหมดโฟกสั อตัราเฟรม
อาจช้าและเวลาในการบนัทกึอาจเพ่ิมขึน้เม่ือถ่ายภาพมากขึน้ กล้องอาจยิงหรือไมยิ่งแฟลช ทัง้นีข้ึน้
อยูก่บัสภาพการถ่ายภาพ
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ถ่ายภาพตอ่เน่ือง (โหมดถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ)

โฟกัสและรูรับแสง 
เลือกโหมดโฟกสั C เพ่ือให้การถ่ายภาพแตล่ะภาพมีโฟกสัหลากหลาย หากต้องการให้การถ่ายภาพแตล่ะ
ภาพมีการรับแสงท่ีหลากหลาย ให้เลือก OFF สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

N การเลือก CH ในโหมดโฟกสั C จํากดัตวัเลือกของเฟรมโฟกสั

ประสทิธิภาพของการตดิตามโฟกสัและการรับแสงอาจแตกตา่งกนัไปตามปัจจยัตา่งๆ เชน่ รูรับแสง 
ความไวแสง และการชดเชยการรับแสง
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  ADV. ฟิลเตอร์ขัน้สูง

ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์

1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปท่ี ADV.

2 ไปท่ี การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าฟิลเตอร์ชัน้สูง ในเมน ู

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ แล้วเลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 212)

3 ถ่ายรูป
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ฟิลเตอร์ขัน้สงู

ตวัเลือกฟิลเตอร์ขัน้สูง

เลือกจากฟิลเตอร์ตอ่ไปนี:้
ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

G แบบกล้องทอย เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้องทอยแบบย้อนยคุ

H เหมือนแบบจาํลอง ภาพด้านบนและด้านลา่งจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภาพดโิอรามา

I เน้นสีสัน ทําให้ภาพมีคอนทราสต์สงูโดยใช้สีท่ีสดใส

J ไฮคีย์ สร้างภาพท่ีสวา่ง คอนทราสต์ต่ํา

Z โลว์คีย์ สร้างโทนมืดอยา่งสม่ําเสมอโดยเน้นจดุเดน่ในบางพืน้ท่ี

K ไดนามคิโทน โทนสีแบบไดนามิคใช้สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี

X ซอฟต์โฟกัส สร้างรูปแบบท่ีมีลกัษณะนุม่นวลตลอดทัว่ทัง้ภาพ

u สีบนพืน้ขาวดาํ(แดง)

พืน้ท่ีของภาพท่ีเป็นสีท่ีเลือกจะมีการบนัทกึเป็นสีนัน้ แตพื่น้ท่ีอ่ืน
ของภาพจะถกูบนัทกึเป็นสีขาวดํา

v สีบนพืน้ขาวดาํ(ส้ม)

w  สีบนพืน้ขาวดาํ(เหลือง)

x สีบนพืน้ขาวดาํ(เขียว)

y  สีบนพืน้ขาวดาํ(นํา้เงนิ)

z สีบนพืน้ขาวดาํ(ม่วง)

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจดุหรือมีความแตกตา่งในความสวา่งหรือระดบัของสี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการ
ตัง้คา่ตวัแบบและกล้อง
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  u พาโนราม่า
ปฏิบตัติามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสร้างภาพพาโนรามา่

1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปท่ี u

2 การเลือกขนาดของมมุท่ีคณุสามารถหมนุกล้องขณะถ่ายรูป ให้กดปุ่ มตวัเลือกซ้าย ไฮไลท์

ขนาดแล้วกด MENU/OK

3 กดปุ่ มตวัเลือกขวาเพ่ือดตูวัเลือกสําหรับทิศทางในการหนักล้อง ไฮไลท์ทิศทางท่ีหนักล้อง 
แล้วกด MENU/OK

4 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ ไมจํ่าเป็นต้องกดปุ่ มชตัเตอร์ค้างไว้ขณะทําการ

บนัทกึ

5 หนักล้องไปตามทิศทางท่ีแสดงโดยลกูศร การถ่ายภาพ
จะสิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือกล้องหมนุไปถงึสดุของตวัชีนํ้า 
จากนัน้การถ่ายภาพพาโนรามา่จะเสร็จสิน้

 y
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เพื่อผลลัพธ์ที่ดทีี่สุด 
เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ ใช้เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสั 35 มม. หรือน้อยกวา่ (50 มม. หรือน้อยกวา่ในรูปแบบ 
35 มม.) แนบข้อศอกไว้ตดิลําตวัแล้วเลื่อนกล้องในวงแคบอยา่งช้าๆ ด้วยความเร็วคงท่ี พยายามให้กล้อง
ขนานหรืออยูใ่นมมุท่ีถกูต้องกบัแนวระนาบและระมดัระวงัให้หนัไปในทิศทางเดียวกนักบัท่ีแสดงโดยตวั
ชีนํ้า ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ หากผลลพัธ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั ให้ลองหนักล้องใหมโ่ดย
ความเร็วท่ีตา่งจากเดมิ

O หากกดปุ่ มชตัเตอร์ลงทัง้หมดจนสดุก่อนจะบนัทกึภาพพาโนรามา่เสร็จสิน้ การถ่ายรูปจะสิน้สดุและ
อาจไมมี่การบนัทกึภาพพาโนรามา่ การถ่ายรูปอสจหยดุชะงกัเชน่กนั หากหนักล้องเร็วหรือช้าเกินไป 
การถ่ายรูปจะถกูยกเลกิหากหนักล้องไปยงัทิศทางอ่ืนท่ีไมใ่ชทิ่ศทางท่ีแสดงไว้

ภาพพาโนรามา่สร้างจากภาพถ่ายหลายเฟรม หากเลือก ON สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > AE 
ด้วยปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะกําหนดการรับแสงของภาพพาโนรามา่ทัง้หมดด้วยเฟรมแรก อาจมีบาง
กรณีท่ีกล้องบนัทกึมมุท่ีมากกวา่หรือน้อยกวา่ตามท่ีเลือกไว้หรือไมส่ามารถเช่ือมตอ่ภาพให้เข้ากนั
อยา่งสมบรูณ์ สว่นสดุท้ายของพาโนรามา่อาจไมถ่กูบนัทกึหากหยดุถ่ายรูปก่อนภาพพาโนรามา่จะ
สมบรูณ์

อาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการเม่ือถ่ายกบัตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว ตวัแบบท่ีอยูใ่กล้กล้อง ตวัแบบท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนัมาก เชน่ ท้องฟ้าหรือทุง่หญ้า ตวัแบบท่ีมีการเคลื่อนไหวตอ่เน่ือง เชน่ คลื่นและนํา้
ตก หรือตวัแบบท่ีมีการเปลี่ยนแสงอยา่งเหน็ได้ชดั ภาพพาโนรามา่อาจเบลอถ้าตวัแบบอยูใ่นท่ีมี
แสงน้อย
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พาโนรามา่

การดพูาโนราม่า 
ในการเลน่แบบเตม็เฟรม คณุสามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้าหรือซมูออกภาพพาโน
รามา่ หรือ คณุสามารถเลน่พาโนรามา่โดยใช้ปุ่ มตวัเลือก

กดปุ่ มตวัเลือกลงเพ่ือเร่ิมเลน่แล้วกดอีกครัง้เพ่ือหยดุพกั กดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือเลือกทิศทางการ
แพนกล้องขณะท่ีเลน่หรือเพ่ือเลื่อนพาโนรามา่แบบแมนวลขณะท่ีหยดุพกัการเลน่; พาโนรามา่แนวตัง้จะ
เลื่อนในแนวตัง้ สว่นพาโนรามา่แนวนอนจะเลื่อนในแนวนอน การออกจากการเลน่แบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม
ตวัเลือกขึน้ หากต้องการดภูาพอ่ืนๆ ให้ออกจากการเลน่แบบเตม็เฟรมและกดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวา
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การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

ใช้ชดุแฟลชเสริมภายนอก EF-X8 ท่ีจดัมาให้ สําหรับเพ่ิมแสงสวา่งในเวลากลางคืนหรือ

ในร่มท่ีมีแสงน้อย

1 ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชและเลื่อนแฟลชไปบน
ฐานเสียบแฟลชตามท่ีแสดง หยดุเม่ือแฟลชคลกิเข้าท่ี

2 ยกแฟลชขึน้

3 เลือก การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช ในเมน ู

F ตัง้ค่าแฟลช  TTL

O หากแฟลชไมย่กขึน้ จะมีการปรับการตัง้คา่สําหรับชดุแฟลชท่ีเช่ือมตอ่ผา่นทางขัว้ซงิค์ 
(P 227)

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึคณุสมบตันีิผ้า่นทางทางลดั (P 212)

4 ไฮไลท์รายการโดยใช้ปุ่ มตวัเลือกและหมนุแป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเปลี่ยนการตัง้คา่ท่ีไฮไลท์ไว้

แล้ว (P 94)
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การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

5 กด DISP/BACK เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผล

O ขึน้อยูก่บัระยะทางถงึวตัถ ุบางเลนส์อาจทิง้เงาในรูปภาพท่ีถ่ายเม่ือใช้แฟลช

แฟลชจะไมยิ่งในการตัง้คา่บางคา่ ตวัอยา่งเชน่ ในโหมดพาโนรามา่ หรือเม่ือใช้ชตัเตอร์
อิเลก็ทรอนิกส์

เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ 250X เม่ือใช้แฟลชในโหมดการรับแสง S (เน้นชตัเตอร์ AE) หรือตัง้
คา่เอง (M)

N ในโหมด TTL อาจมีการยิงแฟลชหลายครัง้ในภาพเดียว โปรดอยา่เคลื่อนย้ายกล้องจนกวา่จะถ่าย
รูปเสร็จ
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การตัง้ค่าแฟลช

การตัง้คา่ตอ่ไปนีส้ามารถใช้ได้เม่ือตอ่เข้ากบัชดุแฟลชเสริมภายนอก EF-X8 ท่ีจดัมาให้

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

• TTL: โหมด TTL ปรับชดเชยแฟลช (B) แล้วเลือกโหมดแฟลช (C)

• M: แฟลชยิงท่ีคา่เอาต์พตุท่ีเลือก (B) โดยไมข่ึน้อยูก่บัความสวา่งของตวั
แบบหรือการตัง้คา่ของกล้อง เอาต์พตุจะแสดงเป็นเศษสว่นของกําลงัเตม็ 
จาก 1⁄1 ถงึ 1⁄64 การเลือกคา่ท่ีต่ําอาจทําให้ไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ หาก
เกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช ให้ทดสอบถ่ายภาพแล้วตรวจสอบ
ผลลพัธ์

• C (COMMANDER): เลือกหากใช้แฟลชเพ่ือควบคมุชดุแฟลชซงิค์ระยะ

ไกล ตวัอยา่งเชน่ เป็นสว่นหนึง่ของระบบแฟลชสตดูโิอ

• D (ปิด): EF-X8 ไมยิ่งแฟลช ชดุแฟลชท่ีเช่ือมตอ่ผา่นทางขัว้ซงิค์จะยงัคง

ยิงแฟลชเม่ือปลอ่ยชตัเตอร์ แตส่ามารถปิดใช้งานโดยการลด EF-X8 ให้ต่ําลง
แล้วปิดชดุแฟลชในเมนตูัง้คา่แฟลช
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การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

B ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ

ปรับระดบัแฟลช ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัตามโหมดควบคมุแฟลช (A)

C โหมดแฟลช (TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่ง
กนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรือ M) ท่ีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเฉพาะเม่ือจําเป็น ระดบัแฟลชจะ
ปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p ปรากฏขึน้เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลง
คร่ึงหนึง่ แสดงวา่กล้องจะยิงแฟลชเม่ือถ่ายรูป

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้; ระดบัแฟลชจะ
ปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไม่
เตม็เม่ือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือถ่ายภาพตวั
แบบบคุคลท่ีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จ
ไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

D ซงิค์
เลือกวา่จะตัง้เวลายิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (H/ม่านชัตเตอร์ที่ 1) 
หรือทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์ (I/ม่านชัตเตอร์ที่ 2) แนะนําให้ใช้ ม่านชัตเตอร์
ที่ 1 ในสถานการณ์สว่นใหญ่



96

5

การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

ลบตาแดง 
สามารถใช้ลบตาแดงเม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช่ ปิด สําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > ลบตาแดง และเม่ือ 
G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เป็น เปิด การลบตาแดงจะใช้เพ่ือลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจาก
การสะท้อนของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ

ความเร็วซงิค์แฟลช
แฟลชจะซงิโครไนซ์กบัความเร็วท่ีความเร็วชตัเตอร์ ½50 s หรือช้ากวา่

ชุดแฟลชอุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM
สามารถใช้กล้องกบัอปุกรณ์เสริมชดุแฟลชเสริมภายนอก FUJIFILM ได้

ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอ่ืน
ห้ามใช้ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืนท่ีต้องใช้ 300 V ขึน้ไปกบัฐานเสียบแฟลช
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 H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ
ปรับการตัง้คา่คณุภาพภาพ

การแสดงการตัง้คา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแส

ดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ H (ตัง้ค่าคุณภาพภาพ)  RAW

D

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

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. ขณะท่ีอตัราสว่นภาพ 
16 : 9 จะพอดีกบัการแสดงผลบนอปุกรณ์ความละเอียดสงู (HD) รูปภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 1 : 1 เป็น
สี่เหลี่ยมจตรัุส
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คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์แมทไฟล์และอตัราการบีบอดั เลือก FINE หรือ NORMAL เพ่ือบนัทกึภาพ JPEG 

เลือก RAW เพ่ือบนัทกึภาพ RAW หรือเลือก FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW เพ่ือบนัทกึทัง้

ภาพ JPEG และ RAW FINE และ FINE+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG ต่ํากวา่สําหรับภาพ 

JPEG คณุภาพสงู ในขณะท่ี NORMAL และ NORMAL+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG สงู

กวา่เพ่ือเพ่ิมจํานวนของภาพท่ีสามารถจดัเก็บได้

ปุ่มฟังก์ช่ัน
การสลบัเปิดหรือปิดคณุภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเด่ียว ให้ตัง้คา่ RAW ไปยงัปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ 
(P 218) ถ้าเลือก JPEG เป็นตวัเลือกคณุภาพของภาพปัจจบุนั ให้กดปุ่ มเลือกตวัเลือกท่ีเทียบเทา่ 
JPEG+RAW ชัว่คราว ถ้าเลือก JPEG+RAW เป็นตวัเลือกปัจจบุนั ให้กดปุ่ มเลือกตวัเลือกท่ีเทียบเทา่ 
JPEG ชัว่คราว ขณะท่ีถ้าเลือก RAW ให้กดปุ่ มเลือก FINE ชัว่คราว การถ่ายรูปหรือกดปุ่ มอีกครัง้จะคืนคา่
ไปยงัการตัง้คา่ก่อนหน้า

การบนัทกึ RAW

เลือกวา่จะบีบอดัภาพ RAW หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไม่ได้บบีอัด ภาพ RAW จะไมถ่กูบีบอดั

บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล

ภาพ RAW จะถกูบีบอดัโดยใช้ขัน้ตอนวิธีแบบย้อนกลบัท่ีจะชว่ยลด

ขนาดไฟล์โดยไมส่ญูเสียข้อมลูภาพ สามารถดภูาพได้ใน RAW FILE 
CONVERTER EX 2.0 (P 258), FUJIFILM X RAW STUDIO 
(P 259) หรือซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ท่ีรองรับการบีบอดัภาพ RAW “โดยไม่

เสียข้อมลู”
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จาํลองฟิล์ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) เลือกสีตามตวั

แบบและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ
การผลติสีปกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพ
บคุคลไปจนถงึภาพวิว

d Velvia/สดใส กลุม่สีคอนทราสต์สงูของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล
มีชว่งสีท่ีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะท่ีชว่ยเก็บ
รักษาสีนํา้เงินสวา่งของท้องฟ้าชว่งกลางวนั แนะนําให้ใช้สําหรับภาพ
บคุคลกลางแจ้ง

i CLASSIC CHROME คอนทราสต์ของสีออ่นและเงาท่ีกว้างสําหรับภาพท่ีสงบ

g PRO Neg. Hi
มีคอนทราสต์มากกวา่ h PRO Neg. Std เลก็น้อย แนะนําให้ใช้
สําหรับภาพบคุคลกลางแจ้ง

h PRO Neg. Std
กลุม่โทนสีออ่น ชว่งสีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็นตวัเลือกท่ีดีสําหรับ
การถ่ายภาพบคุคลในสตดูโิอ

X ETERNA/ภาพยนตร์ ทําฟิล์มภาพยนตร์โดยใช้โทนสีออ่นท่ีให้คณุสมบตัสิีออ่นและเงามืด

a ACROS * ถ่ายภาพขาวดําด้วยการไลร่ะดบัสีและความคมชดัดีเย่ียม

b โมโนโครม * ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน

f ซีเปีย ถ่ายภาพในรูปแบบซีเปีย

* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่จะชว่ยเพ่ิมความเข้มของสีเทาตามสีสนัตรง
ข้ามกบัสีท่ีเลือก ฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye) จะเพ่ิมความเข้มสีมว่งและสีนํา้เงิน สว่นฟิลเตอร์สีแดง (R) จะ

เพ่ิมความเข้มสีนํา้เงินและสีเขียว ฟิลเตอร์สีเขียว (G) จะเพ่ิมความเข้มสีแดงและนํา้ตาล รวมถงึโทนสีผิว 
ทําให้เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสําหรับถ่ายภาพบคุคล

N ตวัเลือกจําลองฟิล์มสามารถรวมกบัการตัง้คา่โทนและความคมชดั

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึการตัง้คา่การจําลองฟิล์มผา่นทางลดั (P 212)

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

of-film-simulation-episode-1/

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

เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ เลือกปริมาณ (ชัดเจน หรือ จาง) หรือเลือก ปิด เพ่ือปิดฟิล์มหยาบ

ตวัเลือกตวัเลือก
ชัดเจน จาง ปิด

ช่วงไดนามกิ

ควบคมุคอนทราสต์ เลือกคา่ท่ีต่ําเพ่ือเพ่ิมคอนทราสต์เม่ือถ่ายรูปในร่มหรือใต้ท้องฟ้าท่ีมีเมฆมาก 

คา่ท่ีสงูเพ่ือลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งเม่ือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู แนะนําให้

ใช้คา่ท่ีสงูกวา่สําหรับฉากท่ีมีทัง้แสงอาทิตย์และท่ีร่ม เชน่ ตวัแบบท่ีมีคอนทราสต์สงูอยา่งแสง

อาทิตย์เหนือนํา้ แสงท่ีสอ่งใบไม้ในฤดใูบไม้ร่วง ภาพคนตดักบัท้องฟ้า และวตัถสุีขาวหรือคน

สวมเสือ้ผ้าสีขาว โปรดทราบวา่ อยา่งไรก็ตามภาพท่ีถ่ายด้วยคา่สงูกวา่อาจเกิดรอยจดุขึน้ในภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก
ออโต้ V 100% W 200% X 400%

N หากเลือก ออโต้ กล้องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อยา่งใดอยา่งหนึง่โดยอตัโนมตัิ ตาม
ตวัแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

สามารถใช้ W 200% ท่ีความไวแสง ISO 400 ถงึ ISO 12800, X 400% ท่ีความไวแสง 
ISO 800 ถงึ 12800
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การจดัลาํดบัช่วง D

ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพ่ือให้ได้ภาพท่ีดเูป็นธรรมชาตเิม่ือถ่ายภาพ

ฉากคอนทราสต์สงู

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับคอนทราสต์อตัโนมตัติามสภาพแสง

ชัดเจน ปรับชว่งไดนามิกปริมาณมากสําหรับฉากท่ีมีคอนทราสต์สงูมาก

จาง ปรับชว่งไดนามิกปริมาณน้อยสําหรับฉากท่ีมีคอนทราสต์ปานกลาง

ปิด ปิดการลดคอนทราสต์

N สามารถใช้ จาง ท่ีความไวแสง ISO 400 ถงึ ISO 12800, ชัดเจน ท่ีความไวแสง ISO 800 ถงึ 
12800 เม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด กล้องจะปรับ โทนสว่าง, โทนมืด และ ช่วงไดนามกิ โดย
อตัโนมตัิ; หากคณุต้องการตัง้คา่เหลา่นีด้้วยตนเอง ให้เลือก ปิด

สมดุลย์สีขาว

เพ่ือให้ได้สีธรรมชาติ ให้เลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาวท่ีเข้ากบัแหลง่กําเนิดแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ มีการปรับสมดลุย์สีขาวโดยอตัโนมตัิ

k/l/m คา่วดัแสงสําหรับสมดลุย์สีขาว

k เลือกอณุหภมิูสี

i สําหรับตวัแบบท่ีอยูก่ลางแดดจ้า

j สําหรับตวัแบบท่ีอยูใ่นร่ม

k ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”

l ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”

m ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”

n ใช้งานภายใต้หลอดไส้ร้อน

g ลดแสงสีนํา้เงินท่ีมกัเก่ียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา้
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N ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัตามสภาพของการถ่ายรูป เลน่ภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้วเพ่ือตรวจสอบสี

สมดลุย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เทา่นัน้ ปิดแฟลชโดยใช้ตวัเลือก
สมดลุย์สีขาวอ่ืนๆ

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกสมดลุย์สีขาวผา่นทางลดั (P 212)

ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด

การกด MENU/OK หลงัจากเลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาวแล้ว

ข้อความจะแสดงขึน้ท่ีด้านขวา ให้ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือปรับสม

ดลุย์สีขาวอยา่งละเอียด หรือกด DISP/BACK เพ่ือออกโดยไม่

ปรับละเอียด

WB
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สมดุลย์สีขาวกาํหนดเอง

เลือก k, l หรือ m เพ่ือปรับสมดลุย์สีขาวสําหรับ

สภาพแวดล้อมแสงท่ีไมป่กติ ตวัเลือกการวดัสมดลุย์สีขาว

จะแสดงขึน้ เฟรมวตัถสุีขาวเพ่ือให้อยูใ่นจอแสดงผล แล้วกด

ปุ่ มชตัเตอร์ลงทัง้หมดจนสดุเพ่ือวดัสมดลุย์สีขาว (การเลือก

คา่กําหนดเองลา่สดุ และออกโดยไมว่ดัสมดลุย์สีขาว ให้กด 
DISP/BACK หรือกด MENU/OK เพ่ือเลือกคา่ลา่สดุ แล้วแสดง

ข้อความปรับละเอียด)

• หาก “เสร็จสมบรูณ์” แสดงขึน้ ให้กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่สมดลุย์สีขาวให้เป็นคา่ท่ีวดัได้

• หาก “แสงน้อยไป” แสดงขึน้ ให้เพ่ิมการชดเชยการรับแสง แล้วลองใหมอี่กครัง้

• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ลดการชดเชยการรับแสงแล้วลองใหมอี่กครัง้
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k: อุณหภมูสีิ

การเลือก k ในเมนสูมดลุย์สีขาว จะแสดงรายการอณุหภมิู

ของสี ไฮไลท์อณุหภมิูของสีแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกตวั

เลือกท่ีไฮไลท์ แล้วแสดงข้อความปรับละเอียด 10000K

9100K

8300K

7700K

7100K

R:0  B:0

อุณหภมูสีิ
อณุหภมิูสีเป็นการวดัเพ่ือกําหนดคา่สีของแหลง่กําเนิดแสง โดยแสดงเป็นหนว่ยเคลวิน (K) แหลง่กําเนิด
แสงท่ีมีอณุหภมิูสีใกล้เคียงกบัแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็นสีขาว แหลง่กําเนิดแสงท่ีมีอณุหภมิูสีต่ํากวา่จะมี
สีเหลืองหรือสีแดง ขณะท่ีอณุหภมิูสีท่ีสงูกวา่จะเป็นออกเป็นสีนํา้เงิน คณุสามารถจบัคูอ่ณุหภมิูสีกบัแหลง่
กําเนิดแสง หรือเลือกตวัเลือกท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากสีของแหลง่กําเนิดแสงเพ่ือทําให้ภาพ “อุน่ขึน้” 
หรือ “เยน็ลง”
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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

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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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

ลดสัญญาณรบกวน

ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู เลือกจากเก้าตวัเลือก ระหวา่ง +4 และ –4

ตวัเลือกตวัเลือก
+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4

NRฉายแสงนาน

เลือก เปิด เพ่ือลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

ตวัเลือกตวัเลือก
เปิด ปิด

LENS MOD. OPTIMI.

เลือก เปิด เพ่ือเพ่ิมความละเอียดโดยการปรับการเลีย้วเบนและการสญูเสียโฟกสัเลก็น้อยท่ีขอบ

ของเลนส์

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 เพ่ือดําเนินการพิกเซลแมปปิง้ อาจใช้เวลา

ประมวลผลสองสามวินาที

O ไมรั่บประกนัผลลพัธ์

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็ก่อนเร่ิมต้นดําเนินการพิกเซลแมปปิง้

ไมส่ามารถดําเนินการพิกเซลแมปปิง้ได้เม่ืออณุหภมิูเพ่ิมขึน้

เลือกตัง้ค่าเอง

เรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึด้วย แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง สามารถเรียกใช้การตัง้คา่จากรายการตัง้คา่

แบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ดรายการได้

รายการรายการ
กาํหนดเอง 1 กาํหนดเอง 2 กาํหนดเอง 3 กาํหนดเอง 4

กาํหนดเอง 5 กาํหนดเอง 6 กาํหนดเอง 7
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ตัง้คา่คณุภาพภาพ

แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

บนัทกึการตัง้คา่ท่ีตัง้ไว้ในกล้องได้สงูสดุถงึ 7 ชดุสําหรับสถานการณ์ท่ีใช้บอ่ย สามารถเรียกใช้

การตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้โดยใช้ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > เลือกตัง้ค่าเอง

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป เลือกแทบ็ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ จา

กนัน้ไฮไลท์ แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง แล้วกด MENU/OK

2 ไฮไลท์รายการตัง้คา่เองแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 1

3 ปรับรายการตอ่ไปนีต้ามต้องการ:
• ช่วงไดนามกิ
• การจดัลาํดบัช่วง D
• จาํลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• สมดุลย์สีขาว

• โทนสว่าง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชัด
• ลดสัญญาณรบกวน

1

D

4 กด DISP/BACK ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา ให้

ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
1 OK?

N การจดัเก็บการตัง้คา่กล้องปัจจบุนัลงในรายการท่ีเลือก ให้ไฮไลท์ บนัทกึค่าปัจจุบนั ในขัน้ตอนท่ี 3 

แล้วกด MENU/OK เปลี่ยนช่ือรายการได้โดยใช้ แก้ช่ือที่ตัง้ไว้

หากต้องการคืนคา่การตัง้คา่เร่ิมต้นสําหรับรายการปัจจบุนั ให้เลือก รีเซต็
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 G ตัง้ค่า AF/MF
ปรับการตัง้คา่โฟกสั

การแสดงการตัง้คา่โฟกสั ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ

ถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ G (ตัง้ค่า AF/MF)

 AF/MF

 AF-C
 AF 

 AF 

PRE-AF
 AF

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

โฟกัสแบบพืน้ที่

เลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั แมนวลโฟกสั และซมูโฟกสั
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ตัง้คา่ AF/MF

ออโต้โฟกัส

เลือกออโต้โฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

r
จุดเดยีว

กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก สามารถเลือกจํานวนจดุโฟกสัท่ีใช้ได้
โดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > จาํนวนจุดโฟกัส ใช้สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบ
ท่ีเลือก

y
พืน้ที่

กล้องโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้
โฟกสับนตวัแบบท่ีกําลงัเคลื่อนไหวได้งา่ย

z
ไวด์/ตดิตาม

ในโหมดโฟกสั C กล้องจะตดิตามโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ในขณะท่ีกด
ปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ในโหมดโฟกสั S กล้องจะโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนท
ราสต์สงู พืน้ท่ีในโฟกสัแสดงขึน้ในจอแสดงผล กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสับนตวั
แบบขนาดเลก็หรือตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวซํา้ๆ

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 69, 70) เพ่ือ
สลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ z ไวด์/
ตดิตาม
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การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง AF-C

เลือกตวัเลือกตดิตามโฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั C เลือกจาก

การตัง้คา่ 1–5 ตามตวัแบบหรือเลือกการตัง้คา่ 6 สําหรับตวั

เลือกการตดิตามโฟกสัแบบกําหนดเอง

 AF-C

 1 

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตัง้ค่า 1 เอนกประสงค์
ตวัเลือกการตดิตามมาตรฐานท่ีทํางานได้ดีกบัตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ี
ในลกัษณะทัว่ไป

การตัง้ค่า 2 ไม่สนใจสิ่งกีดขวาง &
 ตดิตามเป้าหมายต่อไป

ระบบโฟกสัพยายามตดิตามตวัแบบท่ีเลือก เลือกใช้กบัตวัแบบ
ท่ีรักษาให้อยูท่ี่พืน้ท่ีโฟกสัได้ยากหรือมีตวัแบบอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกนัเข้ามาอยูก่บัตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสั

การตัง้ค่า 3 สาํหรับวัตถุที่
มีการเร่ง/ชะลอความเร็ว

ระบบโฟกสัพยายามชดเชยการเร่งหรือชะลอความเร็วของ
ตวัแบบ เลือกใช้กบัตวัแบบท่ีมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วอยา่งรวดเร็ว

การตัง้ค่า 4 สาํหรับวัตถุที่
ปรากฏขึน้แบบฉับพลัน

ระบบโฟกสัพยายามโฟกสัตวัแบบท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีโฟกสัอยา่ง
รวดเร็ว เลือกใช้กบัตวัแบบท่ีปรากฏขึน้ทนัทีหรือเม่ือสลบัตวัแบบ

อยา่งรวดเร็ว

การตัง้ค่า 5 สาํหรับวัตถุเคล่ือนที่
ไม่สมํ่าเสมอและมีการเร่ง/ชะลอ

เลือกใช้สําหรับตวัแบบท่ีตดิตามยากท่ีมีแนวโน้มไมใ่ชเ่ฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วทนัที แตย่งัมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่
จากหน้าไปหลงัและจากซ้ายไปขวา

ตัง้ค่ากาํหนดเอง 6 ชนิด
ปรับ ความไวในการตดิตาม, ความไวในการตดิตามแบบ
เร็ว และ การสลับบริเวณพืน้ที่ เพ่ือให้เข้ากบัความต้องการ
ของคณุตามคา่ของการตัง้คา่ 1–5 (P 113, 115)
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ตัง้คา่ AF/MF

ตวัเลือกการตดิตามโฟกัส

ตวัแปรแตล่ะรายการท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการตัง้คา่ตดิตามโฟกสัมีรายละเอียดดงันี ้

ความไวในการตดิตามความไวในการตดิตาม
ตวัแปรนีกํ้าหนดระยะเวลาท่ีกล้องรอเพ่ือสลบัโฟกสัเม่ือมีวตัถุ

เข้าสูพื่น้ท่ีโฟกสัท่ีด้านหลงัหรือด้านหน้าของตวัแบบปัจจบุนั 

คา่ย่ิงสงู กล้องจะย่ิงรอนาน

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2 3 4

O คา่ย่ิงสงู กล้องจะย่ิงรอนานในการโฟกสัใหมเ่ม่ือคณุพยายามสลบัตวัแบบ คา่ย่ิงต่ํา จะทําให้กล้อง
สลบัโฟกสัจากตวัแบบของคณุเป็นวตัถอ่ืุนๆ ในพืน้ท่ีโฟกสัมากขึน้ 

ความไวในการตดิตามแบบเร็วความไวในการตดิตามแบบเร็ว
ตวัแปรนีกํ้าหนดวา่ระบบตดิตามจะเปลี่ยนความไวอยา่งไร

ตามความเร็วของตวัแบบ คา่ย่ิงสงู ความแมน่ยําท่ีระบบ

พยายามตอบสนองตอ่การเคลื่อนไหวทนัทีจะย่ิงมากขึน้

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2

O คา่ย่ิงสงู กล้องจะโฟกสัได้ยากขึน้ในสถานการณ์ท่ีออโต้โฟกสัทํางานได้ไมดี่ เชน่ เม่ือตวัแบบมีการ

สะท้อนแสงสงู หรือมีคอนทราสต์ต่ํา
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การสลับบริเวณพืน้ที่การสลับบริเวณพืน้ที่
ตวัแปรนีกํ้าหนดพืน้ท่ีโฟกสัท่ีให้ความสําคญัในโซน AF

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

กลาง โซน AF กําหนดความสําคญัไปท่ีตวัแบบท่ีอยูใ่นตรงกลางของโซน

อัตโนมัติ
กล้องจะลอ็กโฟกสับนตวัแบบท่ีตรงกลางของโซน และจากนัน้สลบัพืน้ท่ีโฟกสั
ตามความจําเป็นเพ่ือตดิตาม

หน้า โซน AF กําหนดความสําคญัไปท่ีตวัแบบท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุกบักล้อง

O ตวัเลือกนีจ้ะมีผลเฉพาะเม่ือเลือก y พืน้ที่ สําหรับโหมด AF 

ตัง้ค่า
คา่ตวัแปรสําหรับการตัง้คา่ท่ีแตกตา่งกนัมีรายละเอียดดงันี ้

ความไวในการตดิตามความไวในการตดิตาม
ความไวในการตดิตามความไวในการตดิตาม

แบบเร็วแบบเร็ว การสลับบริเวณพืน้ที่การสลับบริเวณพืน้ที่

การตัง้ค่า 1การตัง้ค่า 1 2 0 อตัโนมตัิ

การตัง้ค่า 2การตัง้ค่า 2 3 0 กลาง

การตัง้ค่า 3การตัง้ค่า 3 2 2 อตัโนมตัิ

การตัง้ค่า 4การตัง้ค่า 4 0 1 หน้า

การตัง้ค่า 5การตัง้ค่า 5 3 2 อตัโนมตัิ
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ตัง้คา่ AF/MF

ตวัเลือกการตดิตามโฟกัสแบบกาํหนดเอง

ทําตามขัน้ตอนด้านลา่งเพ่ือปรับการตัง้คา่สําหรับการตัง้คา่ 6

1 เลือก การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง AF-C > ตัง้ค่า

กาํหนดเอง 6 ชนิด

 AF-C

 6 

2 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์รายการแล้วหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือ
เปลี่ยน การรีเซต็การตัง้คา่ไปเป็นคา่เดมิ ให้กด b

3 กด DISP/BACK เม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

โหมดสโตร์ AF โดยปรับทศิทาง

เลือกวา่จะบนัทกึโหมดโฟกสัและพืน้ท่ีโฟกสัท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวตัง้แยกตา่งหากจากคา่ท่ีใช้

เม่ือกล้องอยูใ่นแนวนอนหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปิด ใช้การตัง้คา่เดียวกนัสําหรับการวางแนวของกล้องทัง้สองแนว

โฟกัสเฉพาะพืน้ที่ สามารถเลือกพืน้ท่ีโฟกสัแยกกนัสําหรับการวางแนวของกล้องแตล่ะแนวได้

เปิด สามารถเลือกโหมดโฟกสัและพืน้ท่ีโฟกสัแยกกนัได้

แสดงจุด AFyz 

เลือกวา่จะให้เฟรมโฟกสัแตล่ะเฟรมแสดงเม่ือเลือก พืน้ที่ หรือ ไวด์/ตดิตาม สําหรับ G ตัง้ค่า 

AF/MF > ออโต้โฟกัส หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก
ON OFF
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จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจํานวนจดุโฟกสัท่ีใช้ได้สําหรับการเลือกจดุโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั หรือเม่ือเลือก จุด

เดยีว 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 กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ือง แม้เม่ือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ โปรดทราบวา่

วิธีนีจ้ะเปลืองแบตเตอร่ีมากขึน้

ตวัเลือกตวัเลือก
เปิด ปิด

แสงหา AF

หากเลือก เปิด แสงชว่ยหา AF จะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้แสงชว่ยหา AF ได้ในบางกรณี หากกล้องไมส่ามารถโฟกสัใน
ระยะใกล้ ให้ลองเพ่ิมระยะทางเข้าหาตวัแบบ

หลีกเลี่ยงการสอ่งแสงชว่ยหา AF ไปยงัตาของตวัแบบโดยตรง
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ตัง้คา่ AF/MF

ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตัง้โฟกสัและการรับแสง

สําหรับใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดในเฟรม ซึง่

เป็นการป้องกนักล้องจบัโฟกสัไปท่ีพืน้หลงัในภาพกลุม่บคุคล 

เลือกสําหรับการถ่ายภาพท่ีเน้นตวัแบบท่ีเป็นบคุคล ระบบ

สามารถตรวจหาใบหน้าได้ด้วยกล้องในแนวตัง้หรือแนวนอน 

ถ้าตรวจหาใบหน้าได้แล้ว ระบบจะระบใุบหน้าด้วยกรอบสี

เขียว ถ้ามีมากกวา่หนึง่ใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าท่ีอยูใ่กล้ศนูย์กลางท่ีสดุ ใบหน้า

อ่ืนๆ จะถกูระบดุ้วยกรอบสีขาว คณุยงัสามารถเลือกได้วา่กล้องจะตรวจหาและโฟกสัดวงตาเม่ือ

เปิดโฟกสัใบหน้าอจัฉริยะหรือไม ่เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้าเปิด/ตาปิด ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะเทา่นัน้

หน้าเปิด/ตา ออโต้ กล้องจะเลือกอตัโนมตัวิา่จะโฟกสัดวงตาข้างใดเม่ือตรวจพบใบหน้า

หน้าเปิด/เน้นตาขวา
กล้องจะโฟกสัท่ีตาขวาของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจหา
ใบหน้าอจัฉริยะ

หน้าเปิด/เน้นตาซ้าย
กล้องจะโฟกสัท่ีตาซ้ายของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจหา
ใบหน้าอจัฉริยะ

หน้าปิด/ตาปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา

O ในบางโหมด กล้องอาจตัง้คา่การรับแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนท่ีจะเป็นบคุคล

ถ้าตวัแบบเคลื่อนไหวในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีการระบดุ้วยกรอบสี
เขียวเม่ือถ่ายภาพ

N ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม แวน่ตา หรือวตัถอ่ืุน 

กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการตรวจจบัใบหน้า/ตาผา่นทางลดัได้ (P 212)
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AF+MF

หากเลือก เปิด ในโหมดโฟกสั S จะสามารถปรับโฟกสัแบบแมนวลได้โดยการหมนุวงแหวนปรับ

โฟกสัขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ตวัเลือกมาตรฐานและระบบชว่ย MF โฟกสัชดัสดุ

ตวัเลือกตวัเลือก
เปิด ปิด

O ต้องตัง้คา่เลนส์ท่ีมีสญัลกัษณ์ระยะโฟกสัเป็นโหมดแมนวลโฟกสั (MF) ก่อนถงึจะสามารถใช้งาน
ตวัเลือกนี ้การเลือก MF จะปิดใช้งานสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั ตัง้วงแหวนโฟกสัไว้ท่ีตรงกลางของ
สญัลกัษณ์ระยะโฟกสั โดยกล้องอาจไมโ่ฟกสัหากวงแหวนถกูตัง้เป็นระยะอนนัต์หรือโฟกสัต่ําสดุ

ซูมโฟกัส AF+MF
เม่ือเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส และเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส จะ
สามารถใช้ซมูโฟกสัเพ่ือซมูเข้าบนพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกได้ สามารถเลือกอตัราซมู (2.5 เทา่ ถงึ 6 เทา่) โดยใช้
แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
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ตัง้คา่ AF/MF

 ระบบช่วย MF

เลือกวิธีท่ีจะแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

มาตรฐาน แสดงโฟกสัปกติ (ไมส่ามารถใช้โฟกสัชดัสดุและภาพแบง่ดจิิตอล)

ภาพแบ่งดจิติอล
แสดงภาพแบง่ขาวดํา (โมโนโครม) หรือสี (สี) ในตรงกลางของเฟรม เฟรม
ตวัแบบในพืน้ท่ีภาพแบง่ แล้วหมนุวงแหวนปรับโฟกสัจนภาพแบง่ทัง้สามสว่น
จดัเรียงกนัอยา่งถกูต้อง

ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด กล้องจะเพ่ิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดบัชดัสดุ

N นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลือกตวัเลือกระบบชว่ย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่
ด้านหลงัค้างไว้

เชค็โฟกัส

หากเลือก เปิด จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือหมนุวงแหวนปรับ

โฟกสัในโหมด AF เด่ียวหรือแมนนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก
เปิด ปิด

O การกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัจะยกเลกิการซมูโฟกสั
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รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.

เลือก เปิด เพ่ือวดัแสงเฟรมโฟกสัปัจจบุนัเม่ือเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส และ 

เฉพาะจุด สําหรับ วัดแสง

ตวัเลือกตวัเลือก
เปิด ปิด

ตัง้ AF ทนัที

เลือกวา่กล้องจะโฟกสัโดยใช้ AF เด่ียว (AF-S) หรือ AF ตอ่เน่ือง (AF-C) เม่ือกดปุ่ มท่ีได้กําหนด

ลอ็กโฟกสัไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก
AF-S AF-C

ระยะชัดลึก

เลือก พิน้ฐานแบบฟิล์ม เพ่ือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพท่ีจะดเูป็นภาพพิมพ์

และท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั สว่น พืน้ฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพท่ี

จะดท่ีูความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ

ตวัเลือกตวัเลือก

พืน้ฐานพกิเซล พิน้ฐานแบบฟิล์ม

การถ่าย/โฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัในโหมดโฟกสั AF-S หรือ AF-C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การถ่าย
เน้นการตอบสนองของชตัเตอร์มากกวา่โฟกสั สามารถถ่ายภาพเม่ือกล้องไมไ่ด้อยู่
ในโฟกสั

โฟกัส
เน้นโฟกสัมากกวา่การตอบสนองของชตัเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้เฉพาะเม่ือกล้อง
อยูใ่นโฟกสั
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ตัง้คา่ AF/MF

โหมดหน้าจอสัมผัส

เลือกการดําเนินการถ่ายภาพท่ีใช้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั

การถ่ายภาพน่ิง

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการถ่ายด้วยการ
สัมผัสสัมผัส

แตะหวัข้อในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสัและปลอ่ยชตัเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพตอ่เน่ือง
เป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพขณะท่ีคณุวางนิว้ไว้บนจอแสดงผล

AF

แตะเพ่ือเลือกจดุโฟกสั ในโหมดโฟกสั S (AF-S) โฟกสัจะลอ็ก ในขณะท่ีในโหมด
โฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง
ของระยะทางถงึตวัแบบ หยดุการทํางานของลอ็กโฟกสัและโฟกสัตอ่เน่ืองได้โดย
การแตะไอคอน AF OFF

บริเวณบริเวณ แตะเพ่ือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลื่อนไปยงัจดุท่ีเลือก

ปิดปิด ปิดใช้การโฟกสัและถ่ายภาพแบบสมัผสั

การบนัทกึภาพยนตร์

N ขอแนะนําให้คณุเลือก โฟกัสพืน้ที่ สําหรับ โหมดมูฟว่ี AF ในแทบ็เมนถู่ายรูป B (ตัง้ค่ามูฟว่ี) 

ก่อนบนัทกึภาพยนตร์โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (ในโหมดมฟูว่ีบางโหมด กล้องจะเลือก 
โฟกัสพืน้ที่ โดยอตัโนมตัิ)

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการถ่ายด้วยการ
สัมผัสสัมผัส

แตะตวัแบบของคณุในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสัและเร่ิมการบนัทกึ ในโหมดโฟกสั C 
(AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะ
ทางกบัตวัแบบ; หากต้องการโฟกสัใหมใ่นโหมดโฟกสั S (AF-S) หรือหากต้องการ
โฟกสัตวัแบบใหมใ่นโหมดโฟกสั C ให้แตะตวัแบบในจอภาพ หากตอ้งการหยดุการ
บนัทึก ใหก้ดปุ่ มชตัเตอร์
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ตัง้คา่ AF/MF

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF

แตะตวัแบบของคณุในจอแสดงผลเพ่ือโฟกสั และ กดปุ่ มชตัเตอร์เพือ่เร่ิมตน้หรือ
ส้ินสดุการบนัทึก ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบ
สนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะทางไปยงัตวัแบบ หากต้องการโฟกสัใหมใ่น
โหมดโฟกสั S (AF-S) หรือหากต้องการโฟกสัตวัแบบใหมใ่นโหมดโฟกสั C ให้แตะ
ตวัแบบในจอภาพ

บริเวณบริเวณ

แตะเพ่ือเลือกจดุโฟกสั และ กดปุ่ มชตัเตอร์เพือ่เร่ิมตน้หรือส้ินสดุการบนัทึก 
ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองโดยตอบสนองตามการ
เปลี่ยนแปลงของระยะทางไปยงัตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ในโหมดโฟกสั S 
(AF-S) คณุจะสามารถย้ายจดุโฟกสัได้โดยการแตะหน้าจอ แตจ่ะสามารถโฟกสัได้
โดยใช้ปุ่ ม AF-ON เทา่นัน้ (P 216)

ปิดปิด ปิดใช้การโฟกสัและถ่ายภาพแบบสมัผสั

N หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั ให้เลือก ปิด 
สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส
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 A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ
ปรับตวัเลือกการถ่ายภาพ

ในการแสดงตวัเลือกการถ่ายภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแส

ดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ A (ตัง้ค่าการถ่ายภาพ)

ISO
IS

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ

ปรับการตัง้คา่สําหรับโหมดการถ่ายภาพท่ีแตกตา่งกนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม เลือกการตัง้คา่ท่ีใช้เม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปท่ี BKT (P 124)

ภาพต่อเน่ืองความเร็วสูง CH

เลือกอตัราเฟรมท่ีใช้เม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปท่ี CH (ความเร็วสงูตอ่
เน่ือง): 14, 11 หรือ 8 fps โปรดทราบวา่สามารถใช้ 14 fps ได้เฉพาะกบั
ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นัน้ สว่น 11 fps จะใช้ได้เฉพาะกบัชตัเตอร์
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือพาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป 

ภาพต่อเน่ืองความเร็วตํ่า CL
เลือกอตัราเฟรมท่ีใช้เม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปท่ี CL (ความเร็วต่ําตอ่
เน่ือง): 5, 4 หรือ 3 fps

การตัง้ค่าฟิลเตอร์ชัน้สูง เลือกฟิลเตอร์ท่ีใช้เม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปท่ี ADV. (P 88)
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การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม

ใช้ เลือก BKT เพ่ือเลือกประเภทการถ่ายคร่อม และตวัเลือก ถ่ายคร่อมค่าแสง, ถ่ายคร่อม

ความไวแสง, ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม และ ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว เพ่ือเลือกจํานวน

การถ่ายคร่อมสําหรับแตล่ะประเภท

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือก BKT
เลือกจาก O ถ่ายคร่อมค่าแสง, W ถ่ายคร่อมความไวแสง, 
X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม, H ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว และ 
Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ

ถ่ายคร่อมค่าแสง

ปรับการตัง้คา่การถ่ายคร่อมการรับแสง

• ตัง้ค่าเฟรม/ขัน้ที่: เลือกจํานวนภาพในลําดบัการถ่ายคร่อม (ภาพ) 
และปริมาณการรับแสงจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ (ขัน้ที่)

• 1 เฟรม/ต่อเน่ือง: เลือกวา่จะถ่ายภาพในลําดบัการถ่ายคร่อมครัง้ละ
หนึง่ภาพ (1 เฟรม) หรือตอ่เน่ืองเป็นชดุหนึง่ชดุ (ต่อเน่ือง)

• ตัง้ค่าต่อเน่ือง: เลือกลําดบัท่ีถ่ายภาพ

ถ่ายคร่อมความไวแสง เลือกจาก ±1⁄3, ±2⁄3 และ ±1

ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม
เลือกการจําลองฟิล์มสามชนิดท่ีใช้สําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิล์ม 
(P 100)

ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว เลือกจาก ±1, ±2 และ ±3



125

6

ตัง้คา่การถ่ายภาพ

ตัง้เวลาถ่าย

เลือกหนว่งเวลาการปลอ่ยชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

R 2 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ ใช้เพ่ือลดการเบลอ
ท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ ไฟของระบบตัง้เวลาถ่ายกะพริบเม่ือ
ระบบตัง้เวลาถ่ายรูปนบัถอยหลงั

S 10 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ ใช้สําหรับถ่ายภาพท่ี
คณุต้องการถ่ายตวัเอง ไฟตัง้เวลาถ่ายจะกะพริบทนัทีก่อนถ่ายภาพ

ปิด ปิดตัง้เวลาถ่าย

หากเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด ตวัตัง้เวลาจะเร่ิมทํางานเม่ือ

กดปุ่ มชตัเตอร์ทัง้หมดลงจนสดุ จอแสดงผลจะแสดงให้เหน็

จํานวนวินาทีท่ีเหลือจนกวา่จะกดปุ่ มชตัเตอร์ หากต้องการ

หยดุการตัง้เวลาก่อนจะถ่ายภาพ ให้กด DISP/BACK

9

O ยืนด้านหลงักล้องถ่ายรูปเม่ือใช้ปุ่ มชตัเตอร์ การยืนด้านหน้าของเลนส์อาจมีผลรบกวนตอ่โฟกสัและ
การรับแสง

นาฬิกาตัง้เวลาจะปิดอตัโนมตัเิม่ือปิดกล้อง
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ถ่ายตามช่วงเวลา

กําหนดคา่กล้องให้ถ่ายภาพโดยอตัโนมตัใินชว่งเวลาท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า

1 ไฮไลท์ ถ่ายตามช่วงเวลา ในแทบ็ A (ตัง้ค่าการถ่าย

ภาพ) แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือเลือกชว่งเวลาและจํานวนภาพ กด 

MENU/OK เพ่ือดําเนินการ

 11 : 00 PM

3 ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือเลือกเวลาเร่ิมต้น จากนัน้กด 

MENU/OK การถ่ายภาพจะเร่ิมต้นโดยอตัโนมตัิ

O ไมส่ามารถใช้การถ่ายภาพตัง้เวลาเป็นชว่งท่ีความเร็วชตัเตอร์ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) หรือการรับ

แสงหลายจดุ ในโหมดตอ่เน่ืองเป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนึง่ภาพเม่ือปลอ่ยชตัเตอร์แตล่ะครัง้

N แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้อง

ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ีก่อนเร่ิม ขอแนะนําให้ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มา
พร้อมกบัเวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1

จอแสดงผลจะปิดระหวา่งแตล่ะภาพและสวา่งขึน้สองสามวินาทีก่อนท่ีจะถ่ายภาพถดัไป สามารถ
เปิดใช้งานจอแสดงผลได้ทกุเวลาโดยกดปุ่ มชตัเตอร์

หากต้องการถ่ายภาพตอ่จนกระทัง่การ์ดหนว่ยความจําเตม็ ให้ตัง้จํานวนภาพไปท่ี ∞
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

ชนิดชัตเตอร์

เลือกประเภทชตัเตอร์ เลือกชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือปิดเสียงชตัเตอร์
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

t ชัตเตอร์กลไก ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์กลไก

s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

t ม่านชัตเตอร์E-FRONT ลดความหนว่งระหวา่งท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์และเร่ิมรับแสง

u กลไก + อเิล็กทรอนิกส์
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไกหรือชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ตามสภาพ
การถ่ายรูป

v อเิล็ก+ม่านE-FRONT
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไกหรือมา่นชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์
ตามสภาวะการถ่ายรูป

w ม่านE-FRONT+กลไก+อเิล็ก
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไก, ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือมา่น
ชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์ตามสภาวะการถ่ายรูป

หากเลือก s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์, u กลไก + อเิล็กทรอนิกส์ หรือ 

w ม่านE-FRONT+กลไก+อเิล็ก จะสามารถเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่ 1⁄8000 s ได้โดย

การหมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปท่ี 8000 จากนัน้ให้หมนุแป้นคําสัง่ด้านหลงั

O เม่ือใช้ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ โปรดรับทราบสิง่ตอ่ไปนี:้

• อาจพบเหน็การผิดเพีย้นในภาพท่ีวตัถเุคลื่อนไหวได้
• ความผิดเพีย้นก็ยงัอาจเกิดในภาพถ่ายท่ีใช้มือถือกล้องท่ีความเร็วชตัเตอร์สงู; จงึขอแนะนําให้ใช้
ขาตัง้กล้อง

• แถบเส้นและหมอกอาจเกิดขึน้ในภาพท่ีถ่ายภายใต้แสดงไฟฟลอูอเรสเซนต์หรือแสงวบูหรือผิดปกติ
• เม่ือถ่ายภาพโดยปิดเสียงชตัเตอร์ ให้เคารพสทิธิในรูปถ่ายและสทิธิสว่นบคุคลของตวัแบบด้วย
เม่ือใช้มา่นชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์ โปรดรับทราบสิง่ตอ่ไปนี:้

• ความเร็วชตัเตอร์ท่ีสงูขึน้จะทําให้ได้ภาพท่ีได้รับแสงไมส่ม่ําเสมอและสญูเสียความละเอียดไปใน
พืน้ท่ีในเฟรมท่ีหลดุโฟกสั

N เม่ือใช้งานชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ แฟลชจะถกูปิดใช้งาน ความไวแสงจะถกูจํากดัอยูท่ี่คา่ 
ISO 12800–200 และไมมี่ผลตอ่การลดสญัญาณรบกวนในท่ีฉายแสงนาน
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การลดความส่ันไหว

เลือก เปิด เพ่ือลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอเม่ือถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์

และแหลง่แสงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั

ตวัเลือกตวัเลือก
เปิด ปิด

O การเปิดใช้ลดการกะพริบจะเป็นการปิดชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์และเวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพจะ
เพ่ิมขึน้

ตัง้ ISO ออโต้

เลือกความไวแสงพืน้ฐาน ความไวแสงสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุ สําหรับตําแหนง่ A บน

แป้นหมนุความไวแสง การตัง้คา่สําหรับ ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3 จดัเก็บแยกตา่งหากได้ 

โดยมีคา่เร่ิมต้นตามท่ีแสดงด้านลา่ง

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเร่ิมต้น 12800–200 200

ISOสูงสุด 12800–400 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ ออโต้

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เร่ิมต้นและคา่สงูสดุ; ความไวแสงจะเพ่ิมขึน้สงูกวา่

คา่เร่ิมต้นเฉพาะเม่ือความเร็วชตัเตอร์ท่ีจําเป็นสําหรับการรับแสงท่ีเหมาะสมจะต่ํากวา่คา่ท่ีเลือก

สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

N หากคา่ท่ีเลือกสําหรับ ความไวเร่ิมต้น สงูกวา่คา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตัง้คา่ ความไว
เร่ิมต้น เป็นคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพยงัคงเป็นการรับ

แสงน้อยเกินไปท่ีคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 
กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุโดยอตัโนมตัโิดยเทา่กบัคา่ผกผนัของทางยาวโฟกสัโดย
ประมาณ ในหนว่ยวินาที (ตวัอยา่งเชน่ หากเลนส์มีทางยาวโฟกสัเทา่กบั 50 มม. กล้องจะเลือก
ความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุท่ีใกล้เคียงกบั 1⁄50 s) การเลือกตวัเลือกสําหรับการกนัภาพสัน่สะเทือนจะ
ไมมี่ผลในความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุ
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

โหมดIS

ลดภาพสัน่ไหว

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตลอดเวลา เปิดการกนัภาพสัน่สะเทือน

เฉพาะถ่าย
เปิดใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนเฉพาะเม่ือกดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ 
(โหมดโฟกสั C) หรือเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์

ปิด
ปิดกนัภาพสัน่สะเทือน x จะปรากฏในจอแสดงผล ให้เลือกเม่ือตัง้กล้อง
ไว้บนขาตัง้กล้องหรือตดิตัง้ไว้ท่ีอ่ืน

N การตัง้คา่ท่ีเลือกด้วยสวิตช์รองรับการกนัภาพสัน่สะเทือนของเลนส์ (ถ้ามี) จะมีความสําคญั
มากกวา่การตัง้คา่ท่ีเลือกด้วย โหมดIS โปรดทราบวา่อาจพบการสัน่สะเทือนหรือเสียงกล้องเม่ือใช้
เอฟเฟกต์การกนัภาพสัน่สะเทือนได้

ตัง้ค่าตวัแปลง

ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม ตวัแปลง M FUJIFILM

การเลือกทางยาวโฟกัส

หากเลนส์มีทางยาวโฟกสั 21, 24, 28 หรือ 35 มม. ให้เลือก

ตวัเลือกท่ีเหมาะสมในเมน ูตัง้ค่าตวัแปลง  1
 2
 3
 4
 5
 6

สําหรับเลนส์อ่ืน ให้เลือกตวัเลือก 5 หรือ 6 แล้วใช้ปุ่ มตวัเลือก
เพ่ือเข้าสูท่างยาวโฟกสั

 5
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การแก้ไขภาพผิดเพีย้น

เลือกจากตวัเลือก มาก, ปานกลาง หรือ น้อย เพ่ือแก้ไขภาพ

ผิดเพีย้นแบบ โค้งออก หรือ โค้งเข้า

5

แก้เฉดสี

สามารถปรับความแตกตา่งของสี (เฉดสี) ระหวา่งศนูย์กลาง

และขอบของเฟรมโดยปรับแยกแตล่ะมมุ

การใช้การแก้ไขเฉดสี ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกมมุ มมุท่ีเลือกจะแสดงด้วยรูปสามเหลี่ยม

2 ใช้ตวัเลือกเพ่ือปรับเฉดสีจนกวา่มองไมเ่หน็ความแตกตา่งของสีระหวา่งมมุท่ีเลือกและ
ศนูย์กลางของภาพ กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือปรับสีบนแกนฟ้า-แดง กดตวัเลือกบนหรือ

ลา่งเพ่ือปรับสีบนแกนนํา้เงิน-เหลือง

N การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขเฉดสีขณะท่ีถ่ายรูปท้องฟ้าสีนํา้เงิน หรือแผน่กระดาษสีเทา
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

แก้ขอบภาพมืด

เลือกคา่ระหวา่ง –5 และ +5 การเลือกคา่บวกจะเพ่ิมขอบ

ภาพมืด ในขณะท่ีการเลือกคา่ลบจะลดขอบภาพมืด แนะนํา

ให้ใช้คา่บวกสําหรับเลนส์วินเทจ สว่นคา่ลบใช้สร้างเอฟเฟกต์

ของภาพท่ีถ่ายด้วยเลนส์แอนทีคหรือกล้องรูเข็ม
 
 

N การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขขอบดําของภาพขณะท่ีถ่ายรูปท้องฟ้าสีนํา้เงิน หรือแผน่
กระดาษสีเทา
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การถ่ายภาพซ้อน

สร้างภาพถ่ายท่ีรวมการรับแสงสองภาพ

1 หลงัจากหมนุแป้นหมนุ Drive ไปท่ี S ให้เลือก เปิด สําหรับ การถ่ายภาพซ้อน ในแทบ็ 

A (ตัง้ค่าการถ่ายภาพ) แล้วกดปุ่ ม MENU/OK

2 ถ่ายภาพท่ีหนึง่

3 กด MENU/OK ภาพแรกท่ีถ่ายจะแสดงซ้อนทบับนมมุ

มองภาพผา่นเลนส์ และคณุสามารถถ่ายภาพท่ีสอง

ได้ทนัที

N การกลบัไปยงัขัน้ตอนท่ี 2 แล้วถ่ายภาพแรกใหม ่ให้
กดปุ่ มตวัเลือกซ้าย ในการบนัทกึภาพแรกแล้วออก
โดยไมส่ร้างภาพชดุการรับแสง ให้กด DISP/BACK

ออกลองใหม่
ต่อไป

4 ถ่ายภาพท่ีสอง โดยใช้เฟรมแรกเป็นแนวทาง

2.030

ออก

5 กด MENU/OK เพ่ือรับแสงหลายครัง้ หรือกดปุ่ มตวัเลือก
ซ้ายแล้วกลบัไปยงัขัน้ตอนท่ี 4 แล้วถ่ายรูปท่ีสองอีกครัง้

N หากต้องการสิน้สดุการถ่ายภาพซ้อน ให้เลือก ปิด 
สําหรับ การถ่ายภาพซ้อน

ออกลองใหม่

O จะไมส่ามารถเลือกการฉายแสงหลายครัง้ผา่นการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 
(P 209)
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ตัง้คา่การถ่ายภาพ

การส่ือสารไร้สาย

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุ สามารถใช้สมาร์ท

โฟนเพ่ือเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพท่ีเลือก ควบคมุกล้องจากระยะไกล 

หรืออพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ไปยงักล้องถ่ายรูป

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:

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

การแสดงการตัง้คา่ท่ีเก่ียวข้องกบัแฟลช ให้กด MENU/OK ใน

จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ F (ตัง้ค่าแฟลช)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

 TTL

การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช

เลือกโหมดควบคมุแฟลช โหมดแฟลช หรือโหมดซงิค์ หรือ

ปรับระดบัแฟลช ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัไปตามแฟลช

N โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเตมิในหน้า 224

ลบตาแดง

ลบเอฟเฟกต์ตาแดงท่ีเกิดจากแฟลช

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย
แฟลช+แก้ตาแดง การลดตาแดงแฟลชลว่งหน้าจะรวมกบัการลบตาแดงดจิิตอล

แฟลช เฉพาะการลดตาแดงแฟลช
แก้ตาแดง เฉพาะการลบตาแดงดจิิตอล

ปิด ปิดการลดตาแดงแฟลชและการลบตาแดงดจิิตอล

N สามารถใช้การลดตาแดงแฟลชได้ในโหมดควบคมุแฟลช TTL การลบตาแดงดจิิตอล จะทํางาน
เฉพาะเม่ือตรวจพบใบหน้า และ จะใช้ไมไ่ด้กบัภาพ RAW
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ตัง้คา่แฟลช

โหมดล็อก TTL

ระบบควบคมุแฟลช TTL สามารถลอ็กเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ของชดุภาพถ่ายท่ีสม่ําเสมอ แทนการ

ปรับระดบัแฟลชของแตล่ะภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ล็อกกับแฟลชสุดท้าย
การยิงแฟลชจะถกูลอ็กไว้ท่ีคา่ท่ีวดัแสงสําหรับภาพท่ีถ่ายลา่สดุ 
ข้อความผิดพลาดจะแสดงขึน้หากไมมี่คา่ท่ีวดัได้ก่อนหน้า

ล็อกกับแฟลชวัดแสง กล้องจะปลอ่ยชดุแฟลชลว่งหน้า และลอ็กการยิงแฟลชท่ีคา่ท่ีวดัแสง

N ในการใช้ลอ็ก TTL ให้กําหนด ล็อก TTL ไปยงัสว่นควบคมุกล้อง จากนัน้ใช้แป้นควบคมุเพ่ือเปิดใช้
หรือปิดใช้ลอ็ก TTL (P 218)

สามารถปรับการชดเชยแฟลชได้ ในขณะท่ีลอ็ก TTL กําลงัทํางาน

การตัง้ค่าไฟแอลอีดี

เลือกวา่จะใช้ไฟวิดีโอ LED ของชดุแฟลช (หากมี) เป็นประกายตาหรือไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั เม่ือ

ถ่ายภาพหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก หน้าที่ของไฟวดิโีอ LED ในการถ่ายภาพน่ิงหน้าที่ของไฟวดิโีอ LED ในการถ่ายภาพน่ิง

ประกายตา ประกายตา

ช่วย AF ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

ช่วย AF+ประกายตา ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัและประกายตา

ปิด ไมมี่

N สามารถเข้าถงึตวัเลือกนีไ้ด้ทางเมน ูการตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช
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ตัง้คา่แฟลช

การตัง้ค่ามาสเตอร์

เลือกกลุม่แฟลช (A, B หรือ C) สําหรับแฟลชท่ีตอ่บนฐานเสียบแฟลชของกล้อง เม่ือทํางานเป็น

ชดุแฟลชระยะไกลท่ีควบคมุแฟลชหลกั ผา่นทางระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอลของ 

FUJIFILM หรือเลือก OFF เพ่ือจํากดัการยิงแฟลชหลกัไปยงัระดบัท่ีไมมี่ผลตอ่ภาพจริง

ตวัเลือกตวัเลือก

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C OFF

N สามารถเข้าถงึตวัเลือกนีไ้ด้ทางเมน ูการตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช

การตัง้ค่าช่อง

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีใช้สําหรับสื่อสารระหวา่งแฟลชหลกัและชดุแฟลชระยะไกล เม่ือใช้ระบบ

ควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอลของ FUJIFILM สามารถใช้ชอ่งสญัญาณแยกกนัสําหรับ

ระบบแฟลชท่ีแตกตา่งกนัหรือเพ่ือป้องกนัการรบกวนเม่ือระบบหลายระบบทํางานในระยะท่ีใกล้

กนั

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4
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 B ตัง้ค่ามูฟว่ี
ปรับตวัเลือกการบนัทกึภาพยนตร์

ในการแสดงตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้

กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 
B (ตัง้ค่ามูฟว่ี)

HD

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

โหมดมูฟว่ี

เลือกอตัราเฟรม อตัราบติ และขนาดเฟรม รวมไปถงึ

อตัราสว่นภาพก่อนท่ีจะบนัทกึภาพยนตร์ 16:9

1 ในเมนถู่ายรูป ให้เลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี จากนัน้ไฮไลท์ โหมดมูฟว่ี แล้วกดปุ่ ม MENU/OK

2 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ขนาดเฟรมและอตัราสว่นภาพท่ีต้องการ (A) แล้ว

กดปุ่ มตวัเลือกขวา เลือกได้ตัง้แต ่V16 : 9 (4K, อตัราสว่นภาพ 16 : 9), V17 : 9 (4K, 

อตัราสว่นภาพ 17 : 9), W16 : 9 (Full HD, อตัราสว่นภาพ 16 : 9), W17 : 9 (Full HD, 

อตัราสว่นภาพ 17 : 9) และ q16 : 9 (HD, อตัราสว่นภาพ 16 : 9)

3 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์อตัราเฟรม (B) แล้วกดปุ่ มตวัเลือกขวา

ตวัเลือกตวัเลือก

59.94P 50P 29.97P 25P 24P 23.98P

4 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์อตัราบติ (C) แล้วกดปุ่ ม MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก

200Mbps 100Mbps 50Mbps
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บนัทกึภาพความเร็วสูงฟูล HD

บนัทกึภาพยนตร์ Full HD อตัราเฟรมสงูท่ีเลน่แบบเคลื่อนไหวช้า ซึง่จะให้เวลาเพ่ือดตูวัแบบท่ี

เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือรายละเอียดท่ีรวดเร็วเกินกวา่ตาปกตจิะมองเหน็ได้ เชน่ การเหว่ียงไม้ตี 

แมลงกระโดด หรือนํา้ท่ีไหลเร็ว

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

2x a59.94P 

F120P

บนัทกึฟตุเทจแบบ Full HD ท่ีความเร็ว 2×, 4× หรือ 5× และอตัราเฟรมท่ี 120 หรือ 
100 fps เลน่ภาพยนตร์ท่ีความเร็ว ½, ¼ หรือ 1⁄5 ความยาวการบนัทกึสงูสดุคือ 
6 นาที

2x a50P 
F100P

4x a29.97P 
F120P

4x a25P 
F100P

5x a24P 
F120P 

5x a23.98P 

F120P 

ปิด ปิดการบนัทกึความเร็วสงู

N ภาพยนตร์ความเร็วสงูจะถกูบนัทกึโดยไมมี่เสียง 
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ตัง้คา่มฟูว่ี

จาํลองฟิล์ม (มูฟว่ี)

เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิล์มสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ

โปรดด ู“จําลองฟิล์ม” (P 100)

d Velvia/สดใส

e ASTIA/ตํ่า

i CLASSIC CHROME

g PRO Neg. Hi

h PRO Neg. Std

X ETERNA/ภาพยนตร์

a ACROS

b โมโนโครม

f ซีเปีย

ช่วงไดนามกิ (มูฟว่ี)

เลือกชว่งไดนามิกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

V100%

โปรดด ู“ชว่งไดนามิก” (P 101)W200%

X400%

N สามารถใช้ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > ช่วงไดนามกิ (มูฟว่ี) ได้เม่ือเลือก ปิด ไว้สําหรับ 
B ตัง้ค่ามูฟว่ี > การบนัทกึ F-Log สามารถใช้ W200% ท่ีความไวแสง ISO 400 ถงึ 
ISO 12800, X400% ท่ีความไวแสง ISO 800 ถงึ 12800 ไมร่องรับการปรับชว่งไดนามิก
อตัโนมตัิ (ออโต้)
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สมดุลสีขาว (มูฟว่ี)

ปรับสมดลุย์สีขาวสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้

โปรดด ู“สมดลุย์สีขาว” (P 102)

k/l/m

k

i

j

k

l

m

n

g

ระดบัไฮไลต์ (มูฟว่ี)

เลือกวิธีท่ีกล้องจะบนัทกึโทนสวา่งเม่ือถ่ายภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2

ระดบัเงา (มูฟว่ี)

เลือกวิธีท่ีกล้องจะบนัทกึโทนมืดเม่ือถ่ายภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2
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ตัง้คา่มฟูว่ี

สี (มูฟว่ี)

ปรับความหนาแนน่ของสีสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4

ความคมชัด (มูฟว่ี)

เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่างในภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4

การลดนอยส์ (มูฟว่ี)

ลดสญัญาณรบกวนในภาพยนตร์ท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

ตวัเลือกตวัเลือก

+4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4

การบนัทกึ F-Log

เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึภาพเคลื่อนไหวโดยใช้แกมมา่ท่ีมีความโค้งน้อยและมีชว่งสีกว้างท่ีเหมาะ

สมสําหรับการประมวลสร้างภาพตอ่ไป คา่ความไวแสงต่ําสดุจะถกูตัง้คา่เป็น ISO 800
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แก้ไขแสงโดยรอบ (มูฟว่ี)

เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้การแก้ขอบภาพมืดระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

N เลือก ปิด หากคณุสงัเกตเหน็แถบในภาพยนตร์ท่ีบนัทกึด้วยตวัเลือกนี ้หากเลือก เปิด เม่ือตดิเลนส์
ท่ีไมส่ง่ข้อมลูไปยงักล้องโดยใช้ตวัแปลง FUJIFILM M (มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) จะสามารถปรับ
ขอบภาพมืดได้ตามตวัเลือกท่ีเลือกไว้สําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ค่าตวัแปลง > แก้ขอบ
ภาพมืด ในเมนถู่ายรูป (P 131)

โฟกัสแบบพืน้ที่ (มูฟว่ี)

เลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับการถ่ายภาพยนตร์โดยใช้ออโต้โฟกสัหรือแมนนวลโฟกสั

โหมดมูฟว่ี AF

เลือกวิธีท่ีกล้องจะเลือกจดุโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หลายจุด การเลือกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ

โฟกัสพืน้ที่ กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือก
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ตัง้คา่มฟูว่ี

ตัง้ค่า AF-C เอง (มูฟว่ี)

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัเม่ือบนัทกึภาพยนตร์ในโหมดโฟกสั C

ความไวในการตดิตาม

เลือกระยะเวลาท่ีให้กล้องรอเพ่ือสลบัโฟกสัเม่ือมีวตัถเุข้าสูพื่น้ท่ีโฟกสัท่ีด้านหลงัหรือด้านหน้า

ของตวัแบบปัจจบุนั โปรดด ู“ความไวในการตดิตาม” (P 113)

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2 3 4

ความเร็ว AF

ปรับความเร็วตอบสนองออโต้โฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

AF ล่วงหน้า (มูฟว่ี)

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ือง แม้เม่ือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ โปรดทราบวา่
วิธีนีจ้ะเปลืองแบตเตอร่ีมากขึน้

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้ค่าจบัหน้า/ตา (มูฟว่ี)

เปิดหรือปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ (P 117) เม่ือบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้าเปิด/ตาปิด

โปรดด ู“ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา” (P 117)

หน้าเปิด/ตา ออโต้

หน้าเปิด/เน้นตาขวา

หน้าเปิด/เน้นตาซ้าย

หน้าปิด/ตาปิด

O เม่ือเปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ กล้องจะโฟกสัโดยใช้ AF ตอ่เน่ือง แม้วา่จะเลือก AF เด่ียว 
(S) ไว้ด้วยตวัเลือกโฟกสั โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะจะใช้ไมไ่ด้ในโหมดแมนนวลโฟกสั

ตวัช่วย MF (มูฟว่ี)

เลือกวิธีท่ีจะแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

มาตรฐาน

โปรดด ู“ระบบชว่ย MF” (P 119)ภาพแบ่งดจิติอล

ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด

เชค็โฟกัส (มูฟว่ี)

หากเลือก เปิด จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือหมนุวงแหวนปรับ

โฟกสัในโหมด AF เด่ียวหรือแมนนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่มฟูว่ี

แสดงข้อมูลที่เอาท์พุท HDMI

หากเลือก ON อปุกรณ์ HDMI ท่ีกล้องเช่ือมตอ่จะทําหน้าท่ีแสดงข้อมลูท่ีอยูใ่นจอแสดงผลของ

กล้องถ่ายรูป

ตวัเลือกตวัเลือก

ON OFF

เอาท์พุทมูฟว่ี 4K

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ท่ีถ่ายขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองบนัทกึ HDMI หรืออุ

ปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรองรับ 4K

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b 4K Y FHD ภาพยนตร์ 4K จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องในรูปแบบ 4K 
และสง่เอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ Full HD

b FHD Y 4K ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K และจะบนัทกึไป
ยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องในแบบ Full HD

b − Y 4K
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K กล้องจะไมบ่นัทกึ
ภาพยนตร์ 4K ไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา

N ตวัเลือกนีจ้ะใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก V 16 : 9 หรือ V 17 : 9 ไว้สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมด

มูฟว่ี ในเมนถู่ายรูป

เอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HD

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์แบบ Full HD ท่ีถ่ายขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b FHD Y FHD
ภาพยนตร์แบบ Full HD จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI และจะบนัทกึไปยงั
การ์ดหนว่ยความจําของกล้อง

b − Y FHD
ภาพยนตร์แบบ Full HD จะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องแต่
จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI

N ตวัเลือกนีจ้ะใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก W 16 : 9 หรือ W 17 : 9 ไว้สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมด
มูฟว่ี ในเมนถู่ายรูป
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คุณภาพสแตนด์บาย 4K HDMI 

เลือกวา่จะเปลี่ยนเอาต์พตุท่ีเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI จาก 4K เป็น Full HD ระหวา่งท่ีสแตนด์

บายหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

V เอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI อยูท่ี่ 4K ระหวา่งท่ีสแตนด์บาย

W
เอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI เปลี่ยนเป็น Full HD ระหวา่งท่ีสแตนด์บาย จะ
ทําให้กินแบตเตอร่ีน้อยลง

ควบคุมการบนัทกึ HDMI

เลือกวา่จะให้กล้องสง่สญัญาณเร่ิมและหยดุไปยงัอปุกรณ์ HDMI เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมและ

หยดุการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

ON OFF

ตัง้ค่าออดโิอ

ปรับการตัง้คา่เก่ียวกบัเสียงสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

การปรับระดบัไมค์ภายใน

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนในตวั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับระดบัการบนัทกึโดยอตัโนมตัิ

ตัง้ค่าเอง
ปรับระดบัการบนัทกึด้วยตนเอง กดปุ่ มตวัเลือกขวาเพ่ือเลือกระดบัการบนัทกึ
ตัง้แต ่25

ปิด ปิดไมโครโฟนในตวั
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ตัง้คา่มฟูว่ี

การปรับระดบัไมค์ภายนอก

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนภายนอก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับระดบัการบนัทกึโดยอตัโนมตัิ

ตัง้ค่าเอง
ปรับระดบัการบนัทกึด้วยตนเอง กดปุ่ มตวัเลือกขวาเพ่ือเลือกระดบัการบนัทกึ
ตัง้แต ่25

ปิด ปิดการบนัทกึโดยใช้ไมโครโฟนภายนอก

ตวัจาํกัดระดบัไมค์

ลดภาพผิดเพีย้นท่ีเกิดจากการอินพตุเกินขีดจํากดัของวงจรเสียงของไมโครโฟน

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ฟิลเตอร์ลม

เลือกวา่จะเปิดการลดเสียงรบกวนจากลมระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ฟิลเตอร์โลว์คัท

เลือกวา่จะเปิดฟิลเตอร์ low-cut และการลดสญัญาณรบกวนความถ่ีต่ําระหวา่งการบนัทกึ

ภาพยนตร์หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ความดงัของหฟัูง

ปรับระดบัเสียงท่ีสง่ไปยงัหฟัูงท่ีเช่ือมตอ่กบั เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

10—1 เลือกระดบัเสียงตัง้แต ่1 ถงึ 10

0 ปิดเสียงท่ีสง่ไปยงัหฟัูง



148

6

ตัง้ค่าไทม์โค้ด

ปรับการตัง้คา่แสดงไทม์โค้ด (ชัว่โมง นาที วินาที และจํานวนเฟรม) สําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

แสดงผลไทม์โค้ด

เลือก เปิด เพ่ือแสดงไทม์โค้ดระหวา่งการบนัทกึและการเลน่ภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ตัง้ค่าเวลาเร่ิม

เลือกเวลาเร่ิมต้นของไทม์โค้ด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

อนิพุทแบบแมนนวล ไฮไลท์ตวัเลือกนีแ้ละกดปุ่ มตวัเลือกขวาเพ่ือเลือกเวลาเร่ิมต้นด้วยตนเอง

เวลาปัจจุบนั ตัง้เวลาเร่ิมต้นเป็นเวลาปัจจบุนั

รีเซต็ ตัง้เวลาเร่ิมต้นเป็น 00:00:00

ตัง้ค่าการนับ

เลือกวา่จะให้เวลาเดนิตอ่เน่ืองหรือจะเดนิเฉพาะขณะท่ีบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เรครัน เวลาจะเดนิเฉพาะขณะท่ีบนัทกึภาพยนตร์

ฟรีรัน เวลาจะเดนิตอ่เน่ือง
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ตัง้คา่มฟูว่ี

ดรอปเฟรม

ท่ีอตัราเฟรม 59.94P และ 29.97P จะคอ่ยๆ เกิดความคลาดเคลื่อนระหวา่งไทม์โค้ด (วดัเป็น

วินาที) และเวลาการบนัทกึจริง (วดัเป็นเศษสว่นของวินาที) เลือกวา่จะให้กล้องลดเฟรมตาม

ความจําเป็นเพ่ือให้เวลาการบนัทกึตรงกบัไทม์โค้ดหรือไม ่การเลือกอตัราเฟรมท่ี 23.98P จะปิด

การลดเฟรม

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด
กล้องจะลดเฟรมตามความจําเป็นเพ่ือรักษาให้ไทม์โค้ดและเวลาการบนัทกึจริง
ตรงกนัอยา่งเคร่งครัด

ปิด เฟรมจะไมต่ก

N การแสดงไทม์โค้ดจะแตกตา่งไปตามตวัเลือกท่ีเลือกไว้

12/31/2050 10:00 AM

เปิด

ปิด

เอาท์พุทไทม์โค้ด HDMI

เลือกวา่จะเอาต์พตุไทม์โค้ดไปยงัอปุกรณ์ HDMI หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่มฟูว่ี

แสงที่สอดคล้อง

เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF) ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และเลือกวา่

จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง

ไฟแสดงสถานะ ไฟช่วยหาออโตโ้ฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้า ปิด หลัง z ไฟแสดงสถานะจะตดิสวา่งระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า ปิด หลัง y ไฟแสดงสถานะจะกะพริบระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า z หลัง z ไฟแสดงสถานะและไฟชว่ยหา AF จะตดิสวา่งระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า z หลัง ปิด ไฟชว่ยหา AF จะตดิสวา่งระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า y หลัง y ไฟแสดงสถานะและไฟชว่ยหา AF จะกะพริบระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า y หลัง ปิด ไฟชว่ยหา AF จะกะพริบระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า ปิด หลัง ปิด ไฟแสดงสถานะและไฟชว่ยหา AF จะปิดระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

ควบคุมความเงยีบของมูฟว่ี

เลือก เปิด เพ่ือปิดใช้แป้นหมนุของกล้องและปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์โดยใช้จอควบคมุแบบ
สมัผสั เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เสียงท่ีเกิดจากการทํางานของกล้องถกูบนัทกึลงในภาพยนตร์ด้วย 

(P 23)

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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การเล่นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่น

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการเลน่

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

A วนัทีแ่ละเวลา ..................................... 39, 41, 179

B สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้................................117

C เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................206

D คําสัง่ยา้ยภาพ .................................................169

E สถานะการส่งภาพ ...........................................244

F จํานวนภาพทีเ่ลือกเพือ่อพัโหลด ........................169

G ช่องใส่การ์ด ....................................................157

H หมายเลขเฟรม ................................................203

I ป้องกนัภาพ ....................................................164

J ขอ้มูลตําแหน่ง ........................................ 210, 245

K ระดบัแบตเตอร่ี ..................................................38

L ขนาดภาพ/คณุภาพ .................................... 98, 99

M จําลองฟิล์ม .....................................................100

N ช่วงไดนามิก ....................................................101

O สมดลุย์สีขาว ...................................................102

P ความไวแสง ......................................................77

Q การชดเชยการรบัแสง .........................................80

R รูรบัแสง ............................................... 57, 62, 63

S ความเร็วชตัเตอร์ .................................. 57, 58, 63

T สญัญาณโหมดเล่น ............................................47

U ไอคอนมูฟวี ่.......................................................53

V ไทม์โคด้ ..........................................................148

W สญัลกัษณ์ลบตาแดง .............................. 134, 166

X ฟิลเตอร์ขัน้สูง ....................................................87

Y ภาพของขวญั ....................................................47

Z สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ .........................171

a สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF ..............................173

b การใหค้ะแนน..................................................153



153

7

จอแสดงผลการเลน่

 ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ

ระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

12/31/2050 10:00 AM

ชืน่ชอบ แสดงขอ้มูล

ช่ืนชอบ: การให้คะแนนภาพ

ในการให้คะแนนภาพปัจจบุนั ให้กด DISP/BACK และกดปุ่ มตวัเลือกขึน้และลงเพ่ือเลือกจากศนูย์ถงึห้าดาว
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จอแสดงผลการเลน่

การดขู้อมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลี่ยนแตล่ะครัง้เม่ือกดตวัเลือก

ขอ้มูลพืน้ฐาน

1/12000S.S 0.0F 51200 +21/3ISO

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

12/31/2050 10:00 AM

แสดงขอ้มูล 2 แสดงขอ้มูล 1

การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส

กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้าไปยงัจดุโฟกสั กดอีกครัง้เพ่ือกลบัไปยงัการเลน่
แบบเตม็เฟรม
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 การดภูาพ

อา่นเนือ้หาในสว่นนีส้ําหรับข้อมลูในการซมูการเลน่และการเลน่แบบหลายเฟรม

ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือไปจากการเลน่แบบเตม็

เฟรมไปยงัซมูการเลน่ หรือการเลน่แบบหลายเฟรม

การเล่นแบบเต็มเฟรม

การเล่นแบบหลายเฟรม

100-0001

ซูมการเล่น

การดูภาพเกา้เฟรม

การดูภาพร้อยเฟรม

DISP/BACK

MENU/OK

ซูมระดบักลาง

ซูมสูงสดุ
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การดภูาพ

ซูมการเล่น

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัไปทางขวาเพ่ือซมูเข้ารูปถ่ายปัจจบุนั ไปทางซ้ายเพ่ือซมูออก 

การออกจากการซมู ให้กด DISP/BACK, MENU/OK หรือตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน

หลงั

N อตัราซมูสงูสดุอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > ขนาด
ภาพ การซมูขณะเลน่จะใช้ไมไ่ด้สําหรับภาพท่ีตดับางสว่น หรือเปลี่ยนขนาดและบนัทกึในขนาด 
a

เล่ือน
เม่ือซมูเข้าในภาพ คณุสามารถใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือดสูว่นตา่งๆ ของ
ภาพท่ีไมป่รากฏในจอ

หนา้ต่างการนําทาง

การเล่นแบบหลายเฟรม

การเปลี่ยนจํานวนภาพท่ีแสดง ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัไปทางซ้าย เม่ือแสดง

รูปภาพแบบเตม็เฟรม

N ใช้ตวัเลือกเพ่ือเลือกภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือดภูาพท่ีเลือกแบบเตม็เฟรม ในการแสดงเก้าเฟรม
และหนึง่ร้อยเฟรม ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือดภูาพเพ่ิมเตมิ
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 C เมนูเล่น
ปรับการตัง้คา่การเลน่

เมนเูลน่จะแสดงขึน้เม่ือคณุกด MENU/OK ในโหมดการเลน่
 RAW

RAW1/JPG2)

 เปล่ียนช่อง

เลือกการ์ดท่ีมีภาพท่ีจะใช้เลน่ภาพ

N หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําสองแผน่ คณุสามารถกดค้างไว้ท่ีปุ่ ม a เพ่ือเลือกการ์ดสําหรับเลน่
ภาพ
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แปลง RAWไฟล์

ภาพ RAW จดัเก็บข้อมลูบนการตัง้คา่กล้องแยกจากข้อมลูท่ีถ่ายโดยเซน็เซอร์ภาพของกล้องถ่าย

รูป การใช้ C เมนูภาพย้อนหลัง > แปลง RAWไฟล์ คณุสามารถสร้างสําเนา JPEG ของภาพ 

RAW ได้โดยใช้ตวัเลือกตา่งๆ สําหรับการตัง้คา่ท่ีระบใุนหน้า 159 ข้อมลูภาพต้นฉบบัจะไมไ่ด้รับ

ผลกระทบ โดยให้ภาพ RAW เด่ียวประมวลผลในวิธีท่ีตา่งกนัหลากหลายวิธี

1 เม่ือแสดงภาพ RAW ให้กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนแูสดงภาพ

2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือก 

C เมนูภาพย้อนหลัง > แปลง RAWไฟล์ แล้วกด 

MENU/OK เพ่ือแสดงการตัง้คา่

N สามารถแสดงตวัเลือกเหลา่นีไ้ด้เชน่กนัโดยการกดปุ่ ม 

Q ระหวา่งการเลน่
D

RAW

3 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์การตัง้คา่แล้วกดตวั
เลือกขวาเพ่ือแสดงตวัเลือก กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือ

ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการ แล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก

แล้วกลบัไปยงัรายการตัง้คา่ ทําซํา้ในขัน้ตอนนีเ้พ่ือปรับ

การตัง้คา่เพ่ิมเตมิ

RAW

200%
400%

100%

4 กดปุ่ ม Q เพ่ือดตูวัอยา่งสําเนา JPEG แล้วกด MENU/OK เพ่ือบนัทกึ
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เมนเูลน่

การตัง้คา่ท่ีสามารถปรับได้เม่ือแปลงภาพจาก RAW เป็น JPEG ได้แก่:
การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ใช้การตัง้ค่าที่ถ่ายภาพ
สร้างสําเนา JPEG โดยใช้การตัง้คา่ในเอฟเฟกต์ท่ีใช้ในเวลาท่ีถ่าย
ภาพ

ขนาดภาพ เลือกขนาดภาพ

คุณภาพของภาพ ปรับคณุภาพภาพ

เพิ่ม/ลดความสว่าง ปรับการรับแสง

ช่วงไดนามกิ ปรับรายละเอียดท่ีเน้นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ

การจดัลาํดบัช่วง D
ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพ่ือให้ได้ภาพท่ี
ดเูป็นธรรมชาตเิม่ือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู

จาํลองฟิล์ม จําลองเอฟเฟ็คของฟิล์มชนิดตา่งๆ

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

สมดุลย์สีขาว ปรับสมดลุย์สีขาว

ปรับเล่ือน WB ปรับสมดลุย์สีขาวอยา่งละเอียด

โทนสว่าง ปรับโทนสวา่ง

โทนมืด ปรับโทนมืด

สี ปรับความหนาแนน่ของสี

ความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

ลดสัญญาณรบกวน สร้างสําเนาเพ่ือลดรอยจดุ

LENS MOD. OPTIMI.
เพ่ิมความละเอียดโดยการปรับการเลีย้วเบนและการสญูเสียโฟกสั
เลก็น้อยท่ีขอบของเลนส์

ขอบเขตสี เลือกสเปซสีท่ีใช้สําหรับการผลติสี
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 ลบภาพ

ลบภาพแตล่ะภาพ ภาพท่ีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทัง้หมด

O ภาพทีถู่กลบจะไม่สามารถเรียกคืนได ้ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะดําเนินการตอ่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทลีะภาพ ลบรูปภาพทีละภาพ

ภาพที่เลือก ลบรูปภาพท่ีเลือกหลายภาพ

ทกุภาพ ลบรูปภาพท่ีไมไ่ด้ป้องกนัทัง้หมด

ทลีะภาพ

1 เลือก ทลีะภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 กดปุ่ มตวัเลือกไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด MENU/OK เพ่ือลบ (ข้อความ

ยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซํา้เพ่ือลบภาพเพ่ิมเตมิ
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เมนเูลน่

ภาพที่เลือก

1 เลือก ภาพที่เลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 ไฮไลท์ภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก (ภาพในสมดุภาพหรือลําดบั

เคร่ืองพิมพ์ท่ีแสดงด้วย S) ภาพท่ีเลือกจะแสดงด้วยเคร่ืองหมายถกู (R)

3 เม่ือการดําเนินการเสร็จสิน้ กด DISP/BACK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

4 ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพ่ือลบภาพท่ีเลือก

ทกุภาพ

1 เลือก ทกุภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 กลอ่งโต้ตอบยืนยนัจะแสดงขึน้ ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพ่ือลบรูปภาพท่ีไมไ่ด้

ป้องกนัทัง้หมด

N การกด DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพท่ีลบไปก่อนหน้าท่ีจะกดปุ่ มนัน้จะไม่
สามารถเรียกคืนได้

ถ้าข้อความปรากฏเพ่ือแจ้งวา่ภาพท่ีเลือกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พิมพ์ DPOF ให้กด MENU/OK เพ่ือ
ลบภาพ
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ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/JPG2)

การถ่ายภาพโดยเลือก RAW/JPEG ไว้สําหรับ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > ตัง้ค่าช่องการ์ด(ภาพน่ิง) 

จะสร้างภาพขึน้มาสองภาพ: ภาพ RAW จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งท่ี  1 และภาพ JPEG จะถกู

บนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งท่ี 2 เลือกวา่การลบภาพ RAW จะเป็นการลบภาพ JPEG ด้วยหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด การลบภาพ RAW จากการ์ดในชอ่งท่ี 1 จะลบภาพ JPEG จากการ์ดในชอ่งท่ี 2 ด้วย

ปิด การลบภาพ RAW จากการ์ดในชอ่งท่ี 1 จะไมล่บภาพ JPEG จากการ์ดในชอ่งท่ี 2

ตดัส่วนภาพ

สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

1 แสดงภาพท่ีต้องการ

2 เลือก ตดัส่วนภาพ ในเมนกูารเลน่

3 ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้าและออก แล้วกดตวัเลือกขึน้ ลง ซ้าย หรือขวา 

เพ่ือเลื่อนภาพจนมีการแสดงสว่นท่ีต้องการ

4 กด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

5 กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีมีการครอบตดัเป็นไฟล์แยกตา่งหาก

N ภาพครอบตดัขนาดใหญ่กวา่จะทําให้ได้สําเนาขนาดใหญ่กวา่ สําเนาทัง้หมดมีอตัราสว่นภาพ 3 : 2 
ถ้าขนาดของสําเนาท่ีต้องการจริงคือ a, ตกลง จะปรากฏเป็นสีเหลือง
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เมนเูลน่

ปรับขนาด

สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

1 แสดงภาพท่ีต้องการ

2 เลือก ปรับขนาด ในเมนกูารเลน่

3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

4 กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีมีการปรับขนาดเป็นไฟล์แยกตา่งหาก

N ขนาดท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของภาพต้นฉบบั
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ป้องกันการลบ

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ เลือกตวัเลือกหนึง่จากตวัเลือกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK

• เฉพาะภาพ: ป้องกนัภาพท่ีเลือก กดปุ่ มเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือดภูาพและกด MENU/OK เพ่ือ

เลือกหรือยกเลกิการเลือก กด DISP/BACK เม่ือการดําเนินการเสร็จสมบรูณ์

• ป้องกันหมด: ป้องกนัภาพทัง้หมด

• ตัง้ค่าใหม่: ลบการป้องกนัจากภาพทัง้หมด

O ภาพท่ีมีการป้องกนัจะถกูลบเม่ือฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

N การป้องกนัภาพท่ีเลือกไว้สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้จะทําให้
เคร่ืองหมายอพัโหลดหายไป
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หมุนภาพ

หมนุภาพ

1 แสดงภาพท่ีต้องการ

2 เลือก หมุนภาพ ในเมนกูารเลน่

3 กดตวัเลือกเพ่ือหมนุภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือเลือกขึน้เพ่ือหมนุ 90° ทวนเข็มนาฬิกา

4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็นแนวท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือเลน่ในกล้อง

N ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถหมนุได้ โปรดลบการป้องกนัออกก่อนหมนุภาพ

กล้องจะไมส่ามารถหมนุภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืน ภาพท่ีหมนุในกล้องจะไมห่มนุเม่ือดบูน
คอมพิวเตอร์หรือกล้องอ่ืน

ภาพท่ีถ่ายด้วย D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > หมุนภาพที่แสดง จะแสดงผลอตัโนมตัใินแนวท่ีถกูต้อง
ระหวา่งการเลน่
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 ลบตาแดง

ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดย

สร้างสําเนาภาพท่ีลดตาแดง

1 แสดงภาพท่ีต้องการ

2 เลือก ลบตาแดง ในเมนกูารเลน่

3 กด MENU/OK

N ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัฉากและความสําเร็จในการตรวจจบัใบหน้าของกล้อง ไม่
สามารถลบตาแดงจากภาพท่ีเคยผา่นการดําเนินการโดยใช้การลบตาแดง ซึง่ มีไอคอน e แสดง
ระหวา่งการเลน่ภาพ

ระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการของภาพจะแตกตา่งกนัไปตามจํานวนของใบหน้าท่ี
ตรวจพบ

ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้
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 ตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึ

เพ่ิมบนัทกึเสียงไปยงัรูปภาพปัจจบุนั

1 เลือก เปิด สําหรับ ตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึ ในเมนกูารเลน่

2 แสดงรูปภาพท่ีคณุต้องการเพ่ิมบนัทกึเสียง

3 กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าค้างไว้เพ่ือบนัทกึ การบนัทกึจะสิน้สดุหลงั

จาก 30 วินาที หรือเม่ือคณุปลอ่ยแป้นหมนุ

N บนัทกึใหมจ่ะถกูบนัทกึทบับนัทกึท่ีมีอยูเ่ดมิ การลบรูปภาพจะลบบนัทกึด้วยเชน่กนั

ไมส่ามารถเพ่ิมบนัทกึเสียงไปยงัภาพยนตร์หรือรูปภาพท่ีมีการป้องกนัได้

การเล่นบนัทกึเสียง
รูปภาพท่ีมีบนัทกึเสียงจะแสดงด้วยไอคอน q ระหวา่งการเลน่ภาพ การเลน่บนัทกึ ให้เลือกรูปภาพแล้ว
กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า; แถบแสดงสถานะการทํางานจะแสดงขึน้ขณะท่ีเลน่บนัทกึ 
ปรับระดบัเสียงได้โดยการกด MENU/OK เพ่ือหยดุพกัการเลน่ จากนัน้ กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือปรับระดบั
เสียง กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือเลน่ตอ่ นอกจากนีย้งัสามารถปรับระดบัเสียงได้โดยใช้ D ตัง้ค่าเสียง > 
ปรับเสียง
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 คัดลอกภาพ

คดัลอกรูปภาพระหวา่งการ์ดในชอ่งแรกและชอ่งท่ีสอง

1 เลือก คัดลอกภาพ ในเมนกูารเลน่

2 เลือกตวัเลือกหนึง่จากตวัเลือกตอ่ไปนีแ้ละกดปุ่ มเลือกขวา:

• ช่อง 1 y ช่อง 2: คดัลอกภาพจากการ์ดในชอ่งแรกไปยงัการ์ดในชอ่งท่ีสอง

• ช่อง 2 y ช่อง 1: คดัลอกภาพจากการ์ดในชอ่งท่ีสองไปยงัการ์ดในชอ่งแรก

3 เลือกตวัเลือกหนึง่จากตวัเลือกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK:

• ทลีะภาพ: สร้างสําเนาภาพท่ีเลือก กดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือดภูาพและกด 

MENU/OK เพ่ือสร้างสําเนาภาพปัจจบุนั

• ทกุภาพ: คดัลอกทกุภาพ

O การสร้างสําเนาจะหยดุลงเม่ือปลายทางเตม็
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คาํส่ังย้ายภาพ

เลือกรูปภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้

1 เลือก คาํส่ังย้ายภาพ > เลือกเฟรม ในเมนเูลน่

2 ไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก ทําซํา้จนกระทัง่เลือก

รูปภาพท่ีต้องการทัง้หมดเสร็จแล้ว

3 กด DISP/BACK เพ่ือออกไปยงัการเลน่ภาพ

N หากเลือก เปิด ไว้สําหรับทัง้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > เปิด/ปิด 
Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิการอพัโหลดจะเร่ิมขึน้ไมน่านหลงัจากท่ีคณุออกไป
ยงัการเลน่หรือปิดกล้อง

N หากเลือก คาํส่ังจบัคู่/ย้าย ไว้สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าทั่วไป > r ตัง้ค่าปุ่
ม จะสามารถทําเคร่ืองหมายภาพเพ่ืออพัโหลดโดยใช้ปุ่ ม Fn1 ได้ หากเลือก เปิด ไว้สําหรับ 

D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > การย้ายภาพอัตโนมัต ิภาพจะถกูทําเคร่ืองหมาย
เพ่ืออพัโหลดทนัทีท่ีถ่ายโดยอตัโนมตัิ คําสัง่ย้ายภาพจะรองรับภาพได้สงูสดุ 999 ภาพ หาก
ต้องการลบเคร่ืองหมายการอพัโหลดออกจากภาพทัง้หมดในลําดบัปัจจบุนั ให้เลือก คาํส่ังย้าย
ภาพ > รีเซต็คาํส่ัง จะเลือกภาพตอ่ไปนีเ้พ่ืออพัโหลดไมไ่ด้:

• ภาพท่ีป้องกนัไว้
• ภาพยนตร์
• ภาพ RAW

• ภาพ “Gift” (ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องตวัอ่ืน)
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การส่ือสารไร้สาย

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุ สามารถใช้สมาร์ท

โฟนเพ่ือเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพท่ีเลือก ควบคมุกล้องจากระยะไกล 

หรืออพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ไปยงักล้องถ่ายรูป

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:

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

สไลด์โชว์

ดภูาพในสไลด์โชว์อตัโนมตัิ กด MENU/OK เพ่ือเร่ิมต้น แล้วกดตวัเลือกขวาหรือซ้ายเพ่ือข้าม

ไปข้างหน้าหรือข้างหลงั กด DISP/BACK เม่ือใดก็ได้ในระหวา่งแสดงผลเพ่ือดวูิธีใช้บนหน้าจอ 

สามารถจบการแสดงผลด้วยการกด MENU/OK

N กล้องจะไมปิ่ดอตัโนมตัใินระหวา่งแสดงสไลด์โชว์
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 ช่วยค้นหาสมุดภาพ

สร้างสมดุภาพจากภาพท่ีคณุชอบ

การสร้างสมุดภาพ

1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ C เมนูภาพย้อนหลัง > ช่วยค้นหาสมุดภาพ

2 เลื่อนผา่นรูปภาพและกดปุ่ มเลือกขึน้เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก กด MENU/OK เพ่ือออก

เม่ือสมดุเสร็จสมบรูณ์

N ไมส่ามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเลก็กวา่หรือภาพยนตร์สําหรับสมดุภาพ

ภาพแรกท่ีเลือกจะกลายเป็นรูปภาพหน้าปก กดปุ่ มตวัเลือกลงเพ่ือเลือกรูปภาพปัจจบุนั
สําหรับหน้าปกแทน

3 ไฮไลท์ สร้างสมุดภาพเสร็จ แล้วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพทัง้หมดสําหรับสมดุ ให้

เลือก เลือกทกุภาพ) ระบบจะเพ่ิมสมดุเลม่ใหมไ่ปยงัรายการในเมนชูว่ยเหลือของสมดุ

ภาพ

N สมดุสามารถมีภาพได้สงูสดุ 300 ภาพ สมดุท่ีไมมี่ภาพจะถกูลบโดยอตัโนมตัิ

สมุดภาพ
สามารถคดัลอกสมดุภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio
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การดสูมุดภาพ

เลือกสมดุในเมนชูว่ยเหลือของสมดุภาพและกด MENU/OK เพ่ือแสดงสมดุ แล้วกดปุ่ มเลือกซ้าย

หรือขวาเพ่ือเลื่อนผา่นภาพตา่งๆ

การแก้ไขและลบสมุดภาพ

แสดงสมดุภาพและกด MENU/OK ตวัเลือกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ ให้เลือกตวัเลือกท่ีต้องการและ

ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

• แก้ไข: แก้ไขสมดุตามท่ีอธิบายใน “การสร้างสมดุภาพ”

• ลบ: ลบสมดุ

จดัเกบ็ PC ออโต้

อพัโหลดรูปภาพจากกล้องถ่ายรูปไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีกําลงัเปิดใช้ FUJIFILM PC AutoSave 

รุ่นลา่สดุ (โปรดทราบวา่ คณุจะต้องตดิตัง้ซอฟต์แวร์และกําหนดคา่คอมพิวเตอร์เป็นปลายทาง

สําหรับรูปถ่ายท่ีคดัลอกมาจากกล้องถ่ายรูปเสียก่อน)

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 เพ่ือพิมพ์รูปภาพโดยไมมี่

วนัท่ี หรือ ตัง้ค่าใหม่ เพ่ือลบรูปภาพทัง้หมดออกจากคําสัง่พิมพ์ก่อนดําเนินการ

3 แสดงรูปภาพท่ีคณุต้องการรวมเข้าหรือลบออกจากคําสัง่พิมพ์

4 กดปุ่ มเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือกจํานวนสําเนา (สงูสดุถงึ 

99 สําเนา) หากต้องการลบภาพออกจากคําสัง่ ให้กด

ปุ่ มเลือกลงจนกวา่จํานวนสําเนาจะเป็น 0

จํานวนทัง้หมดทีพิ่มพ์

จํานวนสําเนา

5 ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 3–4 เพ่ือให้คําสัง่การพิมพ์เสร็จสมบรูณ์

6 จํานวนการพิมพ์ทัง้หมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพ่ือออก

N รูปภาพในคําสัง่การพิมพ์ปัจจบุนัจะแสดงโดยไอคอน u ระหวา่งการเลน่

คําสัง่การพิมพ์สามารถมีภาพได้สงูสดุ 999 ภาพ

หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําท่ีมีคําสัง่พิมพ์ท่ีสร้างด้วยกล้องอ่ืนไว้แล้ว คณุจําเป็นจะต้องลบคําสัง่
ออกก่อนท่ีจะสร้างคําสัง่พิมพ์ตามรายละเอียดท่ีอธิบายข้างต้น

01

(DPOF)
DPOF: 00001
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พมิพ์ภาพ instax

การพิมพ์รูปภาพไปยงัเคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม อนัดบัแรก ให้

เลือก D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax แล้วป้อนช่ือเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE 

(SSID) และรหสัผา่น จากนัน้ทําตามขัน้ตอนด้านลา่ง

1 เปิดเคร่ืองพิมพ์

2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ instax 

กล้องจะเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

3 ใช้ตวัเลือกเพ่ือแสดงรูปภาพท่ีคณุต้องการพิมพ์ จาก

นัน้กด MENU/OK รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์และ

การพิมพ์จะเร่ิมขึน้

100-0020

instax-12345678

N รูปภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้

พืน้ท่ีท่ีพิมพ์จะเลก็กวา่พืน้ท่ีท่ีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัตามเคร่ืองพิมพ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้
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เมนเูลน่

อัตราส่วนภาพ

เลือกวิธีท่ีอปุกรณ์ความละเอียดสงู (HD) แสดงภาพด้วยอตัราสว่นภาพ 3 : 2 (ตวัเลือกนีส้ามารถ

ใช้ได้เฉพาะเม่ือเช่ือมตอ่กบัสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพ่ือแสดงภาพเพ่ือให้เตม็หน้าจอด้วยการ

ครอบตดัสว่นบนและลา่งของภาพออก 3 : 2 เพ่ือแสดงภาพทัง้หมดด้วยแถบสีดําด้านใดด้านหนึง่

16:9
3:2

ตวัเลือกตวัเลือก
1616∶∶99 33∶∶22

จอแสดงผล
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บันทกึ
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เมนูตัง้ค่า



178

8

 D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน
ปรับการตัง้คา่กล้องเบือ้งต้น

การเข้าถงึการตัง้คา่กล้องเบือ้งต้น ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าผู้ใช้งาน

ฟอร์แมท

การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา:

1 เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 ไฮไลท์ชอ่งท่ีมีการ์ดท่ีคณุต้องการฟอร์แมทแล้วกด MENU/OK

3 ข้อความยืนยนัจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ดหนว่ย

ความจํา ให้ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK การออก

โดยไมฟ่อร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา ให้เลือก ยกเลิก 

หรือกด DISP/BACK

 1 ?

O ข้อมลูทัง้หมด รวมถงึภาพท่ีมีการป้องกนั จะถกูลบจากการ์ดหนว่ยความจํา โปรดคดัลอกไฟล์ท่ี

สําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน

ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีในระหวา่งการฟอร์แมท

N นอกจากนีย้งัสามารถแสดงเมนฟูอร์แมทได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
ขณะท่ีกดค้างไว้ท่ีปุ่ ม b
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ตัง้คา่ผู้ใช้งาน

วันที่/เวลา

การตัง้คา่นาฬิกาของกล้อง:

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

2 วนัท่ีและเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลือกทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเน้นปี เดือน วนัท่ี ชัว่โมง หรือ

นาที และกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ ในการเปลี่ยนลําดบัของการแสดงปี เดือน และวนัท่ี 

ให้เน้นรูปแบบวนัท่ีและกดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลง

3 กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกา

เวลาต่าง

สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากโซนเวลาท่ีบ้านของคณุเป็นเวลาในท้องถ่ินท่ีคณุเดนิทางไป หาก

ต้องการระบคุวามแตกตา่งระหวา่ง เวลาในท้องถ่ินและโซนเวลาท่ีบ้านของคณุ:

1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ปุ่ มเลือกเพ่ือเลือกความแตกตา่งของเวลาระหวา่งเวลาในท้องถ่ินและเขตเวลาใน
ประเทศของคณุ กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่สมบรูณ์

การตัง้คา่นาฬิกากล้องตามเวลาท้องถ่ิน ให้ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK การตัง้คา่

นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคณุ ให้เลือก h HOME หากเลือก g LOCAL 

จะมี g ปรากฏเป็นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเม่ือเปิดกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก

g LOCAL h HOME
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 a

เลือกภาษา

ตัง้ค่าเมนูของฉัน

แก้ไขรายการท่ีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซึง่เป็นเมนตูวัเลือกท่ีใช้บอ่ยแบบกําหนดเองให้เป็น

สว่นตวั

1 ไฮไลท์ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ตัง้ค่าเมนูของฉัน ใน

แทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วกด MENU/OK เพ่ือแสดงตวั

เลือกท่ีด้านขวา

2 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ เพิ่มไอเทม็ แล้ว

กด MENU/OK ตวัเลือกท่ีสามารถเพ่ิมไปยงั “เมนขูอง

ฉนั” จะไฮไลท์เป็นสีนํา้เงิน
 RAW

D

N รายการปัจจบุนัใน “เมนขูองฉนั” จะแสดงด้วยเคร่ืองหมายถกู

3 ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเพ่ิมไปยงั “เมนู

ของฉนั”
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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ตัง้คา่ผู้ใช้งาน

ทาํความสะอาดเซน็เซอร์

ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง

• ตกลง: ทําความสะอาดเซน็เซอร์ทนัที

• เม่ือเปิดสวติช์: การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะดําเนินการเม่ือเปิดกล้อง

• เม่ือปิดสวติช์: การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะทํางานเม่ือปิดกล้อง (อยา่งไรก็ตาม การ

ทําความสะอาดเซน็เซอร์จะไมทํ่างานหากปิดกล้องในโหมดเลน่)

N ฝุ่ นท่ีไมส่ามารถขจดัออกโดยใช้การทําความสะอาดเซน็เซอร์สามารถใช้มือเอาออกได้ (P 270)

รีเซต็

ตวัเลือกรีเซต็การถ่ายรูปหรือเมนกูารตัง้คา่เพ่ือใช้คา่เร่ิมต้น

1 ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

รีเซต็เมนูถ่ายภาพ
รีเซต็การตัง้คา่เมนถู่ายรูปทัง้หมดให้กลบัไปเป็นคา่เร่ิมต้น ยกเว้น
สมดลุย์สีขาวและรายการการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีสร้างโดยใช้ 
แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

รีเซต็ตัง้ค่า
รีเซต็การตัง้คา่ของเมนตูัง้คา่ทัง้หมดให้กลบัไปเป็นคา่เร่ิมต้น ยกเว้น 
วันที่/เวลา, เวลาต่าง และ ตัง้การเช่ือมต่อ

2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
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  D ตัง้ค่าเสียง
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยงัเสียงของกล้อง

การเข้าถงึการตัง้คา่เสียง ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าเสียง
AF

ระดบัเสียงเตอืน AF

เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัเม่ือกล้องโฟกสั สามารถปิดเสียงเตือนได้โดยการเลือก 
eปิด

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) eปิด (ปิดเสียง)

ระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลา

เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัเม่ือการตัง้เวลาถ่ายทํางาน สามารถปิดเสียงเตือนได้โดย

การเลือก eปิด

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) eปิด (ปิดเสียง)

ระดบัเสียง

ปรับระดบัเสียงเม่ือใช้งานการควบคมุกล้อง เลือก eปิด เพ่ือปิดใช้งานเสียงการควบคมุ

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) eปิด (ปิดเสียง)
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ตัง้คา่เสียง

เสียงชัตเตอร์

ปรับระดบัเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ เลือก eปิด เพ่ือปิดใช้งานเสียงชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ต่ํา) eปิด (ปิดเสียง)

เลือกเสียง

เลือกเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

ตวัเลือกตวัเลือก

i เสียง 1 j เสียง 2 k เสียง 3

 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



184

8

 D ตัง้ค่าหน้าจอ
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยงัการตัง้คา่จอแสดงผล

การเข้าถงึการตัง้คา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าหน้าจอ
EVF

EVF
EVF
LCD

LCD
LCD

  ความสว่าง EVF

ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ เลือก ตัง้ค่าเอง เพ่ือเลือกจาก 13 

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

ตวัเลือกตวัเลือก

ตัง้ค่าเอง ออโต้

  สี EVF

ปรับระดบัสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกจาก 11 ตวัเลือก ระหวา่ง +5 

และ –5

ตวัเลือกตวัเลือก

+5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5

การปรับสี EVF

ปรับสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

1 ปรับสีโดยใช้ปุ่ มตวัเลือก EVF

2 กด MENU/OK
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ตัง้คา่หน้าจอ

 ความสว่าง LCD

ปรับความสวา่งจอภาพ เลือกจาก 11 ตวัเลือก ระหวา่ง +5 และ –5

ตวัเลือกตวัเลือก

+5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5

สี LCD

ปรับระดบัสีจอภาพ เลือกจาก 11 ตวัเลือก ระหวา่ง +5 และ –5

ตวัเลือกตวัเลือก

+5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5

การปรับสี LCD

ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

1 ปรับสีโดยใช้ปุ่ มตวัเลือก

2 กด MENU/OK
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 แสดงภาพ

เลือกระยะเวลาท่ีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว สีอาจแตกตา่งจากภาพจริงเลก็น้อย และ

อาจมองเหน็รอยจดุ “สญัญาณรบกวน” ท่ีความไวสงู

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ต่อเน่ือง
ภาพจะแสดงจนกวา่กดปุ่ ม MENU/OK หรือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ การซมูเข้าท่ี
จดุโฟกสัท่ีทํางาน ให้กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั กดอีกครัง้เพ่ือ
ยกเลกิการซมู

1.5 วิ
ภาพจะแสดงตามเวลาท่ีเลือกหรือจนกวา่กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

0.5 วิ

ปิด ภาพจะไมป่รากฏหลงัจากถ่ายรูป

แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ

เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD หมนุตรงกบัแนวของกล้องหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่หน้าจอ

 ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล

เลือก ดตูวัอย่าง EXP/WB เพ่ือเปิดใช้งานการรับแสงและดตูวัอยา่งสมดลุย์สีขาวในโหมด

แมนวลรับแสง หรือเลือก ดตูวัอย่าง WB เพ่ือดตูวัอยา่งเฉพาะสมดลุย์สีขาว (แนะนําให้ใช้ 

ดตูวัอย่าง WB ในสถานการณ์ท่ีการรับแสงและสมดลุย์สีขาวมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลงขณะ

ถ่ายภาพ ซึง่อาจเป็นได้ในกรณีท่ีคณุใช้แฟลชกบัไฟหลอดไส้) เลือก ปิด เม่ือใช้แฟลช หรือใน

โอกาสอ่ืนท่ีการรับแสงอาจเปลี่ยนเม่ือถ่ายภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

ดตูวัอย่าง EXP/WB ดตูวัอย่าง WB ปิด

ดไูลฟ์ทั่วไป

เลือก ปิด เพ่ือดตูวัอยา่งเอฟเฟ็คของการจําลองฟิล์ม สมดลุย์สีขาว และการตัง้คา่อ่ืนๆ ใน

จอภาพ เลือก เปิด เพ่ือสร้างเงาในฉากท่ีมีคอนทราสต์ต่ํา พืน้หลงัสวา่ง และวตัถอ่ืุนๆ ท่ีมองเหน็

ยากให้มองเหน็ได้มากขึน้

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N หากเลือก เปิด จะมองไมเ่หน็เอฟเฟ็คของการตัง้คา่กล้องในจอภาพ และสีและโทนสีจะแตกตา่ง
ออกไปจากภาพจริง อยา่งไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพ่ือแสดงเอฟเฟ็คของตวักรองขัน้สงูและของ
การตัง้คา่โมโนโครมและซีเปีย
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   ตารางกรอบ

เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป

ตวัเลือกตวัเลือก

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

จอแสดงผล

สําหรบัการจดัองค์ประกอบ “กฎ

สามส่วน”

ตารางหกส่วนสี่ เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่สดงโดย

เสน้ดา้นบนและล่างของจอแสดงผล 

N ตารางกรอบภาพจะไมแ่สดงท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น แตส่ามารถแสดงโดยใช้ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > 
แสดง ค่าที่ตัง้ไว้ (P 190) สามารถปรับตัง้คา่เฟรมภาพ HD ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ FUJIFILM 
Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Hyper-Utility HS-V5

  หมุนภาพที่แสดง

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

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่หน้าจอ

 หน่วยของระยะโฟกัส

เลือกหนว่ยท่ีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เมตร ฟุต

หน่วยรูรับแสงเลนส์ภาพยนตร์

เลือกวา่จะให้กล้องแสดงรูรับแสงเป็นตวัเลข T-number (ใช้สําหรับเลนส์กล้องถ่ายภาพยนตร์) 

หรือตวัเลข f/-number (ใช้สําหรับเลนส์กล้องภาพน่ิง) เม่ือตดิเลนส์เสริม FUJINON MKX-series 

โปรดดเูอกสารท่ีให้มาพร้อมเลนส์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการใช้งานเลนส์สําหรับถ่าย

วิดีโอ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ค่า T
คา่รูรับแสงของเลนส์ท่ีใช้โดยผู้ กํากบัภาพ คา่การสอ่งผา่นของเลนส์จะถกูนําไป
คํานวณหาการรับแสงท่ีดีขึน้

ค่า F
คา่รูรับแสงของเลนส์ท่ีใช้โดยผู้ ถ่ายภาพ คา่การสอ่งผา่นของเลนส์จะถือวา่เป็น 
100% ซึง่แสดงวา่รูรับแสงท่ีเทา่กนัอาจสร้างการรับแสงท่ีแตกตา่งกนัได้โดยขึน้
อยูก่บัเลนส์

ตัง้ค่าแสดงผลแบบสองจอ

เลือกเนือ้หาของหน้าตา่งทัง้สองในจอแสดงผลแบบคู่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

R:โฟกัส L:เฟรม
หน้าตา่งด้านขวา (เลก็) จะแสดงพืน้ท่ีโฟกสัระยะใกล้ ขณะท่ีหน้าตา่งด้านซ้าย 

(ใหญ่) จะแสดงเฟรมทัง้หมด

R:เฟรม L:โฟกัส
หน้าตา่งด้านขวา (เลก็) จะแสดงเฟรมทัง้หมด ขณะท่ีหน้าตา่งด้านซ้าย (ใหญ่) 
จะแสดงพืน้ท่ีโฟกสัระยะใกล้
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 แสดง ค่าที่ตัง้ไว้

เลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน

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

เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว w

โหมดถ่ายภาพ R

รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO R

ข้อมลูท่ีพืน้หลงั R

Expo. Comp (เลข) w

Expo. Comp (ระดบั) R

โหมดโฟกสั R

วดัแสง R

ชนิดชตัเตอร์ R

รายการรายการ ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

แฟลช R

โหมดตอ่เน่ือง R

โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว R

โหมดหน้าจอสมัผสั R

สมดลุย์สีขาว R

จําลองฟิล์ม R

ชว่งไดนามิก R

โหมดบสูต์ R

จํานวนภาพท่ีเหลือ R

ขนาดภาพ/คณุภาพ R

โหมดมฟูว่ี & เวลา บนัทกึ R

คําสัง่ย้ายภาพ R

ระดบัไมโครโฟน R

ระดบัแบตเตอร่ี R

เส้นกรอบการจดัเฟรม w

4 กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

5 กด DISP/BACK ตามต้องการเพ่ือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผลการถ่ายภาพ



191

8

ตัง้คา่หน้าจอ

 ตัง้ค่ามอนิเตอร์ย่อย

เลือกรายการท่ีแสดงในจอภาพ LCD รอง

1 กด MENU/OK แล้วเลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่ามอนิเตอร์ย่อย ในแทบ็ 

D (จดัเตรียม)

2 เลือก โหมดภาพน่ิง หรือ โหมดมูฟว่ี

3 ไฮไลท์รายการสําหรับแสดงในตําแหนง่ A ไปยงั 

H แล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก 

ไมส่ามารถเลน่รายการได้ เม่ือเลือก โหมดมูฟว่ี ท่ีมี

เคร่ืองหมายดอกจนั (“*”)

• ข้อความ (รายการ A ถงึ D): ความเร็วชตัเตอร์, รูรับแสง, ชดเชยแสง, ISO, 

โหมดมฟูว่ี, ภาพท่ีเหลือ *, เวลาบนัทกึ, ไมมี่

• ไอคอน (รายการ E ถงึ H): โหมดถ่ายภาพ, วดัแสง, โหมด DRIVE *, โหมดโฟกสั, 

สมดลุย์สีขาว, ขนาดภาพ *, คณุภาพของภาพ *, ปริมาณแบตเตอร่ี, ตัง้คา่ชอ่งการ์ด, 

ชนิดชตัเตอร์ *, จําลองฟิล์ม, ชว่งไดนามิก *, โหมดมฟูว่ี *, ไมมี่

4 กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

สีพืน้หลังจอย่อย

ทําให้การแสดงผลในหน้าจอยอ่ยอา่นงา่ยขึน้โดยการเลือกสีพืน้หลงัท่ีเหมาะสมกบัสภาพแสง

รอบข้างในขณะนัน้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

สีดาํ แนะนําให้ใช้กบัสภาพแสงโดยรอบท่ีมืด

สีขาว แนะนําให้ใช้กบัสภาพแสงโดยรอบท่ีสวา่ง

N พืน้หลงัจะแสดงเป็นสีขาวทกุครัง้ท่ีเปิดแสงพืน้หลงัของจอยอ่ย ไมว่า่จะเลือกตวัเลือกใดไว้
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 D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล
เข้าถงึตวัเลือกสําหรับการควบคมุกล้อง

การเข้าถงึตวัเลือกการควบคมุ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล (Fn)

ISO (L)
ISO (A)

ISO (H)

ตัง้ค่าตวัปรับโฟกัส

เลือกฟังก์ชนัท่ีใช้งานด้วยไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ล็อก (ปิด) ไมส่ามารถใช้ไม้โฟกสัระหวา่งการถ่ายภาพ

เล่ือน n 
เพื่อปลดล็อค

กดไม้เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสัและเอียงไม้เพ่ือเลือกจดุโฟกสั

เปิด เอียงไม้เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสัและเลือกจดุโฟกสั
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน

เลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่น

1 เลือก D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 เมนดูว่นปัจจบุนัจะแสดงขึน้ ใช้ตวัเลือกเพ่ือไฮไลท์รายการท่ีคณุต้องการเปลี่ยนแล้วกด 

MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี ้แล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิลม์ *

• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี *
• ชว่งไดนามิก *

• การจดัลําดบัชว่ง D *

• สมดลุย์สีขาว *

• โทนสวา่ง *

• โทนมืด *

• สี *
• ความคมชดั *

• ลดสญัญาณรบกวน *

• เลือกตัง้คา่เอง *

• ออโต้โฟกสั (โหมดมฟูว่ี AF)

• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา
• ระบบชว่ย MF

• โหมดหน้าจอสมัผสั
• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมฟูว่ี
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การลดความสัน่ไหว
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ความสวา่ง EVF/LCD

• สี EVF/LCD

• ไมมี่

* จดัเก็บในรายการตัง้คา่แบบกําหนดเอง

N เลือก ไม่มี เพ่ือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก เม่ือเลือก เลือกตัง้ค่าเอง การตัง้คา่
ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย BASE

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 เพ่ือกําหนดไปยงัการควบคมุท่ีเลือก
• ชดเชยแสง
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

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

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา

• การตัง้คา่โหมดการถ่ายภาพ
• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• ตัง้ ISO ออโต้

• การถ่ายภาพซ้อน
• การสื่อสารไร้สาย
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช

• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การลดความสัน่ไหว
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูว่ี
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทัว่ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• ลอ็ก AE เทา่นัน้

• ลอ็ก AF เทา่นัน้

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ตัง้คา่รูรับแสง
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

N นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการกําหนดปุ่ มฟังก์ชนัได้โดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้ ไม่
สามารถกําหนดหน้าท่ีของตวัเลือกได้มากกวา่หนึง่อยา่งในแตล่ะครัง้

ชดเชย แสง, ล็อก AE เท่านัน้, ล็อก AF เท่านัน้, ล็อก AE/AF และ เปิด AF จะกําหนดให้กบั
ปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัไมไ่ด้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)

เปิด AF

หากเลือก เปิด AF แล้ว คณุสามารถกดแป้นควบคมุแทนการกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ได้

ตวัอย่างเงาแฟลช

หากเลือก ตวัอย่างเงาแฟลช เม่ือตอ่ชดุแฟลชเสริมภายนอกท่ีเข้ากนัได้แล้ว คณุสามารถกดปุ่ ม

ควบคมุเพ่ือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสิง่อ่ืนๆ ได้ (ตวัอยา่งเงาแฟลช)

ล็อก TTL

หากเลือก ล็อก TTL คณุสามารถกดแป้นควบคมุเพ่ือลอ็กการยิงแฟลชตามตวัเลือกท่ีเลือก

สําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 135)
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ตัง้ปุ่มเลือก

เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานด้วยปุ่ มบน ลา่ง ซ้าย และขวาบนปุ่ มตวัเลือก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปุ่ม Fn ปุ่ มตวัเลือกทําหน้าท่ีเป็นปุ่ มฟังก์ชนั

โฟกัสแบบพืน้ที่ ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือจดัตําแหนง่โฟกสัแบบพืน้ท่ีได้

N การเลือก โฟกัสแบบพืน้ที่ จะป้องกนัไมใ่ห้คณุเข้าถงึฟังก์ชนัท่ีกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั

ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง

เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1
กําหนดความเร็วชตัเตอร์ (S.S. (เปล่ียนโปรแกรม)) หรือรูรับแสง (รูรับแสง) 1 
ให้กบั แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1

แป้นคาํส่ังด้านหน้า 2 กําหนดความเร็วชตัเตอร์ (S.S. (เปล่ียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) 1, 
ความไวแสง (ISO) 2 หรือไมกํ่าหนดหน้าท่ี (ไม่มี) ให้กบั แป้นคาํส่ังด้านหน้า 
2 หรือ แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3

แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3

แป้นคาํส่ังด้านหลัง
กําหนดความเร็วชตัเตอร์ (S.S. (เปล่ียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) 1, 
ความไวแสง (ISO) 2 หรือไมกํ่าหนดหน้าท่ี (ไม่มี) ให้กบัแป้นคําสัง่ด้านหลงั

การกาํหนดการชดเชย
แสงของกล้อง

เลือกแป้นคําสัง่หรือแป้นหมนุท่ีจะใช้เพ่ือปรับการชดเชยการรับแสงเม่ือกด
ปุ่ ม d: แป้นคําสัง่ด้านหน้า (Yแป้นคาํส่ังด้านหน้า), แป้นคําสัง่ด้านหลงั 
(Xแป้นคาํส่ังด้านหลัง) หรือทัง้คู ่(oทัง้คู่)

1  ตัง้รูรับแสงเป็น A (ออโต้) และใช้เลนส์ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสงหรือเลือก คาํส่ัง ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตัง้ค่าแหวนรูรับแสง

2  ตัง้ปุ่ มหมนุ ISO เป็น A และเลือก คาํส่ัง สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (A)

N สามารถเข้าถงึ ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง ได้โดยการกดค้างตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า 
และคณุยงัสามารถกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลื่อนดกูารตัง้คา่ตามลําดบั
ของ แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1, แป้นคาํส่ังด้านหน้า 2 และ แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3



197

8

ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (H)

เลือกความไวแสง (ISO) ท่ีกําหนดไปยงัตําแหนง่ H บนแป้นหมนุความไวแสง

ตวัเลือกตวัเลือก

25600 51200

ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (L)

เลือกความไวแสง (ISO) ท่ีกําหนดไปยงัตําแหนง่ L บนแป้นหมนุความไวแสง

ตวัเลือกตวัเลือก

100 125 160

ตัง้ค่าปุ่มหมุน ISO (A)

เลือกวิธีการปรับความไวแสงเม่ือหมนุแป้นหมนุความไวแสงไปท่ี A

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้
ความไวแสงจะปรับอตัโนมตัโิดยตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูปตามตวัเลือกท่ีเลือก
สําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ ISO ออโต้ เลือกจาก ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3

คาํส่ัง สามารถปรับความไวแสงแบบแมนวลได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า
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AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์

เลือกวา่กล้องโฟกสัหรือไมเ่ม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF-S
• ON: ลอ็คโฟกสัเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• OFF: โฟกสัไมทํ่างานเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

AF-C
• ON: กล้องจะโฟกสัขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• OFF: โฟกสัไมทํ่างานเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

 AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

หากเลือก ON การรับแสงจะลอ็กเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF-S/MF
• ON: ลอ็คการรับแสงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• OFF: ไมล่อ็คการรับแสงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

AF-C
• ON: ลอ็คการรับแสงขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• OFF: ไมล่อ็คการรับแสงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

N เลือก OFF เพ่ือให้กล้องปรับการรับแสงก่อนถ่ายรูปแตล่ะครัง้ในโหมดถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ

 ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์

เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้การกดชตัเตอร์เม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด

เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบไว้ในกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ON
เม่ือไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา สามารถกดชตัเตอร์เพ่ือทดสอบการทํางานของกล้อง 
และแสดงเมนถู่ายรูปและเมนกูารตัง้คา่ได้

OFF
ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งานหากไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา เพ่ือป้องกนัภาพสญูหายโดย
ไมต่ัง้ใจขณะถ่ายภาพโดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจํา

วงแหวนโฟกัส

เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ิมระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

X ตามเขม็นาฬิกา Y ทวนเขม็นาฬิกา

การทาํงานของแหวนปรับโฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องจะปรับโฟกสัตามการขยบัวงแหวนโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไม่เป็นเส้นตรง ความเร็วของการหมนุวงแหวนโฟกสัจะไมส่ง่ผลตอ่ความเร็วในการโฟกสั

เป็นเส้นตรง ความเร็วในการโฟกสัจะเปลี่ยนตามความเร็วในการหมนุวงแหวนโฟกสั

 AE/AF-LOCK

ตวัเลือกนีจ้ะกําหนดการกระทําของปุ่ มท่ีได้กําหนดการรับแสงและ/หรือโฟกสัลอ็กไว้ หากเลือก 

กดเพื่อAE/AF LOCK ไว้ การรับแสงและ/หรือโฟกสัจะลอ็กเม่ือกดปุ่ ม หากเลือก กดสลับAE/

AF LOCK การรับแสงและ/หรือโฟกสัจะลอ็กเม่ือกดปุ่ มและจะยงัคงลอ็กอยูจ่นกวา่จะกดปุ่ มอีก

ครัง้

ตวัเลือกตวัเลือก

กดค้างAE/AF LOCK กดสลับAE/AF LOCK



200

8

ตัง้ค่าปุ่ม Expo. Comp.

ควบคมุการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัและปุ่ มท่ีถกูกําหนดการชดเชยคา่แสง หาก

เลือก d เปิดเม่ือกดปุ่ม จะสามารถปรับการชดเชยคา่แสงโดยการกดปุ่ มค้างไว้ขณะท่ีหมนุ

แป้นหมนุ; หากเลือก d สวติซ์ เปิด/ปิด จะสามารถตัง้คา่การชดเชยคา่แสงได้โดยการกดปุ่ ม

หนึง่ครัง้ หมนุแป้นหมนุ แล้วกดปุ่ มอีกครัง้

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิดเม่ือกดปุ่ม สวติซ์ เปิด/ปิด

ตัง้ค่าแหวนรูรับแสง

เลือกวา่จะใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือปรับการรับแสงเม่ือตัง้รูรับแสงเป็น A (ออโต้) หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับรูรับแสงโดยอตัโนมตัิ

คาํส่ัง สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า

ตัง้ค่ารูรับแสง

เลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงเม่ือใช้เลนส์ท่ีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้+

o ตัง้เอง

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง หมนุเลยรูรับแสงต่ําสดุเพ่ือ

เลือก A (ออโต้)

ออโต้
รูรับแสงจะถกูเลือกโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม 
AE) หรือ S (เน้นชตัเตอร์ AE)

ตัง้ค่าเอง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง กล้องจะทํางานในโหมดการ
รับแสง A (เน้นรูรับแสง AE) หรือ M (ตัง้คา่เอง)
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ตัง้คา่ปุ่ ม/ไดอลั

 ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส

เปิดหรือปิดการควบคมุหน้าจอสมัผสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด/ปิด 
หน้าจอสัมผัส

• เปิด: เปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั; หน้าจอ LCD จะทําหน้าท่ีเป็นเหมือน
หน้าจอสมัผสั

• ปิด: ปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั; ไมส่ามารถใช้หน้าจอ LCD เป็นหน้าจอ
สมัผสั

ตัง้พืน้ที่หน้าจอ
สัมผัสEVF

เลือกพืน้ท่ีของจอภาพ LCD ท่ีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสัขณะท่ีชอ่งมอง
ภาพทํางานอยู ่สามารถเลือกพืน้ท่ีท่ีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสัได้จาก:

• 6 (ทัง้หมด)

• 0 (คร่ึงขวา)

• 2 (สว่นขวาบน)

• 4 (สว่นขวาลา่ง)

• 1 (คร่ึงซ้าย)

• 3 (สว่นซ้ายบน)

• 5 (สว่นซ้ายลา่ง)

เลือก ปิด เพ่ือปิดการควบคมุแบบสมัผสัขณะท่ีชอ่งมองภาพทํางานอยู่

ล็อค

ลอ็คแป้นควบคมุท่ีเลือกเพ่ือป้องกนัการทํางานโดยไมต่ัง้ใจ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้การล็อค

เลือกจากรายการตอ่ไปนี:้

• ปลดล็อค: รีเซต็ตวัเลือกลอ็ก

• ฟังก์ชันทัง้หมด: ลอ็คแป้นควบคมุทัง้หมดในรายการ การเลือกฟังก์ชัน

• ฟังก์ชันที่เลือก: ลอ็คเฉพาะแป้นควบคมุท่ีเลือกไว้ในรายการ การเลือกฟังก์ชัน

การเลือกฟังก์ชัน เลือกลอ็คแป้นควบคมุเม่ือเลือก ฟังก์ชันที่เลือก สําหรับ ตัง้การล็อค
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 D การจดัการพลังงาน
ปรับการตัง้คา่จดัการใช้พลงังาน

การเข้าถงึการตัง้คา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก จดัการใช้พลังงาน

 ตัง้ปิดเอง

เลือกวา่จะใช้เวลานานเทา่ใดก่อนกล้องปิดการทํางานอตัโนมตัเิม่ือไมมี่การดําเนินการใดๆ เวลา

สัน้ลงจะชว่ยเพ่ิมอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี ถ้าเลือก ปิด ผู้ใช้จะต้องปิดกล้องด้วยตนเอง

ตวัเลือกตวัเลือก

5 นาที 2 นาที 1 นาที 30 วิ 15 วิ ปิด

ประสิทธิภาพ

เลือก บสูต์ เพ่ือปรับปรุงโฟกสัและประสทิธิภาพจอแสดงผลชอ่งมองภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก
ประสิทธิภาพออโต้โฟกัส ประสิทธิภาพออโต้โฟกัส 

(ความเร็ว)(ความเร็ว)
คุณภาพจอแสดงผลช่องคุณภาพจอแสดงผลช่อง

มองภาพมองภาพ
อัตราเฟรมช่องมองภาพ อัตราเฟรมช่องมองภาพ 

(ประมาณ)(ประมาณ)

บสูต์ เร็ว สงู 100 fps

ปกติ ปกติ ปกติ 60 fps
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 D ตัง้ค่าบนัทกึข้อมูล
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยงัการตัง้คา่จดัการไฟล์

การเข้าถงึการตัง้คา่จดัการไฟล์ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า

 ลาํดบัภาพ

ภาพใหมจ่ะถกูบนัทกึเป็นไฟล์ภาพท่ีตัง้ช่ือโดยใช้หมายเลขไฟล์สี่

หลกั ซึง่กําหนดโดยใช้หมายเลขไฟล์ลา่สดุบวกหนึง่ หมายเลขไฟล์จะ

ปรากฏในระหวา่งการเลน่ดงัภาพประกอบ ลาํดบัภาพ ใช้ควบคมุวา่

จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เป็น 0001 หรือไม ่เม่ือมีการเสียบการ์ด

หนว่ยความจําใหมห่รือมีการฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําในปัจจบุนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

นับต่อ
การกําหนดตวัเลขจะเรียงตอ่จากหมายเลขไฟล์ลา่สดุท่ีใช้หรือหมายเลขไฟล์
แรกท่ีใช้ได้ วิธีใดก็ได้ท่ีมีตวัเลขสงูกวา่ เลือกตวัเลือกนีเ้พ่ือลดจํานวนภาพท่ี
มีช่ือไฟล์ซํา้กนั

เร่ิมใหม่
การกําหนดตวัเลขจะถกูรีเซต็เป็น 0001 หลงัจากฟอร์แมทหรือเม่ือเสียบการ์ด
หนว่ยความจําใหม่

N ถ้าหมายเลขเฟรมถงึ 999-9999 ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําหลงัจาก
ถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ท่ีคณุต้องการเก็บไปยงัคอมพิวเตอร์

การเลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > รีเซต็ จะตัง้คา่ ลาํดบัภาพ เป็น นับต่อ แตจ่ะไมรี่เซต็หมายเลข

ไฟล์

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”) นําหน้าด้วยขีดเส้นใต้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํเสริมหน้าช่ือเร่ิมต้นคาํเสริมหน้าช่ือเร่ิมต้น ช่ือไฟล์ตวัอย่างช่ือไฟล์ตวัอย่าง

sRGB DSCF ABCD0001

AdobeRGB _DSF _ABC0001

ตัง้ค่าช่องการ์ด(ภาพน่ิง)

เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานของการ์ดในชอ่งท่ีสอง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตามลาํดบั ใช้งานการ์ดในชอ่งท่ีสองเฉพาะเม่ือการ์ดในชอ่งแรกเตม็

สาํรองข้อมูล
ภาพแตล่ะภาพจะถกูบนัทกึสองครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะบนัทกึลงในการ์ดแตล่ะ
แผน่

RAW / JPEG

สําหรับ ตามลาํดบั ยกเว้นสําเนา RAW ของภาพท่ีถ่ายโดยเลือก FINE+RAW 
หรือ NORMAL+RAW สําหรับ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > คุณภาพของภาพ 
จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งแรก และสําเนา JPEG จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ด

ในชอ่งท่ีสอง

เลือกช่อง(xตามลาํดบั)

เลือกการ์ดท่ีจะบนัทกึไปยงัชอ่งแรกเม่ือเลือก ตามลาํดบั สําหรับ ตัง้ค่าช่องการ์ด(ภาพน่ิง)

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2
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ตัง้คา่บนัทกึข้อมลู

เลือกช่อง(Fตามลาํดบั)

เลือกชอ่งท่ีใช้สําหรับจดัเก็บภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2

เลือกโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

เลือกโฟลเดอร์

หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตามมา ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์

โฟลเดอร์ท่ีมีอยูแ่ล้วกดปุ่ ม MENU/OK

สร้างโฟลเดอร์

ป้อนช่ือโฟลเดอร์เป็นตวัอกัษรห้าตวัเพ่ือสร้างโฟลเดอร์ใหมท่ี่จะใช้จดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

ข้อมูลลิขสิทธ์ิ

สามารถเพ่ิมข้อมลูลขิสทิธ์ิ ในรูปแบบของแทก็ Exif ไปยงัรูปภาพใหมข่ณะถ่ายภาพได้ ข้อมลู

ลขิสทิธ์ิท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจะแสดงเฉพาะในภาพท่ีถ่ายหลงัจากทําการเปลี่ยนแปลงแล้วเทา่นัน้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงข้อมูลลิขสิทธ์ิ แสดงข้อมลูลขิสทิธ์ิปัจจบุนั

ป้อนข้อมูลของผู้สร้าง ป้อนช่ือผู้สร้าง

ป้อนข้อมูลลิขสิทธ์ิ ป้อนช่ือผู้ ถือลขิสทิธ์ิ

ลบข้อมูลลิขสิทธ์ิ

ลบข้อมลูลขิสทิธ์ิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะมีผลกบัรูปภาพท่ีถ่ายหลงั

จากเลือกตวัเลือกนีแ้ล้วเทา่นัน้; จะไมมี่ผลในข้อมลูลขิสทิธ์ิท่ีบนัทกึไว้ใน
ภาพท่ีมีอยูแ่ล้ว
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 D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์อ่ืน

การเข้าถงึการตัง้คา่เช่ือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้การเช่ือมต่อ 
Bluetooth

PC

PC

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

การตัง้ค่า Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่
หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้เลือกตวัเลือกนี ้
จากนัน้เปิดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่ สิน้สดุการจบัคู่

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิด
กล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ

• เปิด: ทําเคร่ืองหมายรูปถ่ายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป

• ปิด: รูปถ่ายจะไมมี่เคร่ืองหมายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป แตจ่ะ

สามารถเลือกภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดได้โดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังย้าย
ภาพ ในเมนเูลน่ได้

N ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อนจบัคู่
อปุกรณ์กบักล้องของคณุหรืออพัโหลดรูปภาพ

เม่ือเลือก เปิด ไว้สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิหรือภาพท่ีเพ่ิงเลือก
ไว้สําหรับดาวน์โหลดโดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังย้ายภาพ ในเมน ูC (การเลน่) การอพัโหลดภาพไปยงั
อปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้จะเร่ิมขึน้หลงัจากท่ีคณุออกไปยงัการเลน่หรือปิดกล้องไมน่าน สามารถใช้ คาํส่ัง
ย้ายภาพ เพ่ือเลือกภาพสําหรับดาวน์โหลดเม่ือปิด การย้ายภาพอัตโนมัต ิได้



207

8

ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

ตัง้ค่าเครือข่าย

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าแอคเซสพอยต์
ไร้สาย

• ตัง้ค่าอย่างง่าย: เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ Access Point โดยใช้การตัง้คา่พืน้ฐาน

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

ตัง้ค่าที่อยู่ IP ไร้สาย
• ออโต: ท่ีอยู ่IP จะถกูกําหนดโดยอตัโนมตัิ

• แมนวล: กําหนดท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง เลือกท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), 
เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และท่ีอยูเ่กตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)

จดัเกบ็ PC ออโต้

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง LAN ไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าจดัเกบ็ PC

เลือกวิธีท่ีใช้สําหรับการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผา่น LAN ไร้สาย

• ตัง้ค่าอย่างง่าย: เช่ือมตอ่โดยใช้ WPS

• ตัง้ค่าแมนนวล: เลือกเครือขา่ยจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่
ช่ือเอง (ใส่ SSID)

ลบการลงทะเบยีน PC ลบปลายทางท่ีเลือก

ข้อมูลต่อครัง้ก่อน ดคูอมพิวเตอร์ท่ีเพ่ิงเช่ือมตอ่กบักล้อง
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ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม

ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดช่ืูอเคร่ืองพิมพ์ (SSID) ได้ท่ีใต้เคร่ืองพิมพ์ รหสัผา่นเร่ิมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอ่ืนเพ่ือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนัน้แทน
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ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดถ่ายรูปโดยเช่ือม
ตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตัิ คณุสามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพ่ือ
บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้องเพ่ือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ใน
ทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องเคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะ
ทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์แม้เม่ือไม่
ได้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้คา่เร่ิมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงั
การ์ดหนว่ยความจํา แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกู
สง่ไปยงัคอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเครือข่าย

คืนค่า USB RAW

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดแปลงไฟล์ RAW 
ของ USB โดยอตัโนมตัิ เป็นการอนญุาต FUJIFILM X RAW STUDIO ใช้กลไก
การประมวลผลภาพของกล้องในการแปลงไฟล์ RAW ไปเป็นไฟล์ภาพ JPEG 
คณุภาพสงูได้อยา่งรวดเร็ว กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

O การตัง้คา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เลือก ปิด เพ่ือป้องกนักล้องปิดโดยอตัโนมตัิ

N สามารถถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เชน่ Hyper-Utility Software 
HS-V5 (มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire (มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเวบ็ไซต์ 
FUJIFILM) หรือเม่ือใช้ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in 
(ทัง้คูมี่จําหนา่ยแยกตา่งหาก) กบั Adobe® Photoshop® Lightroom® 6/Adobe® Photoshop® 

Lightroom® Classic CC
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ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

ตัง้ค่าทั่วไป

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ช่ือ
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือท่ีไมซํ่า้กนั
ตามคา่เร่ิมต้น)

ย่อขนาดภาพ 
H

เลือก เปิด (การตัง้คา่เร่ิมต้น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่) เพ่ือยอ่ขนาดภาพ
ไปยงั H สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน ปิด เพ่ืออพัโหลดภาพท่ีขนาดต้นฉบบั ยอ่
ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน โดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่
ภาพต้นฉบบั

ใส่พกัิด เลือกวา่จะฝังข้อมลูท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนลงในภาพภาพเม่ือถ่ายหรือไม่

ข้อมูลตาํแหน่ง แสดงข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดครัง้ลา่สดุจากสมาร์ทโฟน

 r ตัง้ค่าปุ่ม

เลือกหน้าท่ีของปุ่ มฟังก์ชัน่ท่ีได้กําหนดฟังก์ชัน่ การส่ือสารไร้สาย ไว้

• s คาํส่ังจบัคู่/ย้าย: จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการจบัคูแ่ละการเลือกภาพสําหรับ
ย้ายได้

• r การส่ือสารไร้สาย: จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการเช่ือมตอ่ไร้สายได้

ข้อมูล

ดท่ีูอยู ่MAC และ Bluetooth ของกล้อง

รีเซต็การตัง้ค่าไวเลส

เรียกคืนการตัง้คา่ไร้สายไปยงัคา่เร่ิมต้น
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ตวัเลือกทางลัด

กําหนดการควบคมุกล้องด้วยตนเองให้เหมาะกบัรูปแบบหรือสถานการณ์ของคณุ

สามารถเพ่ิมตวัเลือกท่ีใช้บอ่ยลงในเมน ูQ หรือเมน ู“my” แบบกําหนดเอง หรือกําหนดไปยงัปุ่ ม 

Fn (ฟังก์ชนั) สําหรับการเข้าถงึโดยตรง:

• เมนู Q (P 213): เมน ูQ จะแสดงขึน้โดยการกดปุ่ ม Q ใช้เมน ูQ เพ่ือดหูรือเปลี่ยนตวัเลือกท่ี

เลือกสําหรับรายการเมนท่ีูใช้บอ่ย

• ”เมนูของฉัน” (P 220): เพ่ิมตวัเลือกท่ีใช้บอ่ยไปยงัเมนแูบบกําหนดเอง ซึง่สามารถดไูด้

โดยการกด MENU/OK แล้วเลือกแทบ็ E (”เมนขูองฉนั”)

• ปุ่มฟังก์ชัน (P 216): ใช้ปุ่ มฟังก์ชนัเพ่ือเข้าถงึโดยตรงไปยงัคณุสมบตัท่ีิเลือก
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 ปุ่ม Q (เมนูด่วน)

กด Q เพ่ือเข้าถงึตวัเลือกท่ีเลือกอยา่งรวดเร็ว

จอแสดงผลเมนูด่วน

ในการตัง้คา่เร่ิมต้น เมนดูว่นจะมีรายการตอ่ไปนี:้

BASE

A เลือกตัง้ค่าเอง
B ออโต้โฟกัส
C ช่วงไดนามกิ
D สมดุลย์สีขาว
E ลดเสียงรบกวน
F ขนาดภาพ
G คุณภาพของภาพ

H จาํลองฟิล์ม

I โทนสว่าง
J โทนมืด
K สี
L ความคมชัด
M ตัง้เวลาถ่าย
N ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา
O การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช
P ความสว่าง EVF/LCD

เมนดูว่นแสดงตวัเลือกท่ีเลือกลา่สดุสําหรับรายการ B–P ซึง่สามารถเปลี่ยนตามท่ีอธิบาย

ในหน้า 215

เลือกตัง้ค่าเอง
รายการ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > เลือกตัง้ค่าเอง (รายการ A) แสดงรายการตัง้คา่แบบกําหนดเอง

ปัจจบุนั:

• q: ไมมี่รายการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีเลือก

• t–u: เลือกรายการเพ่ือดกูารตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้โดยใช้ตวัเลือก H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > แก้/บนัทกึ
ตัง้ค่าเอง 

• r–s: รายการตัง้คา่แบบกําหนดเองปัจจบุนั
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การดแูละแก้ไขการตัง้ค่า

1 กด Q เพ่ือแสดงเมนดูว่นขณะท่ีถ่ายรูป

2 ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือเลือกรายการแล้วหมนุแป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเปลี่ยน

N ไมไ่ด้บนัทกึการแก้ไขไปยงัรายการตัง้คา่ปัจจบุนั การ
ตัง้คา่ท่ีแตกตา่งจากรายการตัง้คา่ปัจจบุนั (t–u) 
จะแสดงเป็นสีแดง

BASE

3 กด Q เพ่ือออกเม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

N สามารถแก้ไขเมนดูว่นโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสัได้เชน่กนั
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ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)

การแก้ไขเมนูด่วน

การเลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่น:

1 กดปุ่ ม Q ค้างไว้ระหวา่งการถ่ายภาพ

2 เมนดูว่นปัจจบุนัจะแสดงขึน้ ใช้ตวัเลือกเพ่ือไฮไลท์รายการท่ีคณุต้องการเปลี่ยนแล้วกด 

MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี ้แล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิลม์ *

• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี *
• ชว่งไดนามิก *

• การจดัลําดบัชว่ง D *

• สมดลุย์สีขาว *

• โทนสวา่ง *

• โทนมืด *

• สี *
• ความคมชดั *

• ลดสญัญาณรบกวน *

• เลือกตัง้คา่เอง *

• ออโต้โฟกสั (โหมดมฟูว่ี AF)

• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา
• ระบบชว่ย MF

• โหมดหน้าจอสมัผสั
• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมฟูว่ี
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การลดความสัน่ไหว
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ความสวา่ง EVF/LCD

• สี EVF/LCD

• ไมมี่

* จดัเก็บในรายการตัง้คา่แบบกําหนดเอง

N เลือก ไม่มี เพ่ือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก เม่ือเลือก เลือกตัง้ค่าเอง การตัง้คา่

ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย BASE

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

กําหนดหน้าท่ีให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัสําหรับการเข้าถงึคณุสมบตัท่ีิเลือกไว้อยา่งรวดเร็ว

N ฟังก์ชนัท่ีกําหนดให้กบั T-Fn1 ถงึ T-Fn4 จะสามารถเข้าใช้งานได้โดยการตวดัหน้าจอ

การกําหนดคา่เร่ิมต้นมีดงันี:้

ปุ่ม ปุ่ม Fn1Fn1

การชดเชยการรบัแสง

ปุ่ม ปุ่ม Fn3Fn3

ออโตโ้ฟกสั

ปุ่ม ปุ่ม Fn5Fn5

สมดลุย์สีขาว

ปุ่ม ปุ่ม Fn2Fn2

การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ

ปุ่ม ปุ่ม Fn4Fn4

จําลองฟิล์ม

ปุ่ม ปุ่ม Fn6Fn6

ประสิทธิภาพ



217

9

ปุ่ ม (ฟังก์ชนั)

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

ฮิสโตแกรม

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

พรีวิวชดัลึก

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

การปรบัระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

ปุ่ม AE-Lปุ่ม AE-L

ล็อก AE เท่านัน้

ตรงกลางแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลังตรงกลางแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

เช็คโฟกสั

T-Fn4 (ตวัดนิว้ลง)T-Fn4 (ตวัดนิว้ลง)

Electronic level

ปุ่ม AF-ONปุ่ม AF-ON

AF-ON
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การกาํหนดหน้าที่ไปยังปุ่มฟังก์ชัน

การกําหนดหน้าท่ีไปยงัปุ่ มตา่งๆ:

1 กดค้างปุ่ ม DISP/BACK จนกวา่เมนกูารเลือกปุ่ มควบคมุ

จะแสดงขึน้

2 ไฮไลท์ปุ่ มควบคมุแล้วกดปุ่ ม MENU/OK

3 ไฮไลท์หน้าท่ีท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดหน้าท่ีไปยงัปุ่ มควบคมุท่ีเลือกไว้ 

เลือกจาก:
• ชดเชยแสง
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

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

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา

• การตัง้คา่โหมดการถ่ายภาพ
• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• ตัง้ ISO ออโต้

• การถ่ายภาพซ้อน
• การสื่อสารไร้สาย
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช

• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การลดความสัน่ไหว
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูว่ี
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทัว่ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• ลอ็ก AE เทา่นัน้

• ลอ็ก AF เทา่นัน้

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ตัง้คา่รูรับแสง
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)
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ปุ่ ม (ฟังก์ชนั)

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

ชดเชย แสง, ล็อก AE เท่านัน้, ล็อก AF เท่านัน้, ล็อก AE/AF และ เปิด AF จะกําหนดให้กบั
ปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัไมไ่ด้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)

เปิด AF

หากเลือก เปิด AF แล้ว คณุสามารถกดแป้นควบคมุแทนการกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ได้

ตวัอย่างเงาแฟลช

หากเลือก ตวัอย่างเงาแฟลช เม่ือตอ่ชดุแฟลชเสริมภายนอกท่ีเข้ากนัได้แล้ว คณุสามารถกดปุ่ ม

ควบคมุเพ่ือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสิง่อ่ืนๆ ได้ (ตวัอยา่งเงาแฟลช)

ล็อก TTL

หากเลือก ล็อก TTL คณุสามารถกดแป้นควบคมุเพ่ือลอ็กการยิงแฟลชตามตวัเลือกท่ีเลือก

สําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 135)
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  E เมนูของฉัน
เข้าถงึเมนตูวัเลือกท่ีใช้บอ่ยท่ีเป็นสว่นตวั

การแสดง “เมนขูองฉนั” ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ

ถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ E (เมนูของฉัน)

IS

ISO

N แทบ็ E จะใช้ได้เฉพาะเม่ือกําหนดตวัเลือกไปยงั เมนูของฉัน เทา่นัน้

 ตัง้ค่าเมนูของฉัน

การเลือกรายการท่ีระบใุนแทบ็ E (เมนูของฉัน):

1 ไฮไลท์ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ตัง้ค่าเมนูของฉัน ใน

แทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วกด MENU/OK เพ่ือแสดงตวั

เลือกท่ีด้านขวา

2 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ เพิ่มไอเทม็ แล้ว

กด MENU/OK ตวัเลือกท่ีสามารถเพ่ิมไปยงั “เมนขูอง

ฉนั” จะไฮไลท์เป็นสีนํา้เงิน
 RAW

D

N รายการปัจจบุนัใน “เมนขูองฉนั” จะแสดงด้วยเคร่ืองหมายถกู
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เมนขูองฉนั

3 ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเพ่ิมไปยงั “เมนู

ของฉนั”
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

ชดุแฟลชสามารถยดึบนฐานเสียบแฟลชหรือเช่ือมตอ่ผา่นทางเทอร์มินลัซงิค์

ชดุแฟลชเสริมภายนอกมีกําลงัสงูกวา่ EF-X8 ท่ีจดัมาให้พร้อมกบักล้อง บางรุ่นรองรับซงิค์

ความเร็วสงู (FP) และสามารถใช้ท่ีความเร็วชตัเตอร์สงูกวา่ความเร็วซงิค์ ในขณะท่ีรุ่นอ่ืนๆ 

สามารถทํางานเป็นชดุแฟลชระยะไกลท่ีควบคมุชดุแฟลชหลกัผา่นทางระบบควบคมุแฟลชไร้

สายแบบออปตคิอล

ลบตาแดง 
ลบตาแดงจะสามารถใช้ได้เม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด สําหรับ F ตัง้ค่าแฟลช > ลบตาแดง และได้
เลือกตวัเลือก “หน้าเปิด” สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา การลบตาแดงจะใช้เพ่ือ
ลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจากการสะท้อนของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

การใช้แฟลชเสริมภายนอก

การปรับการตัง้คา่สําหรับชดุแฟลชท่ียดึบนฐานเสียบแฟลชหรือเช่ือมตอ่ผา่นทางเทอร์มินลัซงิค์:

1 เช่ือมตอ่ชดุแฟลชเข้ากบักล้อง

2 ในโหมดถ่ายรูป ให้เลือก การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช ใน

แทบ็เมน ูF (ตัง้ค่าแฟลช) ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่ง

กนัไปตามชดุแฟลช
 TTL

เมนูเมนู คาํอธิบายคาํอธิบาย PP

แฟลชเสริม
แสดงเม่ือยดึชดุแฟลช EF-X8 ท่ีจดัมาให้บนฐานเสียบแฟลชและยกแฟลช
ขึน้

92

เทอร์มนัิลซงิค์

ปรับการตัง้คา่สําหรับชดุแฟลชท่ีเช่ือมตอ่ไว้ผา่นขัว้ซงิค์ เทอร์มนัิลซงิค์ 
จะแสดงขึน้หากลด EF-X8 ลง หรือไมมี่ชดุแฟลช หรือได้ตอ่ชดุแฟลชท่ีเข้า
กนัไมไ่ด้บนฐานเสียบแฟลช

227

แฟลชชนิดตดิ
ตัง้บนฐาน

แสดงเม่ือยดึชดุแฟลชเสริมบนฐานเสียบแฟลชและเปิดทํางาน 228

มาสเตอร์
(ออพตคัิล)

แสดงเม่ือชดุแฟลชเสริมทํางานเม่ือแฟลชหลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลช
ระยะไกลแบบออปตคิอลของ FUJIFILM เช่ือมตอ่และเปิดทํางาน

231

3 ไฮไลท์รายการโดยใช้ปุ่ มตวัเลือกและหมนุแป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเปลี่ยนการตัง้คา่ท่ีไฮไลท์ไว้แล้ว

4 กด DISP/BACK เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผล
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แฟลชเสริม

โปรดด ู“การถ่ายรูปโดยใช้แฟลช” (P 92) สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการใช้ชดุแฟลชเสริม

ภายนอก EF-X8 ท่ีให้มา
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

เทอร์มนัิลซงิค์

ปรับการตัง้คา่สําหรับชดุแฟลชท่ีเช่ือมตอ่ไว้ผา่นขัว้ซงิค์ เทอร์มนัิลซงิค์ จะแสดงขึน้หากลด EF-X8 

ลง หรือไมมี่ชดุแฟลช หรือได้ตอ่ชดุแฟลชท่ีเข้ากนัไมไ่ด้บนฐานเสียบแฟลช

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

• M: สญัญาณกระตุ้นจะถกูสง่ผา่นทางหน้าสมัผสั X ของฐานเสียบแฟลชเม่ือ
ถ่ายภาพ เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ความเร็วซงิค์ แม้กระทัง่อาจจําเป็น
ต้องมีความเร็วท่ีช้ากวา่ หากชดุแฟลชใช้แฟลชเป็นเวลานาน หรือมีเวลาตอบ
สนองช้า

• D (ปิด): ปิดใช้งานสญัญาณกระตุ้นแล้ว

B ซงิค์
เลือกวา่จะตัง้เวลายิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (H/ม่านชัตเตอร์ที่ 1) 
หรือทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์ (I/ม่านชัตเตอร์ที่ 2) แนะนําให้ใช้ ม่านชัตเตอร์
ที่ 1 ในสถานการณ์สว่นใหญ่

เทอร์มนัิลซงิค์ 
ใช้เทอร์มินลัซงิค์เพ่ือเช่ือมตอ่ชดุแฟลชท่ีจําเป็นต้องใช้สายซงิค์
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แฟลชชนิดตดิตัง้บนฐาน

ใช้ตวัเลือกตอ่ไปนีไ้ด้เม่ือตอ่เข้ากบัชดุแฟลชเสริมภายนอกและเปิดใช้งาน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช

โหมดควบคมุแฟลชท่ีเลือกพร้อมกบัชดุแฟลช ในบางกรณีสามารถปรับจาก
กล้องถ่ายรูปได้ ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามแฟลช 

• TTL: โหมด TTL ปรับการชดเชยแฟลช (B)

• M: แฟลชจะยิงท่ีคา่เอาต์พตุท่ีเลือก โดยไมข่ึน้อยูก่บัความสวา่งของตวัแบบ
หรือการตัง้คา่ของกล้อง ในบางกรณีสามารถปรับเอาต์พตุจากกล้องถ่ายรูป
ได้ (B)

• MULTI: การยิงแฟลชซํา้ ชดุแฟลชเสริมภายนอกท่ีเข้ากนัได้จะยิงแฟลช

หลายครัง้ในการถ่ายภาพแตล่ะครัง้

• D (ปิด): กล้องจะไมยิ่งแฟลช สามารถปิดชดุแฟลชบางตวัจากกล้องได้
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

B ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ

ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดควบคมุแฟลช

• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช (อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากไมเ่กินขีดจํากดัของระบบ
ควบคมุแฟลช) ในกรณีของ EF-X20, EF-20 และ EF-42 คา่ท่ีเลือกจะเพ่ิม
เข้าไปในคา่ท่ีเลือกกบัชดุแฟลช

• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุแฟลช (เฉพาะชดุแฟลชท่ีรองรับ) เลือกจากคา่ท่ี
แสดงเป็นเศษสว่นของกําลงัเตม็ จาก 1⁄1 (โหมด M) หรือ ¼ (MULTI) จนถงึ 
1⁄512 โดยเพ่ิมขึน้แตล่ะครัง้เทียบเทา่ 1⁄3 EV การเลือกคา่ท่ีต่ําอาจทําให้ไมไ่ด้
ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ หากเกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช ให้ทดสอบ
ถ่ายภาพแล้วตรวจสอบผลลพัธ์

C โหมดแฟลช (TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่ง
กนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรือ M) ท่ีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเฉพาะเม่ือจําเป็น ระดบัแฟลชจะ
ปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p ปรากฏขึน้เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงคร่ึงหนึง่ แสดงวา่กล้องจะยิงแฟลชเม่ือถ่ายรูป

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้; ระดบัแฟลชจะ
ปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไม่
เตม็เม่ือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือถ่ายภาพ
ตวัแบบบคุคลท่ีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงั
ชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

D ซงิค์

การตัง้เวลาควบคมุแฟลช

• H (ม่านชัตเตอร์ที่ 1): ยิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (โดยทัว่ไปแล้ว

เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ)

• I (ม่านชัตเตอร์ที่ 2): แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

• R (ซงิค์ความเร็วสูงออโต้): ซงิค์ความเร็วสงู (เฉพาะชดุแฟลชท่ีรองรับ) 
กล้องจะดําเนินการซงิค์ความเร็วสงูมา่นชตัเตอร์หน้าโดยอตัโนมตัท่ีิความเร็ว
ชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช เทียบเทา่กบั ม่านชัตเตอร์ที่ 1 เม่ือ

เลือก MULTI สําหรับโหมดควบคมุแฟลช
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

E ซมู
มมุของแสง (ครอบคลมุแฟลช) สําหรับชดุแฟลชท่ีรองรับซมูแฟลช ชดุแฟลช
บางตวัสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัต ิซมูจะถกูปรับ
โดยอตัโนมตัเิพ่ือให้พืน้ท่ีครอบคลมุตรงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์

F การจดัแสง

หากชดุแฟลชรองรับคณุสมบตันีิ ้ให้เลือกจาก:

• J (กาํหนดกาํลังแฟลช): เพ่ิมชว่งโดยคอ่ยๆ ลดพืน้ท่ีครอบคลมุ

• K (มาตรฐาน): จบัคูพื่น้ท่ีครอบคลมุกบัมมุของภาพ

• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): คอ่ยๆ เพ่ิมพืน้ท่ีครอบคลมุเพ่ือการจดัแสงท่ี
สม่ําเสมอมากขึน้

G ไฟ LED

เลือกวิธีการทํางานของไฟ LED ในตวัระหวา่งท่ีถ่ายภาพน่ิง (เฉพาะชดุแฟลช
ท่ีรองรับ): เป็นประกายตา (M/ประกายตา) เป็นไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั 
(N/ช่วย AF) หรือเป็นทัง้ประกายตาและไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั (O/ช่วย 
AF+ประกายตา) เลือก OFF เพ่ือปิดใช้งาน LED ระหวา่งการถ่ายภาพ 

G จํานวนแฟลช * เลือกจํานวนเวลาท่ียิงแฟลชในแตล่ะครัง้แล้วปลอ่ยชตัเตอร์ในโหมด MULTI

H ความถ่ี * เลือกความถ่ีท่ียิงแฟลชในโหมด MULTI
* อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากเกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

มาสเตอร์(ออพตคัิล)

ตวัเลือกจะแสดงขึน้หากชดุแฟลชปัจจบุนัทํางานเป็นแฟลชหลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลชระยะ

ไกลไร้สายแบบออปตคิอล FUJIFILM

สามารถแบง่ชดุแฟลชหลกัและระยะไกลเป็นสามกลุม่ (A, 

B และ C) และปรับโหมดแฟลชและระดบัแฟลชแยกกนัใน

แตล่ะกลุม่ มีชอ่งสญัญาณสําหรับการสื่อสารระหวา่งชดุ

แฟลชอยูส่ี่ชอ่งสญัญาณ สามารถแยกใช้ชอ่งสญัญาณตา่งๆ 

สําหรับระบบแฟลชท่ีแตกตา่งกนั หรือเพ่ือป้องกนัสญัญาณ

รบกวนเม่ือมีการใช้งานหลายระบบในพืน้ท่ีท่ีใกล้กนั
BB

A
C
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช 
(กลุม่ A)

เลือกโหมดควบคมุแฟลชสําหรับกลุม่ A, B และ C TTL% จะใช้ได้สําหรับ
กลุม่ A และ B เทา่นัน้

• TTL: ชดุแฟลชในกลุม่ท่ียิงแฟลชในโหมด TTL สามารถปรับการชดเชย
แฟลชแยกสําหรับแตล่ะกลุม่

• TTL%: หากเลือก TTL% สําหรับกลุม่ A หรือ B อยา่งใดอยา่งหนึง่ คณุ
สามารถระบเุอาต์พตุของกลุม่ท่ีเลือกเป็นร้อยละของกลุม่อ่ืน และปรับ
การชดเชยแฟลชโดยรวมสําหรับทัง้สองกลุม่

• M: ในโหมด M ชดุแฟลชในกลุม่ยิงแฟลชท่ีเอาต์พตุท่ีเลือก (แสดงเป็น
เศษสว่นของกําลงัเตม็) โดยไมข่ึน้อยูก่บัความสวา่งของตวัแบบหรือการ
ตัง้คา่ของกล้อง

• MULTI: การเลือก MULTI สําหรับกลุม่ใดๆ จะตัง้คา่ชดุแฟลชทัง้หมด
ในกลุม่ทัง้หมดเป็นโหมดการยิงแฟลชซํา้ ชดุแฟลชทัง้หมดจะยิงแฟลช
หลายครัง้ในการถ่ายภาพแตล่ะครัง้

• D (ปิด): หากเลือก OFF ชดุแฟลชในกลุม่จะไมยิ่งแฟลช

B โหมดควบคมุแฟลช 
(กลุม่ B)

C โหมดควบคมุแฟลช 
(กลุม่ C)

D ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ 
(กลุม่ A)

ปรับระดบัแฟลชสําหรับกลุม่ท่ีเลือกตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมด
ควบคมุแฟลช โปรดทราบวา่ อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากไมเ่กินขีดจํากดัของ
ระบบควบคมุแฟลช

• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช

• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุแฟลช

• TTL%: เลือกความสมดลุย์ระหวา่งกลุม่ A และ B จากนัน้ปรับการ
ชดเชยแฟลชโดยรวม

E ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ 
(กลุม่ B)

F ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ 
(กลุม่ C)
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

G โหมดแฟลช (TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตก
ตา่งกนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรือ M) ท่ีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเม่ือจําเป็นเทา่นัน้ ระดบัแฟลช
จะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p ปรากฏขึน้เม่ือกดปุ่ ม
ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ แสดงวา่กล้องจะยิงแฟลชเม่ือถ่ายภาพ

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้; ระดบัแฟลช
จะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงั
ชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือถ่ายภาพ
ตวัแบบบคุคลท่ีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลช
ยงัชาร์จไมเ่ตม็เม่ือกดชตัเตอร์

H ซงิค์

การตัง้เวลาควบคมุแฟลช

• H (ม่านชัตเตอร์ที่ 1): ยิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (โดยทัว่ไป
แล้วเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ)

• I (ม่านชัตเตอร์ที่ 2): แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

• R (ซงิค์ความเร็วสูงออโต้): ซงิค์ความเร็วสงู (เฉพาะชดุแฟลชท่ีรองรับ) 
กล้องจะดําเนินการซงิค์ความเร็วสงูมา่นชตัเตอร์หน้าโดยอตัโนมตัิ
ท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช เทียบเทา่กบั ม่าน

ชัตเตอร์ที่ 1 เม่ือเลือก MULTI สําหรับโหมดควบคมุแฟลช

I ซมู
มมุของแสง (ครอบคลมุแฟลช) สําหรับชดุแฟลชท่ีรองรับซมูแฟลช ชดุ

แฟลชบางตวัสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัต ิซมูจะ
ถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพ่ือให้พืน้ท่ีครอบคลมุตรงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

J การจดัแสง

หากชดุแฟลชรองรับคณุสมบตันีิ ้ให้เลือกจาก:

• J (กาํหนดกาํลังแฟลช): เพ่ิมชว่งโดยคอ่ยๆ ลดพืน้ท่ีครอบคลมุ

• K (มาตรฐาน): จบัคูพื่น้ท่ีครอบคลมุกบัมมุของภาพ

• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): คอ่ยๆ เพ่ิมพืน้ท่ีครอบคลมุเพ่ือการจดั
แสงท่ีสม่ําเสมอมากขึน้

K มาสเตอร์

กําหนดแฟลชหลกัไปยงักลุม่ A (กลุ่ม A), B (กลุ่ม B) หรือ C (กลุ่ม C) 
หากเลือก OFF แสงท่ีออกจากแฟลชหลกัจะอยูใ่นระดบัท่ีไมส่ง่ผลตอ่
ภาพจริง ใช้ได้เฉพาะกบัชดุแฟลชท่ียดึกบัฐานเสียบแฟลชชองกล้อง
เป็นแฟลชหลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอลของ 
FUJIFILM ในโหมด TTL, TTL% หรือ M

K จํานวนแฟลช
เลือกจํานวนเวลาท่ียิงแฟลชในแตล่ะครัง้แล้วปลอ่ยชตัเตอร์ในโหมด 
MULTI

L ชอ่งสญัญาณ
เลือกชอ่งสญัญาณท่ีแฟลชหลกัใช้เพ่ือสื่อสารกบัชดุแฟลชระยะไกล 
สามารถใช้ชอ่งสญัญาณแยกกนัสําหรับระบบแฟลชท่ีแตกตา่งกนัหรือเพ่ือ
ป้องกนัการรบกวนเม่ือระบบหลายระบบทํางานในระยะท่ีใกล้กนั

L ความถ่ี เลือกความถ่ีท่ียิงแฟลชในโหมด MULTI
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เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

สามารถใช้เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 เป็นแบตเตอร่ีเสริมของกล้อง 

หรือเม่ือจบักล้องหมนุในแนวตัง้ (“สงู”) เพ่ือถ่ายภาพ

A ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)

B ปุ่ มชตัเตอร์
C ล็อกควบคมุ
D แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหนา้/ปุ่ มการเลือกหนา้ที่
E ล็อกลูกบิดสกรู
F ช่องเสียบขาตัง้
G รูสําหรบัร้อยสายคลอ้งกลอ้ง
H ปุ่ ม Fn1 (ฟังก์ชนั 1)

I ขัว้ต่อ DC-IN ขนาด 9V

J ช่องต่อแจ็คหูฟัง
K ขัว้ต่อ

L ล็อกสกรู
M ช่องสําหรบัฝาครอบขัว้ต่อทีใ่หม้ากบักลอ้ง
N ปุ่ ม AF-ON

O ปุ่ ม AE-L

P แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหลงั/ระบบช่วยโฟกสั
Q ไมโ้ฟกสั (กา้นโฟกสั)

R ไฟแสดงสถานะ
S ปุ่ มตวัเลือกประสิทธิภาพ
T ถาดแบตเตอร่ี
U สลกัฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี
V ฝาครอบขัว้ต่อ

N สว่นควบคมุทัง้หมดจะทําหน้าท่ีเดียวกนักบัสว่นควบคมุท่ีตรงกนัในกล้อง
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การตดิพาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

(A)

(B)
(A)

N ตรวจดใูห้แนใ่จวา่ได้ปิดกล้องแล้วก่อนท่ีจะตดิหรือถอดพาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป สามารถเก็บฝาครอบ
ขัว้ตอ่เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป (A) ไว้ในกร๊ิปได้ เก็บฝาปิดขัว้ตอ่กร๊ิป (B) ไว้ในท่ีปลอดภยั
เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน

O ขนัลอ็กลกูบดิสกรูให้แนน่หลงัจากท่ีตดิกร๊ิป หลงัจากท่ีถอดกร๊ิปออก ให้ปิดฝาครอบขัว้ตอ่กร๊ิป (A) 
และฝาปิดขัว้ตอ่ (B) ห้ามสมัผสักบัขัว้ตอ่

กร๊ิปไมไ่ด้กนันํา้ และจะต้องใช้ความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้คราบสกปรก ฝุ่ น นํา้ ก๊าซพิษ เกลือ 
และสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ เข้าไปในตวักร๊ิป ห้ามวางกร๊ิปบนพืน้เปียก ตรวจดใูห้แนใ่จก่อนวา่ได้ปิด

ถาดแบตเตอร่ีและฝาของชอ่งใสแ่บตเตอร่ีสนิทดีแล้วก่อนใช้งาน
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เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

การใส่และการถอดแบตเตอร่ี

ใสแ่บตเตอร่ีตามภาพ

1 2

ถอดแบตเตอร่ีตามภาพ

N ใช้แบตเตอร่ี NP-W126S เทา่นัน้ คณุจะต้องปิดกล้องก่อนท่ีจะเปลี่ยนแบตเตอร่ี

ระดบัแบตเตอร่ี 
เม่ือตอ่เข้ากบั VPB-XH1 แล้ว ระดบัแบตเตอร่ีของกล้องจะแสดง
ระดบัแบตเตอร่ีของกล้องและระดบัของแบตเตอร่ีท่ีเสียบลงใน 
VPB-XH1 เม่ือใสแ่บตเตอร่ีทัง้หมดไว้ในกล้องและใน VPB-XH1 
แบตเตอร่ีด้านซ้ายใน VPB-XH1 (A) จะถกูใช้จนหมด ตามด้วย
แบตเตอร่ีด้านขวา (B) และท้ายสดุจะเป็นแบตเตอร่ีกล้อง (C)
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การใช้ VPB-XH1

เม่ือตดิพาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิปแล้ว สามารถใช้ตวัเลือกประสทิธิภาพเพ่ือปรับปรุงการตอบสนอง

ชตัเตอร์และเพ่ิมอตัราเฟรมขัน้สงูในโหมดตอ่เน่ือง (การถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ)

ตาํแหน่งตาํแหน่ง อัตราเฟรมสูงสุดอัตราเฟรมสูงสุด * * ปล่อยการหน่วงปล่อยการหน่วง

BOOST (บสูต์แล้ว) 11 fps † 45 ms †

NORMAL (ปกติ) 8.0 fps 50 ms
* โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกกบัปุ่ มตวัเลือกประสทิธิภาพ อตัราเฟรมสงูสดุกบัชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์
คือ 14 fps

† ต้องมีแบตเตอร่ีอยา่งน้อยสองก้อนเม่ือเหลือประจเุทา่กนั หรือหากเช่ือมตอ่อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแส
สลบั ให้เสียบแบตเตอร่ีท่ีมีเหลือประจอุยูบ้่างเข้ากบักล้อง อตัราเฟรมสงูสดุหากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข
เหลา่นีคื้อ 8.0 fps

O การบนัทกึภาพยนตร์ การรับแสงนาน หรือการถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ หรือการถ่ายรูปตัง้เวลาเป็น
ชว่ง อาจสิน้สดุโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัแบตเตอร่ีหรืออณุหภมิู

N ปุ่ มตวัเลือกประสทิธิภาพให้ความสําคญักบัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ D จดัการใช้พลังงาน > 
ประสิทธิภาพ



239

10

เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

การชาร์จแบตเตอร่ี

สามารถชาร์จแบตเตอร่ีใน VPB-XH1 เม่ือปิดกล้องหรือถอด

กร๊ิปออกจากกล้อง เช่ือมตอ่อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

AC-9VS ท่ีจดัมาให้กบักร๊ิป เข้ากบัขัว้ตอ่ DC-IN ขนาด 9V 

ไฟแสดงสถานะจะสวา่งเป็นสีเขียวขณะท่ีชาร์จแบตเตอร่ี ไฟ

ทางด้านซ้ายแสดงสถานะของแบตเตอร่ีทางซ้าย ไฟทางด้าน

ขวาแสดงสถานะของแบตเตอร่ีทางขวา

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

เปิด อยูร่ะหวา่งการาชาร์จ

กะพริบ คา่เร่ิมต้นการชาร์จ

O แบตเตอร่ีจะชาร์จพร้อมกนั การชาร์จจะใช้เวลาสองชัว่โมง แบตเตอร่ีจะไมช่าร์จขณะท่ีกล้องเปิดอยู ่
แตมี่ไฟฟ้าสง่ไปยงักล้องถ่ายรูป สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดหูน้า 30 และ 262

ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีจดัมาให้
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เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

การใช้งานอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS 
ตอ่สายไฟเข้ากบั AC-9VS และเสียบปลัก๊เข้ากบัเต้ารับไฟฟ้า

O สายไฟท่ีให้มาจะมีไว้ใช้เฉพาะกบั AC-9VS เทา่นัน้ ห้ามใช้อะแดปเตอร์กบัสายอ่ืนหรือสายเคเบลิ
ของอปุกรณ์อ่ืน
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การเช่ือมต่อ
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HDMI เอาต์พุต

สามารถสง่เอาต์พตุจอแสดงผลการถ่ายรูปและการเลน่ของกล้องไปยงัอปุกรณ์ HDMI 

ได้

การเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์ HDMI

เช่ือมตอ่กล้องไปยงัโทรทศัน์หรืออปุกรณ์ HDMI อ่ืนๆ โดยใช้สาย HDMI ของบริษัทอ่ืน

1 ปิดกล้อง

2 เช่ือมตอ่สายตามท่ีแสดงด้านลา่ง ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบเข้าชอ่งตอ่จนแนน่สนิทแล้ว

O ใช้สาย HDMI ท่ียาวไมเ่กิน 1.5 ม.

3 กําหนดคา่อปุกรณ์สําหรับสญัญาณขาเข้าของ HDMI ตามท่ีอธิบายในเอกสารท่ีจดัมาให้

พร้อมกบัอปุกรณ์

4 เปิดกล้อง เวลานีค้ณุสามารถถ่ายภาพและเลน่ภาพขณะท่ีดจูอภาพโทรทศัน์และบนัทกึ
ภาพไปยงัอปุกรณ์ HDMI ได้

O ไมส่ามารถใช้สาย USB ขณะท่ีเช่ือมตอ่สาย HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร 
HDMI (ชนิด D)

เสียบลงในช่องต่อ 
HDMI
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HDMI เอาต์พตุ

การถ่ายรูป

ถ่ายรูปและบนัทกึภาพยนตร์ขณะท่ีดฉูากผา่นเลนส์ของกล้องบนอปุกรณ์ หรือบนัทกึฟตุเทจไป

ยงัอปุกรณ์ HDMI

N สามารถใช้คณุสมบตันีิเ้พ่ือบนัทกึภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยงัเคร่ืองบนัทกึ HDMI

การเล่น

การเร่ิมต้นเลน่ ให้กดปุ่ ม a ของกล้อง หน้าจอของกล้องจะปิด และจะสง่เอาต์พตุภาพและ

ภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ HDMI โปรดทราบวา่การควบคมุระดบัเสียงของกล้องจะไมมี่ผลกบั

เสียงท่ีเลน่บนโทรทศัน์ ให้ใช้การควบคมุระดบัเสียงของโทรทศัน์เพ่ือปรับระดบัเสียง

O โทรทศัน์บางเคร่ืองอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดําครู่หนึง่เม่ือเร่ิมเลน่ภาพยนตร์
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 ส่งไร้สาย

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับ

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:

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

 การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: FUJIFILM Camera Remote

ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุเพ่ือเช่ือม

ตอ่กบักล้องผา่นทาง Bluetooth หรือ LAN ไร้สาย

FUJIFILM Camera Remote
สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: การจบัคู่ Bluetooth® 

ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > การลงทะเบยีนการจบัคู่ เพ่ือจบัคูก่ล้อง

กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ การจบัคูจ่ะทําให้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องได้ด้วยวิธี

งา่ยๆ

N รูปภาพจะถกูดาวน์โหลดผา่นทางการเช่ือมตอ่แบบไร้สาย
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สง่ไร้สาย

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: LAN ไร้สาย

ใช้ตวัเลือก การส่ือสารไร้สาย ใน A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ หรือเมนเูลน่ภาพเพ่ือเช่ือมตอ่กบั

สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ผา่นทาง LAN ไร้สาย คณุสามารถเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป 

ดาวน์โหลดรูปภาพท่ีเลือก ควบคมุกล้องจากระยะไกล หรือคดัลอกข้อมลูตําแหนง่ไปยงักล้อง

ถ่ายรูปได้
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สง่ไร้สาย

การคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพวิเตอร์: PC AutoSave

ตดิตัง้ FUJIFILM PC AutoSave รุ่นลา่สดุไว้ในคอมพิวเตอร์ของคณุเพ่ืออพัโหลดรูปภาพจาก

กล้องผา่นทางเครือขา่ยไร้สาย

FUJIFILM PC AutoSave
สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

คอมพวิเตอร์: การเช่ือมต่อไร้สาย

คณุสามารถอพัโหลดรูปภาพจากกล้องได้โดยใช้ตวัเลือก จดัเกบ็ PC ออโต้ ในเมนเูลน่

การถ่ายรูปโดยเช่ือมต่อกับคอมพวิเตอร์: FUJIFILM X Acquire/
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/Hyper-Utility Software HS-V5

สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire, FUJIFILM Tether 

Shooting Plug-in และ Hyper-Utility Software HS-V5 เพ่ือ
ถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้ ก่อนจะดําเนินการ 

ให้เลือก ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้
สายที่กาํหนด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือม

ต่อ PC ในเมนกูล้อง สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ กรุณาเย่ียมชม

เวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

N สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั FUJIFILM X Acquire, FUJIFILM Tether Shooting Plug-in และ 
Hyper-Utility Software HS-V5 โปรดด ู“ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM” (P 258)

Bluetooth

PC

PC

USB
USB
USB

USB RAW
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 การเช่ือมต่อไปยังคอมพวิเตอร์ผ่านทาง USB

เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์เพ่ือดาวน์โหลดรูปภาพหรือถ่ายภาพระยะไกล

N ก่อนท่ีจะดาวน์โหลดภาพหรือถ่ายภาพจากระยะไกล ให้เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์และตรวจ
ดวูา่กล้องทํางานตามปกตหิรือไม่

1 หาการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปถ่ายท่ีคณุต้องการคดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์แล้วใสก่าร์ดลง
ในกล้อง

O หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะถ่ายโอนข้อมลู อาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การด์หนว่ยความจํา
เสียหาย ใสแ่บตเตอร่ีใหมห่รือท่ีชาร์จเตม็แล้วลงไปก่อนเช่ือมตอ่กล้อง

2 ปรับการตัง้คา่วา่คณุจะใช้กล้องเพ่ือถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ (P 250), การ

คดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ (P 250) หรือสร้างสําเนาภาพ JPEG ของภาพ RAW 

(P 251)

3 ปิดกล้องแล้วเช่ือมตอ่สาย USB 3.0 หรือ 2.0 ของบริษัทอ่ืน (เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึง่) 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิทแล้ว

O ใช้สาย USB 3.0 กบัคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับ USB 3.0 เพ่ือความเร็วสงูกวา่

ช่องต่อไมโคร USB 
(ไมโคร B) USB 3.0

ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B) 
USB 2.0
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4 เปิดกล้อง

5 คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุ ในระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ คณุสามารถคดัลอกรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์การถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ได้ เชน่ FUJIFILM Tethered Shooting Plug-in PRO หรือคณุอาจใช้ 

MyFinePix Studio หรือแอพพลเิคชัน่ท่ีจดัมาให้ในระบบปฏิบตักิารของคณุได้

6 เม่ือถ่ายโอนเสร็จสมบรูณ์ ให้ปิดเคร่ืองกล้องแล้วถอดสาย USB

ตวัป้องกันสายเคเบลิ
ตวัป้องกนัสายเคเบลิจะป้องกนัไมใ่ห้เกิดการหลดุของ
สาย USB และอ่ืนๆ โดยไมต่ัง้ใจ การใช้ตวัป้องกนัสาย
เคเบลิ:

A  ตดิตวัป้องกนัตามภาพและขนัสกรูลอ็กให้แนน่

B  ตอ่สายเคเบลิแล้วสอดผา่นตวัป้องกนัตามภาพท่ี
แสดง
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การเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB

O ถ้าเสียบการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลา่ช้าก่อนท่ีซอฟต์แวร์จะ
เร่ิมต้นและคณุอาจไมส่ามารถนําเข้าหรือบนัทกึรูปภาพได้ โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดหนว่ยความจําเพ่ือ
ถ่ายโอนภาพ

สาย USB จะต้องไมย่าวเกิน 1.5 ม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้ เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์
โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่คอมพิวเตอร์ไมไ่ด้แสดงข้อความวา่กําลงัดําเนินการคดัลอกอยูแ่ละไฟ
แสดงสถานะปิดอยูห่รือตดิเป็นสีเขียวก่อนท่ีจะปิดกล้องหรือตดัการเช่ือมตอ่สาย USB (หากจํานวน
ของรูปถ่ายท่ีคดัลอกมีจํานวนมาก การสง่ข้อมลูอาจจะดําเนินตอ่ไปหลงัจากท่ีข้อความหายไปจาก
จอแสดงผลของคอมพิวเตอร์แล้ว การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัอาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้
การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

ตดัการเช่ือมตอ่กล้องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหนว่ยความจําออก

ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเข้าถงึภาพท่ีบนัทกึไว้ในเซร์ิฟเวอร์เครือขา่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์ในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีดําเนินการในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน

ผู้ใช้ยอมรับท่ีจะชําระคา่บริการทัง้หมดท่ีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศพัท์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เม่ือใช้บริการท่ีต้องมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
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การถ่ายภาพแบบเช่ือมต่อกับคอมพวิเตอร์: FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Tether 
Shooting Plug-in/Hyper-Utility Software HS-V5

สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire, FUJIFILM Tether 

Shooting Plug-in และ Hyper-Utility Software HS-V5 เพ่ือ

ถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้ ก่อนจะดําเนินการ ให้

เลือก ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัต ิ

หรือ ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน USB ที่กาํหนด 

สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ในเมนู

กล้อง สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ กรุณาเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

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

N สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั FUJIFILM X Acquire, FUJIFILM Tether Shooting Plug-in และ 
Hyper-Utility Software HS-V5 โปรดด ู“ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM” (P 258)

การคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพวิเตอร์

ก่อนจะคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ให้เลือก เคร่ืองอ่าน

การ์ด USB สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ 

PC ซอฟต์แวร์ท่ีใช้คดัลอกภาพได้จะแตกตา่งกนัไปตามระบบ

ปฏิบตักิารของคอมพิวเตอร์ท่ีคณุใช้

Windows

ใช้ MyFinePix Studio เพ่ือคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ท่ีซึง่สามารถจดัเก็บ ด ูจดัระบบ 

และพิมพ์ได้ โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเตมิท่ี “ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM” (P 258)

Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบั
คอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อ่ืน

Bluetooth

PC

PC

USB
USB
USB

USB RAW

Bluetooth

PC

PC

USB
USB
USB

USB RAW
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การเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB

สร้างสาํเนา JPEG ของภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO

สามารถใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO เพ่ือสร้างสําเนา 

JPEG ของภาพ RAW ได้ ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า 

USB RAW สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ 

PC ในเมนกูล้อง

N สําหรับข้อมลูเก่ียวกบั FUJIFILM X RAW STUDIO โปรดด ู“ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM” (P 258)

Bluetooth

PC

PC

USB
USB
USB

USB RAW
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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 รหสัผา่นเร่ิมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอ่ืนเพ่ือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนัน้แทน
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เคร่ืองพิมพ์ instax SHARE

 การพมิพ์รูปภาพ

1 เปิดเคร่ืองพิมพ์

2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ instax 

กล้องจะเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

3 ใช้ตวัเลือกเพ่ือแสดงรูปภาพท่ีคณุต้องการพิมพ์ จากนัน้

กด MENU/OK
100-0020

instax-12345678

N รูปภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้

พืน้ท่ีท่ีพิมพ์จะเลก็กวา่พืน้ท่ีท่ีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัตามเคร่ืองพิมพ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้

4 รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์และการพิมพ์จะเร่ิมขึน้
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บันทกึ
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หมายเหตุด้านเทคนิค
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 อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมี้ให้บริการจาก FUJIFILM สําหรับข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัอปุกรณ์

เสริมท่ีพร้อมใช้งานในพืน้ท่ีของคณุ โปรดสอบถามข้อมลูจากตวัแทนของ FUJIFILM ใน

พืน้ท่ีของคณุหรือเข้าสู ่

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้

NP-W126S: สามารถซือ้แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํา้ NP-W126S ท่ีมีความจสุงูได้เพ่ิมเตมิตามต้องการ

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี

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

DC couplerDC coupler
CP-W126: เช่ือมตอ่อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบัพาวเวอต์บสูเตอร์ กร๊ิปท่ี
เป็นอปุกรณ์เสริมเข้ากบักล้องเพ่ือเพ่ิมเวลาการถ่ายรูปหรือการเลน่ภาพหรือเม่ือใช้กล้องกบัคอมพิวเตอร์

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

RR-90: ใช้เพ่ือลดการสัน่ของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลาการรับแสง

ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ

MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON

เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X

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
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อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง
BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ยางรองตายางรองตา
EC-XH W: ตดิยางรองตาชอ่งมองภาพแบบกว้างเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีแสงผา่นเข้าไปในหน้าตา่งชอ่งมอง
ภาพ

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก

EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมี้ไกด์
นมัเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ีเกิน
ความเร็วซงิค์แฟลชได้ ชดุแบตเตอร่ี EF-BP1 และระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอล FUJIFILM 
ท่ีเข้ามาเสริมจะสามารถใช้เป็นชดุแฟลชหลกัหรือชดุแฟลชระยะไกลสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้
สายระยะไกลได้

EF-BP1: ชดุแบตเตอร่ีสําหรับชดุแฟลชเสริมภายนอก จะใช้แบตเตอร่ีขนาด AA 8 ก้อน

EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
(ไมร่องรับระบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล)

เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิปเวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

VPB-XH1: โปรดด ู“เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป” (P 235)

สายรัดกร๊ิปสายรัดกร๊ิป
GB-001: ปรับปรุงกร๊ิป ใช้ร่วมกบักร๊ิปมือเพ่ือการจบัท่ีมัน่คงขึน้

ชุดฝาครอบชุดฝาครอบ
CVR-XT2: ชดุฝาครอบสําหรับ X-H1 ประกอบด้วยฝาครอบขัว้ ฝาครอบฐานเสียบแฟลช และฝาครอบ
ขัว้ตอ่เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

O กล้องนีจ้ะใช้กบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9V ไมไ่ด้
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ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM

คณุสามารถใช้กล้องร่วมกบัซอฟต์แวร์ FUJIFILM ตอ่ไปนีไ้ด้

FUJIFILM Camera Remote

สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายระหวา่งกล้องของคณุกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ (P 244)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave

ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องของคณุผา่นทางเครือขา่ยไร้สาย (P 246)

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

MyFinePix Studio

จดัการภาพ, ดภูาพ, พิมพ์ภาพ และแก้ไขภาพตา่งๆ ท่ีดาวน์โหลดจากกล้องดจิิตอลของคณุ 

(P 250)
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

เม่ือดาวน์โหลดเสร็จสิน้ ดบัเบลิคลกิไฟล์ท่ีดาวน์โหลด (”MFPS_Setup.EXE”) และทําตามคําสัง่

บนหน้าจอเพ่ือตดิตัง้ให้เสร็จสิน้

 RAW FILE CONVERTER EX 2.0

ดภูาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ของคณุแล้วแปลงเป็นรูปแบบอ่ืน (P 251)
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
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ซอฟต์แวร์จาก FUJIFILM

 FUJIFILM X RAW STUDIO

เม่ือกล้องเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB แล้ว FUJIFILM X RAW STUDIO จะสามารถใช้

กลไกการประมวลผลภาพ X Processor Pro เฉพาะตวัของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ภาพ RAW ไป

เป็นภาพ JPEG คณุภาพสงูได้อยา่งรวดเร็ว
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-raw-studio-features-users-guide/

FUJIFILM X Acquire

แอพพลเิคชนัสําหรับ Windows และ mac OS นีจ้ะชว่ยให้คณุเช่ือมตอ่กบักล้องผา่นทาง USB 

หรือ Wi-Fi และดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยงัโฟลเดอร์ท่ีกําหนดไว้ทนัทีท่ีถ่ายได้
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/

FUJIFILM Tether Shooting Plug-in สาํหรับ Lightroom

ปลัก๊อินสําหรับ Adobe® Photoshop® Lightroom® 6/Adobe® Photoshop® Lightroom® 

Classic CC

• FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO

http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-tether-plug-in-pro-features/

• FUJIFILM Tether Shooting Plug-in

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/others/#soft

Hyper-Utility Software HS-V5

แอพพลเิคชนัของคอมพิวเตอร์นีจ้ะชว่ยให้คณุเช่ือมตอ่กล้องผา่นทาง USB หรือ Wi-Fi ได้ 

ควบคมุกล้องจากระยะไกลได้ และบนัทกึภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องไปยงัคอมพิวเตอร์โดยตรงได้
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/others/#soft
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เพื่อความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ี
ไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊
จากเตา้รบั

ไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้องตอ่ไปเม่ือเกิดควนัไฟ มี
กลิน่ผิดปกติ หรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องอย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ถ้ามีนํา้หรือสิง่แปลกปลอมเข้าสูต่วักล้อง ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะ
แดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของ

คณุ

หา้มใชใ้น

หอ้งน้ําหรือ

หอ้งอาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ําห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้
หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสั
ช้ินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออกถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม

ข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไม่

ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อ การกระทําเหลา่นีอ้าจทําให้สายเสีย

หายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคงอย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

 คาํเตอืน คาํเตอืน
อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง

ถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวจาก

ประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับแรงห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับแรง
กระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้กับกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้กับ
แบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ ห้ามแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ ห้าม
ชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีร้อนจดั ลกุไหม้ 

แตกร้าว หรือร่ัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอ่ืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและพบถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและพบ
แพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที
ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพื่อชาร์จแบตเตอร่ีห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ีมีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ีประเภท

ท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อนจดั หรือ

ระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารกและ

เดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพ้ืนผวิร้อนเป็นเวลานานอย่าสัมผัสกับพ้ืนผิวร้อนเป็นเวลานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะท่ีอณุหภมิู

แวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อ

ควรระหวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลติภัณฑ์เปิดอยู่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภณัฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลติภณัฑ์เปิดอยู่ การไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท่ีอณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบั

ผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อควรระวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าเม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋า
แขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวนแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอร่ีลกุ

ไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ได้ 

จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดท่ีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึง่อาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ

ทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอ้าจปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวนอปุกรณ์

การบนิหรือการแพทย์

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด  อาจ
ทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้
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 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพ่ือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวัเคร่ือง

บดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจ

ทําให้เกิดเพลงิไหม้

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการบาด

เจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM เพ่ือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมี

คา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ัน

แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทีเ่หมาะสม
 คาํเตอืน: ไม่ควรให้แบตเตอร่ีโดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทติย์ ไฟ หรืออ่ืนๆ ทีค่ล้ายกัน

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

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

■ ■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ีหมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือมีความเยน็ เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้าม

วางแบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

■ ■ การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี
ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ +10 °C หรือสงูกวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จ
แบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 40 °C และแบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

■ ■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ีอายุการใช้งานแบตเตอร่ี
ท่ีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซํา้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้

เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยนใหมแ่ล้ว

■ ■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ี
จะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศ
ร้อนจดัหรือเยน็จดั
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

■ ■ 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

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่เมฆบงั มิฉะนัน้อาจทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพ่ือให้มัน่ใจวา่
กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรท่ีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิอง

ผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ
ยกเว้นกรณีท่ีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไมส่ามารถนํามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมาย
ลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ินัน้สามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิกําหนดไว้เทา่นัน้

การจัดการการจัดการ
เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะท่ีบนัทกึภาพ
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จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
ขึน้:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละนํา้ไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย นํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา้ ปริมาณมากๆ ด่ืมนํา้ปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จากนัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่ารทํางานผิด
ปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เคร่ืองหมาย xD-Picture Card 
และ E เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ีใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย DynaComware Taiwan 
Inc. สว่น Macintosh, Mac OS และ macOS เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Windows เป็น
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Adobe, โลโก้ Adobe, Photoshop และ 
Lightroom เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 
Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็นเคร่ืองหมายการค้า
จดทะเบียนท่ี Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วโดย FUJIFILM อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ SDHC และ SDXC 
เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC. 
ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนท่ีจะใช้กล้องใน
โรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่ น 
PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุาตใช้งานนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย
งานผู้ กํากบัดแูล
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

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 โดยทํางานตามเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนี ้
(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไม่
เป็นไปตามท่ีต้องการ

อปุกรณ์นีแ้ละเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเคร่ืองสง่สญัญาณอ่ืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัท่ีผา่นการทดสอบ
แล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ํา อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําเหลา่นีมี้ความปลอดภยัทัง้หมด อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําปลอ่ยพลงังานคลื่นความถ่ีวิทย ุ(RF) 
ระดบัต่ํา ในชว่งคลื่นไมโครเวฟ ขณะท่ีกําลงัใช้งาน ในขณะท่ีคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่
กล้ามเนือ้) การได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีไมพ่งึประสงค์ มีงาน
วิจยัจํานวนมากเก่ียวกบัการได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอ่ืนๆ งานวิจยับางชิน้ได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ X-H1 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อ
จํากดัการได้รับรังสี IC ท่ีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่นความถ่ีวิทย ุ
(RF) IC

การกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบน
บรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมท่ีเหมาะสม
สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่
แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ีเหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการนํา
ผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้
ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและสอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีแสดงวา่ต้องกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นีแ้ยกตา่งหาก
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เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปน้ีก่อนใช้งานเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง
 Q ผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา 
และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใชใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สา้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ยหรืออุปกรณ์ Bluetoo Bluetoothth FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผล
ตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้
สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ท่ีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจําเป็นทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและ
ป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ันปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีส้อดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายและ Bluetooth ใน
ประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมดเม่ือใช้งานอปุกรณ์ FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้
งานในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอ่ืน

• ห้ามใช้อุปห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจไกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแมด้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรื ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุอสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เคร่ืองสง่
สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุึง่อาจขดั
ขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอ่ืนท่ีทํางานบนยา่น
ความถ่ี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลื่นวิทย ุด้วยเหตนีุ ้จงึต้องให้ความใสใ่จในการรักษา
ความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยท่ีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยท่ีคณุไมมี่สทิธ์ิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นัน้จะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 
เน่ืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเช่ือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยท่ีคณุมีสทิธ์ิในการเข้าถงึเทา่นัน้

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสี่ยงตอ่การถกูสกดักัน้จากบคุคลภายนอก

• กาการกระทาํต่อไปน้ีอาจถกูรกระทาํต่อไปน้ีอาจถกูลงโทษตามกฎหมาย:ลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี ้

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์

• อุปกรณอุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความ์ น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์์ เชงิพาณิชย์ ทางการศ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ กึษา และทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณไและเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายร้สาย 

นอกจากนีย้งัทํางานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบัเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและเคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต่ําแบบไมมี่ใบอนญุาต
พิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพื่อปเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนกับ้ องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏ ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังตบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี่อไปน้ี ยืนยนัวา่เคร่ืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางาน
ก่อนใช้อปุกรณ์นี ้คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีได้รับอนญุาตท่ีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม่ 
ให้หยดุการใช้งานความถ่ีท่ีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ท่ีตัง้อ่ืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิดสญัญาณ
รบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าต่ํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ FUJIFILM

• ห้ามใช้อุปกรห้ามใช้อุปกรณ์น้ีบนเคร่ืองบนิณ์น้ีบนเคร่ืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุสามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้
โดยการเลือก ปิด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth
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โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้กล้องโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ี
ไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มจุ่มน้ํา

ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ําห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง)ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บเน่ืองจากการ
ทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสั

ช้ินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออกถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไม่
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคงห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้องห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดผลเสียกบัการมอง
เหน็อยา่งถาวร
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 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนาห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิด
เพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ่ดมดิชดิในวันทีมี่แสงแดดห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ่ดมดิชดิในวันทีมี่แสงแดด
แรงแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอ้าจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียกห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัเข้าไปท่ีกล้องเม่ือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรม
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรงเม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัในเลนส์
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอ่ืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้
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การดแูลผลิตภณัฑ์

เพ่ือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนี ้

ตวักล้อง: ใช้ผ้าแห้ง นุม่ เพ่ือทําความสะอาดตวักล้องหลงัจากใช้งานแตล่ะครัง้ ห้ามใช้

แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารระเหยอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้ผลติภณัฑ์หนงับนตวักล้องเปลี่ยนสีหรือ

เสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้องถ่ายรูป ควรเช็ดออกทนัทีด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ใช้เคร่ืองเป่าลม

เพ่ือขจดัฝุ่ นออกจากหน้าจอ ระมดัระวงัเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดขว่น จากนัน้เช็ดเบาๆ ด้วย

ผ้าแห้งเนือ้นุม่ สามารถขจดัคราบท่ีหลงเหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาด

เลนส์ของ FUJIFILM โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย การป้องกนัฝุ่ นเข้าสูก่ล้อง ให้

ครอบฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เซน็เซอร์ภาพ: รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจดุหรือรอยแต้มในตําแหนง่เดียวกนัอาจแสดงวา่

มีฝุ่ นอยูใ่นเซน็เซอร์ภาพ ทําความสะอาดเซน็เซอร์โดยใช้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ทาํความสะอาด

เซน็เซอร์
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ฝุ่ นท่ีไมส่ามารถเอาออกโดยใช้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ 

สามารถเอาออกด้วยตนเองตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

O โปรดทราบวา่จะมีคา่ใช้จา่ยสําหรับการซอ่มแซมหรือเปลี่ยนเซน็เซอร์ภาพหากเสียหายระหวา่งการ
ทําความสะอาด

1 ใช้ลกูยางเป่าลม (ท่ีไมใ่ชแ่ปรง) เพ่ือขจดัฝุ่ นออกจาก

เซน็เซอร์

O ห้ามใช้แปรงหรือลกูยางเป่าลมท่ีมีหวัเป่า หากไม่
ปฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้เซน็เซอร์เสียหาย
ได้

2 ตรวจสอบวา่ขจดัฝุ่ นออกไปเรียบร้อยหรือไม ่ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ตามท่ีจําเป็น

3 ปิดฝากล้องหรือเลนส์
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อัพเดทเฟิร์มแวร์

บางฟังก์ชัน่ของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งจากท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อจดัจําหนา่ยเน่ืองจากการ

อพัเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้อมลูโดยละเอียดในแตล่ะรุ่น โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของเรา:

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

การตรวจสอบเวอร์ช่ันเฟิร์มแวร์

O กล้องจะแสดงเฉพาะรุ่นเฟิร์มแวร์หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําไว้

1 ปิดกล้องแล้วตรวจสอบวา่ได้ใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว

2 เปิดกล้องขณะท่ีกดปุ่ ม DISP/BACK เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน่ปัจจบุนัจะแสดงขึน้ ตรวจสอบ

เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์

3 ปิดกล้อง

N หากต้องการดรุู่นเฟิร์มแวร์หรืออพัเดทเฟิร์มแวร์สําหรับอปุกรณ์เสริม เชน่ เลนส์แบบเปลี่ยนได้ ชดุ
แฟลชเสริมภายนอก และตวัแปลง ให้ตอ่อปุกรณ์เสริมเข้ากบักล้องถ่ายรูป
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การแก้ไขปัญหา

โปรดดตูารางด้านลา่งเก่ียวกบัปัญหาท่ีคณุอาจประสบเม่ือใช้กล้อง หากคณุไมพ่บวิธี

การแก้ไขในนี ้โปรดตดิตอ่ผู้แทนจําหนา่ย FUJIFILM ใกล้บ้าน

พลังงานและแบตเตอร่ี

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่เปิดทาํงาน

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว 
(P 29)

• ใส่แบตเตอร่ีไม่ถกูต้อง: ใสแ่บตเตอร่ีเข้าไปใหมใ่นทิศทางท่ีถกูต้อง 
(P 32)

• ฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ีไม่ลงล็อก: ใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีให้ลง
ลอ็ก (P 32)

จอภาพไม่เปิดทาํงาน
จอภาพอาจไมเ่ปิดทํางานหากปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกครัง้อยา่งรวดเร็ว กด
ปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ค้างไว้จนกวา่จอภาพจะเปิดใช้งาน

แบตเตอร่ีหมดอย่าง
รวดเร็ว

• แบตเตอร่ีเยน็: อุน่แบตเตอร่ีด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือท่ีมีอณุหภมิูอุน่ 
และนําไปใสใ่นกล้อง อีกครัง้ทนัทีก่อนถ่ายรูป

• ขัว้แบตเตอร่ีสกปรก: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่

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

(P 116)

• มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับ
การชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม่

กล้องปิดการทาํงาน
กะทนัหนั

แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว 
(P 29)

ไม่เร่ิมชาร์จแบตเตอร่ี
ใสแ่บตเตอร่ีอีกครัง้ในทิศทางท่ีถกูต้องและตรวจสอบวา่เสียบปลัก๊เคร่ือง
ชาร์จแล้ว (P 29, 32)

การชาร์จทาํงานช้า ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูห้อง
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ไฟแสดงสถานะการ
ชาร์จกะพริบ แต่ไม่ชาร์จ
แบตเตอร่ี

• ขัว้แบตเตอร่ีสกปรก: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ (P 32)

• มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับ
การชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม ่ถ้าแบตเตอร่ียงัคงไมช่าร์จ โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จําหนา่ยของ FUJIFILM (P 256)

เมนูและจอแสดงผล

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

จอแสดงผลไม่ใช่ภาษา
ไทย

เลือก ภาษาไทย สําหรับ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > a (P 41, 
180)

การถ่ายรูป

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่มีการถ่ายรูปเม่ือกดปุ่ม
ชัตเตอร์

• การ์ดหน่วยความจาํเตม็: ใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือลบภาพ 
(P 34, 160)

• การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา 
(P 178)

• หน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํสกปรก: ทําความสะอาดหน้า

สมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่

• การ์ดหน่วยความจาํเสียหาย: เสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม ่(P 34)

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว 

(P 29)

• กล้องปิดการทาํงานโดยอัตโนมัต:ิ เปิดกล้อง (P 37)

• คุณกาํลังใช้ตวัแปลงของบริษัทอ่ืน: เลือก เปิด สําหรับ ถ่ายภาพโดย
ไม่มีเลนส์ (P 198)

• ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มเม่ือคุณพยายามบนัทกึภาพพาโนราม่า: รอ

จนกวา่ไฟแสดงสถานะดบั (P 8)
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มีรอยจุด (”สัญญาณ
รบกวน”) ปรากฏบนหน้าจอ
หรือช่องมองภาพ เม่ือกด
ปุ่มชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึง

คา่เกนเพ่ิมขึน้เพ่ือชว่ยการจดัองค์ประกอบภาพเม่ือตวัแบบมีแสงน้อย และ
รูรับแสงลดลง ซึง่อาจทําให้เกิดรอยจดุท่ีมองเหน็ได้เม่ือดตูวัอยา่งภาพใน
จอแสดงผล ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องจะไมไ่ด้รับผลกระทบ

กล้องไม่โฟกัส
ตวัแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้การลอ็กโฟกสั หรือแมนวล
โฟกสั (P 81)

ไม่สามารถตรวจหา
ใบหน้า

• ใบหน้าของตวัแบบถกูบงัด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอ่ืน: 
นําสิง่กีดขวางออก (P 117)

• ใบหน้าของตวัแบบอยู่ในเฟรมเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้: เปลี่ยนการ
วางองค์ประกอบภาพเพ่ือให้ใบหน้าของตวัแบบอยูใ่นเฟรมให้มากขึน้ 
(P 117)

• ศีรษะของตวัแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ตวัแบบวางศีรษะให้
ตรง (P 117)

• กล้องเอียง: วางกล้องในแนวระนาบ

• ใบหน้าของตวัแบบมืด: สอ่งไฟให้สวา่งขึน้

เลือกตวัแบบผิด
ตวัแบบท่ีเลือกอยูใ่กล้ศนูย์กลางของเฟรมมากกวา่ตวัแบบหลกั จดัวางองค์
ประกอบภาพใหมห่รือปิดระบบตรวจหาใบหน้า และวางกรอบการถ่ายรูป
โดยใช้การลอ็กโฟกสั (P 81)

กล้องไม่ยงิแฟลช

• แฟลชถกูปิดใช้งาน: ปรับการตัง้คา่ (P 94)

• แฟลชถกูลดลง: ยกแฟลชขึน้ (P 92)

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว 

(P 29)

• กล้องอยู่ในโหมดถ่ายคร่อมหรือถ่ายรูปต่อเน่ือง: เลือกโหมดเฟรม
เดียว (P 6)

แฟลชไม่ยงิไปยังตวัแบบ
อย่างเตม็ที่

• ตวัแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลช: จดัวางตวัแบบให้อยูใ่นชว่งแฟลช

• ช่องแฟลชถกูขวาง: จบักล้องอยา่งถกูต้อง

• ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วกว่า ความเร็วซงิค์: เลือก ความเร็วชตัเตอร์ท่ี
ช้าลง (P 58, 63, 284)



275

12

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ภาพถ่ายมัว

• เลนส์สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์

• เลนส์ถกูบงั: นําวตัถอุอกจากเลนส์ (P 45)

• s ปรากฏขึน้ระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง: ตรวจสอบ
โฟกสัก่อนถ่ายรูป (P 46)

ภาพมีรอยจุด

• ความเร็วชัตเตอร์ช้าและอุณหภมูห้ิองสูง: อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละ
ไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ

• เงื่อนไขพกิเซลแมปป้ิง: ดําเนินการพิกเซลแมปปิง้โดยใช้ 

H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > พกิเซล แมปป้ิง (P 108)

• มีการใช้งานกล้องตดิต่อกันที่อุณหภมูสูิงหรือมีคาํเตอืนอุณหภมูิ
ปรากฏขึน้: ปิดกล้องและรอให้อณุหภมิูเยน็ลง (P 37, 281)

การเล่น

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ภาพมัวเป็นรอยจุด ถ่ายรูปด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืน

การซูมการเล่นรายการไม่
สามารถใช้ได้

มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรับขนาด หรือด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืน

ไม่มีเสียงในการเล่น
ภาพยนตร์

• ระดบัเสียงของการเล่นเบาเกนิไป: ปรับระดบัเสียงของการเลน่ 

(P 183)

• ไมโครโฟนถูกบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการบนัทกึ

• ลาํโพงถกูบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการเลน่

ไม่สามารถลบภาพที่เลือก
ภาพท่ีเลือกเพ่ือลบบางภาพถกูป้องกนัไว้ ลบการป้องกนัออกโดยใช้อปุกรณ์
ท่ีใช้ดําเนินการแตแ่รก (P 164)

มีการรีเซต็การกาํหนด
หมายเลขไฟล์โดยไม่คาด

หมาย

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีเปิดในขณะท่ีกล้องเปิดทํางานอยู ่ปิดกล้องก่อน
เปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี (P 203)
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จอภาพว่างเปล่า
กล้องเช่ือมต่อไปยังโทรทศัน์แล้ว: รูปภาพจะแสดงขึน้บนโทรทศัน์แทน
จอภาพของกล้อง (P 14, 242)

โทรทศัน์ไม่มีภาพหรือ
เสียง

• เช่ือมต่อกล้องไม่ถกูต้อง: เช่ือมตอ่กล้องอยา่งถกูต้อง (P 242)

• มีการตัง้ค่าสัญญาณเข้าในโทรทศัน์เป็น “TV”: ตัง้คา่สญัญาณเข้าเป็น 
“HDMI” (P 242) 

• ระดบัเสียงในโทรทศัน์เบาเกนิไป: ใช้ระบบควบคมุบนโทรทศัน์เพ่ือปรับ
เสียง (P 242)

ทัง้จอภาพโทรทศัน์และ
จอภาพของกล้องว่างเปล่า

เลือกโหมดแสดงผลด้วยปุ่ม VIEW MODE เป็น เฉพาะ EVF + E: 
นําชอ่งมองภาพมาไว้แนบดวงตาหรือใช้ปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือเลือกโหมด
แสดงผลอ่ืน

คอมพวิเตอร์จาํกล้องไม่ได้ โปรดเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์อยา่งถกูต้อง (P 247)

ไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ 
RAW หรือ JPEG ไปยัง
คอมพวิเตอร์

ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ายภาพ (สําหรับ Windows เทา่นัน้ 

P 247)
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ส่งไร้สาย

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

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ปัญหาการเช่ือมต่อหรือ
การอัพโหลดภาพไปยัง
สมาร์ทโฟน

• สมาร์ทโฟนอยู่ไกลเกนิไป: ย้ายอปุกรณ์ให้ใกล้มากขึน้ (P 244)

• อุปกรณ์ใกล้เคียงก่อให้เกดิสัญญาณรบกวนทางวทิยุ: ย้ายกล้อง
ถ่ายรูปและสมาร์ทโฟนให้หา่งจากเตาไมโครเวฟหรือโทรศพัท์ไร้สาย 
(P 244)

ไม่สามารถอัพโหลด
ภาพได้

• สามารถโฟนเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน: สามารถโฟนและกล้องถ่ายรูป
สามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้เพียงหนึง่เคร่ืองในเวลาเดียวกนั หยดุการเช่ือม
ตอ่แล้วลองใหมอี่กครัง้ (P 244)

• มีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองในบริเวณใกล้เคียง: ลองเช่ือมตอ่ใหมอี่กครัง้ 
การมีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองอาจทําให้เช่ือมตอ่ได้ยาก (P 244)

• ภาพถกูสร้างขึน้บนอุปกรณ์อ่ืน: กล้องอาจอพัโหลดภาพท่ีสร้างด้วย
อปุกรณ์อ่ืนไมไ่ด้

• ภาพนัน้เป็นภาพยนตร์: แม้วา่คณุจะสามารถเลือกภาพยนตร์ท่ีจะ
อพัโหลดเม่ือดภูาพตา่งๆ ท่ีบนัทกึไว้ในการหนว่ยความจําของกล้องจาก
สมาร์ทโฟน การอพัโหลดจะใช้เวลาสกัพกั ภาพยนตร์ท่ีจะใช้สําหรับ
แสดงผลบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ควรถกูบนัทกึท่ีขนาดเฟรมไมเ่กิน 

1280 × 720 (HD) หรือเลก็กวา่ สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัการดภูาพบนกล้อง 
โปรดเย่ียมชม:

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

สมาร์ทโฟนจะไม่แสดง
รูปภาพ

เลือก เปิด สําหรับ ตัง้ค่าทั่วไป > ย่อขนาดภาพ H การเลือก ปิด จะเพ่ิม
เวลาอพัโหลดสําหรับภาพท่ีใหญ่กวา่ นอกจากนี ้โทรศพัท์บางเคร่ืองอาจไม่

แสดงภาพท่ีใหญ่กวา่ขนาดปัจจบุนั (P 210)
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เบด็เตล็ด

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่ตอบสนอง

• กล้องทาํงานผิดปกตช่ัิวคราว: นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไป
ใหม ่(P 32)

• แบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็
แล้ว (P 29)

• กล้องเช่ือมต่อไปยัง LAN ไร้สายแล้ว: หยดุการเช่ือมตอ่

• ล็อกการควบคุม: กดค้างปุ่ ม MENU/OK เพ่ือปลดลอ็กการควบคมุ

กล้องไม่ทาํงานตามที่คาดไว้
นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(P 32) ถ้าปัญหายงัคงอยู ่
โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

ไม่มีเสียง ปรับระดบัเสียง (P 182)

การกดปุ่ม Q จะไม่แสดงเมนู
ด่วน

ล็อก TTL ทาํงานอยู่: จบการทํางาน ลอ็ก TTL (P 135)
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ข้อความเตอืนและจอแสดงผล

คําเตือนตอ่ไปนีจ้ะปรากฏในจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

i (แดง) แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว

j (กะพริบเป็นสีแดง) แบตเตอร่ีหมด ชาร์จแบตเตอร่ี หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว

s (ปรากฏเป็นสีแดง
พร้อมกบักรอบโฟกสัสีแดง)

กล้องไมส่ามารถโฟกสั ใช้การลอ็กโฟกสัเพ่ือโฟกสัตวัแบบอ่ืนท่ีอยูใ่นระยะ
หา่งเดียวกนั จากนัน้วางองค์ประกอบภาพใหม ่

รูรับแสงหรือความเร็วชตัเตอร์
ปรากฏเป็นสแีดง

ตวัแบบสวา่งมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปิดรับแสงได้สวา่งหรือมืด
มากไป ใช้แฟลชเพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งเม่ือถ่ายรูปตวัแบบท่ีมีแสงน้อย

โฟกัสผิดพลาด

กล้องทํางานผิดปกติ ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้ ถ้าข้อความยงัคงอยู ่
โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

เลนส์ทาํงานผิดพลาด

ปิดกล้องและเปิดใหม่
อีกครัง้

ไม่มีการ์ด
สามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ได้เฉพาะเม่ือใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว ให้ใสก่าร์ด
หนว่ยความจํา

การ์ดยังไม่พร้อมใช้งาน

• ไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํหรือมีการฟอร์แมทการ์ด
หน่วยความจาํในคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ย

ความจําโดยใช้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: ทําความ
สะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา้ ให้ฟ

อร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

เกดิปัญหากับเลนส์
ปิดกล้อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพืน้ผิวท่ียดึ จากนัน้ใสเ่ลนส์แล้วเปิด
กล้อง ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM
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คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

การ์ดผิดพลาด

• ไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํสาํหรับใช้ในกล้อง: 
ฟอร์แมทการ์ด

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํหรือการ์ด
หน่วยความจาํเสียหาย: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ 
ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้
เปลี่ยนการ์ด

• การ์ดหน่วยความจาํใช้ร่วมกันไม่ได้: ใช้การ์ดท่ีใช้ร่วมกนัได้

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

การ์ดถกูป้องกัน การ์ดหนว่ยความจําถกูลอ็ก ปลดลอ็กการ์ด

ไม่พร้อมทาํงาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําไมถ่กูต้อง ใช้กล้องเพ่ือฟอร์แมทการ์ด

b การ์ดเตม็
การ์ดหนว่ยความจําเตม็และไมส่ามารถบนัทกึรูปภาพได้ ลบภาพ หรือเสียบ
การ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่งมากกวา่

บนัทกึผิดพลาด

• ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจาํหรือข้อผิดพลาดในการเช่ือม
ต่อ: เสียบการ์ดเข้าไปใหมห่รือปิดกล้องและเปิดอีกครัง้ ถ้าข้อความยงัคงอยู ่
โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

• เหลือหน่วยความจาํไม่เพยีงพอสาํหรับบนัทกึภาพเพิ่มเตมิ: ลบภาพ 
หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่งมากกวา่

• การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

เลขภาพเตม็

กล้องมีจํานวนภาพเตม็ (จํานวนภาพในปัจจบุนัคือ 999-9999) ใส่
การ์ดหนว่ยความจําท่ีฟอร์แมทแล้ว และเลือก ตัง้ค่า สําหรับ 
D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > ลาํดบัภาพ ถ่ายรูปเพ่ือรีเซต็การกําหนดหมายเลข

ภาพเป็น 100-0001 แล้วเลือก ต่อ สําหรับ ลาํดบัภาพ
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ข้อความเตือนและจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

อ่านไม่ได้

• ไฟล์เสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง: ไมส่ามารถดไูฟล์ได้

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: ทําความ
สะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา้ ให้ฟ
อร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

ป้องกันภาพ
มีการพยายามลบหรือหมนุภาพท่ีมีการป้องกนั ลบการป้องกนัและลอง
ดําเนินการอีกครัง้

ตดัส่วนภาพไม่ได้ ภาพเสียหายหรือไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้อง

ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
คําสัง่การพิมพ์สามารถมีภาพได้ไมเ่กิน 999 ภาพ คดัลอกภาพอ่ืนๆ ท่ีคณุ
ต้องการพิมพ์ไปยงัการ์ดหนว่ยความจําอ่ืนแล้วสร้างคําสัง่การพิมพ์ท่ีสอง

หมุนภาพไม่ได้ ภาพท่ีเลือกไมส่ามารถหมนุได้

F หมุนภาพไม่ได้ ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์

ตัง้ค่า DPOF ไมส่ามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF

F ตัง้ค่า DPOF ไมส่ามารถพิมพ์ภาพยนตร์โดยใช้ DPOF

F ดาํเนินการไม่ได้ ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงกบัภาพยนตร์ท่ีเลือก

m ดาํเนินการไม่ได้ ไมส่ามารถใช้การแก้ตาแดงกบัภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืน

ไม่ตรงกัน: โหมด 
4K และจอภายนอก
เปล่ียนโหมดภาพยนตร์

โหมดมฟูว่ีท่ีเลือกด้วยกล้องจะไมส่ามารถใช้ร่วมกบัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่กบั

กล้องผา่น HDMI ได้ ลองเลือกโหมดมฟูว่ีอ่ืน (P 137)

p (เหลือง)
ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง อาจมีรอยจดุเพ่ิมขึน้ในภาพท่ีถ่ายขณะมีคํา

แจ้งเตือนแสดงขึน้

p (แดง)
ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง ขณะท่ีคําเตือนนีป้รากฏขึน้ การบนัทกึ
ภาพยนตร์อาจใช้ไมไ่ด้ อาจมีรอยจดุเพ่ิมขึน้ และประสทิธิภาพท่ีรวมถงึอตัรา
เฟรมขัน้สงูและคณุภาพจอแสดงผลอาจลดลง
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ความจุของการ์ดหน่วยความจาํ

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงเวลาในการบนัทกึหรือจํานวนภาพท่ีสามารถใช้ได้เม่ือถ่ายรูปขนาด

ตา่งๆ ตวัเลขทัง้หมดเป็นตวัเลขโดยประมาณ ขนาดไฟล์อาจแตกตา่งกนัไปตามฉากท่ี

บนัทกึ ทําให้มีตวัแปรสําหรับจํานวนไฟล์ท่ีสามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรือระยะ

เวลาท่ีเหลืออาจไมล่ดลงในอตัราท่ีสม่ําเสมอ

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) 310 640

ภาพ
ยน

ตร์
ภาพ

ยน
ตร์

  1, 2
1, 2

VV21602160 3 3 9 นาที 20 นาที

WW10801080 4 4 9 นาที 20 นาที

qq720720 5 5 19 นาที 39 นาที

1  ใช้การ์ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสงูกวา่
2 ถือวา่เป็นอตัราบติเร่ิมต้น
3 ภาพยนตร์แตล่ะตอนมีความยาวได้ไมเ่กิน 15 นาที หรือ 30 นาที หากถ่ายโดยใช้พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป
4 ภาพยนตร์แตล่ะตอนมีความยาวได้ไมเ่กิน 20 นาที หรือ 30 นาที หากถ่ายโดยใช้พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

5 ภาพยนตร์แตล่ะตอนมีความยาวได้ไมเ่กิน 30 นาที

O แม้การบนัทกึภาพยนตร์จะดําเนินการตอ่โดยไมถ่กูขดัจงัหวะเม่ือขนาดของไฟล์ถงึ 4 GB แล้ว แต่

ภาพยนตร์ท่ีถ่ายตอ่ไปจะถกูบนัทกึลงในไฟล์แยกซึง่ต้องรับชมแยกตา่งหาก
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ข้อมูลจาํเพาะ

ระบบ
รุ่น FUJIFILM X-H1

หมายเลขผลิตภณัฑ์ FF170002

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 สองชอ่ง (รองรับ UHS-II)

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, ไมบี่บอดั
หรือบีบอดัโดยใช้ขัน้ตอนวิธีท่ีสญูเสียน้อยท่ีสดุ ต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน); 
รองรับ RAW+JPEG

• ภาพยนตร์: H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)

• เสียง (บนัทกึเสียง): เสียงสเตอริโอ (WAV)

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: 2160 × 9600 (แนวตัง้) / 9600 × 1440 (แนวนอน)
P พาโนรามา: 2160 × 6400 (แนวตัง้) / 6400 × 1440 (แนวนอน)

เมาท์เลนส์ เมาท์ FUJIFILM X

ความไวแสง • ภาพน่ิง: ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบกบั ISO 200–12800 โดยเพ่ิม
ครัง้ละ 1⁄3 EV; ออโต้; ความไวเอาต์พตุขยายเทียบกบั ISO 100, 125, 160, 
25600 หรือ 51200

• ภาพยนตร์: ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบกบั ISO 200–12800 โดยเพ่ิม
ครัง้ละ 1⁄3 EV; ออโต้; ความไวเอาต์พตุขยายเทียบกบั ISO 25600

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

เฉลี่ยหนกักลางภาพ

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
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ระบบ

ความเร็วชัตเตอร์ โหมด Pโหมด P โหมด Aโหมด A โหมด S และ Mโหมด S และ M การเปิดชัตเตอร์ค้างการเปิดชัตเตอร์ค้าง

ชัตเตอร์กลไกชัตเตอร์กลไก
4 วินาที ถงึ 
1⁄8000 วินาที

30 วินาที ถงึ 
1⁄8000 วินาที

15 นาที ถงึ 
1⁄8000 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

ม่านชัตเตอร์E-FRONTม่านชัตเตอร์E-FRONT 4 วินาที ถงึ 
1⁄8000 วินาที

30 วินาที ถงึ 
1⁄8000 วินาที

15 นาที ถงึ 
1⁄8000 วินาที

สงูสดุ 60 นาที
อเิล็ก+ม่านE-FRONTอเิล็ก+ม่านE-FRONT

กลไก + อเิล็กทรอนิกส์กลไก + อเิล็กทรอนิกส์
4 วินาที ถงึ 

1⁄32000 วินาที
30 วินาที ถงึ 
1⁄32000 วินาที

15 นาที ถงึ 
1⁄32000 วินาที

สงูสดุ 60 นาทีม่านE-FRONT+ม่านE-FRONT+
กลไก+อเิล็กกลไก+อเิล็ก

ต่อเน่ือง อัตราเฟรมอัตราเฟรม เฟรมต่อการถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุดเฟรมต่อการถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด

CHCH

14 fps14 fps 14 สงูสดุประมาณ 40

11 fps11 fps 11 สงูสดุประมาณ 49

8.0 fps8.0 fps 8.0 สงูสดุประมาณ 51
CMCM −− 6.0 สงูสดุประมาณ 52

CLCL

5.0 fps5.0 fps 5.0 สงูสดุประมาณ 54
4.0 fps4.0 fps 4.0 สงูสดุประมาณ 56
3.0 fps3.0 fps 3.0 สงูสดุประมาณ 59

O โปรดทราบวา่สามารถใช้ 14fps เฉพาะกบัชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ และ 11fps เฉพาะกบัชตัเตอร์

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือพาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป

อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามสภาพการถ่ายรูปและจํานวนของรูปภาพท่ีบนัทกึ นอกจากนี ้อตัรา
การบนัทกึภาพและจํานวนของภาพตอ่ภาพตอ่เน่ืองอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัประเภทการ์ด
หนว่ยความจําท่ีใช้

โฟกัส • โหมด: AF เด่ียว หรือตอ่เน่ือง; แมนวลโฟกสักบัวงแหวนปรับโฟกสั

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

• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอจัฉริยะ (ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL/

AF ตรวจหาระยะ) พร้อมไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั
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ระบบ

สมดุลย์สีขาว ปรับเอง 1, ปรับเอง 2, ปรับเอง 3, การเลือกอณุหภมิูสี ออโต้ แสงแดด ในร่ม ฟลู
ออเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลอูอเรสเซนต์สีอุน่ ฟลอูอเรสเซนต์สีเยน็ แสงจากหลอด
ไส้ ใต้นํา้

การตัง้เวลา ปิด, 2 วินาที, 10 วินาที

โหมดแฟลช • โหมด: โหมด TTL (แฟลชอตัโนมตัิ, มาตรฐาน, ซงิค์ความเร็วต่ํา), ตัง้คา่เอง, 
COMMANDER, OFF

• ซงิค์ โหมด: มา่นชตัเตอร์ท่ี 1, มา่นชตัเตอร์ท่ี 2, ซงิค์ความเร็วสงูออโต้

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

ฐานเสียบแฟลช 
(Hot shoe)

อปุกรณ์เสริมฐานพร้อมเช่ือมตอ่ TTL; รองรับความเร็วซงิค์เทา่กบั ½50 วิ 

เช่ือมต่อซงิค์ เช่ือมตอ่ X; รองรับความเร็วซงิค์เทา่กบั ½50 วิ 

ขัว้ซงิค์ จดัมาให้

ช่องมองภาพ 0.5 นิว้ ชอ่งมองภาพสี OLED 3690k จดุ พร้อมปรับไดออปเตอร์ (–4 ถงึ 
+2 ม.–1) การขยาย 0.75 เทา่ ด้วยเลนส์ 50 มม. (เทียบเทา่รูปแบบ 35 มม.) ท่ี
ระยะอนนัต์ และตัง้คา่ไดออปเตอร์เป็น –1.0 ม.–1 มมุเฉียงของทิวทศัน์ประมาณ 
38.0° (มมุเฉลี่ยของทิวทศัน์โดยประมาณ 30.0°) จดุสายตาประมาณ 23 มม.

จอภาพ LCD • จอภาพด้านหลัง: 3.0 นิว้/7.6 ซม. จอภาพ LCD ระบบสมัผสั 1.04 ล้านจดุสี 

พร้อมเอียงจอภาพได้ 3 ทิศทาง

• จอภาพตดิไหล่: 1.28 นิว้/3.25 ซม. จอภาพ LCD หนว่ยความจํา 
128 × 128 จดุ

ภาพยนตร์ 
(พร้อมเสียงสเตอริโอ)

• ขนาดภาพยนตร์: V 16 : 9, V 17 : 9, W 16 : 9, W 17 : 9, q 16 : 9

• อัตราเฟรม: 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P

• อัตราบติ: 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps

ขัว้อนิพุต/เอาต์พุต
ช่องต่อไมโครโฟน แจ็คมินิสเตอริโอ ⌀3.5 มม.

อนิพุต/เอาต์พุต

ดจิติอล

USB3.0/USB2.0 ความเร็วสงู, ชอ่งตอ่ไมโคร USB (Micro-B)

HDMI เอาต์พุต ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI (ชนิด D)

ช่องต่อรีโมตกดชัตเตอร์ มินิแจ๊ค 3-pole ⌀2.5 มม.
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การจ่ายพลังงาน/อ่ืนๆ
การจ่ายพลังงาน แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้ (จดัมาให้พร้อมกบักล้อง)

อายุการใช้งาน
แบตเตอร่ี

• ภาพถ่าย: จํานวนภาพถ่ายจะแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกไว้สําหรับ 
ประสิทธิภาพ:

ใช้แบตเตอร่ีกล้องอย่างเดยีวใช้แบตเตอร่ีกล้องอย่างเดยีว
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ LCDLCD EVFEVF

บสูต์ ประมาณ 220 ประมาณ 180
ปกติ ประมาณ 310 ประมาณ 300

ใช้เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1ใช้เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ LCDLCD EVFEVF

บสูต์ ประมาณ 650 ประมาณ 530
ปกติ ประมาณ 900 ประมาณ 870

• ภาพยนตร์: ความยาวของฟตุเทจท่ีสามารถบนัทกึได้จะแตกตา่งกนัไปตาม
โหมดมฟูว่ี:

โหมดโหมด เวลาการบนัทกึปกติเวลาการบนัทกึปกติ

เวลาการบนัทกึต่อเวลาการบนัทกึต่อ

เน่ืองเน่ือง
V ประมาณ 35 นาที ประมาณ 45 นาที
W ประมาณ 45 นาที ประมาณ 75 นาที

ภาพยนตร์ความเร็วสูง ประมาณ 40 นาที −
จํานวนเฟรมท่ีสามารถถ่ายได้โดยประมาณในโหมด P ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี:้ 

• ประเภทแบตเตอร่ี: NP-W126S

• เลนส์: XF 35 mm f/1.4 R

• แฟลชเสริม: ปิดใช้
CIPA วดัโดยใช้แบตเตอร่ีท่ีให้มากบักล้องถ่ายรูปและการ์ดหนว่ยความจํา SD

หมายเหตุ: อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีจะแตกตา่งกนัไปตามระดบัประจขุอง
แบตเตอร่ี และจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา

ขนาดกล้อง 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

139.8 มม. × 97.3 มม. × 85.5 มม. (39.5 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา วดัท่ี
สว่นท่ีบางท่ีสดุ)

นํา้หนักกล้อง ประมาณ 623 กรัม ไมร่วมแบตเตอร่ี อปุกรณ์เสริม และการ์ดหนว่ยความจํา

นํา้หนักในการ
ถ่ายรูป

ประมาณ 673 กรัม รวมแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจํา

สภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน

• อุณหภมู:ิ –10 °C ถงึ +40 °C

• ความชืน้: 10% ถงึ 80% (ไมมี่การควบแนน่)



287

12

ข้อมลูจําเพาะ

เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย
LAN ไร้สาย
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏบิตักิาร 
(ความถี่กลาง)

• ประเทศญ่ีปุ่น, ประเทศจนี: 2412 MHz–2472 MHz (13 ชอ่งสญัญาณ)

• ประเทศอ่ืนๆ: 2412 MHz–2462 MHz (11 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

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
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เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 *
การจ่ายพลังงาน • แบตเตอร่ี: แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ: อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS

• เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 120 นาที (เม่ือชาร์จแบตเตอร่ีสองก้อนพร้อมกนั)

อุณหภมูใินการทาํงาน –10 °C ถงึ +40 °C (0 °C ถงึ 40 °C เม่ือกําลงัชาร์จแบตเตอร่ี)

ขนาด 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

141.2 มม. × 56.6 มม. × 65.8 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา

นํา้หนัก ประมาณ 300 กรัม ไมร่วมแบตเตอร่ี

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS *
พกัิดอนิพุต 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

พกัิดเอาต์พุต 9.0 V DC, 2.0 A

อุณหภมูใินการทาํงาน 0 °C ถงึ +40 °C

ขนาด 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

43.3 มม. × 31.3 มม. × 101 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา

นํา้หนัก ประมาณ 170 กรัม (ไมมี่สายท่ีเช่ือมตอ่)

* เวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 จะให้มากบัชดุ VPB-XH1 เทา่นัน้

N นํา้หนกัและขนาดแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาคท่ีจําหนา่ย ป้าย, เมน ูและการแสดง
ผลอ่ืนๆ อาจแตกตา่งจากท่ีแสดงในกล้องจริง

O ข้อมลูจําเพาะและประสทิธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ FUJIFILM ไมมี่สว่น

รับผิดตอ่ข้อผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีในคูมื่อนี ้ลกัษณะภายนอกของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งไปจากท่ี
อธิบายในคูมื่อเลม่นี ้
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