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อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีรวมมากบักล้องของคณุ:

• แบตเตอร่ี NP-W126S ท่ีชาร์จซํา้ได้

• ฝาครอบตวักล้อง (ตดิมาให้กบักล้อง)
• สาย USB

• อะแดปเตอร์หฟัูง
• สายคล้องคอ
• คูมื่อพืน้ฐาน (คูมื่อเลม่นี)้

N • หากคณุซือ้ชดุเลนส์ ให้ตรวจสอบวา่รวมเลนส์ด้วย

• อะแดปเตอร์หฟัูงท่ีให้มาจะแปลงขัว้ตอ่ USB ประเภท C เป็นแจ็คหฟัูงขนาด ⌀3.5 มม.

เก่ียวกับคู่มือผู้ใช้

คูมื่อนีใ้ห้คําแนะนําในการเตรียมกล้องสําหรับการใช้งานและการใช้

งานกล้องขัน้พืน้ฐาน คําแนะนําการใช้งานโดยละเอียดจะมีอยูใ่น 

คู่มือผูใ้ช ้ท่ีสามารถดไูด้บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

สว่นตา่งๆ ของกล้องมีดงัตอ่ไปนี ้

A  ปุ่ ม t (บนัทึกภาพยนตร์)

B  ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)

C  ปุ่ ม ISO

D  แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหลงั

E  แป้นหมนุเลือกโหมด

F  ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)

G  ไมโครโฟน

H  แป้นหมนุ Fn (ฟังก์ชัน่)

I  กา้น N (ยกแฟลช)

J  ฝาปิดขัว้ต่อ

K  ห่วงสายคลอ้ง

L  ฝาปิดขัว้ต่อ

M  ลําโพง

N  หนา้สมัผสัสญัญาณเลนส์

O  ปุ่ มถอดเปลีย่นเลนส์

P  ไฟช่วยหาออโตโ้ฟกสั

ไฟตัง้เวลา

แสงทีส่อดคลอ้ง

Q  แป้นหมนุเลือกคําสัง่ดา้นหนา้

R  สวิตช์ ON/OFF

S  ปุ่ มชตัเตอร์

T  แฟลช

U  ฝาครอบตวักลอ้ง

V  ช่องต่อไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ (⌀3.5 มม.)

W  ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

X  ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

Y  ปุ่ ม I (Drive)

ปุ่ ม b (ลบ) (โหมดเล่น)

Z  ปุ่ ม a (เล่น)

a  ควบคมุการปรบัไดออปเตอร์

b  ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)

c  ปุ่ ม Fn

d  ปุ่ ม AEL (ล็อกการรบัแสง)

e  ปุ่ ม AFON

f  ห่วงสายคลอ้ง

g  ไฟแสดงสถานะ

แสงทีส่อดคลอ้ง

h  ไมโ้ฟกสั (กา้นโฟกสั)

i  สลกัฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี

j  ฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี

k  ฝาครอบสายสญัญาณสําหรบั DC coupler

l  ปุ่ ม DISP (แสดง)/BACK

m  ปุ่ ม MENU/OK

n  ช่องยึดขาตัง้

o  จอภาพ LCD แบบปรบัหมนุได้

หนา้จอสมัผสั

p  ตรวจพบสญัญาณดวงตา

q  ช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา

r  ช่องใส่แบตเตอร่ี

s  สลกัแบตเตอร่ี

t  แผ่นหมายเลขเคร่ือง

O V  การใช้รีโมตกดชตัเตอร์ RR-100 ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริมจําเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ของผู้ผลติราย
อ่ืนในการแปลงชอ่งตอ่ ⌀2.5 มม. แบบสามพินเป็นชอ่งตอ่ ⌀3.5 มม. แบบสามพิน

t  ห้ามแกะแผน่หมายเลขเคร่ือง ซึง่มี CMIIT ID, หมายเลขเคร่ือง และข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ
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จอแสดงผลของกล้อง

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการถ่ายภาพ

O เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์
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จอแสดงผลของกล้อง

A  อตัราการตดัภาพ

B  เช็คโฟกสั

C  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์

D  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง

E  เปิด/ปิด Bluetooth

F  สถานะการส่งภาพ

G  โหมดมูฟวี่

H  การบนัทึกความเร็วสูงแบบ Full HD

I  เวลาทีส่ามารถทําการบนัทึกได/้

เวลาการบนัทึกทีผ่่านไป

J  วนัทีแ่ละเวลา

K  จํานวนภาพทีถ่่ายได ้1

L  ขนาดภาพ

M  รูปแบบไฟล์

N  คณุภาพของภาพ

O  คําเตือนอณุหภูมิ

P  โหมดหนา้จอสมัผสั

Q  สมดลุย์สีขาว

R  ล็อค AWB

S  จําลองฟิล์ม

T  การบนัทึก F-Log

U  ช่วงไดนามิก

V  เนน้ช่วงไดนามิก

W  ควบคมุภาพเคลือ่นไหว

X  สญัลกัษณ์เสียงและแฟลช

Y  เสน้ขอบฟ้าเสมือน

Z  โหมดบูสต์

a  ฮิสโตแกรม

b  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2

c  การจ่ายพลงังาน

d  ระดบัแบตเตอร่ี

e  ความไวแสง

f  การชดเชยการรบัแสง

g  เฟรมโฟกสั

h  รูรบัแสง

i  ไทม์โคด้

j  ความเร็วชตัเตอร์

k  ล็อก TTL

l  ล็อก AE

m  การวดัแสง

n  โหมดถ่ายภาพ

o  โหมดโฟกสั 2

p  สญัลกัษณ์โฟกสั 2

q  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2

r  ล็อก AF

s  ตัง้ค่าหวัเสียบไมค์

t  ระดบัการบนัทึก 2

u  สญัลกัษณ์ AF+MF 2

v  ชนิดชตัเตอร์
w  โหมดต่อเนือ่ง
x  สญัลกัษณ์การรบัแสง
y  สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย
z  ไมโครโฟน
0  รีโมตกดชตัเตอร์
1  โหมดแฟลช (TTL)
2  โหมดIS 2

3  ชดเชยแฟลช

1 แสดง “9999” หากมีพืน้ท่ีมากกวา่ 9999 เฟรม
2 จะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)
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จอภาพ LCD
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จอแสดงผลของกล้อง

A  อตัราการตดัภาพ

B  ชดเชยแฟลช

C  เช็คโฟกสั

D  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์

E  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง

F  เปิด/ปิด Bluetooth

G  สถานะการส่งภาพ

H  โหมดมูฟวี่

I  การบนัทึกความเร็วสูงแบบ Full HD

J  เฟรมโฟกสั

K  เวลาทีส่ามารถทําการบนัทึกได/้

เวลาการบนัทึกทีผ่่านไป

L  จํานวนภาพทีถ่่ายได ้1

M  ขนาดภาพ

N  รูปแบบไฟล์

O  คณุภาพของภาพ

P  วนัทีแ่ละเวลา

Q  โหมดหนา้จอสมัผสั

R  ล็อค AWB

S  สมดลุย์สีขาว

T  จําลองฟิล์ม

U  การบนัทึก F-Log

V  ช่วงไดนามิก

W  เนน้ช่วงไดนามิก

X  ควบคมุภาพเคลือ่นไหว

Y  โหมดบูสต์

Z  คําเตือนอณุหภูมิ

a  สญัลกัษณ์เสียงและแฟลช

b  การจ่ายพลงังาน

c  ระดบัแบตเตอร่ี

d  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2

e  ความไวแสง

f  ฮิสโตแกรม

g  การชดเชยการรบัแสง

h  รูรบัแสง

i  ไทม์โคด้

j  ความเร็วชตัเตอร์

k  ล็อก TTL

l  ล็อก AE

m  การวดัแสง

n  โหมดถ่ายภาพ

o  โหมดโฟกสั 2

p  สญัลกัษณ์โฟกสั 2

q  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2

r  ล็อก AF

s  ตัง้ค่าหวัเสียบไมค์

t  สญัลกัษณ์ AF+MF 2

u  ชนิดชตัเตอร์

v  ระดบัการบนัทึก 2

w  โหมดต่อเนือ่ง
x  สญัลกัษณ์การรบัแสง
y  สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย
z  ไมโครโฟน
0  รีโมตกดชตัเตอร์
1  โหมดแฟลช (TTL)
2  โหมดIS 2

1 แสดง “9999” หากมีพืน้ท่ีมากกวา่ 9999 เฟรม

2 จะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)
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ขัน้แรก

ทําตามขัน้ตอนด้านลา่งให้เสร็จสมบรูณ์เพ่ือเตรียมกล้องให้พร้อมใช้งาน

การต่อสายคล้องคอ

ตอ่สายคล้องเข้าในหว่งสายคล้องสองหว่งตามท่ีแสดงด้านลา่ง

 การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount

ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้านหลงัจากเลนส์

 วางเลนส์บนท่ียดึ ให้เคร่ืองหมายบนเลนส์และกล้องตรงกนั 
(A) จากนัน้ให้หมนุเลนส์จนกวา่คลกิเข้าท่ี (B)

การถอดเลนส์

การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนัน้กดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้ (A) 
วหมนุเลนส์ตามท่ีแสดง (B)

O เพ่ือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์
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ขัน้แรก

การใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ

ใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

1 เล่ือนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ีตามที่แสดง
แล้วเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี

2 ใส่แบตเตอร่ี
ใช้แบตเตอร่ีโดยกดสลกัแบตเตอร่ีไว้ด้านหนึง่ ใสห่น้า

สมัผสัของแบตเตอร่ีก่อนในทิศทางท่ีแสดงด้วยลกูศร

3 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
N การ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริม

ท่ีกล้องใช้เพ่ือจดัเก็บรูปภาพเรียกวา่ “การ์ดหนว่ย
ความจํา”

4 ปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ีและเล่ือนสลักปิดช่องใส่แบตเตอร่ี
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 การถอดแบตเตอร่ี

ก่อนท่ีจะถอดแบตเตอร่ีหรือการ์ดหนว่ยความจํา โปรด ปิดกลอ้ง และเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

ในการนําแบตเตอร่ีออก ให้กดสลกัของแบตเตอร่ีไปทางด้านข้าง 
และเลื่อนแบตเตอร่ีออกจากกล้องดงัท่ีแสดง

O แบตเตอร่ีอาจร้อนเม่ือใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูสงู ให้ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถอด
แบตเตอร่ี

  การถอดการ์ดหน่วยความจาํ

ในการนําการ์ดหนว่ยความจําออก ให้กดเข้าและคอ่ยๆ ปลอ่ยออก 
การ์ดจะสามารถนําออกได้ด้วยมือ

O • กดตรงกลางของการ์ดตอนท่ีนําการ์ดออก
• เม่ือถอดการ์ดหนว่ยความจํา ชอ่งเสียบการ์ดอาจปลอ่ยการ์ดออกมาอยา่งรวดเร็ว ใช้นิว้มือจบัและ
คอ่ยๆ นําการ์ดออก
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ขัน้แรก

การชาร์จแบตเตอร่ี

• สามารถชาร์จกล้องผา่น USB ได้ การชาร์จ

 USB สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบ

ปฏิบตักิารท่ีได้รับการรับรองจากผู้ผลติและ

อินเตอร์เฟส USB

เปิดคอมพิวเตอร์ท้ิงไว้
ระหว่างการชาร์จ

O • แบตเตอร่ีจะไมช่าร์จขณะท่ีกล้องเปิดอยู่
• แบตเตอร่ีใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมงในการชาร์จด้วยอินพตุของการชาร์จ 5 V/500 mA

• ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีดงัตอ่ไปนี:้

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสิน้

กระพริบ การชาร์จเกิดข้อผิดพลาด

• ในการชาร์จแบตเตอร่ีจากเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลบัในท่ีพกัอาศยั ให้ใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 

BC-W126S (จําหนา่ยแยกตา่งหาก)

การตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ี

ระดบัแบตเตอร่ีจะแสดงดงันี:้

สัญลักษณ์สัญลักษณ์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

e แบตเตอร่ีมีการใช้งานบางสว่น

f แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 80%

g แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 60%

h แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 40%

i แบตเตอร่ีเตม็ประมาณ 20%

i 
(แดง)

แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จโดยเร็วท่ีสดุ

j 
(กะพริบเป็นสีแดง)

แบตเตอร่ีหมด ปิดกล้องและชาร์จแบตเตอร่ีใหม่
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ขัน้แรก

การตัง้ค่าพืน้ฐาน

เม่ือคณุเปิดกล้องเป็นครัง้แรก คณุสามารถเลือกภาษาและตัง้คา่นาฬิกาของกล้องได้

1 เปิดกล้อง
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2 เลือกภาษา
เลือกท่ีภาษาและกด MENU/OK

3 ทาํตามคาํแนะนําบนหน้าจอเพื่อให้กระบวนการตัง้ค่าเสร็จสมบรูณ์
จอแสดงผลการถ่ายภาพจะปรากฏในจอภาพเม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

N ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่และข้อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเม่ือเปิดกล้อง

การข้ามขัน้ตอนปัจจุบนั

กด DISP/BACK เพ่ือข้ามขัน้ตอนปัจจบุนั ข้อความการยืนยนัจะ
แสดงขึน้ ให้เลือก ไม่ใช่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําซํา้ขัน้ตอนท่ีคณุได้
ข้ามไว้เม่ือเปิดกล้องในครัง้ถดัไป

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote
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การถ่ายรูปพืน้ฐานและการเล่น

ขัน้ตอนพืน้ฐานสําหรับการถ่ายภาพและดภูาพจะอธิบายไว้ด้านลา่ง

การถ่ายรูป

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี AUTO เพ่ือดจูอแสดงผล

การถ่ายภาพ Y

2 กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือตัง้คา่โฟกสัและการรับแสง

สญัลกัษณ์
โฟกสั

เฟรมโฟกสั

• ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ จะสง่เสียงเตือนสองครัง้และพืน้ท่ีโฟกสัและสญัลกัษณ์

โฟกสัจะสวา่งเป็นสีเขียว

• ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกสัจะเปลี่ยนเป็นสีแดง s จะปรากฏ และ

สญัลกัษณ์โฟกสัจะกะพริบเป็นสีขาว

3 คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอร์จนสดุเพ่ือถ่ายรูป
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การถ่ายรูปพืน้ฐานและการเลน่

การดภูาพ

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a

100-0001

กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพ่ือเลื่อนดภูาพแบบย้อนลําดบัท่ีบนัทกึ กดไปทางขวาเพ่ือ

เลื่อนดภูาพตามลําดบัท่ีบนัทกึ กดไม้โฟกสัค้างไว้เพ่ือเลื่อนไปยงัภาพท่ีต้องการอยา่งรวดเร็ว

N คณุยงัสามารถเลื่อนดภูาพได้โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าหรือใช้การเลื่อนนิว้

การลบรูปภาพ

ใช้ปุ่ ม b (ลบ) เพ่ือลบรูปภาพ

O ภาพท่ีลบแล้วจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะดําเนินการตอ่

1 สําหรับภาพท่ีแสดงแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม b แล้วเลือก ทลีะภาพ

2 เลือกภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือลบ

• ภาพจะถกูลบเม่ือกดปุ่ ม MENU/OK; ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏขึน้ โปรดระวงัอยา่ลบ

ภาพท่ีคณุต้องการเก็บไว้โดยไมต่ัง้ใจ

• สามารถลบภาพเพ่ิมเตมิได้โดยใช้ปุ่ ม MENU/OK แสดงภาพท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK 

เพ่ือลบภาพทีละภาพ
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การบนัทกึภาพยนตร์และการเล่น

ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พ่ือบนัทกึและดภูาพยนตร์

การบนัทกึภาพยนตร์

1 กด t เพ่ือเร่ิมต้นการบนัทกึ

• ไฟแสดงสถานะการบนัทกึ (V) จะแสดงขึน้ขณะ

กําลงัดําเนินการบนัทกึ

• หน้าจอแสดงเวลาการบนัทกึท่ีผา่นไป

2 กด t อีกครัง้เพ่ือสิน้สดุการบนัทกึ

การบนัทกึจะสิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือภาพยนตร์มีความยาวถงึ 29 นาที 59 วินาทีหรือเม่ือ

การ์ดหนว่ยความจําเตม็

O ใช้การ์ดหนว่ยความจําท่ีมีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึน้ไปเม่ือบนัทกึภาพยนตร์

N หากคณุต้องการปรับการตัง้คา่แยก เชน่ โหมดการรับแสงและโหมดโฟกสั ให้หมนุแป้นหมนุเลือก
โหมดไปท่ี F (ภาพยนตร์) แล้วใช้ปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมและหยดุการบนัทกึ
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การบนัทกึภาพยนตร์และการเลน่

การดภูาพยนตร์

ในการเลน่แบบเตม็เฟรม ภาพยนตร์จะถกูระบดุ้วยไอคอน 

W กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ลงเพ่ือเร่ิมเลน่ภาพยนตร์

การทํางานตอ่ไปนี ้สามารถทําได้ขณะท่ีภาพยนตร์ปรากฏ

ไม้โฟกัส ไม้โฟกัส 

(ก้านโฟกัส)(ก้านโฟกัส)
การเล่นแบบเตม็เฟรมการเล่นแบบเตม็เฟรม

อยู่ระหว่างการเล่น อยู่ระหว่างการเล่น 

((xx))

หยุดการเล่นช่ัวคราวแล้วหยุดการเล่นช่ัวคราวแล้ว

 ( (yy))

ขึน้ — สิน้สดุการเลน่

ลง เร่ิมการเลน่ หยดุการเลน่ชัว่คราว เร่ิมการเลน่/เลน่ตอ่

ซ้าย/ขวา ดภูาพอ่ืนๆ ปรับความเร็ว
ไปข้างหน้า/

ย้อนกลบัภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่งท่ีเลน่ 29m59s
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การใช้เมนู
ในการแสดงเมน ูให้กด MENU/OK

เมนู

เมนตูา่งๆ จะแสดงขึน้ระหวา่งการถ่ายภาพน่ิง การบนัทกึภาพยนตร์ และการเลน่

การถ่ายรูปการถ่ายรูป

RAW

FX

การถ่ายภาพน่ิง: หมนุแป้นหมนุ
เลือกโหมดไปทีตํ่าแหน่งอืน่ทีไ่ม่ใช่ 

F (ภาพยนตร์)

HD

4K
HD

F-Log

การบนัทึกภาพยนตร์: หมนุ
แป้นหมนุเลือกโหมดไปที ่

F (ภาพยนตร์)

การเล่นการเล่น

RAW

ระหว่างการเล่น
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การเลือกแทบ็เมนู

การนําทางเมน:ู

1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนู

RAW

FX

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพ่ือไฮไลท์แทบ็

สําหรับเมนปัูจจบุนั RAW

FX

แท็บ

3 กดไม้โฟกสัขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์แทบ็ ท่ีมีรายการท่ีต้องการ

4 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพ่ือวางเคอร์เซอร์ในเมนู
N ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นเมนตูา่งๆ และใช้แป้นหมนุเลือกคํา

สัง่ด้านหลงัเพ่ือไฮไลท์รายการเมนู
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การใช้เมนู

เมนูถ่ายรูป (การถ่ายภาพน่ิง)

N รายการท่ีมีทัง้ไอคอน x และ F กํากบัไว้จะสามารถใช้ได้ทัง้ในเมนกูารถ่ายภาพน่ิงและการถ่าย
ภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหลา่นีใ้นเมนใูดเมนหูนึง่จะมีผลกบัรายการในเมนท่ีูเหลือด้วย

ตัง้ค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตัง้คา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็

 H (ตัง้ค่าคุณภาพภาพ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ขนาดภาพขนาดภาพ เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพสําหรับภาพใหม่

คุณภาพของภาพคุณภาพของภาพ ปรับการตัง้คา่การบีบอดั JPEG หรือเปิดหรือปิดใช้งานการบนัทกึ RAW

การบนัทกึ RAWการบนัทกึ RAW เลือกตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพ RAW

จาํลองฟิล์มจาํลองฟิล์ม เลือกกลุม่สีและชว่งโทนสี

สีโมโนโครมสีโมโนโครม เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพถ่ายท่ีถ่ายโดยใช้ จาํลองฟิล์ม > 
a ACROS และ b MONOCHROME

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สีเอฟเฟคส์ภาพเมด็สี เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

เอฟเฟกต์โครมสีเอฟเฟกต์โครมสี เพ่ิมชว่งของโทนสีท่ีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีท่ีมีความอ่ิมตวัคอ่นข้างสงู 
เชน่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว

สีโครม FX ฟ้าสีโครม FX ฟ้า เพ่ิมชว่งของโทนสีท่ีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีฟ้า

สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว จบัคูส่มดลุย์สีขาวกบัแหลง่กําเนิดแสง ไมว่า่จะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือแสงประดษิฐ์

ช่วงไดนามกิช่วงไดนามกิ เลือกชว่งไดนามิกสําหรับภาพ

การจดัลาํดบัช่วง Dการจดัลาํดบัช่วง D ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพ่ือให้ได้ภาพท่ีดเูป็น
ธรรมชาตเิม่ือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โทนภาพโทนภาพ เม่ืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ปรับลกัษณะท่ีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด
 โดยทําให้เข้มขึน้หรือออ่นลง

สีสี ปรับความหนาแนน่ของสี

ความคมชัดความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

ลดสัญญาณรบกวน ISO ลดสัญญาณรบกวน ISO 
สูงสูง

ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

ความชัดความชัด เพ่ิมความละเอียดโดยให้กระทบกบัโทนสีในโทนสวา่งและโทนมืดน้อย
ท่ีสดุ

NRฉายแสงนานNRฉายแสงนาน ลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

LENS MOD. OPTIMI.LENS MOD. OPTIMI. ลดการสญูเสียความละเอียดเลก็น้อยท่ีเกิดจากการเลีย้วเบนท่ีรูรับแสง
เลก็

ขอบเขตสีขอบเขตสี เลือกชว่งสีท่ีใช้งานได้สําหรับการผลติสี

พกิเซล แมปป้ิงพกิเซล แมปป้ิง ใช้ตวัเลือกนีห้ากคณุสงัเกตเหน็จดุสวา่งในภาพของคณุ

แก้/บนัทกึตัง้ค่าเองแก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง บนัทกึการตัง้คา่เมนถู่ายรูปท่ีกําหนดเอง

xxFF ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์ ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์ ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีเช่ือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม 
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER
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การใช้เมนู

ตัง้ค่า AF/MF

การแสดงตัง้คา่ AF/MF ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ G (ตัง้ค่า 

AF/MF)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โฟกัสแบบพืน้ที่โฟกัสแบบพืน้ที่ เลือกพืน้ท่ีโฟกสั

โหมดโฟกัสโหมดโฟกัส เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส เลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสั

การตัง้ค่าแบบกาํหนดเองการตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง
 AF-C AF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัสําหรับใช้เม่ือเลือก ต่อเน่ือง ไว้สําหรับ
โหมดโฟกสั

โหมดสโตร์ AF โดยปรับโหมดสโตร์ AF โดยปรับ

ทศิทางทศิทาง
เลือกวา่จะบนัทกึโหมดโฟกสัและพืน้ท่ีโฟกสัท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวตัง้
แยกตา่งหากจากคา่ท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวนอนหรือไม่

แสดงจุด AF แสดงจุด AF yzyz เลือกวา่จะให้เฟรมโฟกสัแตล่ะเฟรมแสดงเม่ือเลือก พืน้ที่ หรือ ไวด์/
ตดิตาม สําหรับ ออโต้โฟกัส หรือไม่

จาํนวนจุดโฟกัสจาํนวนจุดโฟกัส เลือกจํานวนจดุโฟกสัท่ีใช้ได้สําหรับการเลือกจดุโฟกสั

PRE-AFPRE-AF เลือกวา่กล้องจะปรับโฟกสัตอ่หรือไมแ่ม้เม่ือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึง
หนึง่

xxFF แสงหา AF แสงหา AF เลือกวา่ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสัหรือไม่

ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตาตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เลือกวา่กล้องจะให้ความสําคญักบัใบหน้าบคุคลก่อนวตัถพืุน้หลงัหรือไม่
เม่ือตัง้คา่โฟกสัและการรับแสง

AF+MFAF+MF เลือกวา่สามารถเปิดใช้การปรับแมนวลโฟกสัได้ด้วยการหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัในระหวา่งการลอ็กโฟกสัหรือไม่

ระบบช่วย MFระบบช่วย MF เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

เชค็โฟกัสเชค็โฟกัส เลือกวา่จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัหิรือไมเ่ม่ือ

หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั
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รวม AE แบบจุด & รวม AE แบบจุด & 
โฟกัสพ.ท.โฟกัสพ.ท.

เลือกวา่จะวดัแสงเฉพาะจดุท่ีเฟรมโฟกสัปัจจบุนัหรือไม่

xxFF ตัง้ AF ทนัที ตัง้ AF ทนัที เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัเม่ือกดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนดคณุสมบตั ิเชน่ ลอ็ก AF 
ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF สเกลระยะชัดลึก สเกลระยะชัดลึก เลือกระยะชดัลกึ

การถ่าย/โฟกัสการถ่าย/โฟกัส เลือกวา่จะถ่ายภาพโดยกดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเม่ือกล้องไมไ่ด้อยูใ่นโฟกสั
ได้หรือไม่

xxFF ตวัจาํกัดช่วง AF ตวัจาํกัดช่วง AF จํากดัชว่งของระยะโฟกสัท่ีใช้ได้เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการโฟกสั

xxFF โหมดหน้าจอสัมผัส โหมดหน้าจอสัมผัส เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั
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ตัง้ค่าการถ่ายภาพ

การแสดงการตัง้คา่การถ่ายภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็

 A (ตัง้ค่าการถ่ายภาพ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพ จบัคูก่ารตัง้คา่กบัฉาก

การตัง้ค่าฟิลเตอร์การตัง้ค่าฟิลเตอร์ ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์

โหมดช่องมองภาพแบบโหมดช่องมองภาพแบบ

สปอร์ตสปอร์ต
ถ่ายรูปโดยใช้การตดัภาพท่ีกึง่กลางของจอแสดงผล

เกบ็ภาพล่วงหน้า เกบ็ภาพล่วงหน้า ssJJ เลือกวา่จะถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุโดยใช้ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่
เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ตัง้เวลาถ่ายตัง้เวลาถ่าย เลือกหนว่งเวลาการปลอ่ยชตัเตอร์

ตัง้ค่าบนัทกึ SELF-TIMERตัง้ค่าบนัทกึ SELF-TIMER เลือกวา่จะรีเซต็การตัง้คา่ตัง้เวลาถ่ายในแตล่ะครัง้ท่ีใช้ตวัตัง้เวลาหรือเม่ือ
ปิดกล้อง

ไฟแสดงการตัง้เวลาด้วยไฟแสดงการตัง้เวลาด้วย

ตนเองตนเอง
เลือกวา่ไฟระบบตัง้เวลาถ่ายจะสวา่งระหวา่งการตัง้เวลาถ่ายด้วยตนเอง
หรือไม่

ถ่ายตามช่วงเวลาถ่ายตามช่วงเวลา กําหนดคา่กล้องให้ถ่ายเป็นจํานวนภาพท่ีเลือกไว้โดยอตัโนมตัใินชว่งเวลา
ท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า

ควบคุมการรับแสงในการควบคุมการรับแสงในการ
ถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

เลือกวา่จะปรับคา่แสงโดยอตัโนมตัริะหวา่งการถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่ง
หรือไมเ่พ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากระหวา่งการถ่าย
ภาพ

ตัง้ค่าถ่ายคร่อม AEตัง้ค่าถ่ายคร่อม AE ปรับการตัง้คา่การถ่ายคร่อมการรับแสง

ตัง้ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์มตัง้ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม เลือกการจําลองฟิล์มสามชนิดท่ีใช้สําหรับการถ่ายคร่อมการจําลองฟิล์ม

การตัง้ค่าโฟกัส BKTการตัง้ค่าโฟกัส BKT ปรับการตัง้คา่สําหรับการถ่ายคร่อมโฟกสั

วัดแสงวัดแสง เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

ชนิดชัตเตอร์ชนิดชัตเตอร์ เลือกประเภทชตัเตอร์

การลดความส่ันไหวการลดความส่ันไหว เลือกวา่จะลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอหรือไมเ่ม่ือถ่ายภาพภาย

ใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แสงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั
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โหมดISโหมดIS เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนหรือไม่

ความไวแสงความไวแสง ปรับความไวแสงของกล้อง

xxFF การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ

ตัง้ค่าแฟลช

การแสดงการตัง้คา่แฟลช ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็

 F (ตัง้ค่าแฟลช)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลชการตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช ปรับการตัง้คา่ เชน่ โหมดควบคมุแฟลช, ระดบัแฟลช และกําลงัแฟลช

ลบตาแดงลบตาแดง เลือกวา่จะลบเอฟเฟกต์ตาแดงท่ีเกิดจากแฟลชหรือไม่

โหมดล็อก TTLโหมดล็อก TTL เลือกโหมดลอ็ก TTL

การตัง้ค่าไฟแอลอีดีการตัง้ค่าไฟแอลอีดี เลือกวา่จะใช้ไฟวิดีโอ LED ของชดุแฟลช (หากมี) เป็นประกายตาหรือไฟ
ชว่ยหาออโต้โฟกสั เม่ือถ่ายภาพหรือไม่

การตัง้ค่า COMMANDERการตัง้ค่า COMMANDER เลือกกลุม่เม่ือใช้ชดุแฟลชของกล้องเป็นตวัสัง่งานสําหรับระบบควบคมุ
แฟลชไร้สายระยะไกลแบบออปตคิอล Fujifilm

การตัง้ค่าช่องการตัง้ค่าช่อง เลือกชอ่งสญัญาณท่ีใช้สําหรับสื่อสารระหวา่งตวัสัง่งานและชดุแฟลช

ระยะไกล
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ตัง้ค่ามูฟว่ี

การแสดงการตัง้คา่ภาพยนตร์ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็

 B (ตัง้ค่ามูฟว่ี)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดมูฟว่ีโหมดมูฟว่ี ปรับการตัง้คา่การบนัทกึภาพยนตร์

รูปแบบไฟล์รูปแบบไฟล์ เลือกรูปแบบภาพยนตร์

บนัทกึภาพความเร็วสูงบนัทกึภาพความเร็วสูง
ฟูล HDฟูล HD

ปรับการตัง้คา่สําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ความเร็วสงูแบบ Full HD

FF โหมดกันภาพส่ัน โหมดกันภาพส่ัน เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนหรือไม่

FF เสริมโหมดกันภาพส่ัน เสริมโหมดกันภาพส่ัน เลือกระดบัการกนัภาพสัน่สะเทือน

ตัง้ค่าออดโิอตัง้ค่าออดโิอ ปรับการตัง้คา่เก่ียวกบัเสียงสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ไมค์/รีโมทไมค์/รีโมท ระบวุา่อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์คือ
อปุกรณ์เสียงหรือรีโมตกดชตัเตอร์
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เมนูถ่ายรูป (ภาพยนตร์)

N รายการท่ีมีทัง้ไอคอน x และ F กํากบัไว้จะสามารถใช้ได้ทัง้ในเมนกูารถ่ายภาพน่ิงและการถ่าย
ภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหลา่นีใ้นเมนใูดเมนหูนึง่จะมีผลกบัรายการในเมนท่ีูเหลือด้วย

ตัง้ค่ามูฟว่ี

การแสดงตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่าย

ภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ B (ตัง้ค่ามูฟว่ี)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดถ่ายภาพโหมดถ่ายภาพ เลือกโหมดการรับแสงจาก P, S, A และ M

โหมดมูฟว่ีโหมดมูฟว่ี ปรับการตัง้คา่การบนัทกึภาพยนตร์

รูปแบบไฟล์รูปแบบไฟล์ เลือกรูปแบบภาพยนตร์

บนัทกึภาพความเร็วสูงบนัทกึภาพความเร็วสูง
ฟูล HDฟูล HD

ปรับการตัง้คา่สําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ความเร็วสงูแบบ Full HD

ครอปมูฟว่ีกาํลังขยายคงที่ครอปมูฟว่ีกาํลังขยายคงที่
  CC

เลือกวา่จะลอ็กอตัราสว่นการตดัภาพไว้ท่ี 1.29:1 หรือไม่

การบนัทกึ F-Logการบนัทกึ F-Log เลือกวา่จะเปิดใช้การบนัทกึ F-Log หรือไม่

เอาท์พุทมูฟว่ี 4Kเอาท์พุทมูฟว่ี 4K เลือกวิธีบนัทกึฟตุเทจ 4K และจะเอาต์พตุผา่น HDMI หรือไม่

เอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HDเอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HD เลือกวิธีบนัทกึฟตุเทจ Full HD และจะเอาต์พตุผา่น HDMI หรือไม่

แสดงข้อมูลที่เอาท์พุทแสดงข้อมูลที่เอาท์พุท

 HDMI HDMI
เลือกวา่จะให้อปุกรณ์ HDMI แสดงข้อมลูในจอแสดงผลของกล้องหรือไม่

คุณภาพสแตนด์บาย 4K คุณภาพสแตนด์บาย 4K 
HDMI HDMI 

เลือกวา่จะเปลี่ยนเอาต์พตุท่ีเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI จาก 4K เป็น Full 
HD ระหวา่งท่ีสแตนด์บายหรือไม่

ควบคุมการบนัทกึ HDMIควบคุมการบนัทกึ HDMI เลือกวา่จะให้กล้องสง่สญัญาณเร่ิมและหยดุภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ 
HDMI เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมและหยดุการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

FF วัดแสง วัดแสง เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF โหมดกันภาพส่ัน โหมดกันภาพส่ัน เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนหรือไม่

FF เสริมโหมดกันภาพส่ัน เสริมโหมดกันภาพส่ัน เลือกระดบัการกนัภาพสัน่สะเทือน

FF ความไวแสง ความไวแสง ปรับความไวแสงของกล้อง

การตัง้ค่าการวัดแสงการตัง้ค่าการวัดแสง

 ZEBRA ZEBRA
เลือกวา่โทนสวา่งท่ีอาจได้รับแสงมากเกินไปจะแสดงเป็นลายของม้าลาย
ในการแสดงผลโหมดภาพยนตร์หรือไม่

ระดบัการวัดแสงด้วยระดบัการวัดแสงด้วย
 ZEBRA ZEBRA

เลือกความสวา่งเร่ิมต้นสําหรับการแสดงลายม้าลาย

การควบคุมมูฟว่ี การควบคุมมูฟว่ี oLoL สามารถปรับการตัง้คา่ได้โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่และการควบคมุหน้า
จอสมัผสั

แสงที่สอดคล้องแสงที่สอดคล้อง เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF) ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึ
ภาพยนตร์และเลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง

xxFF การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ
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ตัง้ค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตัง้คา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็

 H (ตัง้ค่าคุณภาพภาพ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF จาํลองฟิล์ม จาํลองฟิล์ม เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิล์มสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

FF สีโมโนโครม สีโมโนโครม เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพยนตร์ท่ีบนัทกึโดยใช้ จาํลองฟิล์ม > 
a ACROS และ b MONOCHROME

FF สมดุลย์สีขาว สมดุลย์สีขาว จบัคูส่มดลุย์สีขาวกบัแหลง่กําเนิดแสง ไมว่า่จะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือแสงประดษิฐ์

FF ช่วงไดนามกิ ช่วงไดนามกิ เลือกชว่งไดนามิกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

FF ลักษณะการให้สี ลักษณะการให้สี เม่ืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ปรับลกัษณะท่ีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด
 โดยทําให้เข้มขึน้หรือออ่นลง

FF สี สี ปรับความหนาแนน่ของสี

FF ความคมชัด ความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

FF ลดสัญญาณรบกวน  ลดสัญญาณรบกวน 
ISO สูงISO สูง

ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

NR ระหว่างเฟรม NR ระหว่างเฟรม VV เลือกวา่จะลดสญัญาณรบกวนในการรวมเฟรมหรือไม่

FF แก้ขอบภาพมืด แก้ขอบภาพมืด เลือกวา่จะลดขอบมืดเม่ือถ่ายภาพยนตร์หรือไม่

xxFF ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์ ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์ ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีเช่ือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม 

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER
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การใช้เมนู

ตัง้ค่า AF/MF

การแสดงตัง้คา่ AF/MF ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็

 G (ตัง้ค่า AF/MF)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF โฟกัสแบบพืน้ที่ โฟกัสแบบพืน้ที่ เลือกพืน้ท่ีโฟกสั

FF โหมดโฟกัส โหมดโฟกัส เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสั

FF ออโต้โฟกัส ออโต้โฟกัส เลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสั

FF การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง  การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง 
AF-CAF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัเม่ือบนัทกึภาพยนตร์โดยเลือก ต่อเน่ือง ไว้
สําหรับโหมดโฟกสั

xxFF แสงหา AF แสงหา AF เลือกวา่ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสัหรือไม่

FF ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/

ตาตา
เลือกวา่กล้องจะให้ความสําคญักบัใบหน้าบคุคลก่อนวตัถพืุน้หลงัหรือไม่
เม่ือตัง้คา่โฟกสัและการรับแสง

FF ระบบช่วย MF ระบบช่วย MF เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

FF เชค็โฟกัส เชค็โฟกัส เลือกวา่จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัหิรือไมเ่ม่ือ
หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF ตัง้ AF ทนัที ตัง้ AF ทนัที เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัเม่ือกดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนดคณุสมบตั ิเชน่ ลอ็ก AF 
ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF สเกลระยะชัดลึก สเกลระยะชัดลึก เลือกระยะชดัลกึ

xxFF ตวัจาํกัดช่วง AF ตวัจาํกัดช่วง AF จํากดัชว่งของระยะโฟกสัท่ีใช้ได้เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการโฟกสั

xxFF โหมดหน้าจอสัมผัส โหมดหน้าจอสัมผัส เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั

ล็อคการตรวจสอบโฟกัสล็อคการตรวจสอบโฟกัส เลือกวา่จะใช้การซมูโฟกสัหรือไมเ่ม่ือเร่ิมต้นการบนัทกึภาพยนตร์
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ตัง้ค่าออดโิอ

การแสดงตัง้คา่เสียง ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็

 P (ตัง้ค่าออดโิอ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การปรับระดบัไมค์ภายในการปรับระดบัไมค์ภายใน ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนในตวั

การปรับระดบัไมค์การปรับระดบัไมค์
ภายนอกภายนอก

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนภายนอก

ตัง้ค่าช่องต่อไมค์ตัง้ค่าช่องต่อไมค์ ระบปุระเภทของอปุกรณ์เสียงท่ีเช่ือมตอ่กบัชอ่งตอ่แจ็คไมโครโฟน/รีโมต
กดชตัเตอร์

ตวัจาํกัดระดบัไมค์ตวัจาํกัดระดบัไมค์ ลดภาพผิดเพีย้นท่ีเกิดจากการอินพตุเกินขีดจํากดัของวงจรเสียงของ
ไมโครโฟน

ฟิลเตอร์ลมฟิลเตอร์ลม เลือกวา่จะเปิดการลดเสียงรบกวนจากลมระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
หรือไม่

ฟิลเตอร์โลว์คัทฟิลเตอร์โลว์คัท เลือกวา่จะลดสญัญาณรบกวนความถ่ีต่ําระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
หรือไม่

ความดงัของหฟัูงความดงัของหฟัูง ปรับระดบัเสียงของหฟัูง

ไมค์/รีโมทไมค์/รีโมท ระบวุา่อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์คือ

อปุกรณ์เสียงหรือรีโมตกดชตัเตอร์
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การใช้เมนู

ตัง้ค่าไทม์โค้ด

การแสดงตัง้คา่ไทม์โค้ด ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็

 Q (ตัง้ค่าไทม์โค้ด)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงผลไทม์โค้ดแสดงผลไทม์โค้ด เลือกวา่จะแสดงไทม์โค้ดระหวา่งการบนัทกึและการเลน่ภาพยนตร์หรือไม่

ตัง้ค่าเวลาเร่ิมตัง้ค่าเวลาเร่ิม เลือกเวลาเร่ิมต้นของไทม์โค้ด

ตัง้ค่าการนับตัง้ค่าการนับ เลือกวา่จะให้เวลาเดนิตอ่เน่ืองหรือจะเดนิเฉพาะขณะท่ีบนัทกึภาพยนตร์

ดรอปเฟรมดรอปเฟรม เลือกวา่จะเปิดใช้การลดเฟรมหรือไม่

เอาท์พุทไทม์โค้ด HDMIเอาท์พุทไทม์โค้ด HDMI เลือกวา่จะเอาต์พตุไทม์โค้ดไปยงัอปุกรณ์ HDMI หรือไม่
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เมนูเล่น

เมนเูลน่จะแสดงขึน้เม่ือคณุกด MENU/OK ในโหมดการเลน่

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

แปลง RAWไฟล์แปลง RAWไฟล์ คดัลอกภาพ RAW เป็นรูปแบบอ่ืน

ลบภาพลบภาพ ลบภาพแตล่ะภาพ ภาพท่ีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทัง้หมด

ตดัส่วนภาพตดัส่วนภาพ สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

ปรับขนาดปรับขนาด สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

ป้องกันการลบป้องกันการลบ ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ

หมุนภาพหมุนภาพ เลือกวา่จะหมนุภาพเพ่ือแสดงในระหวา่งการเลน่หรือไม่

ลบตาแดงลบตาแดง เลือกวา่จะลบตาแดงจากภาพบคุคลหรือไม่

ตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึ เลือกวา่จะเพ่ิมเสียงบนัทกึลงในภาพหรือไม่

การประเมนิการประเมนิ ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

คาํส่ังการถ่ายโอนภาพคาํส่ังการถ่ายโอนภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

xxFF การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ

สไลด์โชว์สไลด์โชว์ ดภูาพในสไลด์โชว์อตัโนมตัิ

ช่วยค้นหาสมุดภาพช่วยค้นหาสมุดภาพ สร้างสมดุภาพจากรูปท่ีคณุชอบ

จดัเกบ็ PC ออโต้จดัเกบ็ PC ออโต้ อพัโหลดภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้การเช่ือมตอ่ไร้สาย

ส่ังพมิพ์ (DPOF)ส่ังพมิพ์ (DPOF) สร้าง “คําสัง่พิมพ์” แบบดจิิตอลสําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ DPOF

พมิพ์ภาพ instaxพมิพ์ภาพ instax พิมพ์ภาพด้วยเคร่ืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

อัตราส่วนภาพอัตราส่วนภาพ เลือกอตัราสว่นภาพท่ีแสดงบนโทรทศัน์
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การใช้เมนู

เมนูตัง้ค่า

ตัง้ค่าผู้ใช้งาน

การเข้าถงึการตัง้คา่กล้องเบือ้งต้น ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก

 ตัง้ค่าผู้ใช้งาน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ฟอร์แมทฟอร์แมท ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

วันที่/เวลาวันที่/เวลา ตัง้นาฬิกาของกล้อง

เวลาต่างเวลาต่าง สลบัระหวา่งโซนเวลาท่ีบ้านของคณุและโซนเวลาในตําแหนง่ปัจจบุนัของ
คณุ

QQ  aa เลือกภาษา

xx ตัง้ค่าเมนูของฉัน ตัง้ค่าเมนูของฉัน แก้ไขรายการท่ีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซึง่เป็นตวัเลือกเมนภูาพถ่าย
ท่ีใช้บอ่ยแบบกําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

FF ตัง้ค่าเมนูของฉัน ตัง้ค่าเมนูของฉัน แก้ไขรายการท่ีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซึง่เป็นเมนตูวัเลือกท่ีใช้บอ่ย
แบบกําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง

เสียง&แฟลชเสียง&แฟลช เลือกวา่จะปิดใช้งานลําโพง, แฟลช, ไฟชว่ยหา และไฟตัง้เวลาหรือไมใ่น
สถานการณ์ท่ีไมเ่หมาะกบัการใช้งานเสียงและไฟของกล้อง

รีเซต็รีเซต็ รีเซต็ตวัเลือกการถ่ายภาพหรือเมนตูัง้คา่เพ่ือใช้เป็นคา่เร่ิมต้น

บงัคับบงัคับ ดสูําเนาอิเลก็ทรอนิกส์ของหมายเลขรุ่นของผลติภณัฑ์และใบรับรองอ่ืนๆ
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ตัง้ค่าเสียง

การเข้าถงึการตัง้คา่เสียง ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าเสียง

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ระดบัเสียงเตอืน AFระดบัเสียงเตอืน AF เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัขึน้เม่ือกล้องโฟกสั

ระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลาระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลา เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัขึน้เม่ือการตัง้เวลาถ่ายทํางาน

ระดบัเสียงระดบัเสียง ปรับระดบัเสียงเม่ือใช้งานการควบคมุกล้อง

เสียงชัตเตอร์เสียงชัตเตอร์ ปรับระดบัเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

เลือกเสียงเลือกเสียง เลือกเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

ปรับเสียงปรับเสียง ปรับระดบัเสียงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์

ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น

การเข้าถงึการตัง้คา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก

 ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าโหมดการมองภาพตัง้ค่าโหมดการมองภาพ ปรับการตัง้คา่สําหรับสญัญาณตา, EVF (ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์) 
หรือโหมดมมุมองจอภาพ LCD

ความสว่าง EVFความสว่าง EVF ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

สี EVFสี EVF ปรับระดบัสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

การปรับสี EVFการปรับสี EVF ปรับสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

ความสว่าง LCDความสว่าง LCD ปรับความสวา่งจอภาพ

สี LCDสี LCD ปรับระดบัสีจอภาพ

การปรับสี LCDการปรับสี LCD ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

แสดงภาพแสดงภาพ เลือกระยะเวลาท่ีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงภาพแบบหมุนแสดงภาพแบบหมุน
อัตโนมัติอัตโนมัติ

เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพ (EVF) และจอภาพ LCD หมนุตรงกบั
แนวของกล้องหรือไม่

ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวตรวจแสง/สมดุลย์สีขาว

โหมดแมนนวลโหมดแมนนวล
เลือกวา่จะเปิดใช้ดตูวัอยา่งการรับแสงและ/หรือสมดลุย์สีขาวหรือไม่

ดไูลฟ์ทั่วไปดไูลฟ์ทั่วไป เลือกวา่จะมองเหน็เอฟเฟกต์ของการตัง้คา่ในจอภาพหรือไม่

ตวัช่วยการมอง F-logตวัช่วยการมอง F-log เลือกวา่จะแสดงตวัอยา่งโทนสีท่ีแก้ไข (เทียบเทา่ BT.709) หรือไมเ่ม่ือ
ทําการบนัทกึหรือดภูาพยนตร์ F-Log

ตารางกรอบตารางกรอบ เลือกตารางเฟรมภาพสําหรับโหมดถ่ายภาพ

หมุนภาพที่แสดงหมุนภาพที่แสดง เลือกวา่จะหมนุภาพ “สงู” (แนวตัง้) โดยอตัโนมตัริะหวา่งการเลน่หรือไม่

หน่วยของระยะโฟกัสหน่วยของระยะโฟกัส เลือกหนว่ยท่ีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

หน่วยรูรับแสงเลนส์หน่วยรูรับแสงเลนส์

ภาพยนตร์ภาพยนตร์
เลือกวา่จะให้กล้องแสดงรูรับแสงเป็นตวัเลข T-number หรือตวัเลข f/-
number เม่ือตดิตัง้เลนส์สําหรับถ่ายภาพยนตร์ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

แสดงค่าที่ตัง้ไว้แสดงค่าที่ตัง้ไว้ เลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่โหมดตวัระบุขนาดใหญ่

(EVF)(EVF)
เลือกวา่จะแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพ (EVF) หรือไม่

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่โหมดตวัระบุขนาดใหญ่

(LCD)(LCD)
เลือกวา่จะแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD หรือไม่

ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ เลือกสญัลกัษณ์ท่ีจะแสดงเม่ือเลือก เปิด ไว้สําหรับ 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

ข้อมูลการปรับความต่างข้อมูลการปรับความต่าง
แสงแสง

ปรับการแสดงคอนทราสต์หน้าจอ

xx พืน้หลังเมนู Q พืน้หลังเมนู Q เลือกพืน้หลงัสําหรับเมนดูว่นสําหรับใช้เม่ือถ่ายภาพ

FF พืน้หลังเมนู Q พืน้หลังเมนู Q เลือกพืน้หลงัสําหรับเมนดูว่นสําหรับใช้เม่ือถ่ายภาพยนตร์
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ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล

การเข้าถงึตวัเลือกการควบคมุ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก

 ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าตวัปรับโฟกัสตัง้ค่าตวัปรับโฟกัส เลือกฟังก์ชนัท่ีใช้งานด้วยไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

xx แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน เลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่นระหวา่งการถ่ายภาพน่ิง

FF แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน เลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่นเม่ือถ่ายภาพยนตร์

ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) เลือกบทบาทท่ีทํางานด้วยปุ่ มฟังก์ชนั

AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์ เลือกวา่กล้องโฟกสัหรือไมเ่ม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์ เลือกวา่จะลอ็กการรับแสง (ลอ็ก AE) หรือไมเ่ม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึง
หนึง่

ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ เลือกวา่จะสามารถกดชตัเตอร์เม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์ได้หรือไม่

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ดถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบ
ไว้ในกล้อง

วงแหวนโฟกัสวงแหวนโฟกัส เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ิมระยะโฟกสั

การทาํงานของแหวนปรับการทาํงานของแหวนปรับ
โฟกัสโฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องจะปรับโฟกสัตามการขยบัวงแหวนโฟกสั

AE/AF LOCKAE/AF LOCK เลือกหน้าท่ีของปุ่ มท่ีได้กําหนดเป็นการรับแสงและ/หรือลอ็กโฟกสัไว้

โหมดล็อค AWBโหมดล็อค AWB เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชัน่โดยกําหนดให้เป็นลอ็คสมดลุย์สีขาว
อตัโนมตัิ (AWB)

ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัสตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส เลือกวา่จะเปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสัในจอภาพ LCD หรือไม่
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จดัการใช้พลังงาน

การเข้าถงึการจดัการใช้พลงังาน ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก

 จดัการใช้พลังงาน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ปิดเองตัง้ปิดเอง เลือกวา่จะปิดกล้องโดยอตัโนมตัเิม่ือไมมี่การดําเนินการใดๆ หรือไม่

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ปรับการตัง้คา่การใช้พลงังาน

การตัง้ค่าบสูต์การตัง้ค่าบสูต์ ปรับการทํางานของจอภาพ EVF และ LCD เม่ือเลือก บสูต์ สําหรับ
 ประสิทธิภาพ

เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า

การเข้าถงึการตัง้คา่จดัการไฟล์ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก

 เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ลาํดบัภาพลาํดบัภาพ เลือกวา่จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เม่ือใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือไม่

บนัทกึภาพต้นฉบบับนัทกึภาพต้นฉบบั เลือกวา่จะบนัทกึสําเนาท่ีไมไ่ด้ประมวลผลของภาพท่ีถ่ายโดยใช้การลบ
ตาแดงหรือไม่

แก้ไขช่ือไฟล์แก้ไขช่ือไฟล์ เปลี่ยนคํานําหน้าช่ือไฟล์

เลือกโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

ข้อมูลลิขสิทธ์ิข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลือกวา่จะเพ่ิมข้อมลูลขิสทิธ์ิ ในรูปแบบของแทก็ Exif ไปยงัภาพใหมท่ี่
ถ่ายหรือไม่
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ตัง้การเช่ือมต่อ

การเข้าถงึการตัง้คา่เช่ือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก

 ตัง้การเช่ือมต่อ

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตัง้ค่า Bluetoothการตัง้ค่า Bluetooth ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

จดัเกบ็ PC ออโต้จดัเกบ็ PC ออโต้ ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instaxตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ท่ี
เป็นอปุกรณ์เสริม

โหมดการเช่ือมต่อโหมดการเช่ือมต่อ ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์ภายนอก

การตัง้ค่าแหล่งจ่ายไฟ USBการตัง้ค่าแหล่งจ่ายไฟ USB เลือกวา่จะจา่ยไฟให้กบักล้องหรือไมเ่ม่ือเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์อ่ืนผา่นสาย USB

ตัง้ค่าทั่วไปตัง้ค่าทั่วไป ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ข้อมูลข้อมูล ดท่ีูอยู ่MAC และ Bluetooth ของกล้อง

รีเซต็การตัง้ค่าไวเลสรีเซต็การตัง้ค่าไวเลส เรียกคืนการตัง้คา่ไร้สายไปเป็นคา่เร่ิมต้น
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เพื่อความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือพืน้ฐาน ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ี
ไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊จาก

เตา้รบัไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้อง
ตอ่ไปเม่ือเกิดควนัไฟ มีกลิน่ผิดปกต ิหรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย

 Fujifilm ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเช่ือมต่ออย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเช่ือมต่อ อยา่ใช้กล้องหรือสายเช่ือมตอ่หลงัจากท่ีมีนํา้หรือนํา้เกลือ

, นม, เคร่ืองด่ืม, นํา้ยาซกัผ้า หรือของเหลวอ่ืนๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเช่ือมตอ่ ให้ปิดกล้อง ถอด
แบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ

หา้มใชใ้น
หอ้งน้ําหรือหอ้ง

อาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ําห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิ
ไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสัช้ิน

ส่วนภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออกถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดย
ระวงัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อ การกระทําเหลา่นีอ้าจทําให้
สายเสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ อยา่ใช้สาย
เคเบลิท่ีขัว้ตอ่งอ
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 คาํเตอืน คาํเตอืน

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคงอย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง
ถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียว
จากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับ
แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้
กับแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้กับแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้
 ห้ามชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ ห้ามชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีร้อน
จดั ลกุไหม้ แตกร้าว หรือร่ัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอ่ืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือ
จากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและ
พบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที

ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพื่อชาร์จแบตเตอร่ีห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ีมีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ีประเภท
ท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อน
จดั หรือระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารก
และเดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพื้นผิวร้อนเป็นเวลานานอย่าสัมผัสกับพื้นผิวร้อนเป็นเวลานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะท่ี
อณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขา
ตัง้กล้องหรือข้อควรระหวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลิตภัณฑ์เปิดอยู่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลิตภัณฑ์เปิดอยู่ การ
ไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท่ีอณุหภมิู
แวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้อง
หรือข้อควรระวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในเม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ใน
กระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวนกระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้
แบตเตอร่ีลกุไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชิน้สว่นขนาดเลก็

ได้ จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดท่ีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึง่อาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอ้าจปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวนอปุกรณ์
การบนิหรือการแพทย์
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 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด
 อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพ่ือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวั
เคร่ืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

ห้ามใช้ปล๊ักทีช่าํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่นห้ามใช้ปล๊ักทีช่าํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่น หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจร

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดเม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์ปล๊ักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้า
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm เพ่ือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมี
คา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ัน
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แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ชใ้นกลอ้งและอ่านหวัขอ้ทีเ่หมาะสม

 คาํเตอืน: ไม่ควรใหแ้บตเตอร่ีโดนความร้อนจดั เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ionแบตเตอร่ี Li-ion
อ่านหวัขอ้นีถ้า้กลอ้งของคณุใชแ้บตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซ้ําได้

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ีเก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

■ ■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ีหมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี
แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือมีความเยน็ เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้าม
วางแบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

■ ■ การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี
สามารถชาร์จแบตเตอร่ีโดยใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-W126S (จําหนา่ยแยกตา่งหาก) เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ 
+10 °C หรือสงูกวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ +40 °C และแบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ +5 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

■ ■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ีอายุการใช้งานแบตเตอร่ี
การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยนใหมแ่ล้ว

■ ■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
หากไมไ่ด้ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน ให้เก็บกล้องไว้ท่ีอณุหภมิูห้องโดยชาร์จแบตเตอร่ีไว้ท่ีความจปุระมาณคร่ึงหนึง่ถงึ 2⁄3
ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศ
ร้อนจดัหรือเยน็จดั

■ ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

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

■ ■ ข้อควรระวัง: การทิง้ข้อควรระวัง: การทิง้
ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน
จะต้องคํานงึถงึสิง่แวดล้อมเม่ือจะทิง้แบตเตอร่ี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง

อยา่บดหรือแยกแบตเตอร่ีโดยใช้เคร่ืองจกัร
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นัน้
• โปรดตรวจสอบวา่เช่ือมตอ่สายกบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ชท่ี่สายเคเบลิ

• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า รวมถงึแหลง่กําเนิดแสงสงัเคราะห์หรือแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาต ิเชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่
เมฆบงั 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

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
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ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เคร่ืองหมาย Digital Micro Prism 
เป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ีใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย
 DynaComware Taiwan Inc. สว่น Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS และ Lightning เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ
 Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Windows เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆ Android เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC 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 2.32)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.32)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุาตใช้งานนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย
งานผู้ กํากบัดแูล

เลนส์และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ

• ใช้สกรู 4.5 มม. หรือสัน้กวา่เม่ือตดิตัง้ขาตัง้กล้อง

• Fujifilm จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปัญหาด้านประสทิธิภาพหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้อปุกรณ์เสริมของผู้ผลติรายอ่ืน
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

ประกาศ
เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไฟไหมห้รือไฟฟ้าช็อต หา้มใหผ้ลิตภณัฑ์เปียกฝนหรือชืน้

โปรดอ่าน “หมายเหตเุพือ่ความปลอดภยั” และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุเขา้ใจเนือ้หาก่อนใชง้านกลอ้ง

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-S10 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อ
จํากดัการได้รับรังสี IC ท่ีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่นความถ่ีวิทยุ
 (RF) IC

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

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่
แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ีเหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการนําผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้
ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและสอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีแสดงวา่ต้องกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นีแ้ยกตา่งหาก
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เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก่้อนใชง้านเคร่ืองส่งสญัญาณไร้สายในตวักลอ้ง

 Q ผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของ
สหรัฐอเมริกา 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 ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอ่ืน

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

• การรักษาความปลอดภยั: เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลื่นวิทย ุด้วยเหตนีุ ้จงึต้องให้ความใสใ่จในการ
รักษาความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยท่ีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยท่ีคณุไมมี่สทิธ์ิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นัน้จะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 
เน่ืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเช่ือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยท่ีคณุมีสทิธ์ิในการเข้าถงึเทา่นัน้

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสี่ยงตอ่การถกูสกดักัน้จากบคุคลภายนอก

 - อปุกรณ์นีไ้มส่ามารถเช่ือมตอ่โดยตรงกบัเครือขา่ยโทรคมนาคม (รวมถงึ LAN ไร้สายสาธารณะ) ท่ีดําเนินการโดยผู้ให้บริการหรือบริการมือ
ถือ, โทรศพัท์บ้าน, อินเทอร์เน็ต หรือบริการโทรคมนาคมอ่ืนๆ

• 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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• ข้อมูลจาํเพาะไร้สายมีดังน้ีข้อมูลจาํเพาะไร้สายมีดังน้ี
LAN ไร้สาย

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)

ความถี่การปฏบิตักิาร 
(ความถี่กลาง)

2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)

โปรโตคอลการเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน

Bluetooth®

มาตรฐาน Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลงังานต่ํา)

ความถี่การปฏบิตักิาร 
(ความถี่กลาง)

2402 MHz–2480 MHz
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โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือพืน้ฐาน 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 หรือบาดเจ็บเน่ืองจาก
การทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

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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