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เกีย่วกบัคูม่อืฉบบันี้

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

จอแสดงผลของกลอ้ง

ข ัน้แรก

บทนํา การดคููม่อืฉบบันี้

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ปุ่ มตวัเลอืก

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่

วงแหวนปรับรรัูบแสงและแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

ปุ่ ม VIEW MODE

ตวัเลอืกชอ่งมองภาพ

ปุ่ ม DISP/BACK

การปรับไดออปเตอร์

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม DRIVE

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพออปตคิอล

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD

การเลน่: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD

การตอ่สายคลอ้ง

การชารจ์แบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา

การเปิดและปิดกลอ้ง

การตัง้คา่พืน้ฐาน
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การถา่ยรปูพืน้ฐานและการเลน่

การบนัทกึภาพยนตรเ์บือ้งตน้และการเลน่

โหมดถา่ยภาพ

ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)

การใชปุ้่ ม Q

ปุ่ ม Fn (ฟงักช์ ัน่)

ปุ่ มฟังกช์ัน่

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยรปู

การถา่ยรปู

การดภูาพ

การลบรปูภาพ

การบนัทกึภาพยนตร์ การดภูาพยนตร์

โปรแกรม AE

เนน้ชตัเตอร ์AE

เนน้รรัูบแสง AE

แมนวลรับแสง

ถา่ยครอ่ม

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)

ฉายแสงหลายครัง้

พาโนรามา่

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้

การใชต้ัง้เวลาถา่ย

การถา่ยตามชว่งเวลา

การใชง้านแฟลช

การเลอืกเฟรมโฟกสั

การชดเชยการรับแสง

ล็อคโฟกสั/การรับแสง

โหมดโฟกสั

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)

การวดัแสง

การบนัทกึภาพในฟอรแ์มท RAW

ฉายแสงนาน (T/B)

จําลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

ฟิลเตอรข์ัน้สงู
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เมนถูา่ยรปู

เมนเูลน่

การใชเ้มนูถา่ยรปู

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู

ตัง้ออโตโ้ฟกสั

ความไวแสง

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT

ฟิลเตอร ์ND

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

NRฉายแสงนาน

สมดลุยส์ขีาว

เลอืกตัง้คา่เอง

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง

ตัง้ฟังกช์ัน่(Fn)

แสดง คา่ทีต่ัง้ไว ้

เลนสแ์ปลง

ระบบชว่ย MF

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ถา่ยตามชว่งเวลา

ตัง้เวลาถา่ย

AE/AF LOCK

ปุ่ มAE/AF LOCK

วดัแสง

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.

ลบตาแดง

เก็บตน้ฉบบั

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

ชนดิชตัเตอร์

ตัง้คา่ภาพยนตร์

การสือ่สารไรส้าย

การใชเ้มนูเลน่

แปลง RAWไฟล์

ลบภาพ

ตัดรปูบางสว่น

ปรับขนาด

ป้องกนัการลบภาพ

หมนุภาพ

ลบตาแดง

สไลดโ์ชว์

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

เลอืกภาพ

คน้หาภาพถา่ย

คดัลอกภาพ

สัง่พมิพ ์(DPOF)

พมิพค์.พมิพ ์instax

อตัราสว่นภาพ

การสือ่สารไรส้าย

จัดเก็บ PC ออโต ้
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เมนตู ัง้คา่

การเชือ่มตอ่

อปุกรณเ์สรมิ

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

ภาคผนวก

การใชเ้มนูตัง้คา่

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่

วันที/่เวลา

เวลาตา่ง

รเีซต็

Silent

ลําดบัรปู

โฟกสัโดยวงแหวน

เชค็โฟกสั

ตัง้คา่เสยีง

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

ตัง้ปุ่ มเลอืก

แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น

จัดการใชพ้ลงังาน

จํานวนกดชตัเตอร์

แกช้ือ่ไฟล์

ตัง้คา่ไรส้าย

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

ตัง้คา่ใสพ่กิดั

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax

เสปซสี

ฟอรแ์มท

สง่ไรส้าย

คัดลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

การพมิพภ์าพผา่น USB

การดภูาพบนโทรทศัน์

ชดุแฟลชเสรมิภายนอก

การจา่ยพลังงาน

รโีมตกดชตัเตอร์

เลนสแ์ปลง

ไมโครโฟนสเตอรโิอ

อืน่ๆ

เว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้

การแกไ้ขปัญหา/FAQ

ขอ้ความเตอืนและจอแสดงผล

ขอ้มลูจําเพาะ

ลงิก์

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง
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บทนํา

การดคููม่อืฉบบันี้

เกีย่วกบัคูม่อืฉบบันี้
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หนา้ทัง้หมดของคูม่อืนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืลบโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

คูม่อืนีต้อ้งไมนํ่าไปผลติซํ้าทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตลว่งหนา้ ยกเวน้สําหรับการใชง้านสว่นตวั หา้ม
นําไปแจกจา่ยใหม่

บทนํา
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หนา้หลกั

หนา้สารบญั

การคน้หาคูม่อื

เลอืกภาษา

สารบญัจะแสดงรายการหวัขอ้หลกั คลกิทีห่ัวขอ้เพือ่ดหูวัขอ้ยอ่ย และคลกิทีห่วัขอ้ยอ่ยเพือ่ดหูนา้ของรายการนัน้

สารบญัทีส่มบรูณ์ คลกิทีห่ัวขอ้ยอ่ยเพือ่ดหูนา้ของรายการนัน้

การดคููม่อืฉบบันี้
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รายการสารบัญอาจไมแ่สดงบนสมารท์โฟนและอปุกรณ์เคลือ่นทีอ่ืน่ๆ คลกิทีปุ่่ มดสูารบญัและคลกิอกีครัง้เพือ่ซอ่น
สารบญั

การดคููม่อืฉบบันี้

- 8 -



แถบนําทางจะแสดงตําแหน่งปัจจบุันของคณุในคูม่อื
คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่กลับไปยังสารบญั
คณุยงัสามารถนําทางโดยคลกิทีห่ัวขอ้ในแถบนําทาง

คลกิปุ่ มทีด่า้นลา่งของหนา้เพือ่ขา้มไปดา้นบน

การดคููม่อืฉบบันี้
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ป้อนคําคน้หาแลว้คลกิ  เพือ่คน้หาคูม่อื

การดคููม่อืฉบบันี้
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ปุ่ มตวัเลอืก

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่

วงแหวนปรับรรัูบแสงและแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

ปุ่ ม VIEW MODE

ตัวเลอืกชอ่งมองภาพ

ปุ่ ม DISP/BACK

การปรับไดออปเตอร์

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม DRIVE

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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1 ถอดออกเมือ่ตอ่อปุกรณเ์สรมิเลนส์

ปุ่ มชตัเตอร์

แป้นหมนุการชดเชยการรับแสง

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

ฐานเสยีบแฟลช

แฟลช

ไมโครโฟน (L)

หนา้ตา่งชอ่งมองภาพ

รสูําหรับสายคลอ้ง

ตวัเลอืกโหมดโฟกสั

วงแหวนปรับรรัูบแสง

วงแหวนโฟกสั

เลนส์

วงแหวนโฟกสั 

ไฟชว่ยหาออโตโ้ฟกสั

ไฟตัง้เวลา

ตวัเลอืกชอ่งมองภาพ

ไมโครโฟน (R)

สวติช ์ON/OFF

ปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟังกช์นั 1)

สลกัแบตเตอรี่

ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

ชอ่งใสแ่บตเตอรี่

1

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

- 12 -



2 ใชส้าย HDMI ทีย่าวไมเ่กนิ 1.5 ม. (4.9 ฟตุ)

สญัญาณตา

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่

ฝาครอบขัว้ตอ่

ฝาครอบสาย DC coupler

สลักฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ชอ่งยดึขาตัง้

ลําโพง

จอภาพ LCD

ชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอร์

ชอ่งตอ่ไมโคร USB

ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI2

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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ควบคมุการปรับไดออปเตอร์

ปุ่ ม VIEW MODE

 ปุ่ ม (เลน่)

ปุ่ ม (ลบ) (โหมดเลน่)

ปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟังกช์นั 6)

ปุ่ ม Wi-Fi

ปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟังกช์นั 7)

ปุ่ ม DRIVE

ปุ่ ม AEL/AFL (ล็อคการรับแสงอตัโนมัต/ิออโต ้
โฟกสั)

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม Q (เมนูดว่น)

ปุ่ มตวัเลอืก/ปุ่ มฟังกช์ัน่

ปุ่ ม DISP (เลน่)/BACK

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้ ( ), ซา้ย ( ), ขวา ( ) หรอืลง ( ) เพือ่ไฮไลทร์ายการ และกด MENU/OK ( ) เพือ่
เลอืก ปุ่ มขึน้, ซา้ย, ขวา และลงยังมหีนา้ทีเ่สรมิเป็นปุ่ มมาโคร, จําลองฟิลม์, สมดลุสขีาว และปุ่ มการเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัได ้
ตามลําดบั และเป็นปุ่ มฟังกช์นั 2 ผา่นทาง 5

การป้องกนัการทํางานโดยไมต่ัง้ใจของตวัเลอืกและปุ่ ม Q ระหวา่งถา่ยรปู ใหก้ด MENU/OK จนกวา่  แสดง
ขึน้ สามารถปลดล็อคควบคมุไดโ้ดยการกดปุ่ ม MENU/OK จนกวา่  จะไมป่รากฏอกีตอ่ไป

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ปุ่ มตวัเลอืก
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สามารถใชแ้ป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่นําทางเมนู ซมูเขา้และซมูออกและเลอืกจํานวนภาพทีแ่สดงระหวา่งการเลน่ และเลอืกตวั
เลอืกในจอแสดงผลเมนูดว่นได ้

กดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่ซมูเขา้พืน้ทีโ่ฟกสัทีทํ่างานระหวา่งถา่ยรปู หรอืระหวา่งการเลน่

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่
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ใชว้งแหวนปรับรรัูบแสงและแป้นหมนุความเร็วชตัเตอรเ์พือ่เลอืกจากโหมด P, S, A และ M

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

วงแหวนปรับรรัูบแสง

โหมด P: โปรแกรม AE

โหมด S: เนน้ชตัเตอร ์AE

โหมด A: เนน้รรัูบแสง AE

โหมด M: แมนวลรับแสง

วงแหวนปรับรรัูบแสงและแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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สามารถปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรโ์ดยใชส้ลบัโปรแกรมได ้

รรัูบแสง: A

ความเร็วชตัเตอร:์ A

ถา่ยภาพดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้กลอ้งจะปรับรรัูบแสงโดยอตัโนมัติ

รรัูบแสง: A

ความเร็วชตัเตอร:์ 1/1000 วิ

วงแหวนปรับรรัูบแสงและแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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ถา่ยภาพดว้ยรรัูบแสงทีเ่ลอืกไว ้กลอ้งจะปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมัติ

รรัูบแสง: f/5.6

ความเร็วชตัเตอร:์ A

ถา่ยภาพดว้ยรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้

รรัูบแสง: f/5.6

ความเร็วชตัเตอร:์ 1/1000 วิ

วงแหวนปรับรรัูบแสงและแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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กดปุ่ ม VIEW MODE เพือ่สลับหนา้จอแสดงผลตามทีแ่สดงดา้นลา่งนี้

 สญัญาณตา: แสดงการเลอืกอตัโนมัตโิดยใชส้ญัญาณตา

เฉพาะชอ่งมองภาพ: เฉพาะชอ่งมองภาพ

เฉพาะ LCD: เฉพาะจอภาพ LCD

เฉพาะชอ่งมองภาพ + : เฉพาะชอ่งมองภาพ สญัญาณตาจะเปิดหรอืปิดจอแสดงผล

ปุ่ ม VIEW MODE
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สญัญาณตา

สญัญาณตาจะเปิดชอ่งมองภาพเมือ่คณุนําชอ่งมองภาพมาไวแ้นบดวงตา และจะปิดเมือ่คณุเลือ่นกลอ้งออกไป
จากดวงตา (โปรดทราบวา่เซนเซอรต์รวจสญัญาณดวงตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอุืน่ทีไ่มใ่ชด่วงตาของคณุหรอืตอ่แสง
ทีส่อ่งผา่นเซนเซอรโ์ดยตรง) หากเปิดใชง้านการเลอืกจอแสดงผลอตัโนมัต ิจอภาพ LCD จะเปิดทํางานเมือ่ชอ่งมอง
ภาพปิด

ปุ่ ม VIEW MODE
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ใชต้วัเลอืกชอ่งมองภาพเพือ่สลบัระหวา่งจอแสดงผลชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EVF) ชอ่งมองภาพออปตคิอล (OVF)
และชอ่งมองภาพออปตคิอล/ชอ่งวัดระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF) แบบคู่

หมนุปุ่ มตวัเลอืกตามทีแ่สดงเพือ่เลอืกจากจอแสดงผลตอ่ไปนี:้

EVF

OVF

ERF (จอแสดงผลคู)่

ตวัเลอืกชอ่งมองภาพ
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ชอ่งมองภาพไฮบรดิ (EVF/OVF/ERF)

คณุสมบัตขิองจอแสดงผลทีแ่ตกตา่งกนัจะอธบิายไวด้า้นลา่ง

จอแสดงผล คาํอธบิาย

OVF

จอแสดงผลแบบออปตคิอลมคีวามคมชดัและไมม่คีวามเบลอ เพือ่จะไดเ้ห็นทา่ทางการ
แสดงออกของตัวแบบไดอ้ยูเ่สมอ นอกจากนี ้OVF ยังแสดงพืน้ทีน่อกเฟรม ซึง่ทําใหจั้ดองค์
ประกอบภาพเมือ่ถา่ยอยา่งรวดเร็วไดง้า่ยขึน้ เนือ่งจากหนา้ตา่งชอ่งมองภาพอยูห่า่งจากเลนส์
เล็กนอ้ย พืน้ทีท่ีม่องเห็นไดใ้นภาพถา่ยอาจแตกตา่งจากจอแสดงผลในชอ่งมองภาพเล็กนอ้ย
เพราะเกดิการเหลือ่ม

EVF
จอแสดงผลไลฟ์ววิทําใหค้ณุดตูวัอยา่งภาพสดุทา้ย (รวมถงึความลกึฟิลด,์ โฟกสั, การรับแสง
และสมดลุสขีาว) ในพืน้ทีเ่ฟรมเดยีวกนัได ้

ERF
(จอแสดงผลคู)่

เหมอืนชอ่งมองภาพแบบออปตคิอล แตใ่ชด้ตูวัอยา่งโฟกสั มมุมองขยายของตําแหน่งโฟกสั
ปัจจบุันจะแสดงทีม่มุลา่งขวาของจอแสดงผล

ปรับความสวา่งและความชดัเจนของจอภาพ EVF และ LCD ไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ ในเมนูตัง้คา่

ดเูพิม่เตมิ

ตัง้คา่จอเริม่ตน้ (เมนูตัง้คา่)

ตวัเลอืกชอ่งมองภาพ
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ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพออปตคิอล

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

การถา่ยรปู: จอ LCD

การเลน่: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD

แสดงผลแบบมาตรฐาน

มาตรฐาน

ปิดขอ้มลู

ปุ่ ม DISP/BACK
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มาตรฐาน

ปิดขอ้มลู

มาตรฐาน

ปิดขอ้มลู

แสดงขอ้มลู

ปุ่ ม DISP/BACK
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มาตรฐาน

ปิดขอ้มลู

แสดงขอ้มลู

รายการโปรด

ไมส่ามารถใชช่อ่งมองภาพออปตคิอลสําหรับการเลน่ภาพ

ปุ่ ม DISP/BACK
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สามารถเลอืกรายการทีแ่สดงในชอ่งมองภาพออปตคิอลมาตรฐานและชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอแสดงผลจอภาพ LCD
(แสดงผล ) ไดต้ามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง

เลอืก แสดงคา่ทีต่ ัง้ไว ในเมนูถา่ยรปู1. 

ไฮไลท ์OVF หรอื EVF/LCD แลว้กด MENU/OK2. 

ไฮไลทร์ายการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก รายการทีเ่ลอืกจะแสดงดว้ยเครือ่งหมายถกู3. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนูเมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์4. 

ELECTRONIC LEVEL

การเลอืก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเสน้ขอบฟ้าเสมอืน กลอ้งจะอยูใ่นแนวราบเมือ่เสน้สองเสน้ซอ้นทับกนั

เสน้ขอบฟ้าเสมอืนอาจไมแ่สดงหากเลนสข์องกลอ้งชีข้ ึน้ขา้งบนหรอืขา้งลา่ง

แนวทางกรอบ

ELECTRONIC LEVEL

แสดงระยะ AF

แสดงระยะ MF

ฮสิโตแกรม

รรูบัแสง/ชตัเตอร/์ISO

ชดเชยแสง

วดัแสง

แฟลช

สมดลุยส์ขีาว

จําลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

จํานวนภาพทีเ่หลอื

ขนาดภาพ/คณุภาพ

โหมดมฟูวี ่& เวลาบนัทกึ

ระดบัแบตเตอรี่

ปุ่ ม DISP/BACK
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การรบัแสงทีเ่หมาะสม

รบัแสงมากเกนิไป

รบัแสงนอ้ยเกนิไป

ฮสิโตแกรม

ฮสิโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสขีองภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน และจํานวนพกิเซลในแกนแนว
ตัง้

จํานวนพกิเซล

ความสวา่งพกิเซล

เงา

ไฮไลท์

พกิเซลทีแ่จกแจงออกมาจะมเีสน้โคง้ทีเ่ทา่กนัตลอดชว่งโทนสี

พกิเซลจะรวมกนัอยูท่ีด่า้นขวาของกราฟ

พกิเซลจะรวมกนัอยูท่ีด่า้นซา้ยของกราฟ

ปุ่ ม DISP/BACK
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ในกลอ้งมตีวัปรับไดออปเตอรเ์พือ่ปรับใหเ้หมาะสมกบัสายตาทีต่า่งกนัของแตล่ะคน หมนุตวัควบคมุการปรับไดออปเตอรจ์น
กวา่โฟกสัของภาพในชอ่งมองภาพคมชดั

การปรับไดออปเตอร์
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สวา่งเป็นสเีขยีว

กะพรบิเป็นสเีขยีว

กะพรบิเป็นสเีขยีวและสสีม้

สวา่งเป็นสสีม้

กะพรบิเป็นสสีม้

กะพรบิเป็นสแีดง

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกลอ้งดงัตอ่ไปนี้

โฟกสัล็อค

แจง้เตอืนภาพเบลอ โฟกสั หรอืคา่แสง สามารถถา่ยภาพได ้

กําลังบนัทกึภาพ สามารถถา่ยภาพเพิม่ได ้

กําลังบนัทกึภาพ ไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่ในเวลานีไ้ด ้

กําลังชารจ์แฟลช จะไมย่งิแฟลชเมือ่ถา่ยภาพ

เลนสห์รอืหน่วยความจําผดิพลาด

คําเตอืนอาจปรากฏในจอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะจะปิดเมือ่ใชง้านชอ่งมองภาพ

สถานะการชารจ์แบตเตอรี่

หากเชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูกบัคอมพวิเตอรเ์พือ่ชารจ์แบตเตอรี ่ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชารจ์เมือ่ปิดเครือ่ง
กลอ้งถา่ยรปู

ไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอรี่

เปิด แบตเตอรีกํ่าลงัชารจ์

ปิด การชารจ์เสร็จสมบรูณ์

กะพรบิ แบตเตอรีม่ขีอ้ผดิพลาด

ไฟแสดงสถานะ
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ใชปุ้่ ม DRIVE เลอืกตวัเลอืกโหมด DRIVE (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุและถา่ยครอ่ม)

ภาพนิง่

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

AE BKT

ถา่ยครอ่ม ISO

FILM SIMULATION BKT

BKT สมดลุแสงสขีาว

DYNAMIC RANGE BKT

ฉายแสงหลายคร ัง้

พาโนรามา่

ในโหมดฟิลเตอรข์ัน้สงู จะใชต้วัเลอืกไดรฟ์ไมไ่ด ้และจะถา่ยภาพเฉพาะหนึง่ภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรแ์ตล่ะครัง้เทา่
นัน้

ปุ่ ม DRIVE
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การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพออปตคิอล

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD

การเลน่: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD

จอแสดงผลของกลอ้ง
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สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการถา่ยภาพ

ในคําอธบิายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลักษณท์ีใ่ชง้านไดท้ัง้หมดเพือ่วตัถปุระสงคสํ์าหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงจรงิอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกลอ้ง

สญัลักษณ์ฟิลเตอร ์ND (Neutral Density)

พรวีวิชดัตืน้

เลนสแ์ปลง

สถานะดาวนโ์หลดขอ้มลูตําแหน่ง

โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

โหมดมฟูวี่

เวลาทีเ่หลอื

สญัลักษณ์หน่วยความจําภายใน*

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ขนาดภาพ/คณุภาพ

ระดบัแบตเตอรี่

เฟรมสวา่ง

ความเร็วชตัเตอร์

สญัลกัษณ์ล็อค AE

การวดัแสง

โหมดถา่ยรปู

สญัลกัษณ์โฟกสั

สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั

โหมดโฟกสั

ฮสิโตแกรม

สญัลกัษณ์โหมด Silent

ล็อคควบคมุ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพออปตคิอล
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* : แสดงวา่ไมไ่ดเ้สยีบการด์หน่วยความจําและกลอ้งจะเก็บภาพไวใ้นหน่วยความจําภายในของกลอ้ง

เฟรมโฟกสั

การเตอืนโฟกสั

คําเตอืนอณุหภมูิ

ระดบัอเิล็กทรอนกิส์

สญัลักษณ์ระยะหา่ง

ความไวแสง

สญัลักษณ์การรับแสง

รรัูบแสง

สมดลุยส์ขีาว

ชนดิชตัเตอร์

โหมดตอ่เนือ่ง

สญัญาณการตัง้เวลาถา่ย

โหมดมาโคร (ระยะใกล)้

ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอร์

โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพออปตคิอล
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ชอ่งวดัระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF)

การดชูอ่งวัดระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF) ใหห้มนุปุ่ มตวัเลอืกชอ่งมองภาพตามทีแ่สดง เมือ่ชอ่งมองภาพแบบออปตคิอ
ลแสดงขึน้

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพออปตคิอล
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สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการถา่ยภาพ

ในคําอธบิายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลักษณท์ีใ่ชง้านไดท้ัง้หมดเพือ่วตัถปุระสงคสํ์าหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงจรงิอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกลอ้ง

สญัลักษณ์ฟิลเตอร ์ND (Neutral Density)

เชค็โฟกสั

พรวีวิชดัตืน้

เลนสแ์ปลง

สถานะดาวนโ์หลดขอ้มลูตําแหน่ง

โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

โหมดมฟูวี่

เวลาทีเ่หลอื

สญัลักษณ์หน่วยความจําภายใน*

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ฮสิโตแกรม

สญัลกัษณ์ระยะหา่ง

ระดบัแบตเตอรี่

ความไวแสง

สญัลกัษณ์การรับแสง

รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สญัลกัษณ์ล็อค AE

การวดัแสง

โหมดถา่ยรปู

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD
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* : แสดงวา่ไมไ่ดเ้สยีบการด์หน่วยความจําและกลอ้งจะเก็บภาพไวใ้นหน่วยความจําภายในของกลอ้ง

จอแสดงผลชอ่งมองภาพ

เมือ่เลอืก เปิด สําหรับ ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > แสดง EVF หมนุออโต ้ในเมนูตัง้คา่ สญัลักษณ์ในชอ่งมองภาพจะหมนุ
อตัโนมัตเิพือ่ใหเ้ขา้กบัแนวของกลอ้ง

การแสดงผลในจอภาพ LCD จะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

ปรับความสวา่งและความชดัเจนของจอภาพ EVF และ LCD ไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ ในเมนูตัง้คา่

ขนาดภาพ/คณุภาพ

วนัทีแ่ละเวลา

เฟรมโฟกสั

สมดลุยส์ขีาว

จําลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

การเตอืนโฟกสั

คําเตอืนอณุหภมูิ

ล็อคควบคมุ

สญัลักษณ์โหมด Silent

สญัลกัษณโ์ฟกสั

สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั

โหมดโฟกสั

ชนดิชตัเตอร์

โหมดตอ่เนือ่ง

สญัญาณการตัง้เวลาถา่ย

โหมดมาโคร (ระยะใกล)้

ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอร์

โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช

ระดบัอเิล็กทรอนกิส์

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD
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ดเูพิม่เตมิ

ตัง้คา่จอเริม่ตน้ (เมนูตัง้คา่)

การถา่ยรปู: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD
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สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการเลน่

ในคําอธบิายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลักษณท์ีใ่ชง้านไดท้ัง้หมดเพือ่วตัถปุระสงคสํ์าหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงจรงิอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกลอ้ง

ไมส่ามารถใชช่อ่งมองภาพออปตคิอลสําหรับการเลน่ภาพ

วนัทีแ่ละเวลา

สญัญาณระบบตรวจหาใบหนา้อจัฉรยิะ

สญัญาณลบตาแดง

โหมดเนน้โฟกสั, โหมดถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง

ขอ้มลูตําแหน่ง

ป้องกนัภาพ

ขนาดภาพ/คณุภาพ

จําลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

สมดลุยส์ขีาว

ความไวแสง

การชดเชยการรับแสง

การเลน่: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD
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สญัลักษณ์โหมด Silent

สญัลักษณ์หน่วยความจําภายใน

หมายเลขเฟรม

ภาพของขวัญ

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

สญัลักษณ์การพมิพ ์DPOF

ระดบัแบตเตอรี่

รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สญัญาณโหมดเลน่

เลอืกภาพ

รายการโปรด

การเลน่: ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD
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การตอ่สายคลอ้ง

การชารจ์แบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา

การเปิดและปิดกลอ้ง

การตัง้คา่พืน้ฐาน

ขัน้แรก
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ตดิหว่งสายคลอ้งเขา้กบักลอ้งจากนัน้ใหต้ดิเขา้กบัสายคลอ้ง

เปิดหว่งสายคลอ้ง

ใชเ้ครือ่งมอืคลอ้งหว่งเพือ่เปิดหว่งสายคลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืและหว่งอยูใ่นแนวตามทีแ่สดง

เก็บเครือ่งมอืไวใ้นทีป่ลอดภยั คณุอาจจําเป็นตอ้งใชเ้พือ่เปิดหว่งสายคลอ้งเมือ่ถอดสายคลอ้ง

1. 

ใสห่ว่งคลอ้งเขา้ในรสูําหรับสายคลอ้ง

เกีย่วรสํูาหรับสายคลอ้งเขา้ไปในหว่งทีเ่ปิดอยู ่นําเครือ่งมอืออก ใชอ้กีมอืหนึง่จับหว่งใหเ้ขา้ที่

2. 

การตอ่สายคลอ้ง
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รอ้ยหว่งเขา้ไปในรสูําหรับสายคลอ้ง

หมนุหว่งไปรอบๆ รสูําหรับสายคลอ้งจนกระทัง่หว่งปิดสนทิ

3. 

ใสแ่ผน่ครอบป้องกนั

วางแผน่ครอบป้องกนัไวเ้หนอืรสํูาหรับคลอ้งสายตามทีแ่สดง โดยใชด้า้นสดํีาของแผน่ครอบหนัเขา้ไปทางกลอ้ง ทํา
ซ้ําขัน้ตอนที ่1-4 สําหรับคลอ้งสายรทูีส่อง

4. 

ใสส่ายคลอ้ง

ใสส่ายคลอ้งผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคลอ้ง

5. 

การตอ่สายคลอ้ง
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ดงึสายคลอ้งใหแ้น่น

ดงึสายคลอ้งใหแ้น่นตามภาพ ทําซํ้าขัน้ตอนที ่5-6 สําหรับคลอ้งสายรทูีส่อง

6. 

เพือ่ป้องกนักลอ้งตก ใหต้รวจสอบวา่สายคลอ้งแน่นดแีลว้

การตอ่สายคลอ้ง
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แบตเตอรีท่ีจํ่าหน่ายใหไ้มม่กีารชารจ์ประจไุว ้โปรดชารจ์แบตเตอรีก่อ่นทีจ่ะใช ้

กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรี ่NP-95 ทีช่ารจ์ซ้ําได ้
แบตเตอรีใ่ชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมงในการชารจ์ใหเ้ต็ม

วางแบตเตอรีล่งในเครือ่งชารจ์

ใสแ่บตเตอรีต่ามแนวทีแ่สดงโดยป้าย 

1. 

ไฟชารจ์

ลกูศร

ป้าย 

การชารจ์แบตเตอรี่
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ตอ่อะแดปเตอรท์ีจั่ดมาใหก้อ่นชารจ์แบตเตอรี ่(ตอ่อะแดปเตอรใ์หแ้ลว้ขณะจัดสง่)

อะแดปเตอร์

สายไฟกระแสตรงทีจั่ดมาใหม้ไีวสํ้าหรับใชง้านกบัเครือ่งชารจ์ทีจั่ดมาใหเ้ทา่นัน้ หา้มใชเ้ครือ่งชารจ์ทีจั่ดมา
ใหก้บัสายอืน่หรอืสายทีจั่ดมาพรอ้มกบัอปุกรณ์อืน่

เสยีบปลั๊กเครือ่งชารจ์

เสยีบปลั๊กเครือ่งชารจ์ลงในเตา้รับไฟฟ้าภายในอาคาร สญัลกัษณ์การชารจ์จะสวา่ง

2. 

ชารจ์แบตเตอรี่

ถอดแบตเตอรีอ่อกเมือ่ชารจ์เสร็จเรยีบรอ้ย

3. 

สญัลกัษณ์การชารจ์

สญัลกัษณ์การชารจ์จะแสดงสถานะการชารจ์แบตเตอรีด่งัตอ่ไปนี้

สญัลกัษณ์การชาร ์จ์ สถานะแบตเตอรี่ การกระทาํ

ปิด
ไมไ่ดใ้สแ่บตเตอรี่ ใสแ่บตเตอรี่

แบตเตอรีช่ารจ์เต็มแลว้ ถอดชารจ์แบตเตอรี่

เปิด แบตเตอรีกํ่าลงัชารจ์ â€”

กะพรบิ แบตเตอรีม่ขีอ้ผดิพลาด ถอดสายเครือ่งชารจ์แลว้ถอดแบตเตอรีอ่อก

การชารจ์แบตเตอรี่
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ถอดปลั๊กเครือ่งชารจ์เมือ่ไมใ่ชง้าน

นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอรีด่ว้ยผา้แหง้ทีส่ะอาด หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวังนีจ้ะทําใหแ้บตเตอรีไ่ม่
สามารถชารจ์ได ้

อยา่ตดิสตกิเกอรห์รอืวตัถอุืน่บนแบตเตอรี ่หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวังนีจ้ะทําใหไ้มส่ามารถนําแบตเตอรีอ่อก
จากกลอ้งได ้

หา้มชอ็ตขัว้ของแบตเตอรี ่แบตเตอรีอ่าจมคีวามรอ้นสงู

อา่นขอ้ควรระวังใน "แบตเตอรีแ่ละแหลง่จา่ยพลงังาน"

ใชเ้ครือ่งชารจ์แบตเตอรีท่ีกํ่าหนดใหใ้ชก้บัแบตเตอรีเ่ทา่นัน้ หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงันีจ้ะทําใหผ้ลติภณัฑทํ์า
งานผดิพลาด

หา้มนําฉลากออกจากแบตเตอรีห่รอืพยายามลอกหรอืแกะกรอบภายนอก

แบตเตอรีจ่ะสญูเสยีประจไุฟฟ้าไปชา้ๆ เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ชารจ์แบตเตอรีห่นึง่หรอืสองวนักอ่นการใชง้าน

เวลาในการชารจ์อาจเพิม่ขึน้เมือ่อณุหภมูตํิา่มากหรอืสงูมาก

การชารจ์แบตเตอรี่
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การชารจ์ผา่นทางคอมพวิเตอร์
สามารถชารจ์แบตเตอรีโ่ดยเชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูเขา้กบัคอมพวิเตอร ์เชือ่มตอ่สาย USB ทีจั่ดมาใหต้ามทีแ่สดง ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่เสยีบเขา้ชอ่งตอ่จนแน่นสนทิแลว้

เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรโ์ดยตรง หา้มใชฮ้บั USB หรอืแป้นพมิพ์

หากคอมพวิเตอรเ์ขา้สูโ่หมดสลปีขณะทีกํ่าลงัชารจ์อยู ่การชารจ์จะหยดุลง การดําเนนิการชารจ์ตอ่ ใหปิ้ดโหมดสลี
ปบนคอมพวิเตอร ์และถอดสายแลว้ตอ่สาย USB อกีครัง้

อาจไมส่ามารถทําการชารจ์ได ้ขึน้อยูก่บัขอ้มลูจําเพาะ การตัง้คา่ หรอืเงือ่นไขของคอมพวิเตอร์

ไอคอนสถานะแบตเตอรีจ่ะแสดงสถานะการชารจ์แบตเตอรีเ่มือ่เปิดกลอ้ง และไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะเมือ่
ปิดการทํางานของกลอ้ง

ไอคอนสถานะแบตเตอรีเ่ม ือ่เปิดกลอ้ง ไฟแสดงสถานะเมือ่ปิดกลอ้ง สถานะแบตเตอรี่

 (เหลอืง) เปิด แบตเตอรีกํ่าลงัชารจ์

 (เขยีว) ปิด การชารจ์เสร็จสมบรูณ์

 (แดง) กะพรบิ แบตเตอรีม่ขีอ้ผดิพลาด

การชารจ์แบตเตอรี่
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ใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจําตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง

เปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่

เลือ่นสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีต่ามทีแ่สดงแลว้เปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่

อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีข่ณะทีก่ลอ้งเปิดอยู ่ถา้ไมป่ฏบิัตติามขอ้ควรระวังนีจ้ะทําใหไ้ฟลภ์าพหรอืการด์
หน่วยความจําเสยีหาย

อยา่ใชแ้รงมากเกนิไปในการเปิดและปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่

1. 

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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ใสแ่บตเตอรี่

ใชแ้บตเตอรีโ่ดยกดสลักแบตเตอรีไ่วด้า้นหนึง่ ใสห่นา้สมัผัสของแบตเตอรีก่อ่นในทศิทางทีแ่สดงดว้ยลกูศร ตรวจ
สอบวา่ปิดสลักแบตเตอรีแ่น่นดแีลว้

ใสข่ัว้แบตเตอรีต่ามแนวทีแ่สดง หา้มใชแ้รงในการใสแ่บตเตอรีก่ลบัดา้นหรอืผดิข ัว้ แบตเตอรีจ่ะเลือ่น
เขา้ทีไ่ดอ้ยา่งงา่ยดายถา้วางถกูขัว้

2. 

ลกูศร

สลกัแบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

จับการด์หน่วยความจําในทศิทางทีแ่สดง เลือ่นเขา้ทีใ่หค้ลกิเขา้สูส่ว่นหลังของชอ่ง

โปรดตรวจสอบวา่การด์อยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งอยา่ใสก่ารด์โดยเอยีงหรอืใชแ้รง หากใสก่ารด์หน่วยความจํา
ไมถ่กูตอ้งหรอืไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา  จะปรากฏในจอภาพ LCD และจะใชห้น่วยความจําภายใน
สําหรับการบันทกึและการเลน่

3. 

ปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่4. 

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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การถอดแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา

กอ่นทีจ่ะถอดแบตเตอรีห่รอืการด์หน่วยความจํา ปิดกลอ้ง แลว้เปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ในการนําแบตเตอรีอ่อก ใหก้ดสลกัของแบตเตอรีไ่ปทางดา้นขา้ง และเลือ่นแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งดงัทีแ่สดง

ในการนําการด์หน่วยความจําออก ใหก้ดเขา้และคอ่ยๆ ปลอ่ยออก การด์จะสามารถนําออกไดด้ว้ยมอื เมือ่ถอดการด์
หน่วยความจํา การด์อาจหลดุออกจากชอ่งเร็วเกนิไป ใชน้ิว้มอืจับและคอ่ยๆ นําการด์ออก

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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หมนุสวติช ์ON/OFF ใหเ้ป็น ON เพือ่เปิดกลอ้ง เลอืก OFF เพือ่ปิดกลอ้ง

กดปุ่ ม  เพือ่เริม่ตน้การเลน่ กดปุ่ มชตัเตอรค์รึง่ทางเพือ่กลบัสูโ่หมดถา่ยรปู

กลอ้งจะปิดเครือ่งอตัโนมตัหิากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลาหนึง่ตามทีเ่ลอืกไวส้ําหรับ จดัการใชพ้ลงังาน > ต ัง้ปิด
เอง ในเมนูตัง้คา่ การเปิดใชง้านใหมห่ลังจากกลอ้งปิดการทํางานโดยอตัโนมตั ิใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอื
เปลีย่นสวติช ์ON/OFF ใหเ้ป็น OFF แลว้เปลีย่นใหมเ่ป็น ON

รอยนิว้มอืและรอยอืน่ๆ บนเลนสห์รอืชอ่งมองภาพ อาจมผีลตอ่ภาพถา่ยหรอืมมุมองขณะดผูา่นชอ่งมองภาพ โปรด
รักษาเลนสแ์ละชอ่งมองภาพใหส้ะอาด

การเปิดและปิดกลอ้ง
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ระดบัแบตเตอรี่

หลงัจากเปิดกลอ้งแลว้ ใหต้รวจสอบระดบัแบตเตอรีใ่นจอแสดงผล

แบตเตอรีช่ารจ์ใกลจ้ะเต็ม

แบตเตอรีช่ารจ์ไปไดป้ระมาณสองในสาม

แบตเตอรีช่ารจ์ไปไดป้ระมาณหนึง่ในสาม ชารจ์โดยเร็วทีส่ดุ

(แดง)
แบตเตอรีห่มด ปิดกลอ้งและชารจ์แบตเตอรีใ่หม่

การเปิดและปิดกลอ้ง
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ขอ้ความการเลอืกภาษาจะปรากฏในครัง้แรกทีเ่ปิดกลอ้ง ตัง้คา่กลอ้งตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง (คณุสามารถรเีซต็นาฬกิาหรอื
เปลีย่นภาษาไดท้กุเมือ่โดยใชต้ัวเลอืก วนัที/่เวลา หรอื  ในเมนูตัง้คา่)

การใชปุ้่ มตวัเลอืก

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่ไฮไลทร์ายการ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก

เลือ่นเคอรเ์ซอรข์ ึน้

เลือ่นเคอรเ์ซอรข์วา

เลือ่นเคอรเ์ซอรล์ง

เลือ่นเคอรเ์ซอรซ์า้ย

เลอืกรายการทีไ่ฮไลท์

การตัง้คา่พืน้ฐาน
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เปิดกลอ้ง1. 

เลอืกทีภ่าษาและกด MENU/OK

กด DISP/BACK เพือ่ขา้มขัน้ตอนปัจจบุนั ขัน้ตอนใดก็ตามทีข่า้มไปจะปรากฏในครัง้ถัดไปทีค่ณุเปิด
กลอ้ง

2. 

วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏ วันทีแ่ละเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลอืกทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เนน้ปี เดอืน วนัที ่ชัว่โมง หรอื
นาท ีและกดขึน้หรอืลงเพือ่เปลีย่นคา่ ในการเปลีย่นลําดบัของการแสดงปี เดอืน และวนัที ่ใหเ้นน้รปูแบบวนัทีแ่ละกด
ปุ่ มตัวเลอืกขึน้หรอืลง กด MENU/OK เมือ่การตัง้คา่สมบรูณ์

ถา้ถอดแบตเตอรีเ่ป็นเวลานาน นาฬกิาของกลอ้งจะถกูตัง้คา่ใหม ่และขอ้ความการเลอืกภาษาจะปรากฏเมือ่
เปิดกลอ้ง

3. 

การตัง้คา่พืน้ฐาน
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การถา่ยรปู

การดภูาพ

การลบรปูภาพ

การถา่ยรปูพืน้ฐานและการเลน่
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เนือ้หาในสว่นนีอ้ธบิายเกีย่วกบัวธิกีารถา่ยรปูโดยใชโ้ปรแกรม AE (โหมด P)

ปรับการตัง้คา่สําหรับโปรแกรม AE

ความเร็วชตัเตอร:์ เลอืก A (ออโต)้

การชดเชยการรบัแสง: เลอืก Â±0

โหมดโฟกสั: เลอืก S (AF เดีย่ว)

รรูบัแสง: เลอืก A (ออโต)้

1. 

การถา่ยรปู
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ยนืยันวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

OVF

EVF/LCD

การเลอืกจอแสดงผลชอ่งมองภาพ

ใชต้วัเลอืกชอ่งมองภาพเพือ่สลับไปมาระหวา่งจอแสดงผลชอ่งมองภาพแบบออปตคิอล (OVF) และจอแสดง
ผลชอ่งมองภาพแบบอเิล็กทรอนกิส ์(EVF)

การถา่ยรปู
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เตรยีมกลอ้งใหพ้รอ้ม

ถอืกลอ้งใหน้ิง่ดว้ยมอืทัง้สองขา้ง และจัดใหข้อ้ศอกแนบชดิขา้งลําตวั ถา้มอืสัน่หรอืไมน่ิง่จะทําใหภ้าพสัน่ไหวหรอื
พรา่มวัได ้

เพือ่ไมใ่หภ้าพหลดุโฟกสัหรอืมดืเกนิไป (รับแสงไมเ่พยีงพอ) โปรดอยา่ใหน้ิว้มอืและสิง่อืน่ๆ ปิดบงัเลนสแ์ละแฟลช

2. 

การถา่ยรปู
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โฟกสั

เฟรมรปูภาพโดยใหต้วัแบบอยูต่รงกลางของจอแสดงผล แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

ถา้กลอ้งสามารถโฟกสัได ้จะสง่เสยีงเตอืนสองครัง้และพืน้ทีโ่ฟกสัจะสวา่งเป็นสเีขยีว โฟกสัและการรับแสงจะล็อค
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ถา้กลอ้งไมส่ามารถโฟกสั เฟรมการโฟกสัจะเปลีย่นเป็นสแีดง  จะปรากฏ หากตวัแบบอยูใ่กลก้บักลอ้ง ให ้
เลอืกโหมดมาโครแลว้ลองอกีครัง้

OVF

EVF/LCD

หากตวัแบบมคีวามสวา่งนอ้ย ไฟชว่ยหาออโตโ้ฟกสัอาจสวา่ง

3. 

การถา่ยรปู
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ถา่ยรปู:

คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุเพือ่ถา่ยรปู

แฟลชอาจยงิเมือ่แสงสวา่งนอ้ย สามารถเปลีย่นการตัง้คา่กลอ้งเพือ่ป้องกนัการยงิแฟลชได ้

4. 

การถา่ยรปู
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การดรูปูภาพแบบเต็มเฟรม

การดขูอ้มลูรปูภาพ

การซมูเขา้ไปยังจดุโฟกสั

ซมูการเลน่

การเลน่แบบหลายเฟรม

การดรูปูภาพแบบเต็มเฟรม ใหก้ด 

สามารถดภูาพเพิม่เตมิไดโ้ดยกดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวา หรอืหมนุวงแหวนปรับโฟกสั กดปุ่ มตวัเลอืกหรอืหมนุวงแหวนไป
ทางขวาเพือ่ดภูาพตามลําดบัทีบ่ันทกึ หรอืกดทางซา้ยเพือ่ดภูาพโดยสลับลําดบั กดปุ่ มตวัเลอืกคา้งไวเ้พือ่เลือ่นไปยังภาพที่
ตอ้งการอยา่งรวดเร็ว

ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่จะแสดงเป็นไอคอน  (“ภาพของขวัญ”) ระหวา่งการเลน่ ภาพเหลา่นีอ้าจแสดงไมถ่กู
ตอ้งและอาจไมส่ามารถดไูดโ้ดยใชซ้มูการเลน่

การดภูาพ
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รายการโปรด: การใหค้ะแนนภาพ

ในการใหค้ะแนนภาพปัจจบุนั ใหก้ด DISP/BACK และกดปุ่ มตวัเลอืกขึน้และลงเพือ่เลอืกจากศนูยถ์งึหา้ดาว

การดภูาพ
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จอแสดงผลขอ้มลูรปูภาพจะเปลีย่นแตล่ะครัง้เมือ่กดตวัเลอืก

ขอ้มลูพืน้ฐาน

แสดงขอ้มลู 1

แสดงขอ้มลู 2

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวา หรอืหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพือ่ดภูาพอืน่ๆ

การดภูาพ
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กดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่ซมูเขา้ไปยังจดุโฟกสั กดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่อกีครัง้เพือ่กลบัคนืไป
ยังการเลน่แบบเต็มเฟรม

การดภูาพ
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หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่ไปทางขวาเพือ่ซมูภาพปัจจบุนัเขา้ หมนุไปทางซา้ยเพือ่ซมูออก (ในการดภูาพหลายภาพ ใหห้มนุ
แป้นหมนุเลอืกคําสัง่ไปทางซา้ยเมือ่แสดงรปูภาพแบบเต็มเฟรม) กด DISP/BACK หรอื MENU/OK เพือ่ออกจากการ
ซมู

สญัลักษณ์ซมู

หมนุไปทางขวา

หมนุไปทางซา้ย

อตัราสว่นการซมูสงูสดุจะแตกตา่งกนัไปตามขนาดภาพ การซมูขณะเลน่จะใชไ้มไ่ดสํ้าหรับภาพทีต่ดับางสว่น หรอื
เปลีย่นขนาดและบนัทกึในขนาด 

การดภูาพ
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หนา้ตา่งการนําทาง

เมือ่ซมูเขา้ในภาพ คณุสามารถใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีไ่มป่รากฏในจอ

หนา้ตา่งการนําทางจะแสดงสว่นของภาพทีแ่สดงอยูใ่นขณะนัน้

การดภูาพ
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ในการเปลีย่นจํานวนภาพทีแ่สดง ใหห้มนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่ไปทางซา้ยเมือ่แสดงรปูภาพแบบเต็มเฟรม

 

หมนุไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพมากขึน้

หมนุไปทางขวาเพือ่ดภูาพนอ้ยลง

ใชต้วัเลอืกเพือ่ไฮไลทร์ปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่ดภูาพทีไ่ฮไลทแ์บบเต็มเฟรม (การซมูเขา้ภาพทีเ่ลอืก ใหห้มนุ
แป้นหมนุเลอืกคําสัง่ดา้นหลังไปทางขวา เมือ่รปูภาพแสดงแบบเต็มเฟรมแลว้) ในการแสดงเกา้เฟรมและหนึง่รอ้ยเฟรม ให ้
กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ดภูาพเพิม่เตมิ

การดภูาพ
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ในการลบภาพแตล่ะภาพ ภาพทีเ่ลอืกไวห้ลายภาพ หรอืภาพทัง้หมด ใหก้ดปุ่ ม  เมือ่แสดงรปูภาพแบบเต็มเฟรม แลว้
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี ้โปรดทราบวา่ ภาพทีถ่กูลบจะไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คดัลอกภาพสําคญัไปยงั
คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เก็บขอ้มลูอืน่ๆ กอ่นทีจ่ะดาํเนนิการตอ่

ถา้ขอ้ความปรากฏเพือ่แจง้วา่ภาพทีเ่ลอืกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหก้ด MENU/OK เพือ่ลบภาพ

หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้ภาพจะถบูลบออกจากการด์หน่วยความจํา มฉิะนัน้แลว้ ภาพจะถกูลบจากหน่วยความ
จําภายใน

ทลีะภาพ

ภาพทีเ่ลอืก

ทกุภาพ

การลบรปูภาพ

- 70 -



ลบรปูภาพทลีะภาพ

กดปุ่ ม  ในการเลน่แบบเต็มเฟรม และเลอืก ทลีะภาพ1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่นดภูาพ และกด MENU/OK เพือ่ลบ (ขอ้ความยนืยันจะไมป่รากฏ) ทํา
ซ้ําเพือ่ลบภาพเพิม่เตมิ

2. 

ลบรปูภาพทีเ่ลอืกหลายภาพ

กดปุ่ ม  ในการเลน่แบบเต็มเฟรม และเลอืก ภาพทีเ่ลอืก1. 

เลอืกภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก (ภาพในสมดุภาพหรอืลําดบัการพมิพท์ีแ่สดงดว้ย
)

2. 

เมือ่การดําเนนิการเสร็จสิน้ กด DISP/BACK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

ไฮไลท ์ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบภาพทีเ่ลอืก4. 

การลบรปูภาพ
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ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด

กดปุ่ ม  ในการเลน่แบบเต็มเฟรม และเลอืก ทกุภาพ1. 

กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะแสดงขึน้ ไฮไลท ์ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด การกด
DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพทีล่บไปกอ่นหนา้ทีจ่ะกดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

2. 

หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้จะมผีลตอ่ภาพในการด์หน่วยความจําเทา่นัน้ ภาพในหน่วยความจําภายในจะถกูลบ
เฉพาะเมือ่ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

ถา้ขอ้ความปรากฏเพือ่แจง้วา่ภาพทีเ่ลอืกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหก้ด MENU/OK เพือ่ลบภาพ

การลบรปูภาพ
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การบนัทกึภาพยนตร์

การดภูาพยนตร์

การบนัทกึภาพยนตรเ์บือ้งตน้และการเลน่
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ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่บนัทกึภาพยนตรด์ว้ยเสยีง

กดปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟังกช์นั 1) เพือ่เริม่ตน้บนัทกึ

การตัง้คา่เริม่ตน้ การบนัทกึภาพยนตรจ์ะถกูกําหนดไปยงัปุ่ ม Fn1 สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกหนา้ทีท่ี่
ทํางานตามปุ่ มฟังกช์ัน่ ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

ไฟแสดงสถานะการบนัทกึ

เวลาทีเ่หลอื

1. 

การบนัทกึภาพยนตร์
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กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่สิน้สดุการบนัทกึ การบันทกึจะสิน้สดุโดยอตัโนมัตเิมือ่มคีวามยาวสงูสดุหรอืเมือ่การด์หน่วยความจํา
เต็ม

ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะบนัทกึภาพยนตร์

2. 

สามารถเลอืกขนาดและอตัราเฟรมโดยใชต้วัเลอืก ต ัง้คา่ภาพยนตร ์ในเมนูถา่ยภาพ

ภาพยนตรท์ีถ่า่ยในโหมด S, A และ M จะบนัทกึทีก่ารตัง้คา่ทีเ่ลอืกลา่สดุสําหรับการถา่ยภาพ สามารถปรับความ
เร็วชตัเตอรแ์ละ/หรอืรรัูบแสงไดร้ะหวา่งทีถ่า่ยภาพ ในโหมดอืน่ๆ การตัง้คา่จะปรับโดยอตัโนมัติ

จอแสดงผลชอ่งมองภาพแบบออปตคิอลจะสลับอตัโนมตัเิป็นจอแสดงผลอเิล็กทรอนกิส/์จอภาพ LCD ระหวา่งการ
บนัทกึภาพยนตร ์ชอ่งวัดระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF) ทีม่มุขวาลา่งของหนา้จอสะทอ้นชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้คา่ภาพยนตร ์(เมนูถา่ยรปู)

การบนัทกึภาพยนตร์
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สามารถใชก้ลอ้งกบัไมโครโฟนเสรมิภายนอกได ้

ตอ้งมอีะแดปเตอรข์นาด 2.5 มม. เมือ่เชือ่มตอ่ไมโครโฟนกบัปลั๊กเสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 3.5 มม.

ขอ้ความยนืยันจะแสดงขึน้เมือ่เชือ่มตอ่ไมโครโฟนเขา้กบัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอร ์กด MENU/OK
แลว้เลอืก ไมค/์รโีมท > ไมค์

การบนัทกึภาพยนตร์
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ภาพยนตรจ์ะมไีอคอน  แสดงกํากบัระหวา่งทีเ่ลน่ภาพแบบเต็มเฟรม

กด  เพือ่เริม่ตน้เลน่ภาพ สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผล

การดภูาพยนตร์
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อยูร่ะหวา่งการเลน่ ( )

หยดุการเลน่ช ัว่คราวแลว้ ( )

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ควบคมุการเลน่

สิน้สดุการเลน่

ปรับความเร็ว

หยดุการเลน่ชัว่คราว

สิน้สดุการเลน่

ไปขา้งหนา้/ยอ้นกลบัภาพเฟรมเดยีว

การเลน่

กดตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ปรับระดับเสยีง และกด MENU/OK อกีครัง้เพือ่เลน่ตอ่ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถปรับ
ระดบัเสยีงไดจ้ากเมนูการตัง้คา่

การดภูาพยนตร์
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โปรดอยา่ใหม้สี ิง่ใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

กลอ้งจะไมเ่ลน่เสยีงในโหมด Silent

ความเร็วการเลน่

กดตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ปรับความเร็วในการเลน่ขณะเลน่อยู ่ความเร็วจะแสดงดว้ยหมายเลขของลกูศร ( หรอื

)

การดภูาพยนตร์

- 79 -



โปรแกรม AE

เนน้ชตัเตอร ์AE

เนน้รรัูบแสง AE

แมนวลรับแสง

โหมดถา่ยภาพ
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ในโหมดนี ้กลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงโดยอตัโนมัต ิหากคณุตอ้งการ คณุสามารถเลอืกการรวมกนัของความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบ
แสงทีใ่หส้รา้งคา่รรัูบแสงเดยีวกนั (สลับโปรแกรม)

การเลอืกโปรแกรม AE ใหต้ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงเป็น A

รรูบัแสง: A

ความเร็วชตัเตอร:์ A

หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกลอ้ง ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงจะแสดงเป็น “– – –”

โปรแกรม AE
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สลบัโปรแกรม

หากตอ้งการ คณุสามารถหมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกการรวมรปูแบบอืน่ของความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงโดย
ไมป่รับการรับแสง (สลับโปรแกรม)

ความเร็วชตัเตอร์

รรัูบแสง

คา่ใหมข่องความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงจะแสดงดว้ยสเีหลอืง

การยกเลกิสลบัโปรแกรม ใหปิ้ดกลอ้ง

สลบัโปรแกรมจะถกูยกเลกิดว้ย หากเลอืกโหมดแฟลชอืน่ทีไ่มใ่ชปิ่ด

ไมส่ามารถใชส้ลบัโปรแกรมได ้เมือ่เลอืกโหมดแฟลชอืน่ทีไ่มใ่ชปิ่ด หรอืเลอืก ออโต ้ไวสํ้าหรับ ชว่ง
ไดนามกิ

โปรแกรม AE
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เนน้ชตัเตอร ์AE (โหมด S) คณุเลอืกความเร็วชตัเตอรแ์ละใหก้ลอ้งเลอืกรรัูบแสงเอง ตัง้คา่รรัูบแสงเป็น A และหมนุแป้น
หมนุความเร็วชตัเตอรไ์ปยังการตัง้คา่ทีต่อ้งการ

รรูบัแสง: A

ความเร็วชตัเตอร:์ 1/1000 วิ

ความเร็วชตัเตอร์

เนน้ชตัเตอร ์AE
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ยังสามารถปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยเพิม่ครัง้ละ 1/3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่

หากไมส่ามารถรับแสงทีถ่กูตอ้งตามความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืก รรัูบแสงจะแสดงเป็นสแีดงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่

หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกลอ้ง รรัูบแสงจะแสดงเป็น “– – –”

เนน้ชตัเตอร ์AE
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เนน้รรัูบแสง AE (โหมด A) คณุเลอืกรรัูบแสงและใหก้ลอ้งเลอืกความเร็วชตัเตอรเ์อง หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอรไ์ปยงั
A แลว้เลอืกรรัูบแสดงทีต่อ้งการ

รรูบัแสง: f/5.6

ความเร็วชตัเตอร:์ A

รรัูบแสง

เนน้รรัูบแสง AE
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หากไมส่ามารถรับแสงทีถ่กูตอ้งตามรรัูบแสงทีเ่ลอืก ความเร็วชตัเตอรจ์ะแสดงเป็นสแีดงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ ปรับรรัูบแสงจนกวา่จะไดค้า่รับแสงทีถ่กูตอ้ง

หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกลอ้ง ความเร็วชตัเตอรจ์ะแสดงเป็น “– – –”

ความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ทีส่ดุทีใ่ชไ้ดเ้มือ่เลอืก เปิด สําหรับ จดัการใชพ้ลงังาน > โหมดประหยดัOVF ในเมนู
การตัง้คา่คอื 1/4 วิ

การดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์

เมือ่กําหนด พรวีวิชดัตืน้ ไปยงัปุ่ มฟังกช์นัโดยใชต้วัเลอืก ต ัง้ฟงักช์ ัน่(Fn) ในเมนูถา่ยรปู การกดปุ่ มจะหยดุการรับ
แสงใหเ้ป็นการตัง้คา่ทีเ่ลอืกไว ้ทําใหส้ามารถดคูวามชดัตืน้ในชอ่งมองภาพหรอืจอภาพ LCD ได ้

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

เนน้รรัูบแสง AE
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ในโหมดนี ้คณุสามารถเลอืกทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงได ้คา่รับแสงทีเ่ป็นผลลัพธจ์ะแสดงดว้ยสญัลกัษณ์ในจอภาพ
หากตอ้งการ สามารถปรับคา่การรับแสงจากคา่ทีแ่นะนําโดยกลอ้งถา่ยรปูได ้

รรูบัแสง: f/5.6

ความเร็วชตัเตอร:์ 1/1000 วิ

ความเร็วชตัเตอร์

รรัูบแสง

สญัลักษณ์การรับแสง

แมนวลรับแสง
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ยังสามารถปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยเพิม่ครัง้ละ 1/3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่

การตรวจแสง

การตรวจแสงในจอภาพ LCD ใหเ้ลอืก เปิด สําหรับ ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > ตรวจแสงโหมดแมนนวล

เลอืก ปิด เมือ่ใชแ้ฟลช หรอืในโอกาสอืน่ทีก่ารรับแสงอาจเปลีย่นเมือ่ถา่ยภาพ

แมนวลรับแสง
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การใชปุ้่ ม Q

ปุ่ ม Q (เมนูดว่น)
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ใชปุ้่ ม Q เพือ่ดแูละปรับการตัง้คา่กลอ้ง

กด Q เพือ่แสดงเมนูดว่นขณะทีถ่า่ยรปู

สามารถเลอืกตวัเลอืกทีแ่สดงในเมนูดว่นโดยใชต้วัเลอืก แกไ้ข/จดัเก็บเมนดูว่น ในเมนูตัง้คา่ นอกจากนี้
ยงัสามารถแสดงตวัเลอืกแกไ้ขเมนูดว่นโดยการกดคา้งทีปุ่่ ม Q

1. 

การใชปุ้่ ม Q
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ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ไฮไลทร์ายการ

ไมส่ามารถใชปุ้่ ม Q เพือ่ปรับสมดลุยส์ขีาวกําหนดเอง เลอืกอณุหภมูสิ ีหรอืปรับการตัง้คา่สําหรับความไว
แสง (ISO) อตัโนมัต ิสามารถปรับการตัง้คา่เหลา่นีโ้ดยใชปุ้่ มฟังกช์นัหรอืจากเมนู

2. 

หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เปลีย่นรายการทีไ่ฮไลท์3. 

กด Q เพือ่ออกเมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์4. 

สําหรับการเขา้ถงึรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ ม Q คา้งไวข้ณะทีแ่สดงเมนูดว่น

ดเูพิม่เตมิ

แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น (เมนูตัง้คา่)

การใชปุ้่ ม Q
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ปุ่ มฟังกช์ัน่

ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่)
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สามารถกําหนดปุ่ มฟังกช์นัแตล่ะปุ่ มใหม้บีทบาทตา่งๆ ดงัรายการดา้นลา่งนี ้สามารถแสดงตวัเลอืกสําหรับรายการทีเ่ลอืกโดย
กดทีปุ่่ ม การเลอืกหนา้ทีท่ีทํ่างานดว้ยปุ่ มฟังกช์นั ใหก้ดปุ่ ม DISP/BACK จนกวา่ตวัเลอืกการตัง้คา่ฟังกช์นัจะแสดงขึน้
จากนัน้ใหไ้ฮไลทป์ุ่ มทีต่อ้งการแลว้กดตัวเลอืกขวา

ฟิลเตอรข์ ัน้สงู
ฉายแสงหลายคร ัง้
โหมดมาโคร
พรวีวิชดัตืน้
ความไวแสง
ต ัง้เวลาถา่ย
ขนาดภาพ
คณุภาพของภาพ
ชว่งไดนามกิ
จําลองฟิลม์
สมดลุยส์ขีาว
ฟิลเตอร ์ND
วดัแสง
ออโตโ้ฟกสั

โฟกสัแบบพืน้ที่
ปรบัตาํแหนง่เฟรม AF
โหมดแฟลช
ชดเชยแฟลช
เลอืกต ัง้คา่เอง
ถา่ยวดิโีอ
โฟกสัใบหนา้
เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ
ประสทิธภิาพสงู
RAW
การสือ่สารไรส้าย
เลนสแ์ปลง
ชนดิชตัเตอร์

ปุ่ มฟังกช์ัน่
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คณุยังสามารถใช ้ต ัง้ฟงักช์นั(Fn) ในเมนูถา่ยรปูเพือ่เลอืกหนา้ทีท่ีทํ่างานดว้ยปุ่ มฟังกช์ัน่

คณุยังสามารถแสดงตวัเลอืกสําหรับปุ่ มฟังกช์ัน่ตา่งๆ โดยกดปุ่ มคา้งไว ้

ดเูพิม่เตมิ

ตัง้ฟังกช์ัน่(Fn) (เมนูถา่ยรปู)

ปุ่ มฟังกช์ัน่
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ถา่ยครอ่ม

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)

ฉายแสงหลายครัง้

พาโนรามา่

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้

การใชต้ัง้เวลาถา่ย

การถา่ยตามชว่งเวลา

การใชง้านแฟลช

การเลอืกเฟรมโฟกสั

การชดเชยการรับแสง

ล็อคโฟกสั/การรับแสง

โหมดโฟกสั

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)

การวัดแสง

การบนัทกึภาพในฟอรแ์มท RAW

ฉายแสงนาน (T/B)

จําลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยรปู
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การตัง้คา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมัตใินแตล่ะชดุของรปูถา่ย สามารถแสดงตวัเลอืกเหลา่นีไ้ดเ้ชน่กนัโดยการกดปุ่ ม
DRIVE

 AE BKT

 ถา่ยครอ่ม ISO

 FILM SIMULATION BKT

 BKT สมดลุแสงสขีาว

 DYNAMIC RANGE BKT

ถา่ยครอ่ม
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กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกจํานวนการถา่ยครอ่ม แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูสามภาพ: ภาพทีห่นึง่
ใชค้า่ทีว่ัดแสงสําหรับการรับแสง ภาพทีส่องการรับแสงทีม่ากเกนิตามจํานวนทีเ่ลอืก และภาพทีส่ามการรับแสงนอ้ยเกนิไปใน
จํานวนทีเ่ทา่กนั

กลอ้งอาจไมส่ามารถใชเ้พิม่การถา่ยครอ่มทีเ่ลอืกหากปรมิาณการรับแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไปเกนิขดีจํากดั
ของระบบการวัดแสง

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกจํานวนการถา่ยครอ่ม แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูทีค่วามไวแสงปัจจบุนั
แลว้ประมวลผลเพือ่สรา้งสําเนาเพิม่เตมิสองชดุ โดยชดุหนึง่มคีวามไวแสงเพิม่ขึน้และอกีชดุดว้ยความไวแสงทีน่อ้ยลงจากคา่
ทีเ่ลอืก

ไมส่ามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ด ้หากเลอืก RAW สําหรับ คณุภาพของภาพ

แตล่ะครัง้ทีป่ลอ่ยชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยภาพหนึง่ภาพแลว้ประมวลผลเพือ่สรา้งสําเนาดว้ยการตัง้คา่การจําลองฟิลม์ทีเ่ลอืก
สําหรับ FILM SIMULATION BKT ในเมนูถา่ยรปู

ไมส่ามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ด ้หากเลอืก RAW สําหรับ คณุภาพของภาพ

ดเูพิม่เตมิ

FILM SIMULATION BKT (เมนูถา่ยรปู)

ถา่ยครอ่ม
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กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกจํานวนการถา่ยครอ่ม แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูสามภาพ: ภาพหนึง่ที่
การตัง้คา่สมดลุสขีาวปัจจบุนั อกีภาพถา่ยแบบปรับละเอยีดโดยเพิม่ตามจํานวนทีเ่ลอืก และภาพสดุทา้ยถา่ยแบบปรับ
ละเอยีดโดยลดตามจํานวนทีเ่ลอืก

ไมส่ามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ด ้หากเลอืก RAW สําหรับ คณุภาพของภาพ

ในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยภาพสามภาพทีก่ารตัง้คา่ชว่งไดนามกิตา่งกนั: 100% สําหรับภาพแรก, 200%
สําหรับภาพทีส่อง และ 400% สําหรับภาพทีส่าม

ความไวแสงจะถกูจํากดัอยูท่ีตํ่า่สดุของ ISO 800 และจะคนืคา่ความไวแสงในเอฟเฟกตก์อ่นหนา้หลงัจากสิน้สดุ
การถา่ยครอ่ม

ไมส่ามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ด ้หากเลอืก RAW สําหรับ คณุภาพของภาพ

ถา่ยครอ่ม
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ถา่ยรปูเคลือ่นไหวเป็นชดุภาพนิง่ สามารถแสดงตวัเลอืกถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุไดโ้ดยการกดปุ่ ม DRIVE

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกอตัราเฟรม กลอ้งจะถา่ยรปูในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์

โฟกสัและรรัูบแสง

การถา่ยภาพแตล่ะภาพใหม้โีฟกสัและรรัูบแสงทีห่ลากหลาย ใหเ้ลอืกโหมดโฟกสั C สําหรับโหมดอืน่ๆ โฟกสัและรรัูบ
แสงจะกําหนดโดยภาพแรกในแตล่ะชดุ

การทํางานของการตดิตามโฟกสัจะแตกตา่งกนัไปตามการรับแสง ความไวแสงและสภาพการถา่ยรปู

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)
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สรา้งภาพถา่ยทีร่วมการรับแสงสองภาพ

กดปุ่ ม DRIVE เพือ่แสดงตวัเลอืกไดรฟ์1. 

ไฮไลท ์ฉายแสงหลายคร ัง้ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลทแ์ลว้กลบัไปยังโหมดถา่ยรปู2. 

ฉายแสงหลายครัง้
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ถา่ยรปูทีห่นึง่3. 

กด MENU/OK ภาพทีถ่า่ยครัง้แรกจะแสดงซอ้นทับบนมมุมองภาพผา่นเลนสเ์พือ่เป็นตวัชีนํ้าสําหรับถา่ยภาพครัง้ที่
สอง

การกลบัไปยงัขัน้ตอนที ่3 แลว้ถา่ยรปูแรกใหม ่ใหก้ดปุ่ มตัวเลอืกซา้ย การบนัทกึรปูแรกแลว้ออกโดยไม่
สรา้งภาพชดุการรับแสง ใหก้ด DISP/BACK

4. 

ถา่ยรปูทีส่อง5. 

กด MENU/OKเพือ่รับแสงหลายครัง้ หรอืกดปุ่ มตัวเลอืกซา้ยแลว้กลบัไปยงัขัน้ตอนที ่5 แลว้ถา่ยรปูทีส่องอกีครัง้6. 

ฉายแสงหลายครัง้
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ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ถา่ยรปูทีจ่ะรวมกนัอตัโนมัตเิป็นรปูแบบพาโนรามา่

กดปุ่ ม DRIVE เพือ่แสดงตวัเลอืกไดรฟ์1. 

ไฮไลท ์พาโนรามา่ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลทแ์ลว้กลับไปยังโหมดถา่ยรปู2. 

การเลอืกมมุทีค่ณุสามารถหมนุกลอ้งขณะถา่ยรปู ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืกซา้ย กดปุ่ มตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกมมุและกด
MENU/OK

3. 

พาโนรามา่
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กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่ดตูวัเลอืกสําหรับทศิทางในการหันกลอ้ง กดปุ่ มเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกทศิทางในการหนั
กลอ้งและกด MENU/OK

4. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ตน้บนัทกึ ไมจํ่าเป็นตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวข้ณะทําการบันทกึ5. 

หนักลอ้งไปตามทศิทางทีแ่สดงโดยลกูศร การถา่ยรปูจะหยดุโดยอตัโนมตัเิมือ่แถบแสดงสถานะการทํางานเต็มและ
ถา่ยรปูพาโนรามา่สมบรูณ์

การถา่ยรปูจะหยดุลงหากกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุระหวา่งทีกํ่าลงัถา่ยรปู ไมส่ามารถบนัทกึภาพพาโนรามา่ได ้
หากกดปุ่ มชตัเตอรก์อ่นหนักลอ้งครบ 120°

6. 

เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ

สําหรับผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ แนบขอ้ศอกไวต้ดิลําตวัแลว้เลือ่นกลอ้งในวงแคบอยา่งชา้ๆ ดว้ยความเร็วคงที ่พยายามให ้
กลอ้งอยูใ่นแนวระนาบและระมดัระวังใหห้ันไปในทศิทางเดยีวกนักบัทีแ่สดงโดยตวัชีนํ้า ใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ใหไ้ด ้
ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ หากผลลพัธไ์มเ่ป็นไปตามทีค่าดหวัง ใหล้องหนักลอ้งใหมโ่ดยความเร็วทีต่า่งจากเดมิ

ภาพพาโนรามา่สรา้งจากภาพถา่ยหลายเฟรม การรับแสงของภาพพาโนรามา่ทัง้หมดกําหนดตามเฟรมแรก อาจมี
บางกรณีทีก่ลอ้งบนัทกึมมุทีม่ากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ตามทีเ่ลอืกไวห้รอืไมส่ามารถเชือ่มตอ่ภาพใหเ้ขา้กนัอยา่งสมบรูณ์
สว่นสดุทา้ยของพาโนรามา่อาจไมถ่กูบันทกึหากหยดุถา่ยรปูกอ่นภาพพาโนรามา่จะสมบรูณ์

การถา่ยรปูอาจหยดุชะงักหากหันกลอ้งเร็วหรอืชา้เกนิไป การถา่ยรปูจะถกูยกเลกิหากหันกลอ้งไปยังทศิทางอืน่ทีไ่ม่
ใชท่ศิทางทีแ่สดงไว ้

อาจไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการเมือ่ถา่ยกบัตวัแบบทีเ่คลือ่นไหว ตวัแบบทีอ่ยูใ่กลก้ลอ้ง ตัวแบบทีไ่มแ่ตกตา่งกนั
มาก เชน่ ทอ้งฟ้าหรอืทุง่หญา้ ตวัแบบทีม่กีารเคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง เชน่ คลืน่และน้ําตก หรอืตวัแบบทีม่กีารเปลีย่น
แสงอยา่งเห็นไดช้ดั ภาพพาโนรามา่อาจเบลอถา้ตวัแบบอยูใ่นทีม่แีสงนอ้ย

พาโนรามา่
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เมือ่กลอ้งแสดงภาพพาโนรามา่ในการเลน่แบบเต็มจอ คณุสามารถกดปุ่ มตวัเลอืกลงเพือ่หนัอตัโนมัตจิากซา้ยไปขวา หรอื
(หากพาโนรามา่อยูใ่นทศิทาง "แนวตัง้") จากลา่งขึน้บน

พาโนรามา่
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ปิด

 โหมดมาโคร

ในการโฟกสัระยะใกล ้ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืกขึน้ เพือ่เลอืกจากตวัเลอืกมาโครทีแ่สดงดา้นลา่ง

ทีค่า่เริม่ตน้ การเลอืกโหมดมาโครถกูกําหนดไปยังดา้นบนของปุ่ มตัวเลอืก (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 2) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบั
การเลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยังทํางานของปุ่ ม ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

สามารถเลอืกโหมดมาโครไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้ออโตโ้ฟกสั ในเมนูถา่ยรปู

ปิดโหมดมาโคร

โหมดมาโคร

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้
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สามารถใชโ้หมดมาโครไดเ้ฉพาะกบัชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสแ์ละจอภาพ LCD หากชอ่งมองภาพออปตคิอ
ลหรอืชอ่งมองภาพออปตคิอลแบบคู/่ชอ่งวดัระยะอเิล็กทรอนกิสเ์ปิดอยูเ่มือ่เลอืกโหมดมาโคร กลอ้งจะสลบัเป็น
ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสโ์ดยอตัโนมตัิ

ใชจ้อภาพ LCD และชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสไ์ดท้ีร่ะยะใกลโ้ดยไมต่อ้งเปิดใชโ้หมดมาโครกอ่น แตก่ลอ้งจะใช ้
เวลานานขึน้ในการโฟกสั

อาจมเีงาทีเ่กดิจากเลนสป์รากฏในรปูภาพทีถ่า่ยดว้ยแฟลชทีร่ะยะใกลม้าก ซมูออกใหม้รีะยะหา่งมากขึน้จากตวัแบบ

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้

- 106 -



ปิด

ตวัเลอืก ต ัง้เวลาถา่ย ในเมนูถา่ยรปูเป็นทางเลอืกสําหรับถา่ยภาพตวัเองในสบิวนิาท ีและตัง้เวลาถา่ยในสองวนิาท ีเพือ่ป้อง
กนัภาพเบลอทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวนิาทหีลังจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชเ้พือ่ลดการเบลอทีเ่กดิจากการ
เคลือ่นไหวของกลอ้งเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟของระบบตัง้เวลาถา่ยจะกะพรบิเมือ่ระบบตัง้เวลาถา่ยรปูนับถอย
หลงั

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวนิาทหีลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชสํ้าหรับการถา่ยรปูบคุคลของตนเอง
ไฟตัง้เวลาทีด่า้นหนา้ของกลอ้งจะสวา่งเมือ่เริม่ตัง้เวลาและจะเริม่กะพรบิครูห่นึง่กอ่นถา่ยรปู

ปิดตัง้เวลาถา่ย

การใชต้ัง้เวลาถา่ย

- 107 -



ปรับการตัง้คา่สําหรับถา่ยตามชว่งเวลา

เลอืก ถา่ยตามชว่งเวลา ในโหมดถา่ยรปูเพือ่แสดงตวัเลอืกถา่ยตามชว่งเวลา1. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่เลอืกชว่งเวลาและจํานวนภาพ กด MENU/OK เพือ่ดําเนนิการ2. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่เลอืกเวลาเริม่ตน้ จากนัน้กด MENU/OK การถา่ยภาพจะเริม่ตน้โดยอตัโนมัติ3. 

ไมส่ามารถใชถ้า่ยตามชว่งเวลาระหวา่งถา่ยภาพพาโนรามา่หรอืการรับแสงหลายจดุ ในโหมดตอ่เนือ่งเป็นชดุ กลอ้ง
จะถา่ยภาพเพยีงหนึง่ภาพเมือ่ปลอ่ยชตัเตอรแ์ตล่ะครัง้

การถา่ยตามชว่งเวลา
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แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

ตรวจสอบระดับแบตเตอรีก่อ่นเริม่

จอแสดงผลจะปิดระหวา่งแตล่ะภาพและสวา่งขึน้สองสามวนิาทกีอ่นทีจ่ะถา่ยภาพถัดไป สามารถเปิดใชง้าน
จอแสดงผลไดท้กุเวลาโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

การถา่ยตามชว่งเวลา

- 109 -



อตัโนมตั ิ

 ใชแ้ฟลช

 สโลวซ์งิค ์

 COMMANDER

แฟลชภายนอก

 ไมใ่ชแ้ฟลช

ใชแ้ฟลชสําหรับเพิม่แสงเมือ่ถา่ยรปูกลางคนืหรอืในรม่ทีม่แีสงนอ้ย เลอืกโหมดแฟลชไดโ้ดยใชต้ัวเลอืก โหมดแฟลช ใน
เมนูถา่ยรปู

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทโ์หมดแฟลชทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก

ยงิแฟลชเมือ่จําเป็น แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ่

ยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู ใชส้ําหรับตวัแบบทีม่ไีฟดา้นหลงัหรอืสําหรับการใชส้ธีรรมชาติ
เมือ่ถา่ยรปูในไฟสวา่ง

ถา่ยทัง้ตัวแบบหลกัและพืน้หลังทีอ่ยูใ่นบรเิวณแสงนอ้ย (โปรดทราบวา่ฉากทีม่คีวาม
สวา่งมากอาจไดรั้บแสงมากเกนิไป)

สามารถใชแ้ฟลชทีย่ดึบนฐานเสยีบแฟลชเพือ่ควบคมุอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชระยะ
ไกล

เลอืกเมือ่ใชต้วัเลอืกอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชจากผูผ้ลติอืน่

ไมย่งิแฟลชแมต้ัวแบบจะอยูใ่นทีแ่สงนอ้ย แนะนําใหม้ขีาตัง้กลอ้ง

หาก  ปรากฎขึน้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู

ยกเวน้ในโหมด Commander ซึง่อาจมกีารยงิแฟลชหลายครัง้ในภาพเดยีว โปรดอยา่เคลือ่นยา้ยกลอ้งจนกวา่จะ
ถา่ยรปูเสร็จ

แฟลชจะซงิโครไนซก์บัชตัเตอรท์ีค่วามเร็วชตัเตอร ์1/1200 ว ิหรอืชา้กวา่

สามารถใชก้ลอ้งกบัอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชเสรมิภายนอก FUJIFILM ได ้

การใชง้านแฟลช
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แฟลชอาจตอ้งการเวลามากขึน้เพือ่ชารจ์เมือ่มแีบตเตอรีตํ่า่

ลบตาแดง

เมือ่ “โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ” ทํางานอยู ่และเปิด “ลบตาแดง” สามารถลบตาแดงไดใ้น , , 

การลบตาแดงจะใชเ้พือ่ลด “ตาแดง” ทีเ่กดิจากการสะทอ้นของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ

การใชง้านแฟลช
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ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่เลอืกจดุโฟกสัเมือ่เลอืก โฟกสัพืน้ที ่ไวส้ําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั ในเมถูา่ยรปู

กดปุ่ มตวัเลอืกลง เพือ่ดกูารแสดงพืน้ทีโ่ฟกสั

ทีค่า่เริม่ตน้ การแสดงพืน้ทีโ่ฟกสัถกูกําหนดไปยังปุ่ มลา่งของปุ่ มตัวเลอืก (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 5) สําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัการเลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยังทํางานของปุ่ ม ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

สามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้ออโตโ้ฟกสั ในเมนูถา่ยรปู

เฟรมโฟกสั

จดุโฟกสั

1. 

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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ใชปุ้่ มตวัเลอืกจัดตําแหน่งเฟรมโฟกสั

ในการเลอืกตรงกลางเฟรม ใหก้ด DISP/BACK

2. 

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกขนาดของเฟรมโฟกสั

หมนุแป้นหมนุไปทางซา้ยเพือ่ลดเฟรมสงูสดุถงึ 50% หมนุไปทางขวาเพือ่เพิม่เฟรมสงูสดุถงึ 150% หรอื
กดตรงกลางแป้นหมนุเพือ่คนืคา่เฟรมเป็นขนาดตน้ฉบบั

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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กด MENU/OK เพือ่เลอืกเฟรมทีเ่ลอืกไว ้3. 

ถา้เลอืก โฟกสัแบบพืน้ที ่สําหรับ ต ัง้ปุ่ มเลอืก ในเมนูการตัง้คา่ สามารถใชปุ้่ มตัวเลอืกจัดตําแหน่งพืน้ทีโ่ฟกสั
โดยไมต่อ้งกดปุ่ มกอ่นได ้

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

ตัง้ปุ่ มเลอืก (เมนูตัง้คา่)

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงเพือ่ปรับการรับแสงเมือ่ถา่ยภาพตวัแบบทีส่วา่งมาก มดืมาก หรอืความเปรยีบตา่งสงูมาก

สญัลกัษณก์ารชดเชยการรบัแสง (OVF)

สญัลกัษณก์ารชดเชยการรบัแสง (EVF/LCD)

การชดเชยการรับแสง
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เลอืกคา่บวก (+) เพือ่เพิม่การเปิดรับแสง

เลอืกคา่ลบ (−) เพือ่ลดการเปิดรับแสง

เมือ่ใชช้อ่งมองภาพออปตคิอล ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์การรับแสงเพือ่ตรวจสอบคา่รับแสง

การชดเชยการรับแสง
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กลอ้งจะโฟกสัและตัง้คา่รรัูบแสงสําหรับภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และโฟกสั (AF) และรับแสง (AE) ยังคงล็อค
ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรใ์นตําแหน่งนี้ิ

ิ
อยู ่ใชล็้อคโฟกสัและการรับแสงเพือ่ชดเชยภาพทีต่วัแบบไมอ่ยูต่รงกลาง

จัดตําแหน่งของตวัแบบในเฟรมโฟกสั1. 

กดปุ่ มชตัเตอรค์รึง่หนึง่เพือ่ตัง้คา่โฟกสัและการรับแสง เฟรมโฟกสัจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว

ทําซ้ําขัน้ตอนนีบ้อ่ยครัง้เทา่ทีต่อ้งการกอ่นถา่ยภาพ

2. 

ล็อคโฟกสั/การรับแสง
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จัดองคป์ระกอบภาพใหม ่อยา่เปลีย่นระยะหา่งของตวัแบบ ขณะทีก่ดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยรปู4. 

ล็อคโฟกสั/การรับแสง
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ปุ่ ม AEL/AFL

สามารถใชปุ้่ ม AEL/AFL เพือ่ล็อคโฟกสัและ/หรอืการรับแสง

โฟกสัและ/หรอืการรับแสงจะยงัคงล็อคอยูเ่มือ่กดปุ่ ม ไมว่า่จะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไมก่็ตาม

สามารถเลอืกหนา้ทีข่องปุ่ ม AEL/AFL ไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ปุ่ มAE/AF LOCK ในเมนูถา่ยรปู:
เฉพาะAE (การต ัง้คา่เร ิม่ตน้): ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคเฉพาะการรับแสงเทา่นัน้
เฉพาะAF: ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคเฉพาะโฟกสัเทา่นัน้
AE/AF LOCK: ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคทัง้โฟกสัและการรับแสง

ถา้เลอืก กดสลบัAE/AF LOCK ไวส้ําหรับ AE/AF LOCK ในเมนูถา่ยรปู โฟกสัและ/หรอืการรับแสง
จะถกูล็อคเมือ่กดปุ่ มและจะยงัคงล็อคอยูจ่นกวา่จะกดปุ่ มซํ้าอกีครัง้

ล็อคโฟกสั/การรับแสง
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ออโตโ้ฟกสั

แมว้า่กลอ้งจะเพิม่ระบบการโฟกสัอตัโนมัตทิีม่คีวามแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสัตวัแบบทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนี้

ตัวแบบทีม่เีงาสะทอ้นมาก เชน่ กระจกหรอืรถยนต์

ตัวแบบทีเ่คลือ่นไหวรวดเร็ว

ตัวแบบทีถ่า่ยผา่นหนา้ตา่งหรอืวตัถสุะทอ้นอืน่ๆ
ตัวแบบสเีขม้และตวัแบบทีด่ดูซบัแสง แทนทีจ่ะสะทอ้นแสงไฟ เชน่ ผมหรอืขนสตัว์
ตัวแบบทีไ่มม่รีปูรา่ง เชน่ ควนัหรอืเปลวไฟ
ตัวแบบทีม่คีวามแตกตา่งกบัพืน้หลังเพยีงเล็กนอ้ย (ตวัอยา่งเชน่ ตัวแบบทีส่วมเสือ้ผา้สเีดยีวกบัพืน้หลัง)
ตัวแบบทีอ่ยูด่า้นหนา้หรอืดา้นหลงัวตัถทุีม่คีวามแตกตา่งสงู ซึง่อยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตัวแบบ
ทีถ่า่ยรปูกบัฉากหลังขององคป์ระกอบทีม่คีอนทราสตส์งู)

ดเูพิม่เตมิ

AE/AF LOCK (เมนูถา่ยรปู)

ปุ่ มAE/AF LOCK (เมนูถา่ยรปู)

ล็อคโฟกสั/การรับแสง
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M (แมนวล)

C (AF ตอ่เนือ่ง)

S (AF เดีย่ว)

ใชต้วัเลอืกโหมดโฟกสัเพือ่เลอืกวธิกีารโฟกสัของกลอ้ง

โฟกสัแบบแมนวล ใชเ้มือ่กลอ้งมปัีญหาในการใชอ้อโตโ้ฟกสัหรอืเพือ่ถา่ยภาพนอกโฟกสั
โดยตัง้ใจ

กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งตามระยะหา่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขณะทีก่ดปุ่ มกดชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ ใชสํ้าหรับตวัแบบทีเ่คลือ่นไหว

ล็อคโฟกสัเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เลอืกสําหรับตวัแบบทีอ่ยูน่ิง่

หากเลอืก เปิด สําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > PRE-AF ในเมนูถา่ยรปู กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งในโหมด S
และ C แมข้ณะทีไ่มไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอร์

โหมดโฟกสั
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สญัลกัษณ์โฟกสัจะเปลีย่นเป็นสเีขยีวเมือ่ตัวแบบอยูใ่นโฟกสั และจะกะพรบิเป็นสขีาวเมือ่กลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้วงเล็บ
(“(  )”) แสดงวา่กลอ้งกําลังโฟกสัและแสดงตอ่เนือ่งกนัในโหมด C  จะปรากฏในโหมดแมนวลโฟกสั

การเชค็โฟกสั

ในการซมูเขา้กรอบโฟกสัปัจจบุนัเพือ่ใหไ้ดโ้ฟกสัทีแ่มน่ยํา ใหก้ดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่ กดแป้นหมนุอกี
ครัง้เพือ่ยกเลกิการซมู

ในโหมดโฟกสั S การเชค็โฟกสัจะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก โฟกสัพืน้ที ่ไวส้ําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั
ในเมถูา่ยรปู

การเชค็โฟกสัจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่เลอืก เปิด ไวส้ําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > PRE-AF ในโหมดโฟกสั C

ดเูพิม่เตมิ

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

โหมดโฟกสั
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ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่โฟกสักลอ้งดว้ยตนเอง

เลือ่นตวัเลอืกโหมดโฟกสัเป็น M  จะปรากฏในหนา้จอ1. 

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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โฟกสัแบบแมนวลโดยใชว้งแหวนโฟกสั หมนุวงแหวนไปทางซา้ยเพือ่ลดระยะโฟกสั หมนุไปทางขวาเพือ่เพิม่

ใชต้วัเลอืก โฟกสัโดยวงแหวน ในเมนูตัง้คา่เพือ่กลับทศิทางการหมนุของวงแหวนโฟกสั

2. 

ถา่ยรปู3. 

โฟกสัรวดเร็ว

ในการใชอ้อโตโ้ฟกสัเพือ่โฟกสัตวัแบบในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืก ใหก้ดปุ่ ม AEL/AFL ใชค้ณุสมบัตนิี ้(ใชไ้ดใ้นโหมด
แมนวลโฟกสัเทา่นัน้) เพือ่โฟกสัอยา่งรวดเร็วกบัตวัแบบทีเ่ลอืก

ตวัเลอืก ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ต ัง้ AF ทนัท ีในเมนูถา่ยรปูควบคมุวธิทีีก่ลอ้งโฟกสัเมือ่กดปุ่ ม AEL/AFL
เลอืก AF-S สําหรับ AF เฉพาะจดุ (โฟกสัถกูแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม) และ AF-C สําหรับ AF ตอ่เนือ่ง (โฟกสั
ถกูปรับอยา่งตอ่เนือ่งเมือ่กดปุ่ ม)

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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สามารถใชต้วัเลอืกตอ่ไปนีเ้ชค็โฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสัได ้

สญัลกัษณแ์มนวลโฟกสั
เสน้สขีาวแสดงระยะหา่งของตวัแบบในพืน้ทีโ่ฟกสั (เป็นเมตรหรอืฟตุตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้ําหรับ ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ >
หนว่ยของระยะโฟกสั ในเมนูตัง้คา่) แถบสน้ํีาเงนิแสดงความลกึของฟิลด ์หรอือกีนัยหนึง่ ระยะหา่งจากดา้นหนา้และดา้น
หลงัของตวัแบบทีป่รากฏในโฟกสั

ระยะโฟกสั (เสน้สขีาว)

ความลกึของฟิลด ์(แถบสน้ํีาเงนิ)

ซูมโฟกสั
ในการซมูเขา้พืน้ทีเ่ฟรมปัจจบุนัสําหรับโฟกสัทีแ่มน่ยํา ใหก้ดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่ (ถา้เลอืก เปิด สําหรับ เช็ค
โฟกสั กลอ้งจะซมูเขา้เมือ่หมนุวงแหวนโฟกสั) กดแป้นหมนุอกีครัง้เพือ่ยกเลกิการซมู

สามารถแสดงเมนู ระบบชว่ย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่คา้งไว ้

มาตรฐาน: ซมูเขา้ในพืน้ทีโ่ฟกสัปัจจบุนั

ภาพแบง่ดจิติอล: แสดงภาพแบง่ ขาวดํา ตรงกลางของเฟรม เฟรมตวัแบบในพืน้ทีภ่าพแบง่ แลว้หมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัจนภาพแบง่ทัง้สามสว่นจัดเรยีงกนัอยา่งถกูตอ้ง

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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ไฮไลทท์ ีโ่ฟกสัชดัสดุ: ไฮไลทโ์ครงรา่งคอนทราสตส์งู หมนุวงแหวนปรับโฟกสัจนไฮไลทต์วัแบบ

ชอ่งวดัระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF)

พืน้ทีท่ีม่มุลา่งขวาของจอแสดงผลจะใชส้ําหรับซมูโฟกสัเมือ่เปิดใชง้านชอ่งวดัระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF)

หากเลอืก ภาพแบง่ดจิติอล ชอ่งวดัระยะอเิล็กทรอนกิสจ์ะแสดงเฉพาะสว่นทีอ่ยูต่รงกลาง

ดเูพิม่เตมิ

โฟกสัโดยวงแหวน (เมนูตัง้คา่)

เชค็โฟกสั (เมนูตัง้คา่)

ตัง้คา่จอเริม่ตน้ (เมนูตัง้คา่)

ระบบชว่ย MF (เมนูถา่ยรปู)

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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เลอืกวธิกีารทีก่ลอ้งวดัความสวา่งของตวัแบบ กดปุ่ ม 

ทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ การวัดแสงจะถกูกําหนดไปยังปุ่ มฟังกช์นั 6 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกหนา้ทีท่ี่
กําหนดไปยังปุ่ มฟังกช์นั ใหด้ทูี ่"ปุ่ มฟังกช์นั"

สามารถเลอืกการวดัแสงในเมนูถา่ยรปูได ้

การวดัแสง
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 หลายจดุ

 เฉพาะจดุ

 เฉลีย่

ใชโ้หมดจดจําฉากอตัโนมัตเิพือ่ปรับการรับแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มการถา่ยรปูจํานวนมาก

กลอ้งวดัแสงทีม่สีภาพแวดลอ้มแสงในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืกไวห้รอืตรงกลางของเฟรม แนะนํา
ใหใ้ชเ้มือ่พืน้หลงัสวา่งมากหรอืมดืมากกวา่ตวัแบบหลัก

หากเลอืก รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. เป็น เปิด และเลอืก โฟกสัพืน้ที่
สําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั กลอ้งจะวัดสภาพแวดลอ้มแสงในพืน้ที่
โฟกสัทีเ่ลอืกไว ้หากเลอืก รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. เป็น ปิด กลอ้งจะ
วดัสภาพแวดลอ้มแสงตรงกลางของพืน้ทีโ่ฟกสั

ตัง้คา่การรับแสงใหเ้ป็นการเฉลีย่สําหรับทั่วทัง้เฟรม โดยมกีารรับแสงทีส่มํา่เสมอตลอดการ
ถา่ยภาพหลายภาพ และมปีระสทิธภิาพสําหรับการถา่ยภาพววิและภาพคนทีต่ัวแบบสวมชดุ
สดํีาหรอืสขีาว

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

วัดแสง (เมนูถา่ยรปู)

การวดัแสง
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การบันทกึขอ้มลูดบิ ขอ้มลูทีไ่มไ่ดป้ระมวลผลจากเซนเซอรภ์าพของกลอ้ง ใหเ้ลอืกตวัเลอืก RAW สําหรับคณุภาพของ
ภาพในเมนูถา่ยรปูตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง สามารถสรา้งสําเนา JPEG ของภาพ RAW ไดโ้ดยใชต้วัเลอืก แปลง RAWไฟล์
ในเมนูการเลน่ หรอืสามารถดภูาพ RAW ไดใ้นคอมพวิเตอรโ์ดยใชซ้อฟตแ์วรเ์สรมิ RAW FILE CONVERTER

กด MENU/OK ในโหมดถา่ยรปูเพือ่แสดงเมนูถา่ยรปู กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลท ์คณุภาพของภาพ
แลว้กด MENU/OK

1. 

ไฮไลทต์วัเลอืกและกด MENU/OK เลอืก RAW เพือ่บนัทกึเฉพาะภาพ RAW หรอื FINE+RAW หรอื
NORMAL+RAW เพือ่บันทกึทัง้สําเนาภาพ JPEG พรอ้มกบัภาพ RAW FINE+RAW ใชอ้ตัราการบบีอดั
JPEG ตํา่กวา่สําหรับภาพ JPEG คณุภาพสงู ในขณะที ่NORMAL+RAW ใชอ้ตัราการบบีอดั JPEG สงูกวา่เพือ่
เพิม่จํานวนของภาพทีส่ามารถจัดเก็บได ้

2. 

ตวัเลอืกคณุภาพของภาพ RAW จะใชไ้มไ่ดก้บัความไวแสง (ISO) ทีข่ยาย

ปุ่ มฟังกช์ัน่

การสลบัเปิดหรอืปิดคณุภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดีย่ว ใหต้ัง้คา่ RAW ไปยังปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ถา้เลอืก JPEG
เป็นตวัเลอืกคณุภาพของภาพปัจจบุัน ใหก้ดปุ่ มเลอืกตวัเลอืกทีเ่ทยีบเทา่ JPEG+RAW ชัว่คราว ถา้เลอืก
JPEG+RAW เป็นตวัเลอืกปัจจบุนั ใหก้ดปุ่ มเลอืกตวัเลอืกทีเ่ทยีบเทา่ JPEG ชัว่คราว ขณะทีถ่า้เลอืก RAW ใหก้ด
ปุ่ มเลอืก FINE ชัว่คราว การถา่ยรปูหรอืกดปุ่ มอกีครัง้จะคนืคา่ไปยังการตัง้คา่กอ่นหนา้

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

RAW FILE CONVERTER (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การบนัทกึภาพในฟอรแ์มท RAW
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เลอืกความเร็วชตัเตอรข์อง T (เวลา) หรอื B (การเปิดชตัเตอรค์า้ง) สําหรับการฉายแสงนาน

แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกนักลอ้งเคลือ่นไหวขณะฉายแสง

เวลา (T)

การเปิดชตัเตอรค์า้ง (B)

หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอรไ์ปยงั T1. 

หมนุแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกความเร็วชตัเตอรร์ะหวา่ง 30 วนิาท ีและ 2 วนิาท ีโดยเพิม่ขัน้ละ 1/3 EV2. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยรปูทีค่วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้นาฬกิานับถอยหลังจะแสดงขณะทีก่ารรับแสง
ประมวลผล

3. 

ฉายแสงนาน (T/B)
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หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอรไ์ปยงั B1. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ชตัเตอรจ์ะยงัคงเปิดอยูส่งูสดุเป็นเวลา 60 นาท ีในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์จอแสดงผลจะ
แสดงเวลาทีผ่า่นไปตัง้แตท่ีเ่ร ิม่ตน้ฉายแสง

2. 

การเลอืกรรัูบแสง A คงที ่ความเร็วชตัเตอรท์ี ่30 วนิาที

การลด "สญัญาณรบกวน" (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ใหเ้ลอืก เปิด สําหรับ NRฉายแสงนาน ในเมนูถา่ยรปู
โปรดทราบวา่อาจเพิม่เวลาทีใ่ชใ้นการบนัทกึภาพหลงัการถา่ยรปู

ฉายแสงนาน (T/B)
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จําลองเอฟเฟกตฟิ์ลม์ชนดิตา่งๆ รวมถงึซเีปียและขาวดํา กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยเพือ่แสดงเมนูชนดิการจําลองฟิลม์

ทีค่า่เริม่ตน้ การจําลองฟิลม์ถกูกําหนดไปยงัปุ่ มซา้ยของตวัเลอืก (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 3) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืก
หนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยังทํางานของปุ่ ม ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

สามารถเลอืกการจําลองฟิลม์ในเมนูถา่ยรปูได ้

จําลองฟิลม์
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 PROVIA/สปีกติ

 Velvia/สดใส

 ASTIA/ตํา่

 CLASSIC CHROME

 PRO Neg. Hi

 PRO Neg. Std

 โมโนโครม

 โมโน+ฟิลเตอรเ์หลอืง

 โมโนโครม+ฟิลเตอรแ์ดง

 โมโน+ฟิลเตอรเ์ขยีว

 ซเีปีย

การผลติสปีกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพ
คนไปจนถงึภาพววิ

กลุม่สคีอนทราสตส์งูของสปีกต ิเหมาะสําหรับภาพถา่ยธรรมชาติ

กลุม่โทนสอีอ่นของสมีคีวามอิม่ตัวนอ้ย

คอนทราสตข์องสอีอ่นและเงาทีก่วา้งสําหรับภาพทีส่งบ

มคีอนทราสตม์ากกวา่  (PRO Neg. Std) เล็กนอ้ย แนะนําให ้
ใชส้ําหรับภาพคนกลางแจง้

กลุม่โทนสอีอ่น ชว่งสกีวา้งสําหรับปรับโทนสผีวิ เป็นตัวเลอืกทีด่ี
สําหรับการถา่ยภาพบคุคลในสตดูโิอ

ถา่ยรปูขาวดํา

ถา่ยรปูขาวดําโดยเพิม่คอนทราสตเ์ล็กนอ้ย การตัง้คา่นีย้งัลดโทนสี
ความสวา่งของทอ้งฟ้าลงเล็กนอ้ย

ถา่ยรปูขาวดําโดยเพิม่คอนทราสต ์การตัง้คา่นีย้ังลดโทนสคีวามสวา่ง
ของทอ้งฟ้าลง

ทําใหโ้ทนสผีวิของภาพคนแบบขาวดําออ่นลง

ถา่ยรปูภาพในรปูแบบซเีปีย

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

จําลองฟิลม ์(เมนูถา่ยรปู)

จําลองฟิลม์
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ปรับสเีพือ่ใหเ้ขา้กบัแหลง่กําเนดิแสง

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่แสดงตัวเลอืกสมดลุสขีาว

ทีค่า่เริม่ตน้ สมดลุสขีาวถกูกําหนดไปยังปุ่ มขวาของปุ่ มตวัเลอืก (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 4) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยังทํางานของปุ่ ม ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

สามารถเลอืกสมดลุสขีาวในเมนูถา่ยรปูได ้

1. 

สมดลุยส์ขีาว
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ออโต้

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการ

มกีารปรับสมดลุสขีาวโดยอตัโนมัติ

คา่วดัแสงสําหรับสมดลุสขีาว

เลอืกอณุหภมูสิี

สําหรับตวัแบบทีอ่ยูก่ลางแดดจา้

สําหรับตวัแบบทีอ่ยูใ่นรม่

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวธรรมชาต”ิ

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวอมเหลอืง”

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวนวล”

ใชง้านภายใตห้ลอดไสร้อ้น

ลดการแสงสน้ํีาเงนิทีมั่กเกีย่วขอ้งกบัแสงไฟใตน้ํ้า

2. 

กด MENU/OK กลอ่งขอ้ความทีแ่สดงดา้นลา่งจะปรากฏ ใชต้ัวเลอืกเพือ่ปรับสมดลุสขีาวแบบละเอยีด และกด
MENU/OK เพือ่เลอืก หรอืกด DISP/BACK เพือ่ออกโดยไมป่รับแบบละเอยีด

3. 

ผลลพัธอ์าจแตกตา่งกนัตามสภาพของการถา่ยรปู เลน่ภาพหลงัจากถา่ยภาพแลว้เพือ่ตรวจสอบสี

สมดลุสขีาวกําหนดเอง

อณุหภมูสิี

สมดลุยส์ขีาว
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เลอืก  เพือ่ปรับสมดลุสขีาวสําหรับสภาพแวดลอ้มแสงทีไ่มป่กต ิตวัเลอืกการวดัสมดลุสขีาวจะแสดงขึน้ เฟรมวตัถสุขีาว
เพือ่ใหอ้ยูใ่นจอแสดงผล แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งทัง้หมดจนสดุเพือ่วดัสมดลุสขีาว (การเลอืกคา่กําหนดเองลา่สดุ และออก
โดยไมว่ดัสมดลุสขีาว ใหก้ด DISP/BACK หรอืกด MENU/OK เพือ่เลอืกคา่ลา่สดุ แลว้แสดงขอ้ความปรับละเอยีด)

หาก “เสร็จสมบรูณ์” แสดงขึน้ ใหก้ด MENU/OK เพือ่ตัง้คา่สมดลุสขีาวไปยงัคา่ทีว่ัดได ้
หาก “แสงนอ้ยไป” แสดงขึน้ ใหเ้พิม่การชดเชยการรับแสง แลว้ลองใหมอ่กีครัง้
หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ใหล้ดการชดเชยการรับแสงแลว้ลองใหมอ่กีครัง้

 

อณุหภมูสิเีป็นการวัดเพือ่กําหนดคา่สขีองแหลง่กําเนดิแสง โดยแสดงเป็นหน่วยเคลวนิ (K) แหลง่กําเนดิแสงทีม่อีณุหภมูสิี
ใกลเ้คยีงกบัแสงอาทติยโ์ดยตรงจะเป็นสขีาว แหลง่กําเนดิแสงทีม่อีณุหภมูสิตํีา่กวา่จะมสีเีหลอืงหรอืสแีดง ขณะทีอ่ณุหภมูสิี
ทีส่งูกวา่จะเป็นออกเป็นสน้ํีาเงนิ คณุสามารถจับคูอ่ณุหภมูสิกีบัแหลง่กําเนดิแสงตามทีแ่สดงในตารางตอ่ไปนี ้หรอืเลอืกตวั
เลอืกทีแ่ตกตา่งอยา่งชดัเจนจากสขีองแหลง่กําเนดิแสงเพือ่ทําใหภ้าพ "อุน่ขึน้" หรอื "เย็นลง"

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

สมดลุยส์ขีาว (เมนูถา่ยรปู)

เลอืกแหลง่กําเนดิแสงทีม่สีแีดงมากขึน้ หรอืภาพที ่“เย็น
ลง”

เลอืกแหลง่กําเนดิแสงทีม่สีน้ํีาเงนิมากขึน้ หรอืภาพที ่“อุน่
ขึน้”

2000 K
แสงเทยีน

5000 K
แสงอาทติยโ์ดยตรง

15000 K
ทอ้งฟ้าสน้ํีาเงนิ

 อาทติยต์ก/อาทติยข์ึน้ ทีร่ม่  

สมดลุยส์ขีาว
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 แบบกลอ้งทอย

 เหมอืนแบบจําลอง

 เนน้สสีนั

 ภาพโทนสวา่ง

 โลวค์ยี ์

 ไดนามคิโทน

 ซอฟตโ์ฟกสั

 สบีนพืน้ขาวดาํ(แดง)

สบีนพืน้ขาวดาํ(สม้)

สบีนพืน้ขาวดาํ(เหลอืง)

สบีนพืน้ขาวดาํ(เขยีว)

สบีนพืน้ขาวดาํ(นํา้เงนิ)

สบีนพืน้ขาวดาํ(มว่ง)

ปิด

ถา่ยรปูดว้ยเอฟเฟกตข์องฟิลเตอร ์เลอืก ฟิลเตอรข์ ัน้สงู ในเมนูถา่ยรปูและเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี:้

เลอืกสําหรับเอฟเฟกตก์ลอ้งทอยแบบยอ้นยคุ

ภาพดา้นบนและดา้นลา่งจะเบลอสําหรับเอฟเฟกตภ์าพดโิอรามา

ทําใหภ้าพมคีอนทราสตส์งูโดยใชส้ทีีส่ดใส

สรา้งภาพทีส่วา่ง คอนทราสตตํ์า่

สรา้งโทนมดือยา่งสมํา่เสมอโดยเนน้จดุเดน่ในบางพืน้ที่

โทนสแีบบไดนามคิใชส้ําหรับถา่ยเอฟเฟกตแ์ฟนตาซี

สรา้งรปูแบบทีม่ลีักษณะนุ่มนวลตลอดทั่วทัง้ภาพ

สบีนัทกึเป็นสแีดง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สสีม้ถกูบนัทกึเป็นสวีตัถ ุขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบันทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสเีหลอืง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสเีขยีว ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสน้ํีาเงนิ ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบันทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสมีว่ง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

ปิดฟิลเตอรข์ัน้สงู

ในบางกรณี ภาพอาจมรีอยจดุหรอืมคีวามแตกตา่งในความสวา่งและระดบัของส ีทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตวัแบบและ
กลอ้ง

การเลอืกฟิลเตอรข์ัน้สงูจะตัง้คา่ตวัเลอืก ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > แสดงภาพ ในเมนูตัง้คา่เป็น 0.5 วิ

ฟิลเตอรข์ัน้สงู
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การใชเ้มนูถา่ยรปู

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู

ตัง้ออโตโ้ฟกสั

ความไวแสง

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT

ฟิลเตอร ์ND

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

NRฉายแสงนาน

สมดลุยส์ขีาว

เลอืกตัง้คา่เอง

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง

ตัง้ฟังกช์ัน่(Fn)

แสดง คา่ทีต่ัง้ไว ้

เลนสแ์ปลง

ระบบชว่ย MF

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ถา่ยตามชว่งเวลา

ตัง้เวลาถา่ย

AE/AF LOCK

ปุ่ มAE/AF LOCK

วัดแสง

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพืน้ที่

ลบตาแดง

เก็บตน้ฉบบั

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

ชนดิชตัเตอร์

เมนูถา่ยรปู
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ตัง้คา่ภาพยนตร์

การสือ่สารไรส้าย

เมนูถา่ยรปู
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ใชเ้มนูถา่ยรปูเพือ่ปรับการตัง้คา่การถา่ยรปู ตวัเลอืกจะมใีหแ้ตกตา่งกนัตามโหมดถา่ยรปูทีเ่ลอืก

กด MENU/OK เพือ่แสดงเมนูถา่ยรปู1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทร์ายการเมนูทีต่อ้งการ2. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่แสดงตัวเลอืกสําหรับรายการทีไ่ฮไลท์3. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการ4. 

กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลท์5. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนู6. 

การใชเ้มนูถา่ยรปู
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ดเูพิม่เตมิ

ตัง้ออโตโ้ฟกสั

ความไวแสง

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT

ฟิลเตอร ์ND

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

NRฉายแสงนาน

สมดลุยส์ขีาว

เลอืกตัง้คา่เอง

แก/้บันทกึตัง้คา่เอง

ตัง้ฟังกช์ัน่(Fn)

แสดง คา่ทีต่ัง้ไว ้

เลนสแ์ปลง

ระบบชว่ย MF

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ถา่ยตามชว่งเวลา

ตัง้เวลาถา่ย

AE/AF LOCK

ปุ่ มAE/AF LOCK

วัดแสง

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.

ลบตาแดง

เก็บตน้ฉบบั

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

ชนดิชตัเตอร์

ตัง้คา่ภาพยนตร์

การสือ่สารไรส้าย

การใชเ้มนูถา่ยรปู
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การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสําหรับตวัเลอืกในเมนูถา่ยรปูมดีงัตอ่ไปนี้

การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถเรยีกคนืไดโ้ดยใชต้วัเลอืก รเีซ็ต > ตัวเลอืก รเีซ็ตเมนถูา่ยภาพ ในเมนูตัง้คา่

ต ัง้ออโตโ้ฟกสั

 โหมดมาโคร ปิด

 ปลด/โฟกสักอ่น

  เลอืก AF-S กอ่น ปลด

  เลอืก AF-C กอ่น ปลด

 ต ัง้ AF ทนัที AF-S

 ออโตโ้ฟกสั โฟกสัพืน้ที่

 โฟกสัใบหนา้ ปิด

 PRE-AF ปิด

 แสงหา AF เปิด

 ปรบัตาํแหนง่เฟรม AF ปิด

ความไวแสง 200

ขนาดภาพ  3:2

คณุภาพของภาพ FINE

ชว่งไดนามกิ  100%

จําลองฟิลม์  PROVIA/สปีกติ

FILM SIMULATION BKT

 ฟิลม์ 1  PROVIA/สปีกติ

 ฟิลม์ 2  Velvia/สดใส

 ฟิลม์ 3  ASTIA/ตํา่

ฟิลเตอร ์ND ปิด

สี (0) ปกติ

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู
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ความคมชดั (0) มาตรฐาน

โทนสวา่ง (0) มาตรฐาน

โทนมดื (0) มาตรฐาน

ลดเสยีงรบกวน (0) มาตรฐาน

NRฉายแสงนาน เปิด

สมดลุยส์ขีาว ออโต้

ต ัง้ฟงักช์ ัน่(Fn)

 Fn1 ถา่ยวดิโีอ

 Fn2 โหมดมาโคร

 Fn3 จาํลองฟิลม์

 Fn4 สมดลุยส์ขีาว

 Fn5 โฟกสัแบบพืน้ที่

 Fn6 วดัแสง

 Fn7 การสือ่สารไรส้าย

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู
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แสดงคา่ทีต่ ัง้ไว (OVF, EVF/LCD)

แนวทางกรอบ

ELECTRONIC LEVEL

แสดงระยะ AF

แสดงระยะ MF

ฮสิโตแกรม

รรูบัแสง/ชตัเตอร/์ISO

ชดเชยแสง

วดัแสง

แฟลช

สมดลุยส์ขีาว

จาํลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

จาํนวนภาพทีเ่หลอื

ขนาดภาพ/คณุภาพ

โหมดมฟูวี ่& เวลาบนัทกึ (EVF/LCD)

โหมดมฟูวี ่& เวลาบนัทกึ (OVF)

ระดบัแบตเตอรี่

เลนสแ์ปลง ปิด

ระบบชว่ย MF มาตรฐาน

ฟิลเตอรข์ ัน้สงู ปิด

ต ัง้เวลาถา่ย ปิด

AE/AF LOCK กดเพือ่AE/AF LOCK

ปุ่ มAE/AF LOCK เฉพาะAE

วดัแสง หลายจดุ

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. เปิด

ลบตาแดง ปิด

เก็บตน้ฉบบั ปิด

โหมดแฟลช ใชแ้ฟลช

ชดเชยแฟลช ±0

ชนดิชตัเตอร์ ชตัเตอรก์ลไก

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู
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ต ัง้คา่ภาพยนตร์

 โหมดมฟูวี่  1920×1080 60 fps

 ความไวแสงถา่ยวดิโีอ ออโต้

 ปรบัระดบัไมค์ 3

 ไมค/์รโีมท ไมค์

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู
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ปลด

โฟกสั

AF-S

AF-C

ปรับการตัง้คา่ออโตโ้ฟกสั

โฟกสัแบบพืน้ที่

โหมดมาโคร

ปลด/โฟกสักอ่น

ตัง้ AF ทนัที

ออโตโ้ฟกสั

โฟกสัใบหนา้

PRE-AF

แสงหา AF

ปรับตําแหน่งเฟรม AF

การเลอืกโฟกสัแบบพืน้ทีจ่ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก โฟกสัพืน้ที ่ไวส้ําหรับ ออโตโ้ฟกสั ในโหมดโฟกสั S หรอื C ในโหมดโฟกสั
M คณุสามารถกดตรงกลางแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่ซมูเขา้ในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืกหรอืโฟกสัตวัแบบในพืน้ทีท่ีเ่ลอืกไวเ้มือ่แตะ
ปุ่ ม

เลอืกโหมดมาโคร (ระยะใกล)้

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งโฟกสัในโหมดโฟกสั S หรอื C

เนน้การตอบสนองของชตัเตอรม์ากกวา่โฟกสั สามารถถา่ยภาพเมือ่กลอ้งไมไ่ดอ้ยูใ่นโฟกสั

เนน้โฟกสัมากกวา่การตอบสนองของชตัเตอร ์สามารถถา่ยภาพเฉพาะเมือ่กลอ้งอยูใ่นโฟกสั

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งโฟกสัเมือ่ใชปุ้่ ม AEL/AFL สําหรับออโตโ้ฟกสัในโหมดโฟกสั M

โฟกสัจะปรับในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม

แฟลชจะปรับอยา่งตอ่เนือ่งขณะทีก่ดปุ่ ม

ตัง้ออโตโ้ฟกสั
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 หลายจดุ

 โฟกสัพืน้ที่

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัในโหมดโฟกสั S และ C

เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรค์รึง่ลงครึง่หนึง่ กลอ้งจะตรวจหาตวัแบบทีม่คีวามตา่งสงูใกลศ้นูยก์ลาง
ของเฟรมและเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัดว้ยตนเอง

โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะชว่ยใหก้ลอ้งโฟกสัใบหนา้คนอยา่งอตัโนมัต ิละตัง้คา่โฟกสัและการรับแสงสําหรับในหนา้ทกุทีใ่นเฟรม
สําหรับถา่ยรปูทีป่รับตวัแบบภาพคน เลอืกสําหรับการถา่ยภาพคนเป็นกลุม่ (ในแนวนอนหรอืแนวตัง้) เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้ง
โฟกสัพืน้หลงั

ระบบสามารถตรวจหาใบหนา้ไดด้ว้ยกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน ถา้ตรวจหาใบหนา้ไดแ้ลว้ ระบบจะระบใุบหนา้ดว้ยกรอบสี
เขยีว ถา้มมีากกวา่หนึง่ใบหนา้ในเฟรม กลอ้งจะเลอืกใบหนา้ทีอ่ยูใ่กลศ้นูยก์ลางทีส่ดุ ใบหนา้อืน่ๆ จะถกูระบดุว้ยกรอบสขีาว

ในบางโหมด กลอ้งอาจตัง้คา่รรัูบแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนทีจ่ะเป็นบคุคล

ถา้ตวัแบบเคลือ่นไหวในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์ใบหนา้อาจไมอ่ยูใ่นตําแหน่งทีม่กีารระบดุว้ยกรอบสเีขยีวเมือ่ถา่ยรปู

หากเลอืก เปิด กลอ้งจะปรับโฟกสัตอ่เนือ่ง แมเ้มือ่ไมไ่ดก้ดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

โปรดทราบวา่วธินีีจ้ะเปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้

ตัง้ออโตโ้ฟกสั
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หากเลอืก เปิด แสงชว่ยหา AF จะสวา่งเพือ่ชว่ยหาออโตโ้ฟกสั

แสงชว่ยหา AF ปิดโดยอตัโนมัตใินโหมด Silent

กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัโดยใชแ้สงชว่ยหา AF ไดใ้นบางกรณี หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัในโหมดมาโคร ให ้
ลองเพิม่ระยะทางเขา้หาตวัแบบ

หลกีเลีย่งการสอ่งแสงชว่ยหา AF ไปยงัตาของตวัแบบโดยตรง

ตัง้ออโตโ้ฟกสั
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เปิด

ปิด

หากเลอืก เปิด กลอ้งจะเพิม่เฟรมโฟกสัทีส่องสําหรับระยะโฟกสัประมาณ 50 ซม. ไปยงัจอแสดงผลในชอ่งมองภาพออปติ
คอล เฟรมโฟกสัสําหรับระยะโฟกสัปัจจบุนัจะแสดงเป็นสเีขยีวเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

เฟรมโฟกสัสําหรับระยะโฟกสัระยะอนันต์

เฟรมโฟกสัสําหรับระยะโฟกสัประมาณ 50 ซม.

ตัง้ออโตโ้ฟกสั
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ออโต1้/ออโต2้/ออโต3้

6400 – 200

H (51200)/H (25600)/
H (12800)/L (100)

ปรับความไวแสง ยิง่ความไวแสงสงู แสงทีต่อ้งการในการถา่ยภาพก็ยิง่นอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมรีอยจดุ
ปรากฏในคา่ทีส่งูขึน้ เลอืกคา่ตามสภาวะการถา่ยภาพ

กลอ้งจะปรับความไวแสงโดยอตัโนมัตติามความสวา่งของตัวแบบ

สามารถตัง้คา่ความไวแสงไดต้ามคา่ทีกํ่าหนด ซึง่จะปรากฏในจอแสดงผล

การตัง้คา่ทีข่ยายออกเพือ่สถานการณ์พเิศษ โปรดทราบวา่ตวัเลอืกเหลา่นี้
อาจกอ่ใหเ้กดิรอยจดุหรอืลดชว่งไดนามกิ

L (100) จะรเีซต็เป็น ISO 200 และ H (51200), H (25600) และ Hâ€¯(12800) จะรเีซต็เป็น
ISO 6400 เมือ่เลอืก RAW, FINE+RAW หรอื NORMAL+RAW สําหรับคณุภาพของภาพ

สามารถใชต้วัเลอืกตอ่ไปนีใ้นโหมด ออโต1้/ออโต2้/ออโต3้

ตวัเลอืก คา่เร ิม่ตน้

ความไวเร ิม่ตน้ 200

ISOสงูสดุ
ออโต1้: 800
ออโต2้: 1600
ออโต3้: 3200

SHUTTER SPEED ตํา่สดุ 1/60

กลอ้งจะเลอืกความไวแสงอตัโนมัตริะหวา่งคา่เริม่ตน้และคา่สงูสดุ ความไวแสงจะเพิม่ขึน้สงูกวา่คา่เริม่ตน้ หากความเร็ว
ชตัเตอรข์องการรับแสงออปตคิอลตํา่กวา่คา่ทีเ่ลอืกสําหรับ SHUTTER SPEED ตํา่สดุ เทา่นัน้

หากคา่ทีเ่ลอืกสําหรับ ความไวเร ิม่ตน้ สงูกวา่ทีเ่ลอืกสําหรับ ISOสงูสดุ ความไวเร ิม่ตน้ จะตัง้เป็นคา่ทีเ่ลอืก
สําหรับ ISOสงูสดุ

กลอ้งอาจเลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่กวา่ SHUTTER SPEEDตํา่สดุ หากคา่ทีเ่ลอืกสําหรับ ISOสงูสดุ ของ
ภาพยังคงเป็นการรับแสงนอ้ยเกนิไป

ความไวแสง
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เลอืกขนาดและอตัราสว่นภาพทีใ่ชบ้นัทกึภาพนิง่

ตวัเลอืก พมิพไ์ดข้นาดสงูสดุ

 3:2

34×25 ซม. (13.5×10 นิว้) 16:9

 1:1

 3:2

24×18 ซม. (9.5×7 นิว้) 16:9

 1:1

 3:2

17×13  ซม. (7×5  นิว้) 16:9

 1:1

รปูรา่งของเฟรมจะแตกตา่งกนัไปตามอตัราสว่นภาพ เลอืกอตัราสว่นภาพตามตวัแบบ

ขนาดภาพ
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เลอืกฟอรแ์มทไฟลแ์ละอตัราการบบีอดั เลอืก FINE หรอื NORMAL เพือ่บนัทกึภาพ JPEG เลอืก RAW เพือ่บนัทกึ
ภาพ RAW หรอืเลอืก FINE+RAW หรอื NORMAL+RAW เพือ่บนัทกึทัง้ภาพ JPEG และ RAW FINE และ
FINE+RAW ใชอ้ตัราการบบีอดั JPEG ตํา่กวา่สําหรับภาพ JPEG คณุภาพสงู ในขณะที ่NORMAL และ
NORMAL+RAW ใชอ้ตัราการบบีอดั JPEG สงูกวา่เพือ่เพิม่จํานวนของภาพทีส่ามารถจัดเก็บได ้

คณุภาพของภาพ
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ควบคมุคอนทราสต ์แนะนําใหใ้ชค้า่ทีส่งูกวา่สําหรับฉากทีม่ทีัง้แสงอาทติยแ์ละทีร่ม่หรอืสําหรับเพิม่คอนทราสตก์บัตวัแบบ
เชน่ แสงอาทติยเ์หนอืน้ํา แสงทีส่อ่งใบไมใ้นฤดใูบไมร้ว่ง ภาพคนตัดกบัทอ้งฟ้า และวตัถสุขีาวหรอืคนสวมเสือ้ผา้สขีาว
อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ ภาพทีถ่า่ยดว้ยคา่สงูกวา่อาจเกดิรอยจดุขึน้ในภาพ หากเลอืก ออโต ้กลอ้งจะเลอืกคา่ระหวา่ง
100% และ 200% ในการตอบสนองตอ่สภาวะการถา่ยรปูโดยอตัโนมตัิ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

ออโต้
 100% เพิม่คอนทราสตเ์มือ่ถา่ยรปูในรม่หรอืใตท้อ้งฟ้าทีม่เีมฆมาก

ลดการสญูเสยีรายละเอยีดในโทนสวา่งและโทนมดืเมือ่ถา่ยภาพฉากคอนทราสตส์งู

 200%

 400%

หากเลอืก ออโต ้ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงจะแสดงเมือ่กดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

สามารถใช ้200% ทีค่วามไวแสง ISO 400 และมากกวา่ และใช ้400% ทีค่วามไวแสง ISO 800 และ
มากกวา่

ชว่งไดนามกิ

- 154 -



 PROVIA/สปีกติ

 Velvia/สดใส

 ASTIA/ตํา่

 CLASSIC CHROME

 PRO Neg. Hi

 PRO Neg. Std

 โมโนโครม

 โมโน+ฟิลเตอรเ์หลอืง

 โมโนโครม+ฟิลเตอรแ์ดง

 โมโน+ฟิลเตอรเ์ขยีว

 ซเีปีย

จําลองเอฟเฟกตฟิ์ลม์ชนดิตา่งๆ รวมถงึซเีปียและขาวดํา

การผลติสปีกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพคนไปจน
ถงึภาพววิ

กลุม่สคีอนทราสตส์งูของสปีกต ิเหมาะสําหรับภาพถา่ยธรรมชาติ

กลุม่โทนสอีอ่นของสมีคีวามอิม่ตวันอ้ย

คอนทราสตข์องสอีอ่นและเงาทีก่วา้งสําหรับภาพทีส่งบ

มคีอนทราสตม์ากกวา่  (PRO Neg. Std) เล็กนอ้ย แนะนําใหใ้ช ้
สําหรับภาพคนกลางแจง้

กลุม่โทนสอีอ่น ชว่งสกีวา้งสําหรับปรับโทนสผีวิ เป็นตวัเลอืกทีด่สํีาหรับการ
ถา่ยภาพบคุคลในสตดูโิอ

ถา่ยรปูขาวดํา

ถา่ยรปูขาวดําโดยเพิม่คอนทราสตเ์ล็กนอ้ย การตัง้คา่นีย้ังลดโทนสคีวาม
สวา่งของทอ้งฟ้าลงเล็กนอ้ย

ถา่ยรปูขาวดําโดยเพิม่คอนทราสต ์การตัง้คา่นีย้ังลดโทนสคีวามสวา่งของ
ทอ้งฟ้าลง

ทําใหโ้ทนสผีวิของภาพคนแบบขาวดําออ่นลง

ถา่ยรปูภาพในรปูแบบซเีปีย

จําลองฟิลม์
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เลอืกชนดิฟิลม์สําหรับการถา่ยครอ่มจําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT
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การเลอืก เปิด จะเปิดใชง้านฟิลเตอร ์ND (Neutral Density) ในตวักลอ้ง จะลดคา่แสงทีเ่ทยีบเทา่กบั 3â€‰EV ซึง่
จะชว่ยใหค้วามเร็วชตัเตอรช์า้ลง หรอืรรัูบแสงกวา้งขึน้ สําหรับใชก้บัภาพทีม่แีสงสวา่งจา้ ทําใหส้ามารถเกดิภาพสัน่ไหวหรอื
ลดรายละเอยีดพืน้หลงัโดยไมเ่สีย่งตอ่การรับแสงมากเกนิไป

ฟิลเตอร ์ND
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ปรับความหนาแน่นของสี

สี
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เพิม่หรอืลดความคมชดัของโครงรา่ง

ความคมชดั
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ปรับโทนสวา่งของภาพ

โทนสวา่ง
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ปรับโทนมดืของภาพ

โทนมดื
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ลดสญัญาณรบกวนในภาพทีถ่า่ยดว้ยความไวแสงสงู

ลดเสยีงรบกวน
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เลอืก เปิด เพือ่ลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

NRฉายแสงนาน
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ออโต้

ปรับสเีพือ่ใหเ้ขา้กบัแหลง่กําเนดิแสง

เลอืก สมดลุยส์ขีาว ในเมนูการถา่ยรปู1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการ

มกีารปรับสมดลุสขีาวโดยอตัโนมัติ

คา่วดัแสงสําหรับสมดลุสขีาว

เลอืกอณุหภมูสิี

สําหรับตวัแบบทีอ่ยูก่ลางแดดจา้

สําหรับตวัแบบทีอ่ยูใ่นรม่

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวธรรมชาต”ิ

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวอมเหลอืง”

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวนวล”

ใชง้านภายใตห้ลอดไสร้อ้น

ลดการแสงสน้ํีาเงนิทีมั่กเกีย่วขอ้งกบัแสงไฟใตน้ํ้า

2. 

สมดลุยส์ขีาว
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กด MENU/OK กลอ่งขอ้ความทีแ่สดงดา้นลา่งจะปรากฏ ใชต้ัวเลอืกเพือ่ปรับสมดลุสขีาวแบบละเอยีด และกด
MENU/OK เพือ่เลอืก หรอืกด DISP/BACK เพือ่ออกโดยไมป่รับแบบละเอยีด

3. 

ผลลพัธอ์าจแตกตา่งกนัตามสภาพของการถา่ยรปู เลน่ภาพหลงัจากถา่ยภาพแลว้เพือ่ตรวจสอบสี

สมดลุสขีาวกําหนดเอง

อณุหภมูสิี

 

เลอืก  เพือ่ปรับสมดลุสขีาวสําหรับสภาพแวดลอ้มแสงทีไ่มป่กต ิตวัเลอืกการวดัสมดลุสขีาวจะแสดงขึน้ เฟรมวตัถสุขีาว
เพือ่ใหอ้ยูใ่นจอแสดงผล แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งทัง้หมดจนสดุเพือ่วดัสมดลุสขีาว (การเลอืกคา่กําหนดเองลา่สดุ และออก
โดยไมว่ดัสมดลุสขีาว ใหก้ด DISP/BACK หรอืกด MENU/OK เพือ่เลอืกคา่ลา่สดุ แลว้แสดงขอ้ความปรับละเอยีด)

หาก “เสร็จสมบรูณ์” แสดงขึน้ ใหก้ด MENU/OK เพือ่ตัง้คา่สมดลุสขีาวไปยงัคา่ทีว่ัดได ้
หาก “แสงนอ้ยไป” แสดงขึน้ ใหเ้พิม่การชดเชยการรับแสง แลว้ลองใหมอ่กีครัง้
หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ใหล้ดการชดเชยการรับแสงแลว้ลองใหมอ่กีครัง้

สมดลุยส์ขีาว
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อณุหภมูสิเีป็นการวัดเพือ่กําหนดคา่สขีองแหลง่กําเนดิแสง โดยแสดงเป็นหน่วยเคลวนิ (K) แหลง่กําเนดิแสงทีม่อีณุหภมูสิี
ใกลเ้คยีงกบัแสงอาทติยโ์ดยตรงจะเป็นสขีาว แหลง่กําเนดิแสงทีม่อีณุหภมูสิตํีา่กวา่จะมสีเีหลอืงหรอืสแีดง ขณะทีอ่ณุหภมูสิี
ทีส่งูกวา่จะเป็นออกเป็นสน้ํีาเงนิ คณุสามารถจับคูอ่ณุหภมูสิกีบัแหลง่กําเนดิแสงตามทีแ่สดงในตารางตอ่ไปนี ้หรอืเลอืกตวั
เลอืกทีแ่ตกตา่งอยา่งชดัเจนจากสขีองแหลง่กําเนดิแสงเพือ่ทําใหภ้าพ "อุน่ขึน้" หรอื "เย็นลง"

เลอืกแหลง่กําเนดิแสงทีม่สีแีดงมากขึน้ หรอืภาพที ่“เย็น
ลง”

เลอืกแหลง่กําเนดิแสงทีม่สีน้ํีาเงนิมากขึน้ หรอืภาพที ่“อุน่
ขึน้”

2000 K
แสงเทยีน

5000 K
แสงอาทติยโ์ดยตรง

15000 K
ทอ้งฟ้าสน้ํีาเงนิ

 อาทติยต์ก/อาทติยข์ึน้ ทีร่ม่  

สมดลุยส์ขีาว
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เรยีกใชก้ารตัง้คา่ทีบ่ันทกึดว้ย แก/้บนัทกึต ัง้คา่เอง

ดเูพิม่เตมิ

แก/้บันทกึตัง้คา่เอง (เมนูถา่ยรปู)

เลอืกตัง้คา่เอง
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บนัทกึการตัง้คา่ทีต่ัง้ไวใ้นกลอ้งสําหรับสถานการณ์ทีใ่ชบ้อ่ย

เลอืก แก/้บนัทกึต ัง้คา่เอง ในเมนูถา่ยรปู1. 

ไฮไลทร์ายการตัง้คา่เองแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก2. 

ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนีต้ามตอ้งการ

การเปลีย่นการตัง้คา่ในรายการตัง้คา่ปัจจบุนัทีเ่ลอืกในกลอ้ง ใหไ้ฮไลท ์บนัทกึคา่ปจัจบุนั และกด
MENU/OK

3. 
ความไวแสง

ชว่งไดนามกิ

จาํลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง
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กด DISP/BACK ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้มา ไฮไลท ์ตกลง แลว้กด MENU/OK4. 

สามารถเรยีกใชก้ารตัง้คา่โดยใชต้วัเลอืก เลอืกต ัง้คา่เอง ในเมนูถา่ยรปูได ้

ดเูพิม่เตมิ

เลอืกตัง้คา่เอง (เมนูถา่ยรปู)

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง
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เลอืกหนา้ทีท่ีทํ่างานดว้ยปุ่ ม Fn

แสดงเมนูถา่ยรปูแลว้เลอืก ต ัง้ฟงักช์นั(Fn)1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทป์ุ่ มทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก คณุตอ้งไดรั้บตวัเลอืกฟังกช์นัตอ่
ไปนีเ้พือ่กําหนดไปยังปุ่ มทีเ่ลอืก

เลอืก ไมม่ ีเพือ่ไมกํ่าหนดฟังกช์นัไปยังปุ่ มทีเ่ลอืก

2. 

ไฮไลทฟั์งกช์นัทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่กําหนดไปยงัปุ่ มทีเ่ลอืก3. 

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ฟิลเตอรข์ ัน้สงู

ฉายแสงหลายคร ัง้

โหมดมาโคร

พรวีวิชดัตืน้

ความไวแสง

ต ัง้เวลาถา่ย

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จาํลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

ฟิลเตอร ์ND

วดัแสง

ออโตโ้ฟกสั

โฟกสัแบบพืน้ที่

ปรบัตาํแหนง่เฟรม AF

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

เลอืกต ัง้คา่เอง

ถา่ยวดิโีอ

โฟกสัใบหนา้

เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ

ประสทิธภิาพสงู

RAW

การสือ่สารไรส้าย

เลนสแ์ปลง

ชนดิชตัเตอร์

ตัง้ฟังกช์ัน่(Fn)
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เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงในชอ่งมองภาพแบบออปตคิอลหรอืในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสแ์ละจอภาพ LCD

เลอืก แสดงคา่ทีต่ ัง้ไว ในเมนูถา่ยรปู1. 

ไฮไลท ์OVF หรอื EVF/LCD แลว้กด MENU/OK2. 

ไฮไลทร์ายการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก รายการทีเ่ลอืกจะแสดงดว้ยเครือ่งหมายถกู3. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนูเมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์4. 

แนวทางกรอบ

ELECTRONIC LEVEL

แสดงระยะ AF

แสดงระยะ MF

ฮสิโตแกรม

รรูบัแสง/ชตัเตอร/์ISO

ชดเชยแสง

วดัแสง

แฟลช

สมดลุยส์ขีาว

จําลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

จํานวนภาพทีเ่หลอื

ขนาดภาพ/คณุภาพ

โหมดมฟูวี ่& เวลาบนัทกึ

ระดบัแบตเตอรี่

แสดงคา่ทีต่ัง้ไว ้
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ไวด์

เทเล

ปิด

ปรับการตัง้คา่สําหรับอปุกรณ์เสรมิเลนสแ์ปลง

เลอืกเมือ่ใชอ้ปุกรณ์เสรมิเลนสแ์ปลง WCL-X100

เลอืกเมือ่ใชอ้ปุกรณ์เสรมิเลนสแ์ปลง TCL-X100

เลอืกเมือ่ไมไ่ดต้อ่เลนสแ์ปลง

ตอ่เลนสแ์ปลง

โดยใชเ้ลนสแ์ปลงมมุกวา้ง

เลนสแ์ปลง
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ถอดวงแหวนดา้นหนา้ออก

หากคณุมปัีญหาเกีย่วกบัการถอดวงแหวนดา้นหนา้ ใหจั้บวงแหวนทัง้หมดแลว้หมนุตามทีแ่สดง

1. 

ตอ่เลนสแ์ปลง2. 

เก็บวงแหวนดา้นหนา้และฝาครอบเลนสไ์วใ้นทีป่ลอดภยัเมือ่ไมใ่ชง้าน

เลนสแ์ปลง
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เมือ่ใชอ้ปุกรณเ์สรมิเลนสแ์ปลงมมุกวา้ง WCL-X100 ใหเ้ลอืก ไวด ์สําหรับ เลนสแ์ปลง ไอคอนจะปรากฏขึน้

เนือ่งจากชอ่งมองภาพออปตคิอลไมค่รอบคลมุฟิลดเ์ต็มของมมุมองในเลนสแ์ปลง เฟรมสวา่งจะเปลีย่นเป็นวงเล็บทีแ่สดงมมุ
มองของฟิลดป์ระมาณ 80% สําหรับการเฟรมภาพทีถ่กูตอ้ง ใหจั้ดองคป์ระกอบของภาพโดยใชช้อ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์
หรอืจอภาพ LCD

แฟลชในตวักลอ้งอาจไมส่ามารถสอ่งแสงใหก้บัวตัถทุัง้หมด ขอแนะนําใหใ้ชแ้ฟลชเสรมิภายนอกทีอ่อกแบบมาเพือ่
ใชก้บักลอ้งนี้

เลนสแ์ปลง
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มาตรฐาน

ภาพแบง่ดจิติอล

ไฮไลทท์ีโ่ฟกสัชดัสดุ

เลอืกวธิแีสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

แสดงโฟกสัปกต ิ(ไมส่ามารถใชโ้ฟกสัชดัสดุและภาพแบง่ดจิติอล)

แสดงภาพแบง่ขาวดํา

กลอ้งจะเพิม่โครงรา่งคอนทราสตส์งู เลอืกสแีละระดับชดัสดุ

ดเูพิม่เตมิ

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M) (ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยรปู)

ระบบชว่ย MF
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 แบบกลอ้งทอย

 เหมอืนแบบจําลอง

 เนน้สสีนั

 ภาพโทนสวา่ง

 โลวค์ยี ์

 ไดนามคิโทน

 ซอฟตโ์ฟกสั

 สบีนพืน้ขาวดาํ(แดง)

สบีนพืน้ขาวดาํ(สม้)

 สบีนพืน้ขาวดาํ(เหลอืง)

สบีนพืน้ขาวดาํ(เขยีว)

สบีนพืน้ขาวดาํ(นํา้เงนิ)

สบีนพืน้ขาวดาํ(มว่ง)

ปิด

ถา่ยรปูดว้ยเอฟเฟกตข์องฟิลเตอร์

เลอืกสําหรับเอฟเฟกตก์ลอ้งทอยแบบยอ้นยคุ

ภาพดา้นบนและดา้นลา่งจะเบลอสําหรับเอฟเฟกตภ์าพดโิอรามา

ทําใหภ้าพมคีอนทราสตส์งูโดยใชส้ทีีส่ดใส

สรา้งภาพทีส่วา่ง คอนทราสตตํ์า่

สรา้งโทนมดือยา่งสมํา่เสมอโดยเนน้จดุเดน่ในบางพืน้ที่

โทนสแีบบไดนามคิใชส้ําหรับถา่ยเอฟเฟกตแ์ฟนตาซี

สรา้งรปูแบบทีม่ลีักษณะนุ่มนวลตลอดทั่วทัง้ภาพ

สบีนัทกึเป็นสแีดง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สสีม้ถกูบนัทกึเป็นสวีตัถ ุขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบันทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสเีหลอืง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสเีขยีว ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสน้ํีาเงนิ ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบันทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสมีว่ง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

ปิดฟิลเตอรข์ัน้สงู

ในบางกรณี ภาพอาจมรีอยจดุหรอืมคีวามแตกตา่งในความสวา่งและระดบัของส ีทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตวัแบบและ
กลอ้ง

การเลอืกฟิลเตอรข์ัน้สงูจะตัง้คา่ตวัเลอืก ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > แสดงภาพ ในเมนูตัง้คา่เป็น 0.5 วิ

ฟิลเตอรข์ัน้สงู
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ปรับการตัง้คา่สําหรับถา่ยตามชว่งเวลา

เลอืก ถา่ยตามชว่งเวลา ในโหมดถา่ยรปูเพือ่แสดงตวัเลอืกถา่ยตามชว่งเวลา1. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่เลอืกชว่งเวลาและจํานวนภาพ กด MENU/OK เพือ่ดําเนนิการ2. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่เลอืกเวลาเริม่ตน้ จากนัน้กด MENU/OK การถา่ยภาพจะเริม่ตน้โดยอตัโนมัติ3. 

ไมส่ามารถใชถ้า่ยตามชว่งเวลาระหวา่งถา่ยภาพพาโนรามา่หรอืการรับแสงหลายจดุ ในโหมดตอ่เนือ่งเป็นชดุ กลอ้ง
จะถา่ยภาพเพยีงหนึง่ภาพเมือ่ปลอ่ยชตัเตอรแ์ตล่ะครัง้

ถา่ยตามชว่งเวลา
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แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

ตรวจสอบระดับแบตเตอรีก่อ่นเริม่

จอแสดงผลจะปิดระหวา่งแตล่ะภาพและสวา่งขึน้สองสามวนิาทกีอ่นทีจ่ะถา่ยภาพถัดไป สามารถเปิดใชง้าน
จอแสดงผลไดท้กุเวลาโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

ถา่ยตามชว่งเวลา
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ปิด

ใชก้ารตัง้เวลาสําหรับการถา่ยภาพตวัเองหรอืป้องกนัการเบลอทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวนิาทหีลังจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชเ้พือ่ลดการเบลอทีเ่กดิจากการ
เคลือ่นไหวของกลอ้งเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟของระบบตัง้เวลาถา่ยจะกะพรบิเมือ่ระบบตัง้เวลาถา่ยรปูนับถอย
หลงั

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวนิาทหีลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชสํ้าหรับการถา่ยรปูบคุคลของตนเอง
ไฟตัง้เวลาทีด่า้นหนา้ของกลอ้งจะสวา่งเมือ่เริม่ตัง้เวลาและจะเริม่กะพรบิครูห่นึง่กอ่นถา่ยรปู

ปิดตัง้เวลาถา่ย

ตัง้เวลาถา่ย
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หากเลอืก กดเพือ่AE/AF LOCK การรับแสงและ/หรอืโฟกสัจะล็อคขณะทีก่ดปุ่ ม AEL/AFL หากเลอืก กด
สลบัAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรอืโฟกสัจะล็อคขณะทีก่ดปุ่ ม AEL/AFL และจะยงัคงล็อคอยูจ่นกวา่กดปุ่ มซ้ําอกี
ครัง้

AE/AF LOCK
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เฉพาะAE

เฉพาะAF

AE/AF LOCK

เลอืก AEL/AFL ล็อคการรับแสง (AE), โฟกสั (AF) อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืทัง้คู่

ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคเฉพาะการรับแสงเทา่นัน้

ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคเฉพาะโฟกสัเทา่นัน้

ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคทัง้การรับแสงและโฟกสั

ปุ่ มAE/AF LOCK
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 หลายจดุ

 เฉพาะจดุ

 เฉลีย่

เลอืกวธิกีารทีก่ลอ้งวดัความสวา่งของตวัแบบ

ใชโ้หมดจดจําฉากอตัโนมัตเิพือ่ปรับการรับแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มการถา่ยรปูจํานวนมาก

กลอ้งวดัแสงทีม่สีภาพแวดลอ้มแสงในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืกไวห้รอืตรงกลางของเฟรม แนะนําใหใ้ช ้
เมือ่พืน้หลงัสวา่งมากหรอืมดืมากกวา่ตัวแบบหลกั

หากเลอืก รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. เป็น เปิด และเลอืก โฟกสัพืน้ที ่สําหรับ
ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั กลอ้งจะวัดสภาพแวดลอ้มแสงในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืกไว ้
หากเลอืก รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. เป็น ปิด กลอ้งจะวดัสภาพแวดลอ้มแสง
ตรงกลางของพืน้ทีโ่ฟกสั

ตัง้คา่การรับแสงใหเ้ป็นการเฉลีย่สําหรับทั่วทัง้เฟรม โดยมกีารรับแสงทีส่มํา่เสมอตลอดการถา่ย
ภาพหลายภาพ และมปีระสทิธภิาพสําหรับการถา่ยภาพววิและภาพคนทีต่วัแบบสวมชดุสดํีาหรอืสี
ขาว

วัดแสง
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เลอืก เปิด เพือ่วดัแสงเฟรมโฟกสัปัจจบุนัเมือ่เลอืก โฟกสัพืน้ที ่สําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั และเลอืก
เฉพาะจดุ สําหรับวดัแสง

ดเูพิม่เตมิ

วัดแสง (เมนูถา่ยรปู)

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.
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เลอืก เปิด เพือ่ลบเอฟเฟกตต์าแดงทีเ่กดิจากแฟลชเมือ่ถา่ยรปูดว้ยโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ

การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเมือ่ตรวจพบใบหนา้เทา่นัน้

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงกบัภาพ RAW ได ้

ลบตาแดง
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เลอืก เปิด เพือ่บนัทกึสําเนาทีไ่มไ่ดป้ระมวลผลของภาพทีถ่า่ยโดยใช ้ลบตาแดง

เก็บตน้ฉบบั
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อตัโนมตั ิ

 ใชแ้ฟลช

 สโลวซ์งิค ์

 COMMANDER

แฟลชภายนอก

 ไมใ่ชแ้ฟลช

เลอืกโหมดแฟลช

ยงิแฟลชเมือ่จําเป็น แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ่

ยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู ใชสํ้าหรับตัวแบบทีม่ไีฟดา้นหลงัหรอืสําหรับการใชส้ธีรรมชาตเิมือ่ถา่ย
รปูในไฟสวา่ง

ถา่ยทัง้ตวัแบบหลักและพืน้หลงัทีอ่ยูใ่นบรเิวณแสงนอ้ย (โปรดทราบวา่ฉากทีม่คีวามสวา่ง
มากอาจไดรั้บแสงมากเกนิไป)

สามารถใชแ้ฟลชทีย่ดึบนฐานเสยีบแฟลชเพือ่ควบคมุอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชระยะไกล

เลอืกเมือ่ใชต้วัเลอืกอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชจากผูผ้ลติอืน่

ไมย่งิแฟลชแมต้วัแบบจะอยูใ่นทีแ่สงนอ้ย แนะนําใหม้ขีาตัง้กลอ้ง

หาก  ปรากฎขึน้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู

ยกเวน้ในโหมด Commander ซึง่อาจมกีารยงิแฟลชหลายครัง้ในภาพเดยีว โปรดอยา่เคลือ่นยา้ยกลอ้งจนกวา่จะ
ถา่ยรปูเสร็จ

แฟลชจะซงิโครไนซก์บัชตัเตอรท์ีค่วามเร็วชตัเตอร ์1/1200 ว ิหรอืชา้กวา่

สามารถใชก้ลอ้งกบัอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชเสรมิภายนอก FUJIFILM ได ้

แฟลชอาจตอ้งการเวลามากขึน้เพือ่ชารจ์เมือ่มแีบตเตอรีตํ่า่

ลบตาแดง

เมือ่ “โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ” ทํางานอยู ่และเปิด “ลบตาแดง” สามารถลบตาแดงไดใ้น , , 

การลบตาแดงจะใชเ้พือ่ลด “ตาแดง” ทีเ่กดิจากการสะทอ้นของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ

โหมดแฟลช
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ปรับความสวา่งแฟลช

โปรดทราบวา่อาจไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยรปูและระยะหา่งของตวัแบบ

ชดเชยแฟลช
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ชตัเตอรก์ลไก

ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส์

กลไก+อเิล็กทรอนกิส์

เลอืกประเภทชตัเตอร ์เลอืกชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่ปิดเสยีงชตัเตอร์

ถา่ยรปูดว้ยชตัเตอรก์ลไก

ถา่ยรปูดว้ยชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส์

กลอ้งจะเลอืกชนดิชตัเตอรต์ามสภาพการถา่ยรปู

หากเลอืก ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์หรอื กลไก+อเิล็กทรอนกิส ์จะเลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่ 1/4000
sไดโ้ดยการหมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอรไ์ปที ่4000 จากนัน้หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่

โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืก กลอ้งจะใชช้ตัเตอรก์ลไกสําหรับการถา่ยภาพพาโนรามา เมือ่ใชง้านชตัเตอร์
อเิล็กทรอนกิส ์แฟลชจะปิด ความเร็วชตัเตอรแ์ละความไวแสงจะถกูจํากดัคา่ไวท้ี ่1/32000 –1s และ ISO
6400–200 ตามลําดับ และจะไมม่ผีลตอ่การลดเสยีงรบกวนในทีฉ่ายแสงนาน ในโหมดตอ่เนือ่งเป็นชดุ โฟกสั
และรรัูบแสงจะถกูกําหนดคา่คงทีส่ําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งแตล่ะชดุ

อาจมองเห็นภาพผดิเพีย้นไดใ้นการถา่ยภาพวัตถทุีเ่คลือ่นทีท่ีถ่า่ยดว้ยชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์ในขณะทีอ่าจมแีถบ
เสน้หรอืหมอกเกดิขึน้ในภาพทีถ่า่ยภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนต ์หรอืแสงวบูหรอืผดิปกต ิเมือ่ถา่ยภาพโดยปิด
เสยีงชตัเตอร ์ใหเ้คารพสทิธใินรปูถา่ยและสทิธสิว่นบคุคลของตวัแบบดว้ย

ชนดิชตัเตอร์
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ปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์

โหมดมฟูวี่

ความไวแสงถา่ยวดิโีอ

ปรับระดับไมค์

ไมค/์รโีมท

เลอืกขนาดเฟรมและอตัราการบนัทกึภาพสําหรับภาพยนตร์

เลอืกความไวแสงสําหรับการบันทกึภาพยนตร์

ความไวแสงถา่ยวดิโีอ ไมส่ง่ผลตอ่ตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้ําหรับการบนัทกึภาพ

ปรับระดบัไมโครโฟนสําหรับบนัทกึ

ตัง้คา่ภาพยนตร์
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ระบวุา่อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไปยังชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอรค์อืไมโครโฟนหรอืรโีมตกดชตัเตอร์

ตัง้คา่ภาพยนตร์
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เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนหรอืแท็บแล็ตดว้ยเครอืขา่ยไรส้าย

ดเูพิม่เตมิ

สง่ไรส้าย (การเชือ่มตอ่)

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การสือ่สารไรส้าย
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การใชเ้มนูเลน่

แปลง RAWไฟล์

ลบภาพ

ตัดรปูบางสว่น

ปรับขนาด

ป้องกนัการลบ

หมนุภาพ

ลบตาแดง

สไลดโ์ชว์

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

เลอืกภาพ

คน้หาภาพถา่ย

คัดลอกภาพ

สัง่พมิพ ์(DPOF)

พมิพค์.พมิพ ์instax

อตัราสว่นภาพ

การสือ่สารไรส้าย

จัดเก็บ PC ออโต ้

เมนูเลน่
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กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สูโ่หมดการเลน่1. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงเมนูการเลน่2. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทร์ายการเมนูทีต่อ้งการ3. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่แสดงตัวเลอืกสําหรับรายการทีไ่ฮไลท์4. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการ5. 

กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลท์6. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนู7. 

การใชเ้มนูเลน่
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ดเูพิม่เตมิ

แปลง RAWไฟล์

ลบภาพ

ตดัรปูบางสว่น

ปรับขนาด

ป้องกนัการลบ

หมนุภาพ

ลบตาแดง

สไลดโ์ชว์

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

เลอืกภาพ

คน้หาภาพถา่ย

คดัลอกภาพ

สัง่พมิพ ์(DPOF)

พมิพค์.พมิพ ์instax

อตัราสว่นภาพ

การสือ่สารไรส้าย

จัดเก็บ PC ออโต ้

การใชเ้มนูเลน่
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สรา้งสําเนา JPEG ของภาพ RAW ขอ้มลูภาพตน้ฉบบัจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ โดยใหภ้าพ RAW เดีย่วประมวลผลในวธิทีี่
ตา่งกนัหลากหลายวธิี

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

ไฮไลท ์แปลง RAWไฟล ์ในเมนูการเลน่ แลว้กด MENU/OK เพือ่แสดงตวัเลอืกแปลง RAW ไฟล์

สามารถแสดงตวัเลอืกเหลา่นีไ้ดเ้ชน่กนัโดยการกดปุ่ ม Q ระหวา่งการเลน่

2. 

แปลง RAWไฟล์
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เง ือ่นไขแปลงภาพRAW

ประมวลผล PUSH/PULL

ชว่งไดนามกิ

จาํลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

ปรบัเลือ่น WB

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

เสปซสี

กดตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทก์ารตัง้คา่แลว้กดตวัเลอืกขวาเพือ่เลอืก กดตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกที่
ตอ้งการ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกแลว้กลบัไปยังรายการตัง้คา่ ทําซํ้าในขัน้ตอนนีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่เพิม่เตมิ

สรา้งสําเนา JPEG โดยใชก้ารตัง้คา่ในเอฟเฟกตท์ีใ่ชใ้นเวลาทีถ่า่ยภาพ

ปรับการรับแสง −1 EV ถงึ +1 EV โดยเพิม่ทลีะ 1/3 EV

ปรับรายละเอยีดทีเ่นน้สําหรับคอนทราสตธ์รรมชาติ

จําลองเอฟเฟ็คของฟิลม์ชนดิตา่งๆ

ปรับสมดลุยส์ขีาว

ปรับสมดลุยส์ขีาวอยา่งละเอยีด

ปรับความหนาแน่นของสี

เพิม่หรอืลดความคมชดัของโครงรา่ง

ปรับโทนสวา่ง

ปรับโทนมดื

สรา้งสําเนาเพือ่ลดรอยจดุ

เลอืกสเปซสทีีใ่ชส้ําหรับการผลติสี

3. 

กดปุ่ ม Q เพือ่ดตูวัอยา่งสําเนา JPEG แลว้กด MENU/OK เพือ่บันทกึ4. 

แปลง RAWไฟล์
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ทลีะภาพ

ภาพทีเ่ลอืก

ทกุภาพ

ลบรปูภาพทลีะภาพ

เลอืก ทลีะภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเลน่1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่นดภูาพ และกด MENU/OK เพือ่ลบ (ขอ้ความยนืยันจะไมป่รากฏ) ทํา
ซ้ําเพือ่ลบภาพเพิม่เตมิ

2. 

ลบรปูภาพทีเ่ลอืกหลายภาพ

เลอืก ภาพทีเ่ลอืก สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเลน่1. 

เลอืกภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก (ภาพในสมดุภาพหรอืลําดบัการพมิพท์ีแ่สดงดว้ย
)

2. 

เมือ่การดําเนนิการเสร็จสิน้ กด DISP/BACK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

ไฮไลท ์ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบภาพทีเ่ลอืก4. 

ลบ
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ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด

เลอืก ทกุภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเลน่1. 

กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะแสดงขึน้ ไฮไลท ์ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด การกด
DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพทีล่บไปกอ่นหนา้ทีจ่ะกดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

2. 

หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้จะมผีลตอ่ภาพในการด์หน่วยความจําเทา่นัน้ ภาพในหน่วยความจําภายในจะถกูลบ
เฉพาะเมือ่ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

ถา้ขอ้ความปรากฏเพือ่แจง้วา่ภาพทีเ่ลอืกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหก้ด MENU/OK เพือ่ลบภาพ

ลบ
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สรา้งสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเล็กลง

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืก ตดัรปูบางสว่น ในเมนูการเลน่2. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกและแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกตดัรปูบางสว่น3. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน4. 

กด MENU/OK อกีครัง้เพือ่บนัทกึสําเนาทีม่กีารครอบตดัเป็นไฟลแ์ยกตา่งหาก5. 

ภาพครอบตดัขนาดใหญก่วา่จะทําใหไ้ดส้ําเนาขนาดใหญก่วา่ สําเนาทัง้หมดมอีตัราสว่นภาพ 3 : 2. ถา้ขนาดของ
สําเนาทีต่อ้งการจรงิคอื , ตกลง จะปรากฏเป็นสเีหลอืง

โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ

หากถา่ยภาพดว้ยโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ  จะแสดงบนหนา้จอ กดปุ่ มตวัเลอืกลง เพือ่ซมูเขา้ในใบหนา้ทีเ่ลอืก

ตดัรปูบางสว่น
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สรา้งสําเนาทีม่กีารปรับขนาดของภาพปัจจบุนั

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืก ปรบัขนาด ในเมนูการเลน่2. 

เลอืกขนาดและกด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

กด MENU/OK อกีครัง้เพือ่บนัทกึสําเนาทีม่กีารปรับขนาดเป็นไฟลแ์ยกตา่งหาก4. 

ขนาดทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของภาพตน้ฉบบั

ปรับขนาด
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เฉพาะภาพ

ป้องกนัหมด

ต ัง้คา่ใหม่

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ เลอืกตวัเลอืกหนึง่จากตัวเลอืกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK

ป้องกนัภาพทีเ่ลอืก กดปุ่ มเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ดภูาพและกด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยก
เลกิการเลอืก กด DISP/BACK เมือ่การดําเนนิการเสร็จสมบรูณ์

ป้องกนัภาพทัง้หมด

ลบการป้องกนัจากภาพทัง้หมด

ภาพทีม่กีารป้องกนัจะถกูลบเมือ่ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจํา

ป้องกนัการลบ
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หมนุภาพ

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืก หมนุภาพ ในเมนูการเลน่2. 

กดตัวเลอืกเพือ่หมนุภาพ 90° ตามเข็มนาฬกิา หรอืเลอืกขึน้เพือ่หมนุ 90° ทวนเข็มนาฬกิา3. 

กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็นแนวทีเ่ลอืกโดยอตัโนมัตเิมือ่เลน่ในกลอ้ง4. 

ภาพทีม่กีารป้องกนัจะไมส่ามารถหมนุได ้โปรดลบการป้องกนัออกกอ่นหมนุภาพ

กลอ้งจะไมส่ามารถหมนุภาพทีส่รา้งดว้ยอปุกรณ์อืน่ ภาพทีห่มนุในกลอ้งจะไมห่มนุเมือ่ดบูนคอมพวิเตอรห์รอืกลอ้ง
อืน่

ภาพทีถ่า่ยดว้ย ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > AUTOROTATE PB จะแสดงผลอตัโนมัตใินแนวทีถ่กูตอ้งระหวา่งการเลน่

หมนุภาพ
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ลบตาแดงออกจากภาพคน กลอ้งจะวเิคราะหร์ปูภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดยสรา้งสําเนาภาพทีล่ดตาแดง

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืก ลบตาแดง ในเมนูการเลน่2. 

กด MENU/OK3. 

ไมส่ามารถลบตาแดงไดห้ากกลอ้งไมส่ามารถตรวจพบใบหนา้หรอืมใีบหนา้อยูใ่นโปรไฟล ์ผลลพัธอ์าจแตกตา่งกนั
ขึน้อยูก่บัฉาก ไมส่ามารถลบตาแดงจากภาพทีเ่คยผา่นการดําเนนิการโดยใชก้ารลบตาแดงหรอืภาพทีส่รา้งจาก
อปุกรณ์อืน่

ระยะเวลาทีจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นการดําเนนิการของภาพจะแตกตา่งกนัไปตามจํานวนของใบหนา้ทีต่รวจพบ

สําเนาทีส่รา้งดว้ย ลบตาแดง จะแสดงดว้ยไอคอน  ขณะทีเ่ลน่

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงในภาพ RAW ได ้

ลบตาแดง
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ปกต/ิเฟด

ปกต ิ /เฟด 

ภาพชุด

ดภูาพในสไลดโ์ชวอ์ตัโนมตั ิเลอืกประเภทของการแสดงผลและกด MENU/OK เพือ่เริม่ตน้ กด DISP/BACK เมือ่ใดก็
ไดใ้นระหวา่งแสดงผลเพือ่ดวูธิใีชบ้นหนา้จอ สามารถจบการแสดงผลดว้ยการกด MENU/OK

กดตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ยอ้นกลบัหรอืขา้มไปเฟรมถัดไปอกีเฟรม เลอืก เฟด สําหรับ
การเปลีย่นแบบคอ่ยๆ ปรากฏระหวา่งเฟรม

เหมอืนกบัขา้งตน้ ยกเวน้กลอ้งซมูบนใบหนา้โดยอตัโนมตัิ

แสดงหลายภาพในคราวเดยีว

กลอ้งจะไมปิ่ดอตัโนมัตใินระหวา่งแสดงสไลดโ์ชว์

สไลดโ์ชว์
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เลอืกจากภาพท ัง้หมด

เลอืกโดยคน้หาจากภาพ

สรา้งสมดุภาพจากภาพทีค่ณุชอบ

การสรา้งสมดุภาพ

การดสูมดุภาพ

การแกไ้ขและลบสมดุภาพ

เลอืก สมดุใหม ่สําหรับ ชว่ยคน้หาสมดุภาพ ในเมนูการเลน่ แลว้เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

เลอืกจากภาพทีใ่ชไ้ดท้ัง้หมด

เลอืกจากภาพทีต่รงตามเงือ่นไขการคน้หาทีเ่ลอืก

ไมส่ามารถเลอืกภาพถา่ย  หรอืเล็กกวา่หรอืภาพยนตรสํ์าหรับสมดุภาพ

1. 

เลือ่นผา่นรปูภาพและกดปุ่ มเลอืกขึน้เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก หากตอ้งการแสดงรปูภาพปัจจบุนับนหนา้ปก ให ้
กดปุ่ มเลอืกลง กด MENU/OK เพือ่ออกเมือ่สมดุเสร็จสมบรูณ์

2. 

ภาพแรกทีเ่ลอืกจะกลายเป็นรปูภาพหนา้ปก กดปุ่ มเลอืกลงเพือ่เลอืกรปูภาพอืน่สําหรับหนา้ปก

ไฮไลท ์สรา้งสมดุภาพเสร็จ แลว้กด MENU/OK (เพือ่เลอืกภาพทัง้หมดหรอืภาพทัง้หมดทีต่รงตามเงือ่นไขการ
คน้หาทีร่ะบสํุาหรับสมดุ แลว้เลอืก เลอืกทกุภาพ) ระบบจะเพิม่สมดุเลม่ใหมไ่ปยังรายการในเมนูชว่ยเหลอืของสมดุ
ภาพ

3. 

สมดุสามารถมภีาพไดส้งูสดุ 300 ภาพ

สมดุทีไ่มม่ภีาพจะถกูลบโดยอตัโนมัติ

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ
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แกไ้ข

ลบ

สมดุภาพ

สามารถคัดลอกสมดุภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร ์MyFinePix Studio ทีม่ใีห ้

ดเูพิม่เตมิ

MyFinePix Studio (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

เลอืกสมดุในเมนูชว่ยเหลอืของสมดุภาพและกด MENU/OK เพือ่แสดงสมดุ แลว้กดปุ่ มเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่นผา่น
ภาพตา่งๆ

แสดงสมดุภาพและกด MENU/OK ตวัเลอืกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการและทําตามคําแนะนําบนหนา้
จอ

แกไ้ขสมดุดงัทีอ่ธบิายใน “การสรา้งสมดุภาพ”

ลบสมดุ

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ
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เลอืกภาพสําหรับอพัโหลดไปยงั YouTube, Facebook หรอื MyFinePix.com โดยใช ้MyFinePix Studio
(Windows เทา่นัน้)

เลอืก YouTube เพือ่เลอืกภาพยนตรสํ์าหรับอพัโหลดไปยัง YouTube, เลอืก Facebook เพือ่เลอืกรปูภาพ
และภาพยนตรท์ีจ่ะอพัโหลดไปยัง Facebook หรอื MyFinePix.com เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะอพัโหลดไปยัง
MyFinePix.com

1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงภาพและกด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก กด DISP/BACK
เพือ่ออกเมือ่ เลอืกภาพทีต่อ้งการทัง้หมดแลว้

2. 

สามารถเลอืกไดเ้พยีงภาพยนตรเ์ทา่นัน้สําหรับการอพัโหลดไปยงั YouTube

สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพถา่ยในการอพัโหลดไปยงั MyFinePix.com

ระหวา่งการเลน่ ภาพทีเ่ลอืกจะแสดงพรอ้มกบัไอคอน YouTube, Facebook หรอื MyFinepix.com

เลอืก ต ัง้คา่ใหม ่เพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพทัง้หมด หากจํานวนภาพทีเ่ลอืกมจํีานวนมาก อาจใชเ้วลาในการดําเนนิ
การใหเ้สร็จสิน้ กด DISP/BACK เพือ่ออกกอ่นทีจ่ะดําเนนิการเสร็จสมบรูณ์

การอพัโหลดภาพ (Windows เทา่นัน้)

อพัโหลดภาพทีเ่ลอืกไดโ้ดยการใชต้ัวเลอืก YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload ใน
MyFinePix Studio

เลอืกดว้ยกลอ้ง

อพัโหลดจากคอมพวิเตอร์

ดเูพิม่เตมิ

MyFinePix Studio (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

เลอืกภาพ
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ตามวนัที่

จากใบหนา้

ตาม โปรดปราน

ตามชนดิขอ้มลู

ทาํการอพัโหลดภาพ

คน้หาภาพถา่ยโดยใชเ้กณฑต์า่งๆ

เลอืก คน้หาภาพถา่ย ในเมนูการเลน่ ไฮไลทเ์กณฑก์ารคน้หาตอ่ไปนีห้นึง่ขอ้ แลว้กด MENU/OK:

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดทีถ่า่ยในวันทีท่ีเ่ลอืก

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดตามขอ้มลูใบหนา้ทีร่ะบุ

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดตามคะแนนทีร่ะบุ

คน้หาภาพนิง่ทัง้หมด ภาพยนตรท์ัง้หมด หรอืภาพ RAW ทัง้หมด

คน้หาภาพทัง้หมดทีเ่ลอืกสําหรับอพัโหลดไปยงัปลายทางทีกํ่าหนด

1. 

เลอืกเงือ่นไขการคน้หา แสดงเฉพาะภาพทีต่รงตามเงือ่นไขการคน้หาเทา่นัน้ หากตอ้งการลบหรอืป้องกนัภาพทีเ่ลอืก
หรอืดภูาพทีเ่ลอืกในสไลดโ์ชว ์ใหก้ด MENU/OK แลว้เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี้

ลบภาพ

ป้องกนัการลบ

สไลดโ์ชว์

2. 

คน้หาภาพถา่ย
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ทลีะภาพ

ทกุภาพ

คดัลอกภาพจากหน่วยความจําภายในไปยังการด์หน่วยความจํา

เลอืก คดัลอกภาพ ในเมนูการเลน่1. 

เลอืกตวัเลอืกหนึง่จากตวัเลอืกตอ่ไปนีแ้ละกดปุ่ มเลอืกขวา:

 เมมโมรี ่   การด์
คดัลอกภาพจากหน่วยความจําภายในไปยงัการด์หน่วยความจํา

 การด์   เมมโมรี่
สรา้งสําเนารปูภาพจากการด์หน่วยความจําไปยังหน่วยความจําภายใน

2. 

เลอืกตวัเลอืกหนึง่จากตวัเลอืกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK:

สรา้งสําเนาภาพทีเ่ลอืก กดปุ่ มเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ดภูาพและกด MENU/OK เพือ่สรา้งสําเนา
ภาพปัจจบุนั

คดัลอกทกุภาพ

3. 

การสรา้งสําเนาจะหยดุลงเมือ่ปลายทางเต็ม

ขอ้มลูการพมิพ ์DPOF จะไมถ่กูคดัลอก

คดัลอกภาพ
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แสดงวนัที่

ไมม่วีนัที่

สามารถใชต้วัเลอืก ส ัง่พมิพ ์(DPOF) ในเมนูเลน่เพือ่สรา้ง “คําสัง่การพมิพ”์ แบบดจิติอลสําหรับเครือ่งพมิพท์ีส่ามารถใช ้
PictBridge ได ้หรอือปุกรณท์ีร่องรับ DPOF

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) เป็นมาตรฐานทีทํ่าใหพ้มิพร์ปูภาพจาก "คําสัง่การพมิพ"์ ทีจั่ดเก็บไวใ้น
การด์หน่วยความจําได ้ขอ้มลูในคําสัง่จะประกอบดว้ยภาพทีจ่ะพมิพแ์ละจํานวนสําเนาของแตล่ะภาพ

แสดงวนัที/่ไมม่วีนัที่

ตัง้คา่ใหม่

การแกไ้ขคําสัง่การพมิพ ์DPOF ใหเ้ลอืก ส ัง่พมิพ ์(DPOF) ในเมนูการเลน่ แลว้กดตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลท ์แสดง
วนัที ่หรอื ไมม่วีนัที่

พมิพว์นัทีบ่นัทกึบนภาพ

พมิพภ์าพโดยไมม่วีนัที่

สัง่พมิพ ์(DPOF)
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กด MENU/OK แลว้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

กดปุ่ มเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการรวมหรอืลบออกจากคําสัง่การพมิพ์1. 

กดปุ่ มเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกจํานวนสําเนา (สงูสดุถงึ 99 สําเนา) หากตอ้งการลบภาพออกจากคําสัง่ ใหก้ดปุ่ ม
เลอืกลงจนกวา่จํานวนสําเนาจะเป็น 0

2. 

ทําซ้ําขัน้ตอนที ่1-2 เพือ่ใหคํ้าสัง่การพมิพเ์สร็จสมบรูณ์ กด MENU/OK เพือ่บนัทกึคําสัง่การพมิพเ์มือ่การตัง้คา่
เสร็จสมบรูณ์ หรอื DISP/BACK เพือ่ออกโดยไมเ่ปลีย่นแปลงคําสัง่การพมิพ์

3. 

จํานวนการพมิพท์ัง้หมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพือ่ออก

รปูภาพในคําสัง่การพมิพปั์จจบุนัจะแสดงโดยไอคอน  ระหวา่งการเลน่

4. 

สัง่พมิพ ์(DPOF)
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การยกเลกิคําสัง่การพมิพปั์จจบุนั ใหเ้ลอืก ต ัง้คา่ใหม ่สําหรับ ส ัง่พมิพ ์(DPOF) การยนืยันจะแสดงขึน้ทีด่า้นลา่ง ใหก้ด
MENU/OK เพือ่ลบภาพทัง้หมดออกจากคําสัง่

คําสัง่การพมิพส์ามารถมภีาพไดส้งูสดุ 999 ภาพ

ถา้ใสก่ารด์หน่วยความจําทีม่คํีาสัง่การพมิพท์ีส่รา้งดว้ยกลอ้งตัวอืน่ ขอ้ความจะปรากฏขึน้ทีด่า้นลา่ง ใหก้ด
MENU/OK เพือ่ยกเลกิคําสัง่การพมิพ ์จะตอ้งสรา้งคําสัง่การพมิพใ์หมต่ามทีอ่ธบิายขา้งตน้

สัง่พมิพ ์(DPOF)
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พมิพร์ปูภาพจากเครือ่งพมิพ ์FUJIFILM instax SHARE ทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืเครือ่งพมิพ์

ดเูพิม่เตมิ

คูม่อืเครือ่งพมิพ ์(PDF: )

พมิพค์.พมิพ ์instax
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16 : 9

3 : 2

เลอืกวธิทีีอ่ปุกรณ์ความละเอยีดสงู (HD) แสดงรปูภาพดว้ยอตัราสว่นภาพ 3 : 2 (สามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เชือ่ม
ตอ่กบัสาย HDMI)

เลอืก 16:9 เพือ่แสดงภาพเพือ่ใหเ้ต็มหนา้จอดว้ยการครอบตดัสว่นบนและลา่งของภาพออก 3:2 เพือ่แสดงภาพ
ทัง้หมดดว้ยแถบสดํีาดา้นใดดา้นหนึง่

อตัราสว่นภาพ
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เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนหรอืแท็บแล็ตดว้ยเครอืขา่ยไรส้าย

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การสือ่สารไรส้าย
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อพัโหลดรปูภาพไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

จัดเก็บ PC ออโต ้
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การใชเ้มนูตัง้คา่

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่

วันที/่เวลา

เวลาตา่ง

รเีซต็

Silent

ลําดบัรปู

โฟกสัโดยวงแหวน

เชค็โฟกสั

ตัง้คา่เสยีง

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

ตัง้ปุ่ มเลอืก

แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น

จัดการใชพ้ลงังาน

จํานวนกดชตัเตอร์

แกช้ือ่ไฟล์

ตัง้คา่ไรส้าย

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

ตัง้คา่ใสพ่กิดั

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax

เสปซสี

ฟอรแ์มท

เมนูตัง้คา่
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แสดงเมนูตัง้คา่

กด MENU/OK เพือ่แสดงเมนูสําหรับโหมดปัจจบุันi. 

กดปุ่ มเลอืกซา้ยเพือ่เลอืกแท็บสําหรับเมนูปัจจบุนัii. 

กดปุ่ มเลอืกลงเพือ่ไฮไลทแ์ท็บเมนูการตัง้คา่ทีม่ตีัวเลอืกทีต่อ้งการiii. 

กดปุ่ มเลอืกขวาเพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์นเมนูตัง้คา่iv. 

1. 

การใชเ้มนูตัง้คา่
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ปรับการตัง้คา่

กดตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทร์ายการเมนูi. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกสําหรับรายการทีไ่ฮไลท์ii. 

กดตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกiii. 

กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลท์iv. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนูv. 

2. 

การใชเ้มนูตัง้คา่
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ดเูพิม่เตมิ

วันที/่เวลา

เวลาตา่ง

รเีซต็

Silent

ลําดบัรปู

โฟกสัโดยวงแหวน

เชค็โฟกสั

ตัง้คา่เสยีง

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

ตัง้ปุ่ มเลอืก

แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น

จัดการใชพ้ลงังาน

จํานวนกดชตัเตอร์

แกช้ือ่ไฟล์

ตัง้คา่ไรส้าย

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

ตัง้คา่ใสพ่กิดั

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax

เสปซสี

ฟอรแ์มท

การใชเ้มนูตัง้คา่
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การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสําหรับตวัเลอืกในเมนูตัง้คา่มดีังตอ่ไปนี้

การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถเรยีกคนืไดโ้ดยใชต้วัเลอืก รเีซ็ต > ตัวเลอืก รเีซ็ตต ัง้คา่ ในเมนูตัง้คา่

Silent ปิด

ลาํดบัรปู ตอ่

โฟกสัโดยวงแหวน ตามเข็มนาฬกิา

เช็คโฟกสั ปิด

ต ัง้คา่เสยีง

 ระดบัเสยีง

 เสยีงชตัเตอร์

 เลอืกเสยีง เสยีง 1

 ปรบัเสยีง 7

ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้

 แสดงภาพ ปิด

 แสดง EVF หมนุออโต้ เปิด

 ตรวจแสงโหมดแมนนวล เปิด

 โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้ ปิด

 ความสวา่ง EVF ออโต้

 ส ีEVF 0

 ความสวา่ง LCD 0

 ส ีLCD 0

 เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ เปิด

 แนวทางกรอบ GRID 9

 AUTOROTATE PB เปิด

 หนว่ยของระยะโฟกสั เมตร

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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ต ัง้ปุ่ มเลอืก ปุ่ ม Fn

แกไ้ข/จดัเก็บเมนดูว่น

 Q1 เลอืกต ัง้คา่เอง

 Q2 ความไวแสง

 Q3 ชว่งไดนามกิ

 Q4 สมดลุยส์ขีาว

 Q5 ลดเสยีงรบกวน

 Q6 ขนาดภาพ

 Q7 คณุภาพของภาพ

 Q8 จําลองฟิลม์

 Q9 โทนสวา่ง

 Q10 โทนมดื

 Q11 สี

 Q12 ความคมชดั

 Q13 ต ัง้เวลาถา่ย

 Q14 ออโตโ้ฟกสั

 Q15 โหมดแฟลช

 Q16 ส ีEVF/LCD

จดัการใชพ้ลงังาน

 ต ัง้ปิดเอง 2 นาที

 โหมดประหยดัOVF ปิด

 ประสทิธภิาพสงู ปิด

แกไ้ขชือ่ไฟล์

 sRGB DSCF

 AdobeRGB DSF

ต ัง้คา่ไรส้าย

 ยอ่ขนาดภาพ เปิด

ต ัง้คา่ใสพ่กิดั

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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 ใสพ่กิดั เปิด

 ขอ้มลูตาํแหนง่ เปิด

เสปซสี sRGB

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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ตัง้คา่นาฬกิาของกลอ้ง

เลอืก วนัที/่เวลา ในเมนูการเลน่1. 

วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลอืกทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เนน้ปี เดอืน วันที ่ชัว่โมง หรอืนาท ีและกดขึน้หรอืลง
เพือ่เปลีย่นคา่ ในการเปลีย่นลําดับของการแสดงปี เดอืน และวนัที ่ใหเ้นน้รปูแบบวนัทีแ่ละกดปุ่ มตัวเลอืกขึน้หรอืลง

2. 

กด MENU/OK เมือ่การตัง้คา่สมบรูณ์3. 

วันที/่เวลา
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สลบันาฬกิาของกลอ้งทนัทจีากโซนเวลาทีบ่า้นของคณุเป็นเวลาในทอ้งถิน่ทีค่ณุเดนิทางไป หากตอ้งการระบคุวามแตกตา่ง
ระหวา่ง เวลาในทอ้งถิน่และโซนเวลาทีบ่า้นของคณุ:

ไฮไลท ์LOCAL แลว้กด MENU/OK1. 

ใชปุ้่ มเลอืกเพือ่เลอืกความแตกตา่งของเวลาระหวา่งเวลาในทอ้งถิน่และโซนเวลาทีบ่า้นของคณุ กด MENU/OK
เมือ่การตัง้คา่สมบรูณ์

2. 

การตัง้คา่นาฬกิากลอ้งตามเวลาทอ้งถิน่ ใหไ้ฮไลท ์LOCAL แลว้กด MENU/OK การตัง้คา่นาฬกิาตามเวลาของเขต
เวลาในประเทศของคณุ ใหเ้ลอืก HOME หากเลอืก LOCAL จะม ี  ปรากฏสามวนิาทเีมือ่เปิดกลอ้ง

เวลาตา่ง
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เลอืกภาษา

ภาษา
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ตวัเลอืกรเีซต็การถา่ยรปูหรอืเมนูการตัง้คา่เพือ่ใชค้า่เริม่ตน้

เลอืก รเีซ็ต ในเมนูการเลน่1. 

ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการแลว้กดตัวเลอืกขวา2. 

ขอ้ความยนืยนัจะปรากฏขึน้มา ไฮไลท ์ตกลง แลว้กด MENU/OK3. 

จะไมม่ผีลในตัวเลอืก วนัที/่เวลา, เวลาตา่ง, จํานวนกดชตัเตอร,์ สมดลุยส์ขีาวกําหนดเอง, เครอืขา่ยไรส้าย
และจัดเก็บ PC ออโต ้และรายการตัง้คา่เองทีส่รา้งขึน้โดยใช ้แก/้บนัทกึต ัง้คา่เอง

รเีซต็
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เลอืก เปิด เพือ่ปิดลําโพง แฟลช และไฟชว่ยหา ในสถานการณ์ทีห่า้มใชเ้สยีงหรอืแสงกลอ้งถา่ยรปู  จะปรากฏใน
จอแสดงผลเมือ่เปิดโหมด Silent

Silent
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ตอ่

ต ัง้คา่

ภาพใหมจ่ะถกูบนัทกึเป็นไฟลภ์าพทีต่ัง้ชือ่โดยใชห้มายเลขไฟลส์ีห่ลัก ซึง่กําหนดโดยใชห้มายเลขไฟลล์า่สดุบวกหนึง่
หมายเลขไฟลจ์ะปรากฏในระหวา่งการเลน่ดงัภาพประกอบทางดา้นขวา ลาํดบัรปู ใชค้วบคมุวา่จะรเีซต็การกําหนดเลขไฟล์
เป็น 0001 หรอืไม ่เมือ่มกีารเสยีบการด์หน่วยความจําใหมห่รอืมกีารฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําหรอืหน่วยความจําภายใน
ปัจจบุนั

หมายเลขเฟรม

หมายเลขไดเรกทอรี

หมายเลขไฟล์

การกําหนดตวัเลขจะเรยีงตอ่จากหมายเลขไฟลล์า่สดุทีใ่ชห้รอืหมายเลขไฟลแ์รกทีใ่ชไ้ด ้วธิใีดก็ไดท้ีม่ตีวั
เลขสงูกวา่ เลอืกตัวเลอืกนีเ้พือ่ลดจํานวนภาพทีม่ชี ือ่ไฟลซ้ํ์ากนั

การกําหนดตวัเลขจะถกูรเีซต็เป็น 0001 หลังจากฟอรแ์มทหรอืเมือ่เสยีบการด์หน่วยความจําใหม่

ถา้หมายเลขเฟรมถงึ 999-9999 ชตัเตอรจ์ะถกูปิดใชง้าน

การเลอืก รเีซ็ต จะตัง้คา่ ลาํดบัรปู เป็น ตอ่ แตจ่ะไมร่เีซต็หมายเลขไฟล์

หมายเลขเฟรมสําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่อาจแตกตา่งกนั

ลําดบัรปู
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เลอืกทศิทางในการหมนุโฟกสัโดยวงแหวนเพือ่เพิม่ระยะโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

โฟกสัโดยวงแหวน
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ภาพจะถกูขยายในจอแสดงผลเพือ่ชว่ยโฟกสั เมือ่หมนุวงแหวนโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

เชค็โฟกสั
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ปรับการตัง้คา่เสยีง

ระดับเสยีง

เสยีงชตัเตอร์

เลอืกเสยีง

ปรับเสยีง

ปรับระดบัเสยีงเมือ่ใชง้านการควบคมุกลอ้ง เลอืก  (ปิดเสยีง) เพือ่ปิดใชง้านเสยีงการควบคมุ

ปรับระดบัเสยีงเมือ่ปลอ่ยชตัเตอร ์เลอืก  (ปิดเสยีง) เพือ่ปิดใชง้านเสยีงชตัเตอร์

เลอืกเสยีงทีด่งัจากชตัเตอร์

ปรับระดบัเสยีงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์

ตัง้คา่เสยีง
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ตอ่เนือ่ง

1.5 ว/ิ0.5 วิ

ปิด

ปรับการตัง้คา่จอแสดงผล

แสดงภาพ

แสดง EVF หมนุออโต ้

ตรวจแสงโหมดแมนนวล

โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

ความสวา่ง EVF

ส ีEVF

ความสวา่ง LCD

ส ีLCD

เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ

แนวทางกรอบ

AUTOROTATE PB

หน่วยของระยะโฟกสั

เลอืกระยะเวลาทีแ่สดงภาพหลังจากถา่ยภาพแลว้ สอีาจแตกตา่งเล็กนอ้ยจากภาพจรงิ

ภาพจะแสดงจนกวา่กดปุ่ ม MENU/OK หรอืกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การซมูเขา้ทีจ่ดุโฟกสัที่
ทํางาน ใหก้ดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่ กดอกีครัง้เพือ่ยกเลกิการซมู

ภาพจะปรากฏเป็นเวลา 1.5 วนิาท ี(1.5 ว)ิ หรอื 0.5 วนิาท ี(0.5 ว)ิ หรอืจนกวา่กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

ภาพจะไมป่รากฏหลงัจากถา่ยรปู

เลอืกวา่สญัลกัษณใ์นชอ่งมองภาพหมนุตรงกบัแนวของกลอ้งหรอืไม่

การแสดงผลในจอภาพ LCD จะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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เลอืก เปิด เพือ่เปิดการตรวจแสงในโหมดแมนนวลรับแสง เลอืก ปิด เมือ่ใชแ้ฟลช หรอืในโอกาสอืน่ทีก่ารรับแสงอาจ
เปลีย่นเมือ่ถา่ยภาพ

เลอืก เปิด เพือ่ทําใหแ้สดงผลในมอนเิตอรอ์า่นไดง้า่ยขึน้ในทีส่วา่งจา้

กดปุ่ ม VIEW MODE คา้งสําหรับโหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

ปรับความสวา่งของจอภาพในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์หรอืเลอืก ออโต ้เพือ่ปรับความสวา่งอตัโนมัติ

ปรับระดบัสขีองจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

ปรับความสวา่งจอภาพ

ปรับระดบัสจีอภาพ

เลอืก เปิด เพือ่ดเูอฟเฟ็คของจําลองฟิลม์ สมดลุยส์ขีาว และการตัง้คา่อืน่ๆ ในจอภาพ เลอืก ปิด เพือ่สรา้งเงาในฉากทีม่ี
คอนทราสตตํ์า่ พืน้หลงัสวา่ง และวตัถอุืน่ๆ ทีม่องเห็นยากใหม้องเห็นไดม้ากขึน้

หากเลอืก ปิด จะมองไมเ่ห็นเอฟเฟ็คของการตัง้คา่กลอ้งในจอภาพ และสแีละโทนสจีะแตกตา่งออกไปจากภาพ
จรงิ อยา่งไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพือ่แสดงเอฟเฟ็คของตวักรองขัน้สงูและของการตัง้คา่โมโนโครมและซเีปีย

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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GRID 9

GRID 24

เฟรมภาพ HD

เลอืกประเภทของตารางกรอบทีใ่ชไ้ดใ้นโหมดถา่ยรปู

สําหรับการจัดองคป์ระกอบ “กฎสามสว่น”

ตารางหกสว่นสี่

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่สดงโดยเสน้ดา้นบนและลา่งของจอแสดงผล

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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เลอืก เปิด เพือ่หมนุ “ความสงู” ภาพ (แนวตัง้-แนวนอน) ระหวา่งทีเ่ลน่

เลอืกหน่วยทีใ่ชสํ้าหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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ปุ่ ม Fn

โฟกสัแบบพืน้ที่

เลอืกหนา้ทีท่ีทํ่างานดว้ยปุ่ มบน ลา่ง ซา้ย และขวาบนปุ่ มตวัเลอืก

ปุ่ มตวัเลอืกทําหนา้ทีเ่ป็นปุ่ มฟังกช์นั

ใชปุ้่ มตัวเลอืกเพือ่จัดตําแหน่งโฟกสัแบบพืน้ที่

ตัง้ปุ่ มเลอืก
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เลอืกรายการทีแ่สดงในเมนูดว่น

แสดงเมนูตัง้คา่แลว้เลอืก แกไ้ข/จดัเก็บเมนูดว่น1. 

ไฮไลทร์ายการทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลงแลว้กด MENU/OK คณุจะไดรั้บตวัเลอืกของรายการตอ่ไปนีเ้พือ่กําหนด
ไปยังตําแหน่งทีเ่ลอืกไวใ้นเมนูดว่น

เลอืก ไมม่ ีเพือ่ไมกํ่าหนดรายการไปยังตําแหน่งทีเ่ลอืก

เมือ่เลอืก เลอืกต ัง้คา่เอง เมนูดว่นจะแสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็น BASE

2. 

ไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่กําหนดไปยงัตําแหน่งทีเ่ลอืกในเมนูดว่น3. 

เลอืกต ัง้คา่เอง

ความไวแสง

ชว่งไดนามกิ

สมดลุยส์ขีาว

ลดเสยีงรบกวน

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

จาํลองฟิลม์

โทนสวา่ง

โทนมดื

สี

ความคมชดั

ต ัง้เวลาถา่ย

โฟกสัใบหนา้

วดัแสง

ออโตโ้ฟกสั

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

ระบบชว่ย MF

โหมดมฟูวี่

ความไวแสงถา่ยวดิโีอ

ปรบัระดบัไมค์

Silent

ความสวา่ง EVF/LCD

ส ีEVF/LCD

ฟิลเตอรข์ ัน้สงู

เลนสแ์ปลง

ชนดิชตัเตอร์

ฟิลเตอร ์ND

แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น
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ปรับการตัง้คา่จัดการใชพ้ลงังาน

ตัง้ปิดเอง

โหมดประหยดัOVF

ประสทิธภิาพสงู

เลอืกวา่จะใชเ้วลานานเทา่ใดกอ่นกลอ้งปิดการทํางานอตัโนมัตเิมือ่ไมม่กีารดําเนนิการใดๆ เวลาสัน้ลงจะชว่ยลดการคายประจุ
ของแบตเตอรี ่ถา้เลอืก ปิด ผูใ้ชจ้ะตอ้งปิดกลอ้งดว้ยตนเอง โปรดทราบวา่ในบางสถานการณ ์กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมตัแิมว้า่
จะ เลอืก ปิด แลว้

เลอืก เปิด เพือ่ลดการใชพ้ลงังานและเพิม่จํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยไดใ้นการชารจ์ไฟหนึง่ครัง้ เมือ่เฟรมรปูภาพในชอ่งมอง
ภาพออปตคิอล

การใชพ้ลังงานจะไมล่ดลงเมือ่ใชง้านชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสห์รอืชอ่งวัดระยะอเิล็กทรอนกิส์

เลอืก เปิด สําหรับโฟกสัทีเ่ร็วกวา่ และเพือ่ลดเวลาทีใ่ชใ้นการรสีตารท์กลอ้งหลงัจากทีปิ่ดกลอ้งแลว้

จัดการใชพ้ลังงาน
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ดจํูานวนครัง้ทีก่ดชตัเตอรไ์ปแลว้โดยประมาณ การกระทําอืน่ๆ อาจเพิม่จํานวนการนับดว้ย เชน่ การปิดกลอ้ง การเปลีย่นการ
เลอืกจอแสดงผลชอ่งมองภาพ หรอืการเลอืกโหมดเลน่

จํานวนกดชตัเตอร์
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เปลีย่นคําเสรมิหนา้ชือ่ไฟลเ์ริม่ตน้ ("DSCF" หรอื "_DSF") ป้อนคําเสรมิหนา้ชือ่ทีต่อ้งการ จากนัน้ไฮไลท ์ต ัง้คา่ แลว้กด
MENU/OK

แกช้ือ่ไฟล์
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ปรับการตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยไรส้าย

ตัง้คา่ทัว่ไป

ยอ่ขนาดภาพ 

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

เลอืกชือ่ (ชือ่) เพือ่กําหนดชือ่กลอ้งบนเครอืขา่ยไรส้าย (กลอ้งจะกําหนดชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัตามคา่เริม่ตน้ ) หรอืเลอืก รเีซ็ตต ัง้
คา่ไรส้าย เพือ่คนืคา่เริม่ตน้

 

เลอืก เปิด (การตัง้คา่เริม่ตน้ แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ)่ เพือ่ยอ่ขนาดภาพไปยัง  สําหรับอพัโหลดไปยัง
สมารท์โฟน ปิด เพือ่อพัโหลดภาพทีข่นาดตน้ฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเมือ่คดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมารท์โฟน โดยไม่
สง่ผลกะรทบตอ่ภาพตน้ฉบบั

เลอืก ลบการลงทะเบยีน PC เพือ่ลบปลายทางทีเ่ลอืก ใช ้ขอ้มลูตอ่คร ัง้กอ่น เพือ่ดคูอมพวิเตอรท์ีก่ลอ้งเชือ่มตอ่ลา่สดุ

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

ตัง้คา่ไรส้าย
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เลอืกปลายทางอพัโหลด เลอืก ต ัง้คา่อยา่งงา่ย เพือ่เชือ่มตอ่โดยใช ้WPS, ต ัง้คา่แมนนวล เพือ่กําหนดการตัง้คา่เครอื
ขา่ยแบบแมนวล

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

ตัง้คา่จัดเก็บ PC
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ใสพ่กิดั

ขอ้มลูตาํแหนง่

ดขูอ้มลูตําแหน่งทีด่าวนโ์หลดจากสมารท์โฟนและเลอืกวา่จะบันทกึขอ้มลูในรปูภาพของคณุหรอืไม่

เลอืกวา่จะฝังขอ้มลูทีด่าวนโ์หลดจากสมารท์โฟนลงในภาพภาพเมือ่ถา่ยหรอืไม่

แสดงขอ้มลูตําแหน่งทีด่าวนโ์หลดครัง้ลา่สดุจากสมารท์โฟน

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

ตัง้คา่ใสพ่กิดั
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ป้อนชือ่เครือ่งพมิพ ์(SSID) และรหัสผา่นสําหรับเชือ่มตอ่ไปยงัเครือ่งพมิพ ์FUJIFILM instax SHARE โปรดดรูาย
ละเอยีดในคูม่อืเครือ่งพมิพ์

ดเูพิม่เตมิ

คูม่อืเครือ่งพมิพ ์(PDF: )

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax
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sRGB

Adobe RGB

เลอืกชว่งสทีีใ่ชง้านไดส้ําหรับการผลติสี

แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ่

สําหรับการพมิพเ์ชงิพาณชิย์

เสปซสี
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หากใสก่ารด์หน่วยความจําลงในกลอ้ง ตวัเลอืกนีจ้ะฟอรแ์มทการด์หน่วยความจํา หากไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ตัวเลอืกนี้
จะฟอรแ์มทหน่วยความจําภายใน

ขอ้มลูทัง้หมด รวมถงึภาพทีม่กีารป้องกนั จะถกูลบจากการด์หน่วยความจําหรอืหน่วยความจําภายใน โปรดคัดลอก
ไฟลท์ีสํ่าคญัไปยงัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เก็บขอ้มลูอืน่

หา้มเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่นระหวา่งการฟอรแ์มท

ฟอรแ์มท
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สง่ไรส้าย

คัดลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

การพมิพภ์าพผา่น USB

การดภูาพบนโทรทศัน์

การเชือ่มตอ่
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เขา้ถงึเครอืขา่ยไรส้ายแลว้เชือ่มตอ่ไปยงัคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรอืแท็บเล็ต เยีย่มชมเว็บไซตต์อ่ไปนีส้ําหรับขอ้มลูเกีย่ว
กบัคณุสมบตั ิLAN ไรส้ายของกลอ้ง และเกีย่วกบัการดาวนโ์หลดแอพทีเ่กีย่วขอ้ง

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การเชือ่มตอ่ไรส้าย: สมารท์โฟน

การเชือ่มตอ่ไรส้าย: คอมพวิเตอร์

ตดิตัง้แอพพลเิคชนั “FUJIFILM Camera Remote” บนสมารท์โฟนของคณุเพือ่เรยีกดรูปูภาพบนกลอ้งถา่ยรปู ดาวน์
โหลดรปูภาพทีเ่ลอืก ควบคมุกลอ้งจากระยะไกล หรอืคัดลอกขอ้มลูตําแหน่งไปยงักลอ้งถา่ยรปู การเชือ่มตอ่ไปยังสมารท์
โฟน ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi ของกลอ้งในโหมดเลน่

ทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ ใหกํ้าหนด การสือ่สารไรส้าย ไปยงัปุ่ ม Wi-Fi (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 7) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยงัปุ่ มฟังกช์ัน่ ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่" คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่โดยใชต้วัเลอืก การสือ่สารไร้
สาย ในเมนูถา่ยรปูและเมนูการเลน่

สง่ไรส้าย
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เมือ่คณุตดิตัง้แอพพลเิคชนั “FUJIFILM PC AutoSave” และกําหนดคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นปลายทางสําหรับการคดั
ลอกรปูถา่ยจากกลอ้งถา่ยรปู คณุสามารถอพัโหลดรปูภาพจากกลอ้งถา่ยรปูโดยใชต้ัวเลอืก จดัเก็บ PC ออโต ้ในเมนูการ
เลน่ภาพของกลอ้ง หรอืโดยการกดปุ่ ม Wi-Fi ในโหมดเลน่คา้งไว ้

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

การสือ่สารไรส้าย (เมนูถา่ยรปู)

จัดเก็บ PC ออโต ้(เมนูการเลน่)

สง่ไรส้าย

- 250 -



เชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB ทีจั่ดมาให ้และคดัลอกภาพตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง

เริม่ตน้ระบบคอมพวิเตอร์1. 

ปิดกลอ้ง2. 

ใชส้าย USB ทีจั่ดมาใหเ้พือ่เชือ่มตอ่กบักลอ้งถา่ยรปูและคอมพวิเตอร์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขัว้ตอ่อยูใ่นแนวทีถ่กูตอ้งและเสยีบเขา้ชอ่งตอ่จนสนทิ เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร์
โดยตรง หา้มใชฮ้บั USB หรอืแป้นพมิพ์

3. 

เปิดกลอ้ง4. 

คดัลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้MyFinePix Studio หรอืแอพพลเิคชนัทีใ่หม้าพรอ้มกบัระบบปฏบิัตกิาร
ของคณุ

5. 

MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER

ใช ้MyFinePIx Studio (ใชไ้ดก้บั Windows เทา่นัน้) เพือ่คดัลอกรปูภาพไปยังคอมพวิเตอร ์เพือ่ด ูจัดระเบยีบ
และพมิพร์ปูภาพ การดรูปู RAW บนคอมพวิเตอร ์ใหใ้ช ้RAW FILE CONVERTER

คดัลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอร์
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ถา้เสยีบการด์หน่วยความจําทีม่รีปูภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนนิการลา่ชา้กอ่นทีซ่อฟตแ์วรจ์ะเริม่ตน้และคณุอาจ
ไมส่ามารถนําเขา้หรอืบันทกึรปูภาพได ้โปรดใชต้ัวอา่นการด์หน่วยความจําเพือ่ถา่ยโอนภาพ

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรไ์มไ่ดแ้สดงขอ้ความวา่กําลงัดําเนนิการคดัลอกอยูก่อ่นทีจ่ะปิดกลอ้งหรอืตัด
การเชือ่มตอ่สาย USB (หากจํานวนของรปูถา่ยทีค่ดัลอกมจํีานวนมาก ไฟแสดงสถานะจะยงัคงสวา่งอยูห่ลังจาก
ขอ้ความหายไปจากจอแสดงผลคอมพวิเตอรแ์ลว้) การไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงัอาจทําใหส้ญูเสยีขอ้มลูหรอืทําให ้
การด์หน่วยความจําเสยีหาย

ตดัการเชือ่มตอ่กลอ้งกอ่นเสยีบหรอืนําการด์หน่วยความจําออก

ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเขา้ถงึภาพทีบ่ันทกึไวใ้นเซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ยโดยใชซ้อฟตแ์วรท์ีม่ใีหใ้นลักษณะเดยีวกบั
ทีดํ่าเนนิการในคอมพวิเตอรแ์บบสแตนดอ์โลน

ผูใ้ชย้อมรับทีจ่ะชาํระคา่บรกิารทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บโดยบรษัิทโทรศพัทห์รอืผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเมือ่ใชบ้รกิารที่
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ดเูพิม่เตมิ

MyFinePix Studio (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

RAW FILE CONVERTER จาก SilkyPix (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

คดัลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอร์
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ถา้เครือ่งพมิพส์นับสนุน PictBridge คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งพมิพไ์ดโ้ดยตรง โดยไมต่อ้งคัดลอกไปยัง
คอมพวิเตอรก์อ่น

การเชือ่มตอ่กลอ้ง

การพมิพภ์าพทีเ่ลอืก

การพมิพต์ามคําสัง่การพมิพ ์DPOF

การพมิพภ์าพผา่น USB
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เชือ่มตอ่สาย USB ดงัทีป่รากฏในภาพและเปิดเครือ่งพมิพ์1. 

เปิดกลอ้ง USB จะแสดงในหนา้จอ ตามดว้ยจอแสดงผล PictBridge2. 

การพมิพภ์าพผา่น USB
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กดปุ่ มเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

การพมิพร์ปูภาพปัจจบุนัหนึง่สําเนา ใหดํ้าเนนิการในขัน้ตอนที ่3 โดยตรง

1. 

กดปุ่ มเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกจํานวนสําเนา (สงูสดุถงึ 99 สําเนา) ดําเนนิการตามขัน้ตอนที ่1-2 ซํ้าเพือ่เลอืกภาพ
เพิม่เตมิ

2. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

กด MENU/OK เพือ่เริม่ตน้พมิพ์4. 

ถา้ไมม่รีปูภาพทีเ่ลอืกเมือ่กดปุ่ ม MENU/OK กลอ้งจะพมิพส์ําเนาภาพปัจจบุนัหนึง่ภาพ

การพมิพว์นัทีบ่นัทกึ

หากตอ้งการพมิพว์นัทีบ่นัทกึบนภาพ ใหก้ด DISP/BACK ในจอแสดงผลของ PictBridge แลว้เลอืก พมิพว์นัที่
(หากตอ้งการพมิพโ์ดยไมม่วีนัทีบ่นัทกึ ใหเ้ลอืก ไมพ่มิพว์นัที)่ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่วันทีถ่กูตอ้ง ใหต้ัง้คา่นาฬกิาในกลอ้ง
ถา่ยรปูกอ่นถา่ยภาพ เครือ่งพมิพบ์างเครือ่งไมส่นับสนุนการพมิพว์นัที่

การพมิพภ์าพผา่น USB
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การพมิพต์ามลําดับการพมิพท์ีส่รา้งดว้ย ส ัง่พมิพ ์(DPOF) ในเมนูการเลน่

ในจอแสดงผล PictBridge ใหก้ด DISP/BACK เพือ่เปิดเมนู PictBridge1. 

กดตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืก ส ัง่พมิพ ์DPOF2. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

กด MENU/OK เพือ่เริม่ตน้พมิพ์4. 

การพมิพภ์าพผา่น USB
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ระหวา่งการพมิพ์

ขอ้ความจะแสดงขึน้ระหวา่งการพมิพ ์กด DISP/BACK เพือ่ยกเลกิกอ่นทีจ่ะพมิพร์ปูถา่ยทัง้หมด (ขึน้อยูก่บัเครือ่ง
พมิพ ์การพมิพอ์าจหยดุลงกอ่นพมิพภ์าพปัจจบุนั) หากมกีารขดัจังหวะการพมิพ ์ใหปิ้ดกลอ้งและเปิดอกีครัง้

การตดัการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

ยนืยันวา่ไมม่ขีอ้ความขา้งตน้แสดงแลว้จงึปิดการทํางานของกลอ้ง ถอดสาย USB

สามารถพมิพภ์าพไดจ้ากหน่วยความจําภายในหรอืการด์หน่วยความจําทีถ่กูฟอรแ์มทแลว้ในกลอ้ง

เมือ่พมิพภ์าพผา่นการเชือ่มตอ่ USB โดยตรง ใหเ้ลอืกขนาดกระดาษ คณุภาพการพมิพ ์และขอบโดยใชเ้ครือ่ง
พมิพ์

ดเูพิม่เตมิ

สัง่พมิพ ์(DPOF) (เมนูการเลน่)

การพมิพภ์าพผา่น USB
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การแสดงภาพใหก้บัผูช้มเป็นกลุม่ ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งไปยังโทรทัศนโ์ดยใชส้าย HDMI (มแียกจําหน่ายตา่งหากโดย
ซพัพลายเออรข์องบรษัิทอืน่ โปรดทราบวา่สามารถใชโ้ทรทัศนเ์พือ่เลน่ภาพเทา่นัน้ ไมส่ามารถถา่ยภาพได)้

ปิดกลอ้ง1. 

เชือ่มตอ่สายเคเบลิตามทีแ่สดงดา้นลา่ง

เสยีบลงในชอ่งตอ่ไมโคร HDMI

เสยีบลงในชอ่งตอ่ HDMI

ใชส้าย HDMI ทีไ่มย่าวเกนิ 1.5 ม. (4.9 ฟตุ)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบสายกบัชอ่งตอ่จนแน่นสนทิแลว้

2. 

ปรับโทรทศันเ์ป็นชอ่งสญัญาณขาเขา้ของ HDMI โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากเอกสารประกอบของโทรทัศน์3. 

เปิดกลอ้งถา่ยรปูแลว้กดปุ่ ม  หนา้จอของกลอ้งจะปิด แลว้ภาพและภาพยนตรจ์ะเลน่บนโทรทัศน ์โปรดทราบวา่
การควบคมุระดบัเสยีงของกลอ้งจะไมม่ผีลกบัเสยีงทีเ่ลน่บนโทรทัศน ์ใหใ้ชก้ารควบคมุระดบัเสยีงของโทรทศันเ์พือ่
ปรับระดบัเสยีง

ไมส่ามารถใชส้าย USB ขณะทีเ่ชือ่มตอ่สาย HDMI

โทรทศันบ์างเครือ่งอาจแสดงหนา้จอเป็นสดํีาครูห่นึง่เมือ่เริม่เลน่ภาพยนตร์

4. 

การดภูาพบนโทรทศัน์
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ชดุแฟลชเสรมิภายนอก

การจา่ยพลังงาน

รโีมตกดชตัเตอร์

เลนสแ์ปลง

ไมโครโฟนสเตอรโิอ

อืน่ๆ

เว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ ือ้สนิคา้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

อปุกรณ์เสรมิ
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EF-20

EF-42

EF-X20

ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใชแ้บตเตอรี ่AA สองกอ้น) มไีกดนั์มเบอร ์20/65 (ISO 100, ม./ฟตุ) และ
รองรับระบบควบคมุแฟลช TTL สามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ขา้งบนได ้90° เพือ่จัดแสงสะทอ้น

ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใชแ้บตเตอรี ่AA สีก่อ้น) มไีกดนั์มเบอร ์42/137 (ISO 100, ม./ฟตุ) และรอง
รับระบบควบคมุแฟลช TTL และปรับซมูไฟฟ้าอตัโนมตัใินชว่ง 24–105 มม. (เทยีบเทา่รปูแบบ 35
มม.) สามารถหมนุหัวแฟลชขึน้ขา้งบนได ้90° หมนุไปทางซา้ย 180° หรอืทางขวา 120° เพือ่จัดแสง
สะทอ้น

ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใชแ้บตเตอรีอ่ลัคาไลน ์AAA หรอืแบตเตอรี ่Ni-MH สองกอ้น) มไีกดนั์มเบอร์
20/65 (ISO 100, ม./ฟตุ) พรอ้มเทคโนโลยคีวบคมุแฟลชทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ FUJIFILM
"เทคโนโลย ีi Flash" ทีส่ามารถปรับปรมิาณแสงใหเ้หมาะสมกบัการถา่ยรปูในทกุสภาพโดยอตัโนมัติ
"โหมดทํางานหนัก" ภายในตวัเครือ่งสําหรับการถา่ยภาพขัน้สงู

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

แฟลชเสรมิภายนอก EF-20 แฟลชเสรมิภายนอก EF-42 แฟลชเสรมิภายนอก EF-X20

ชดุแฟลชเสรมิภายนอก
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NP-95

BC-65N

แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ซํ้าได ้

เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่

NP-95

สามารถซือ้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซํ้า NP-95 ทีม่คีวามจมุากไดเ้พิม่เตมิตามตอ้งการ

BC-65N

สามารถซือ้เครือ่งชารจ์แบตเตอรีท่ดแทนไดต้ามตอ้งการ ทีอ่ณุหภมู ิ+20 °C/+68 °F เครือ่งชารจ์
BC-65N ใชเ้วลาชารจ์ NP-95 ประมาณ 240 นาที

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

การจา่ยพลงังาน
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RR-90

รโีมตกดชตัเตอร ์RR-90

ใชเ้พือ่ลดการสัน่ของกลอ้งหรอืเปิดชตัเตอรไ์วร้ะหวา่งเวลาการรับแสง

สามารถใชร้โีมตกดชตัเตอร ์RR-90 ซึง่เป็นตวัเลอืกเสรมิสําหรับฉายแสงนานได ้

รโีมตกดชตัเตอร์

- 262 -



รโีมตกดชตัเตอรข์องผูผ้ลติอืน่

สามารถเชือ่มตอ่รโีมตกดชตัเตอรจ์ากซพัพลายเออรอ์ืน่ผา่นทางชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอร์

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏเมือ่เชือ่มตอ่รโีมตกดชตัเตอรจ์ากซพัพลายเออรอ์ืน่แลว้ ใหก้ด MENU/OK แลว้
เลอืก รโีมท สําหรับ ไมค/์รโีมท

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

รโีมตกดชตัเตอร์

- 263 -



TCL-X100

WCL-X100

เลนสแ์ปลงระยะไกล

เลนสแ์ปลงมมุกวา้ง

เมือ่ตอ่เขา้กบัเลนส ์X100T, เลนส ์TCL-X100 จะเพิม่ระยะโฟกสัประมาณ 1.4×— ถงึ
33 มม. (เทยีบเทา่กบั 50 มม. ในรปูแบบ 35 มม.)

เมือ่ตอ่เขา้กบัเลนส ์X100T, เลนส ์WCL-X100 จะเพิม่มมุของภาพสําหรับถา่ยมมุทีก่วา้ง
ขึน้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

เลนสแ์ปลง
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MIC-ST1

MIC-ST1

ไมโครโฟนเสรมิภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

ไมโครโฟนสเตอรโิอ
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วงแหวนอะแดปเตอร์

เลนสฮ์ดู

ฟิลเตอรป้์องกนั

กระเป๋าหนัง

กริ๊ปมอื

สายรัดกริ๊ป

อืน่ๆ
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AR-X100 วงแหวนอะแดปเตอรอ์ะลมูเินยีม สําหรับใชก้บัรุน่ X100T/X100S/X100 โดยเฉพาะ ใชเ้มือ่ตอ่
เขา้กบัเลนสฮ์ดู LH-X100 หรอืฟิลเตอรข์นาด φ49 มม. ทีม่จํีาหน่ายโดยซพัพลายเออรข์อง
บรษัิทอืน่

การตดิวงแหวนอะแดปเตอร์
ถอดวงแหวนดา้นหนา้ออก

หากคณุมปัีญหาเกีย่วกบัการถอดวงแหวนดา้นหนา้ ใหจั้บวงแหวนทัง้หมดแลว้
หมนุตามทีแ่สดง

1. 

อืน่ๆ
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ตดิวงแหวนอะแดปเตอรต์ามทีแ่สดง โดยใชส้ว่นฉายภาพหนัไปดา้นหนา้2. 

เก็บวงแหวนดา้นหนา้และฝาครอบเลนสไ์วใ้นทีป่ลอดภยัเมือ่ไมใ่ชง้าน

ตดิวงแหวนอะแดปเตอรก์อ่นตอ่เลนสฮ์ดู LH-X100 ฟิลเตอรป้์องกนั PRF-49S หรอื
ฟิลเตอรข์องผูผ้ลติอืน่

อืน่ๆ
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LH-X100 เลนสฮ์ดูอะลมูเินยีม สําหรับใชง้านกบัรุน่ X100T/X100S/X100 โดยเฉพาะ มาพรอ้มวงแหวน
อะแดปเตอร ์AR-X100 ทีผ่ลติจากวสัดชุนดิเดยีวกนั จะตอ้งมวีงแหวนอะแดปเตอรเ์มือ่ตอ่ฮดู

ตดิวงแหวนอะแดปเตอรก์อ่นตอ่เลนสฮ์ดู

จัดวางตามรอยแลว้หมนุตามทีแ่สดง

อืน่ๆ
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PRF-49S

LC-X100S

MHG-X100

GB-001

ฟิลเตอรป้์องกนัสําหรับใชก้บั X100T/X100S/X100 โดยเฉพาะ

ตดิวงแหวนอะแดปเตอรก์อ่นตดิฟิลเตอรป้์องกนั

จะตอ้งมวีงแหวนอะแดปเตอร ์AR-X100

กระเป๋าหนังนี ้สําหรับใชก้บัรุน่ X100T/X100S/X100 โดยเฉพาะ ผลติจากหนังชัน้ด ีพรอ้มสาย
คลอ้งคอทีผ่ลติจากวสัดชุนดิเดยีวกนั สามารถถา่ยรปูและใสห่รอืถอดแบตเตอรีห่รอืการด์หน่วย
ความจําในขณะทีก่ลอ้งอยูใ่นกระเป๋าใสก่ลอ้งได ้

การเพิม่กริ๊ปของกลอ้งถา่ยรปู สามารถเปลีย่นทัง้แบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจําขณะใสก่ริ๊ปได ้
นอกจากนี ้สามารถวางรสูกรขูาตัง้กลอ้งใหอ้ยูต่รงกลางของแกนกลางของเลนส ์และตอ่สว่นฐาน
เขา้กบัแผน่รองประกบกวา้ง 38 มม. ทําใหนํ้ามาใชไ้ดเ้หมอืนกบัฐานเสยีบแบบเร็วเมือ่ใชฐ้านขาตัง้
ทีม่รีอ่งประกบ

GB-001 เพิม่ความแข็งแกรง่ในการยดึกลอ้งถา่ยรปู ชว่ยใหผู้ใ้ชพ้กพากลอ้งไดม้ั่นคงดว้ยมอืเดยีว

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

อืน่ๆ
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เลอืกเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ประเทศ/ภมูภิาค ประเทศ/ภมูภิาค

ประเทศ/ภมูภิาค ประเทศ/ภมูภิาค

ประเทศ/ภมูภิาค

เว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ ือ้สนิคา้
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เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ
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คําเตอืนเพือ่ความปลอดภัยอธบิายไวใ้น pdf ตอ่ไปนี:้

ดเูพิม่เตมิ

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ (PDF: )

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ
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การแกไ้ขปัญหา/FAQ

ขอ้ความเตอืนและจอแสดงผล

ขอ้มลูจําเพาะ

ลงิก์

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง

ภาคผนวก
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พลงังานและแบตเตอรี่

เมนูและจอแสดงผล

การถา่ยรปู

การเลน่

การเชือ่มตอ่/เบ็ดเตล็ด

ปญัหา วธิแีกไ้ขปญัหา

กลอ้งไมเ่ปิดทํางาน

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

ใสแ่บตเตอรีไ่มถ่กูตอ้ง: ใสข่ัว้ใหถ้กูตอ้ง

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีไ่มล่งล็อค: ใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่หล้งล็อค

กลอ้งจะเปิดเครือ่งทนัทหีลังจากทีปิ่ดเครือ่งแลว้: กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

แบตเตอรีห่มดอยา่งรวดเร็ว

แบตเตอรีเ่ย็น: อุน่แบตเตอรีด่ว้ยการวางไวใ้นกระเป๋าหรอืทีม่อีณุหภมูอิุน่ และนําไป
ใสใ่นกลอ้งอกีครัง้ทันทกีอ่นถา่ยรปู

ขัว้แบตเตอรีส่กปรก: ทําความสะอาดขัว้ดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม

มกีารชารจ์แบตเตอรีห่ลายครัง้: แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้านสําหรับการชารจ์ ซือ้
แบตเตอรีใ่หม่

เลอืก C สําหรับโหมดโฟกสั: เลอืกโหมดโฟกสัทีแ่ตกตา่ง

กลอ้งปิดการทํางานกะทันหนั
แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

กลอ้งเขา้สูโ่หมดสลปี: กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ไมเ่ริม่ชารจ์แบตเตอรี่ ใสแ่บตเตอรีอ่กีครัง้ในทศิทางทีถ่กูตอ้งและตรวจสอบวา่เสยีบปลั๊กเครือ่งชารจ์แลว้

การชารจ์ทํางานชา้ ชารจ์แบตเตอรีท่ีอ่ณุหภมูหิอ้ง

ไฟแสดงสถานะการชารจ์
กะพรบิ แตไ่มช่ารจ์แบตเตอรี่

ขัว้แบตเตอรีส่กปรก: ทําความสะอาดขัว้ดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม

มกีารชารจ์แบตเตอรีห่ลายครัง้: แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้านสําหรับการชารจ์ ซือ้
แบตเตอรีใ่หม ่ถา้แบตเตอรีย่งัคงไมช่ารจ์ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของ
FUJIFILM
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เมนูและจอแสดงผลไมเ่ป็นภาษาไทย เลอืก ไทย สําหรับ 

ปญัหา วธิแีกไ้ขปญัหา

ไมม่กีารถา่ยรปูเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์

หน่วยความจําเต็ม: ใสก่ารด์หน่วยความจําใหมห่รอืลบรปูภาพออก

ไมไ่ดฟ้อรแ์มทหน่วยความจํา: ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําหรอืหน่วย
ความจําภายใน

หนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหนา้สมัผัสดว้ย
ผา้แหง้เนือ้นุ่ม

การด์หน่วยความจําเสยีหาย: ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจําใหม่

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

กลอ้งปิดการทํางานโดยอตัโนมัต:ิ เปิดกลอ้ง

ไฟแสดงสถานะเป็นสสีม้เมือ่คณุพยายามบันทกึภาพพาโนรามา่: รอจนกวา่
ไฟแสดงสถานะดบั

จอแสดงผลดบัหลังจากถา่ยรปู จอแสดงผลอาจมดืลงในขณะทีช่ารจ์แฟลช โปรดรอใหแ้ฟลชชารจ์กอ่น

มรีอยจดุ (“สญัญาณรบกวน”) ปรากฏ
บนหนา้จอหรอืชอ่งมองภาพ เมือ่กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

คา่เกนเพิม่ขึน้เพือ่ชว่ยการจัดองคป์ระกอบภาพเมือ่ตวัแบบมแีสงนอ้ย และรู
รับแสงลดลง ซึง่อาจทําใหเ้กดิรอยจดุทีม่องเห็นไดเ้มือ่ดตูัวอยา่งภาพใน
จอแสดงผล ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

กลอ้งไมโ่ฟกสั

ตวัแบบอยูใ่กลก้ลอ้ง: เลอืกโหมดมาโคร

ตวัแบบอยูไ่กลจากกลอ้ง: ยกเลกิโหมดมาโคร

ตวัแบบไมเ่หมาะกบัการโฟกสัอตัโนมัต:ิ ใชก้ารล็อคโฟกสั

ไมส่ามารถตรวจหาใบหนา้

ใบหนา้ของตวัแบบถกูบงัดว้ยแวน่ตา หมวก ผมยาว หรอืวตัถอุืน่: นําสิง่กดี
ขวางออก

ใบหนา้ของตวัแบบอยูใ่นเฟรมเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้: เปลีย่นการวางองค์
ประกอบภาพเพือ่ใหใ้บหนา้ของตวัแบบอยูใ่นเฟรมใหม้ากขึน้

ศรีษะของตวัแบบเอยีงหรอือยูใ่นแนวนอน: ใหต้วัแบบวางศรีษะใหต้รง

กลอ้งเอยีง: วางกลอ้งในแนวระนาบ

ใบหนา้ของตวัแบบมดื: สอ่งไฟใหส้วา่งขึน้
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เลอืกตัวแบบผดิ
ตวัแบบทีเ่ลอืกอยูใ่กลศ้นูยก์ลางของเฟรมมากกวา่ตวัแบบหลัก จัดวางองค์
ประกอบภาพใหมห่รอืปิดระบบตรวจหาใบหนา้ และวางกรอบการถา่ยรปูโดยใช ้
การล็อคโฟกสั

กลอ้งไมย่งิแฟลช

กําลงัชารจ์แฟลช: รอใหแ้ฟลชชารจ์กอ่นกดปุ่ มชตัเตอร์

แฟลชถกูปิด: เลอืกโหมดแฟลชอืน่

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

กลอ้งอยูใ่นโหมดถา่ยครอ่มหรอืถา่ยรปูตอ่เนือ่ง: เลอืกโหมดเฟรมเดยีว

กลอ้งอยูใ่นโหมดเงยีบ: ปิดโหมดเงยีบ

โหมดแฟลชบางโหมดไมส่ามารถใชไ้ด ้ กลอ้งอยูใ่นโหมดเงยีบ: ปิดโหมดเงยีบ

แฟลชไมย่งิไปยงัตวัแบบอยา่งเต็มที่

ตวัแบบไมอ่ยูใ่นชว่งของแฟลช: จัดวางตวัแบบใหอ้ยูใ่นชว่งแฟลช

ชอ่งแฟลชถกูขวาง: จับกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง

ความเร็วชตัเตอรเ์ร็วกวา่ 1/2000 s: เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ลง

ภาพถา่ยมัว

เลนสส์กปรก: ทําความสะอาดเลนส์

เลนสถ์กูบัง: นําวัตถอุอกจากเลนส์

 ปรากฏขึน้ระหวา่งถา่ยรปูและกรอบโฟกสัเป็นสแีดง: ตรวจสอบ
โฟกสักอ่นถา่ยรปู

ภาพมรีอยจดุ

มกีารเลอืกความเร็วชตัเตอรช์า้ทีอ่ณุหภมูสิงู: อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละ
ไมไ่ดแ้สดงถงึการทํางานผดิปกติ

มกีารใชง้านกลอ้งตดิตอ่กนัทีอ่ณุหภมูสิงูหรอืมคํีาเตอืนอณุหภมูปิรากฏขึน้:
ปิดกลอ้งและรอใหอ้ณุหภมูเิย็นลง

ชอ่งมองภาพแสดงไมช่ดัเจน
ปรับไดออปเตอรไ์มถ่กูตอ้ง: เลือ่นตวัควบคมุการปรับไดออปเตอรข์ึน้และ
ลงจนกวา่โฟกสัของภาพในชอ่งมองภาพคมชดั

เสยีงทีก่ลอ้งสรา้งขึน้ถกูบนัทกึพรอ้ม
กบัภาพยนตร์

ตวัเลอืกโหมดโฟกสัถกูตัง้คา่เป็น C เลอืกโหมดโฟกสัทีแ่ตกตา่ง

โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะเปิดอยู:่ ปิดโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ
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ภาพมัวเป็นรอยจดุ ถา่ยรปูดว้ยกลอ้งทีเ่ป็นแบบหรอืรุน่อืน่

การซมูการเลน่รายการไมส่ามารถใชไ้ด ้ บนัทกึรปูถา่ยไปที ่  แลว้ หรอืจากกลอ้งอืน่หรอืรุน่อืน่

ไมม่เีสยีงในการเลน่ภาพยนตร์

กลอ้งอยูใ่นโหมดเงยีบ: ปิดโหมดเงยีบ

ระดบัเสยีงของการเลน่เบาเกนิไป: ปรับระดบัเสยีงการเลน่

ไมโครโฟนถกูบงั: จับกลอ้งอยา่งถกูตอ้งระหวา่งการบนัทกึ

ลําโพงถกูบัง: จับกลอ้งอยา่งถกูตอ้งระหวา่งการเลน่

ไมส่ามารถลบภาพทีเ่ลอืก
ภาพทีเ่ลอืกเพือ่ลบบางภาพถกูป้องกนัไว ้ลบการป้องกนัออกโดยใชอ้ปุกรณ์
ทีใ่ชดํ้าเนนิการแตแ่รก

มกีารรเีซต็การกําหนดหมายเลขไฟลโ์ดย
ไมค่าดหมาย

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่ปิดในขณะทีก่ลอ้งเปิดทํางานอยู ่ปิดกลอ้งกอ่น
เปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ปญัหา วธิแีกไ้ขปญัหา

ไมม่ภีาพหรอืเสยีง

เชือ่มตอ่กลอ้งไมถ่กูตอ้ง: เชือ่มตอ่กลอ้งอยา่งถกูตอ้ง โปรดทราบวา่เมือ่
เชือ่มตอ่กลอ้งแลว้ รปูภาพจะแสดงบนโทรทัศนแ์ทนจอภาพของกลอ้ง

มกีารตัง้คา่สญัญาณเขา้ในโทรทัศนเ์ป็น “TV”: ตัง้คา่สญัญาณเขา้เป็น
“HDMI”

ระดบัเสยีงในโทรทัศนเ์บาเกนิไป: ปรับระดบัเสยีง

คอมพวิเตอรจํ์ากลอ้งไมไ่ด ้ โปรดเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรอ์ยา่งถกูตอ้ง

ไมส่ามารถโอนยา้ยไฟล ์RAW หรอื
JPEG ไปยังคอมพวิเตอร์

ใช ้MyFinePix Studio ในการโอนยา้ยภาพ (สําหรับ Windows เทา่นัน้)

ไมม่กีารพมิพภ์าพออกมา
เชือ่มตอ่กลอ้งไมถ่กูตอ้ง: เชือ่มตอ่กลอ้งอยา่งถกูตอ้ง

เครือ่งพมิพถ์กูปิด: เปิดเครือ่งพมิพ์

สามารถพมิพส์ําเนาไดเ้พยีงรายการ
เดยีว/ไมส่ามารถพมิพว์นัที่

เครือ่งพมิพไ์มส่ามารถใช ้PictBridge ได ้

กลอ้งไมต่อบสนอง
กลอ้งทํางานผดิปกตชิัว่คราว: นําแบตเตอรีอ่อกและใสก่ลบัเขา้ไปใหม่

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้
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กลอ้งไมทํ่างานตามทีค่าดไว ้
นําแบตเตอรีอ่อกและใสก่ลบัเขา้ไปใหม ่ถา้ปัญหายังคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จําหน่ายของ FUJIFILM

ไมม่เีสยีง ปิดโหมดเงยีบ

ชอ่งมองภาพไฮบรดิไมทํ่างานตามที่
คาดไว ้

ชอ่งมองภาพทํางานผดิปกตชิัว่คราวเนือ่งจากแรงกระแทกทีเ่กดิขึน้ ตวัอยา่ง
เชน่ การทํากลอ้งตก: เปิดกลอ้งแลว้ปิดใหมอ่กีครัง้
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(แดง)
แบตเตอรีใ่กลห้มด ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีสํ่ารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

(กะพรบิเป็นสี
แดง)

แบตเตอรีห่มด ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

(ปรากฏเป็นสี
แดงพรอ้มกบั
กรอบโฟกสัสี

แดง)

กลอ้งไมส่ามารถโฟกสั ลองใชว้ธิแีกไ้ขปัญหาตอ่ไปนี:้

ใชก้ารล็อคโฟกสัเพือ่โฟกสัตวัแบบอืน่ทีอ่ยูใ่นระยะหา่งเดยีวกนั จากนัน้วางองคป์ระกอบภาพ
ใหม่
ใชโ้หมดถา่ยรปูระยะใกลเ้พือ่โฟกสัเมือ่ถา่ยรปูระยะใกล ้

รรัูบแสงหรอื
ความเร็วชตัเตอร์
ปรากฏเป็นสแีดง

ตัวแบบสวา่งมากหรอืมดืมากเกนิไป และภาพจะเปิดรับแสงไดส้วา่งหรอืมดืมากไป ถา้ตวัแบบมดื ให ้
ใชแ้ฟลช

โฟกสัผดิพลาด

กลอ้งทํางานผดิปกต ิปิดกลอ้งแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
ของ FUJIFILM

ปิดกลอ้งและ
เปิดใหมอ่กีคร ัง้

เลนสท์าํงานผดิ
พลาด

การด์ยงัไม่
พรอ้มใชง้าน

ไมม่กีารฟอรแ์มทการด์หนว่ยความจาํหรอืหนว่ยความจาํภายใน หรอืมกีารฟอรแ์มทการ์
ดหนว่ยความจําในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่: ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําหรอืหน่วย
ความจําภายใน โดยใชต้วัเลอืก ฟอรแ์มท ในเมนูการตัง้คา่กลอ้ง
ตอ้งทําความสะอาดหนา้สมัผสัของการด์หนว่ยความจาํ: ทําความสะอาดหนา้สมัผัสดว้ยผา้
แหง้เนือ้นุ่ม ถา้ยงัคงมกีารแสดงขอ้ความซํ้า ใหฟ้อรแ์มทการด์ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่ใหเ้ปลีย่น
การด์
กลอ้งทาํงานผดิปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM

การด์ถกู
ป้องกนั

การด์หน่วยความจําถกูล็อค ปลดล็อคการด์

ไมพ่รอ้มทํางาน ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําไมถ่กูตอ้ง ใชก้ลอ้งเพือ่ฟอรแ์มทการด์

ปิดกลอ้งและรอใหก้ลอ้งเย็นลง หากไมม่กีารใชง้าน กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมตัิ

การด์ผดิพลาด ไมไ่ดฟ้อรแ์มทการด์หน่วยความจําสําหรับใชใ้นกลอ้ง ฟอรแ์มทการด์

ขอ้ความเตอืนและจอแสดงผล
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ตอ้งทําความสะอาดหนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจําหรอืการด์หน่วยความจําเสยีหาย ทําความ
สะอาดหนา้สมัผัสดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม ถา้ยงัคงมกีารแสดงขอ้ความซํ้า ใหฟ้อรแ์มทการด์ ถา้ขอ้ความ
ยงัคงอยู ่ใหเ้ปลีย่นการด์

การด์หน่วยความจําใชร้ว่มกนัไมไ่ด ้ใชก้ารด์ทีร่องรับ

กลอ้งทํางานผดิปกต ิโปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของ FUJIFILM

 การด์เต็ม

การด์หน่วยความจําหรอืหน่วยความจําภายในเต็มและไมส่ามารถบนัทกึหรอืคดัลอกภาพได ้ลบภาพ
หรอืเสยีบการด์หน่วย ความจําทีม่พีืน้ทีว่า่งมากกวา่

 การด์เต็ม

หนว่ยความจาํ
ภายในเต็ม ให้
ใสก่ารด์ใหม่

บนัทกึผดิพลาด

ขอ้ผดิพลาดของการด์หนว่ยความจําหรอืขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่: เสยีบการด์เขา้ไป
ใหมห่รอืปิดกลอ้งและเปิดอกีครัง้ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของ
FUJIFILM
เหลอืหนว่ยความจําไมเ่พยีงพอสําหรบับนัทกึภาพเพิม่เตมิ: ลบภาพหรอืเสยีบการด์หน่วย
ความจําทีม่พีืน้ทีว่า่งมากกวา่
ไมม่กีารฟอรแ์มทการด์หนว่ยความจาํหรอืหนว่ยความจาํภายใน: ฟอรแ์มทการด์หน่วย
ความจําหรอืหน่วยความจําภายใน

อา่นไมไ่ด้

ไฟลเ์สยีหายหรอืไมไ่ดถ้า่ยดว้ยกลอ้ง: ไมส่ามารถดไูฟลไ์ด ้
ตอ้งทําความสะอาดหนา้สมัผสัของการด์หนว่ยความจาํ: ทําความสะอาดหนา้สมัผัสดว้ยผา้
แหง้เนือ้นุ่ม ถา้ยงัคงมกีารแสดงขอ้ความซํ้า ใหฟ้อรแ์มทการด์ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่ใหเ้ปลีย่น
การด์
กลอ้งทาํงานผดิปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM

เลขภาพเต็ม
กลอ้งมจํีานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปัจจบุนัคอื 999-9999) ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําและ
เลอืก ต ัง้คา่ สําหรับ ลําดบัรปู ถา่ยรปูเพือ่รเีซต็การกําหนดหมายเลขภาพเป็น 100-0001 แลว้
เลอืก ตอ่ สําหรับ ลําดบัรปู

จาํนวนภาพมาก
เกนิไป

มผีลการคน้หามากกวา่ 30,000 ผลลพัธ:์ เลอืกการคน้หาทีม่ผีลลัพธน์อ้ยกวา่
มกีารเลอืกภาพสําหรบัลบมากกวา่ 999 ภาพ: เลอืกภาพใหน้อ้ยลง

ป้องกนัภาพ มกีารพยายามลบหรอืหมนุภาพทีม่กีารป้องกนั ลบการป้องกนัแลว้ลองอกีครัง้

 ตดัภาพไม่
ได้

 ไมส่ามารถครอบตัดภาพได ้

ตดัภาพไมไ่ด้ ภาพเสยีหายหรอืไมไ่ดถ้า่ยดว้ยกลอ้ง

 ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้ มกีารพยายามสรา้งสําเนาทีป่รับขนาดทีม่ขีนาดเทา่กบัหรอืใหญก่วา่ภาพตน้ฉบบั โปรดเลอืกขนาด

เล็กกวา่ ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้
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คาํเตอืน คาํอธบิาย

 ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้

หมนุภาพไมไ่ด้ มกีารพยายามหมนุภาพทีไ่มส่ามารถหมนุได ้

 หมนุภาพ
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์

 ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงกบัภาพทีเ่ลอืก

 ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงกบัภาพยนตรท์ีเ่ลอืก

ไมม่กีารด์ ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเมือ่เลอืก คดัลอกภาพ ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

 ไมม่ภีาพ
ไมม่ภีาพในตน้ทางทีเ่ลอืกสําหรับ คดัลอกภาพ เลอืกตน้ทางอืน่

 ไมม่ภีาพ

ไฟล ์DPOF
ผดิพลาด

คําสัง่การพมิพ ์DPOF ในการด์หน่วยความจําปัจจบุนัมภีาพมากกวา่ 999 ภาพ คดัลอกภาพไปยงั
หน่วยความจําภายในแลว้สรา้งคําสัง่การพมิพใ์หม่

ต ัง้คา่ DPOF
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถพมิพภ์าพโดยใช ้DPOF

 ต ัง้คา่
DPOF ไมไ่ด้

ไมส่ามารถพมิพภ์าพยนตรโ์ดยใช ้DPOF

การเชือ่มตอ่ผดิ
พลาด

เกดิขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่ในขณะทีกํ่าลงัจะพมิพห์รอืคดัลอกภาพไปยังคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณ์อืน่ โปรดตรวจสอบวา่เปิดอปุกรณ์แลว้และเชือ่มตอ่สาย USB แลว้

พมิพไ์มไ่ด้
เครือ่งพมิพไ์มม่กีระดาษหรอืหมกึพมิพ ์หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดอืน่สําหรับเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบ
เครือ่งพมิพ ์(โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืเครือ่งพมิพ)์ หากตอ้งการเริม่การพมิพต์อ่ ใหปิ้ดเครือ่ง
พมิพแ์ลว้เปิดอกีครัง้

พมิพไ์มไ่ด้
เร ิม่ใหม?่

เครือ่งพมิพไ์มม่กีระดาษหรอืหมกึพมิพ ์หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดอืน่สําหรับเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบ
เครือ่งพมิพ ์(โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืเครือ่งพมิพ)์ ถา้การพมิพไ์มเ่ริม่ทํางานตอ่โดยอตัโนมัต ิให ้
กด MENU/OK เพือ่เริม่ทํางานตอ่

พมิพไ์มไ่ด้

มกีารพยายามพมิพภ์าพยนตร ์ภาพทีไ่มไ่ดถ้า่ยดว้ยกลอ้ง หรอืภาพอยูใ่นรปูแบบทีเ่ครือ่งพมิพ์
ภาพยนตร ์และภาพบางรายการทีถ่า่ยดว้ยอปุกรณ์อืน่จะไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ถา้ภาพดงักลา่วเป็นภาพ
นิง่ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง โปรดดคููม่อืเครือ่งพมิพเ์พือ่ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพส์นับสนุนรปูแบบ
JFIF-JPEG หรอื Exif-JPEG ถา้เครือ่งพมิพไ์มร่องรับ ภาพจะไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
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ชือ่รุน่ FUJIFILM X100T

จํานวนพกิเซล
ทีใ่ชง้าน

16.3 ลา้นพกิเซล

เซ็นเซอรภ์าพ 23.6 มม. × 15.6 มม. (APS-C) X-Trans CMOS II และฟิลเตอรแ์มส่ี

สือ่เก็บขอ้มลู
หน่วยความจําภายใน (ประมาณ 55MB)
การด์หน่วความจํา SD / การด์หน่วยความจํา SDHC / การด์หน่วยความจํา SDXC (UHS-I)

รปูแบบไฟล์

ภาพนิง่
JPEG (Exif เวอรช์นั 2.3) , RAW (รปูแบบ RAF), RAW+JPEG (ออกแบบกฎเกณฑใ์ห ้
รองรับระบบไฟลก์ลอ้งถา่ยรปู/ รองรับ DPOF)

ภาพยนตร์
MOV (H.264, เสยีง : Linear PCM / เสยีงสเตอรโิอ)

จํานวนพกิเซล
ทีบ่นัทกึ

L
(3:2) 4896 × 3264 / (16:9) 4896 × 2760 / (1:1) 3264 × 3264

M
(3:2) 3456 × 2304 / (16:9) 3456 × 1944 / (1:1) 2304 × 2304

S
(3:2) 2496 × 1664 / (16:9) 2496 × 1408 / (1:1) 1664 × 1664

<พาโนรามา่>

180°
แนวตัง้: 9600 × 2160
แนวนอน : 9600 × 1440

120°
แนวตัง้: 6400 × 2160
แนวนอน: 6400 × 1440

เลนส์

ชือ่
เลนสท์างยาวโฟกสัเดีย่ว Fujinon

ทางยาวโฟกสั
f=23 มม., เทยีบเทา่ 35 มม. ในรปูแบบ 35 มม.

รรูบัแสงเต็ม
F2

ประกอบดว้ย
เลนส ์6 กลุม่ 8 ชิน้ (รวมเลนสแ์กค้วามคลาดทรงกลมแบบแกว้ 1 ชิน้)

รรูบัแสง F2.0 – F16 ขัน้ละ 1/3EV (ควบคมุดว้ยไดอะแกรมรรัูบแสง 9 กลบี)

1

2
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ระยะโฟกสั
(จากพืน้ผวิ
เลนส)์

ปกติ
ประมาณ 50 ซม. / 1.6 ฟตุ ถงึระยะอนันต์

มาโคร
ประมาณ 10 ซม. - 2.0 ม. / 3.9 นิว้ - 6.6 ฟตุ

ความไวแสง
AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (สามารถควบคมุไดถ้งึ ISO6400),
เทยีบเทา่ ISO 200 - 6400 (ความไวเอาตพ์ตุมาตรฐาน)
ความไวเอาตพ์ตุขยายเทยีบเทา่ ISO 100, 12800, 25600 และ 51200

การควบคมุการ
รบัแสง

TTL การวดัแสง 256 สว่น, หลายจดุ / เฉพาะจดุ / เฉลีย่

โหมดการรบั
แสง

โปรแกรม AE, เนน้ชตัเตอร ์AE, เนน้รรัูบแสง AE, แมนวลรับแสง

โฟกสัใบหนา้ มี

การชดเชยการ
รบัแสง

ขัน้ละ -3.0EV – +3.0EV 1/3EV

ความเร็ว
ชตัเตอร์

ชตัเตอรก์ลไก
(โหมด P) 4 ว ิถงึ 1/4000* ว,ิ (โหมดอืน่ทัง้หมด) 30 ว ิถงึ 1/4000* วิ
การเปิดชตัเตอรค์า้ง (สงูสดุ 60 นาท)ี, เวลา 2 ว ิถงึ 30 วิ

ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์
1 ว ิถงึ 1/32000* ว ิ(โหมด P / A / S /M) การเปิดชตัเตอรค์า้ง / เวลา 1 ว.ิ คงที่

ชตัเตอรก์ลไก + อเิล็กทรอนกิส ์
(โหมด P) 4 ว ิถงึ 1/32000* ว,ิ (โหมดอืน่ทัง้หมด) 30 ว ิถงึ 1/32000* วิ
การเปิดชตัเตอรค์า้ง (สงูสดุ 60 นาท)ี, เวลา 2 ว ิถงึ 30 วิ
ชตัเตอรก์ลไก : การเปิดชตัเตอรค์า้ง - ขดีจํากดัชตัเตอรก์ลไก
ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์: ขดีจํากดัชตัเตอรก์ลไก - 1/32000

* F2 สงูสดุถงึ 1/1000 ว,ิ 1/4000 ว ิที ่F8 หรอืรรัูบแสงทีเ่ล็กกวา่

ถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง

ภาพแรก
สงู : ประมาณ 6.0 fps (สงูสดุ 25 เฟรม)

ตํา่ : ประมาณ 3.0 fps (สงูสดุเทา่กบัความจขุองการด์)

* จํานวนสงูสดุของเฟรมทีส่ามารถถา่ยไดใ้นการตัง้คา่ JPEG

สดุทา้ย
-

ถา่ยเฟรมทีด่ที ีส่ดุ
-

การถา่ยครอ่ม
อตัโนมตั ิ

การถา่ยครอ่ม AE: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

การถา่ยครอ่มจําลองฟิลม์: สามารถเลอืกภาพจําลองฟิลม์ชนดิใดก็ได ้3 ชนดิ

การถา่ยครอ่มชว่งไดนามกิ: 100% / 200% / 400%

การถา่ยครอ่มความไวแสง (ISO): ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

การถา่ยครอ่มสมดลุยส์ขีาว (±1, ±2, ±3)

3

3
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โฟกสั

โหมด
AF เดีย่ว / AF ตอ่เนือ่ง / MF

ประเภท
ม ีAF ไฮบรดิอจัฉรยิะ (AF ความตา่ง TTL / AF ตรวจหาระยะ TTL), ไฟชว่ยหาออโตโฟกสั

การเลอืกเฟรม AF
หลายจดุ / พืน้ที่

สมดลุยส์ขีาว

โหมดจดจําฉากอตัโนมตัิ

กําหนดไวล้ว่งหนา้
ละเอยีด ในรม่ ไฟฟลอูอเรสเซนต ์(ขาวธรรมชาต)ิ ไฟฟลอูอเรสเซนต ์(ขาวอมเหลอืง) ไฟ
ฟลอูอเรสเซนต ์(ขาวนวล) แสงจากหลอดไส ้ใตน้ํ้า ปรับเอง การเลอืกอณุหภมูสิี

การต ัง้เวลา ลา่ชา้ 10 ว ิ/ 2 วิ

ถา่ยตามชว่ง
เวลา

ม ี(การตัง้คา่: ชว่งเวลา, จํานวนภาพทีถ่า่ย, เวลาเริม่)

แฟลช

ออโตแ้ฟลช (แฟลชยอดอจัฉรยิะ)
ระยะทํางาน : (ISO 1600)
ประมาณ 50 ซม. - 9 ม. / 1.6 ฟตุ - 29.5 ฟตุ

โหมดแฟลช

ปิดลบตาแดง
ออโต ้ใชแ้ฟลช ไมใ่ชแ้ฟลช สโลวซ์งิค ์Commander

เปิดลบตาแดง
ลดตาแดง ออโต ้ลดตาแดง & ใชแ้ฟลช ไมใ่ชแ้ฟลช ลดตาแดง & สโลวซ์งิค ์Commander

ฐานเสยีบ
แฟลช (Hot
shoe)

ม ี(รองรับแฟลช TTL เฉพาะงาน)

ชอ่งมองภาพ

ชอ่งมองภาพไฮบรดิ
ชอ่งมองภาพออปตคิอล (OVF)

ชอ่งมองภาพ Reverse Galilean พรอ้มแสดงผลเฟรมสวา่งและขยายขนาดประมาณ
0.5 เทา่
ครอบคลมุพืน้ทีเ่ฟรมเทยีบกบัพืน้ทีถ่า่ยภาพ : ประมาณ 92%

ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EVF)
0.48 นิว้, ชอ่งมองภาพส ีLCD ประมาณ 2,360K จดุ
ครอบคลมุพืน้ทีม่องภาพเทยีบกบัพืน้ทีถ่า่ยภาพ : ประมาณ 100%
0.65 เทา่

ชอ่งวดัระยะอเิล็กทรอนกิส ์(ERF)
แสดงพืน้ทีโ่ฟกสัทีข่ยายบนชอ่งมองภาพออปตคิอล

ตดิต ัง้สญัญาณตาแลว้
จดุสายตา

ประมาณ 15 มม.

การปรบัไดออปเตอร์
-2 - +1 ม. (dpt)

จอภาพ LCD 3.0 นิว้, อตัราสว่นภาพ 3:2 ประมาณ 1040K จดุ, จอ LCD ส ีTFT (ประมาณ 100%)
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การบนัทกึ
ภาพยนตร์

1920 × 1080 พกิเซล / 1280 × 720 พกิเซล (60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24
fps) พรอ้มเสยีงสเตอรโิอ

ฟงักช์นัการ
ถา่ยรปู

โฟกสัใบหนา้, เลอืกตัง้คา่เอง, ชนดิชตัเตอร,์ เลนสแ์ปลง, ออโตล้บตาแดง, ส,ี ความคมชดั, โทน
สวา่ง, โทนมดื, ลดเสยีงรบกวน, ชว่งไดนามกิ, ฉายแสงหลายครัง้, พาโนรามา่, จําลองฟิลม์
(PROVIA/สปีกต,ิ Velvia/สดใส, ASTIA/ตํา่, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO
Neg. Std, โมโนโครม, โมโนโครม+ฟิลเตอรเ์หลอืง, โมโนโครม+ฟิลเตอรแ์ดง, โมโน
โครม+ฟิลเตอรเ์ขยีว, ซเีปีย), ฟิลเตอรข์ัน้สงู (แบบกลอ้งทอย / เหมอืนแบบจําลอง / เนน้สสีนั /
ภาพโทนสวา่ง / โลวค์ยี ์/ ไดนามคิโทน / สบีนพืน้ขาวดํา (แดง) / ซอฟตโ์ฟกสั), ระดับ
อเิล็กทรอนกิส,์ จอภาพฮสิโตแกรม, แนวทางกรอบ, หน่วยความจําลําดบัรปู, Pre-AF, เชค็โฟกสั,
ไฮไลทท์ีโ่ฟกสัชดัสดุ, ภาพแบง่ดจิติอล™ , ปลอ่ย/โฟกสักอ่น, ตัง้ AF ทันท,ี รวม AE แบบจดุ &
โฟกสัแบบพืน้ที,่ แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น, ปรับตําแหน่งเฟรม AF, ปุ่ มฟังกช์นั 7

ฟงักช์นัการ
เลน่

แปลง RAW, ลบ, ตัดภาพ, ปรับขนาด, ป้องกนั, หมนุภาพ, ออโตลบตาแดง, สไลดโ์ชว,์ ชว่ยคน้
หาสมดุภาพ, เลอืกภาพ, คน้หาภาพถา่ย, คดัลอก, พาโนรามา่, รายการโปรด, โฟกสัใบหนา้, การ
เลน่แบบหลายเฟรม (พรอ้มรปูยอ่ไมโคร), จอภาพฮลิโตแกรม, แจง้เตอืนคา่แสง, หมนุการเลน่
อตัโนมตัิ

ฟงักช์นัอืน่ๆ

PictBridge, Exif Print, 35 ภาษา, วนัที/่เวลา, เวลาตา่ง, เลอืกเสยีง, Silent, โหมดสตารท์
เร็ว, ประสทิธภิาพสงู, ดคูา่แสงในโหมดแมนนวล, โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้, ความสวา่ง EVF, สี
EVF, ความสวา่ง LCD, ส ีLCD, เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ แสดงเอฟเฟ็ค คา่ทีต่ัง้ไว,้ จํานวนกด
ชตัเตอร,์ โหมดประหยดั OVF, ตัง้ปิดเอง

เครือ่งสง่
สญัญาณไร้
สาย

มาตรฐาน
IEEE 802.11b /g / n (โปรโตคอลไรส้ายมาตรฐาน)

โหมดการเขา้ถงึ
โครงสรา้งพืน้ฐาน

ฟงักช์นัไรส้าย
การใสพ่กิดั, การสือ่สารไรส้าย (สง่ภาพ), ด ู& รับภาพ, การถา่ยภาพกลอ้งระยะไกล, พมิพค์.พมิพ์
instax, PC Autosave

ข ัว้

เอาตพ์ตุวดิโีอ
-

อนิเตอรเ์ฟสดจิติอล
USB2.0 (ความเร็วสงู) / ขัว้ไมโคร USB
* สามารถเชือ่มตอ่กบัรโีมตกดชตัเตอร ์RR-90 (จําหน่ายแยกตา่งหาก)

HDMI เอาตพ์ตุ
ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI (ชนดิ D)

อนิพตุเสยีง
อนิพตุไมโครโฟน / กดชตัเตอร:์ Ø2.5 มม., ชอ่งตอ่มนิสิเตอรโิอ

การจา่ย
พลงังาน

แบตเตอรี ่Li-ion NP-95 (ทีจั่ดมาให)้

ขนาด
126.5 มม. (กวา้ง) × 74.4 มม. (สงู) × 52.4 มม. (ลกึ) / 5.0 นิว้ (กวา้ง) × 2.9 นิว้ (สงู)
× 2.1 นิว้ (ลกึ)
(ความลกึตํา่สดุ : 31.0 มม. / 1.2 นิว้)

นํา้หนกั
ประมาณ 440 กรัม (รวมแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา)

ประมาณ 440 กรัม (ไมร่วมอปุกรณเ์สรมิ แบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา)

4
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อณุหภมูใินการ
ทาํงาน

0 – 40°C (+32°F – +104°F)

ความชืน้ในการ
ทาํงาน

10 – 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

คาํแนะนํา
จํานวนภาพที่
ถา่ยไดส้ําหรบั
การทํางานของ
แบตเตอรี ่

ประมาณ 330 ภาพ  (สงูสดุ 700 ภาพ เมือ่เปิดโหมดประหยัด OVF)

อปุกรณ์เสรมิที่
จดัมาให้

แบตเตอรี ่Li-ion NP-95

เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่BC-65N

สายคลอ้งคอ

สาย USB

ฝาปิดเลนส์

หว่งสายคลอ้งโลหะ

ฝาครอบป้องกนั

เครือ่งมอืคลอ้งหว่ง

คูม่อืผูใ้ช ้(การทํางานพืน้ฐาน)

อปุกรณ์เสรมิ

กริ๊ปมอื MHG-X100

แบตเตอรี ่Li-ion NP-95

เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่BC-65N

กระเป๋าหนัง LC-X100S, LC-X100S B

เลนสแ์ปลงมมุกวา้ง WCL-X100S, WCL-X100B

เลนสแ์ปลงระยะไกล TCL-X100S, TCL-X100B

เลนสฮ์ดู LH-X100, LH-X100 B

วงแหวนอะแดปเตอร ์AR-X100, AR-X100 B

แฟลชเสรมิภายนอก EF-20, EF-42, EF-X20

ฟิลเตอรป้์องกนั PRF-49S

ไมโครโฟนสเตอรโิอ MIC-ST1

รโีมตกดชตัเตอร ์RR-90

สายรัดกริ๊ป GB-001

1 โปรดดเูว็บไซต ์Fujifilm (การด์หน่วยความจํา) เพือ่ตรวจสอบการด์หน่วยความจําทีร่องรับ

2. Exif 2.3 เป็นรปูแบบของไฟลก์ลอ้งดจิติอลทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูการถา่ยภาพจํานวนมากสําหรับการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ

3 ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสอ์าจไมเ่หมาะสําหรับวัตถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็ว ไมส่ามารถใชแ้ฟลช

4 ภาพแบง่ดจิติอลเป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ FUJIFILM Corporation

3

5

6
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5 จํานวนภาพ/ชว่งเวลาทีส่ามารถถา่ยไดด้ว้ยแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้ขึน้อยูก่บัมาตรฐาน CIPA

6 ตอ้งมเีลนสฮ์ดูหรอืวงแหวนอะแดปเตอร์
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สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลอ้งดจิติอล FUJIFILM โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

อปุกรณเ์สรมิและขอ้มลูสนับสนุนมปีรากฏในเว็บไซตด์งัตอ่ไปนี้

แอพ FUJIFILM ใหโ้อกาสทีม่ากกวา่เพือ่ใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกบัรปูภาพบนสมารท์โฟน แท็บเล็ต และคอมพวิเตอร์

สามารถใช ้MyFinePix Studio (สําหรับ Windows เทา่นัน้) เพือ่คดัลอกภาพไปยงัคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถบนัทกึ
ด ูจัดระเบยีบ และพมิพภ์าพได ้

สามารถใช ้RAW FILE CONVERTER เพือ่ดภูาพ RAW ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

ลงิก์
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดใ้นแตล่ะโหมด

ดเูพิม่เตมิ

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง (PDF: )

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง
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