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เกีย่วกบัคูม่อืฉบบันี้

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

จอแสดงผลของกลอ้ง

ข ัน้แรก

การถา่ยรปูพืน้ฐานและการเลน่

บทนํา การดคููม่อืฉบบันี้

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ปุ่ มตวัเลอืก

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่

วงแหวนควบคมุ

ปุ่ มโหมดดภูาพ

จอภาพ LCD

การปรับไดออปเตอร์

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม DISP/BACK

ปุ่ ม DRIVE

การถา่ยรปู การเลน่

การตอ่สายคลอ้ง

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา

การชารจ์แบตเตอรี่

การเปิดและปิดกลอ้ง

การตัง้คา่พืน้ฐาน

การถา่ยรปู

การดภูาพ

การลบรปูภาพ
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การบนัทกึภาพยนตรเ์บือ้งตน้และการเลน่

โหมดถา่ยรปู

ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)

การใชปุ้่ ม Q

ปุ่ ม Fn (ฟงักช์ ัน่)

ปุ่ มฟังกช์ัน่

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยรปู

การบนัทกึภาพยนตร์ การดภูาพยนตร์

แป้นหมนุเลอืกโหมด

โปรแกรม AE

เนน้ชตัเตอร ์AE

เนน้รรัูบแสง AE

แมนวลรับแสง

SR AUTO ขัน้สงู

ออโต ้

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

โหมดขัน้สงู

ฉากถา่ยภาพ

พาโนรามา่ 360

ถา่ยครอ่ม

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้

การใชร้ะบบตัง้เวลาถา่ยรปูเอง

การใชง้านแฟลช

การเลอืกเฟรมโฟกสั

การชดเชยการรับแสง

ล็อคโฟกสั/การรับแสง

โหมดโฟกสั

โฟกสัแมนนวล (โฟกสัโหมด M)

การบนัทกึภาพในฟอรแ์มท RAW

การถา่ยตามชว่งเวลา
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เมนถูา่ยรปู

เมนเูลน่

การใชเ้มนูถา่ยรปู

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู

ฉากถา่ยภาพ

โหมด Adv.

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ตัง้ออโตโ้ฟกสั

ความไวแสง

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT

ตัง้เวลาถา่ย

ถา่ยตามชว่งเวลา

สมดลุยส์ขีาว

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

ซมูดจิติอลอจัฉรยิะ

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงู

เลอืกตัง้คา่เอง

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง

โฟกสัใบหนา้

วดัแสง

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.

ระบบชว่ย MF

ตัง้วงแหวนควบคมุ

แฟลช ตดิตัง้

ตัง้คา่ภาพยนตร์

การสือ่สารไรส้าย

การใชเ้มนูเลน่

การสือ่สารไรส้าย

จัดเก็บ PC ออโต ้

คน้หาภาพถา่ย

ลบ

เลอืกภาพ

สไลดโ์ชว์

แปลง RAW ไฟล์

ลบตาแดง

ป้องกนัการลบ

ตดัรปูบางสว่น

ปรับขนาด

หมนุภาพ

คดัลอกภาพ

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

สัง่พมิพ ์(DPOF)

พมิพค์.พมิพ ์instax

อตัราสว่นภาพ
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เมนตู ัง้คา่

การเชือ่มตอ่

อปุกรณเ์สรมิ

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

ภาคผนวก

การใชเ้มนูตัง้คา่

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่

วันที/่เวลา

เวลาตา่ง

รเีซต็

Silent

วงแหวนควบคมุ

เชค็โฟกสั

ตัง้คา่เสยีง

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

ตัง้ฟังกช์ัน่ (Fn)

ตัง้ปุ่ มเลอืก

แก/้จัดเก็บเมนูดว่น

จัดการใชพ้ลงังาน

โหมด Dual IS

ลบตาแดง

โหมด AE/AF-LOCK

ปุ่ ม AE/AF-LOCK

เก็บขอ้มลูตัง้คา่

หน่วยของระยะโฟกสั

ตัง้คา่ไรส้าย

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

ตัง้คา่ใสพ่กิดั

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ค.พมิพ ์instax

แกไ้ขชือ่ไฟล์

ฟอรแ์มท

สง่ไรส้าย

คัดลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

การพมิพภ์าพผา่น USB

การดภูาพบนโทรทศัน์

ชดุแฟลชเสรมิภายนอก

การจา่ยพลังงาน

รโีมตกดชตัเตอร์

ไมโครโฟนสเตอรโิอ

อืน่ๆ

เว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้

การแกไ้ขปัญหา/FAQ

ขอ้ความเตอืนและจอแสดงผล

ขอ้มลูจําเพาะ

ลงิก์

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง
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บทนํา

การดคููม่อืฉบบันี้

เกีย่วกบัคูม่อืฉบบันี้
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หนา้ทัง้หมดในคูม่อืฉบบันีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืลบโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

หา้มผลติซ้ําคูม่อืฉบับนีท้ัง้หมดหรอืบางสว่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตลว่งหนา้ ยกเวน้สําหรับการใชง้านสว่นตวั หา้มทํา
การแจกจา่ยซํ้า

บทนํา
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หนา้หลกั

หนา้เนือ้หา

การคน้หาคูม่อื

เลอืกภาษา

สารบญัจะมรีายการหวัขอ้หลักตา่งๆ คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดหูัวขอ้ยอ่ยแลว้คลกิทีห่ัวขอ้ยอ่ยเพือ่ดหูนา้ของรายการนัน้

สารบญัฉบบัสมบรูณ์ คลกิทีห่วัขอ้ยอ่ยเพือ่ดหูนา้ของรายการนัน้

การดคููม่อืฉบบันี้
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รายการในสารบญัอาจไมแ่สดงบนสมารท์โฟนและอปุกรณ์เคลือ่นทีอ่ืน่ๆ คลกิปุ่ มเพือ่ดสูารบญัและคลกิอกีครัง้เพือ่
ซอ่น

การดคููม่อืฉบบันี้
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แถบ Breadcrumb จะแสดงตําแหน่งปัจจบุันของคณุในคูม่อื
คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่กลับไปยังสารบญั
คณุยงัสามารถนําทางโดยคลกิทีห่ัวขอ้ในแถบ Breadcrumb

คลกิปุ่ มทีด่า้นลา่งของหนา้เพือ่กลับไปดา้นบน

การดคููม่อืฉบบันี้
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ป้อนคําคน้หาแลว้คลกิ  เพือ่คน้หาคูม่อื

การดคููม่อืฉบบันี้
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ปุ่ มตวัเลอืก

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่

วงแหวนควบคมุ

ปุ่ มโหมดดภูาพ

จอภาพ LCD

การปรับไดออปเตอร์

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม DISP/BACK

ปุ่ ม DRIVE

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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ปุ่ มตัวเลอืกวงแหวนควบคมุ

ปุ่ มชตัเตอร์

ปุ่ มบนัทกึภาพยนตร ์(ปุ่ มฟังกช์ัน่ 1)

แป้นหมนุการชดเชยการรับแสง

แป้นหมนุเลอืกโหมด

ไฟชว่ยหาออโตโ้ฟกสั

ไฟตัง้เวลา

ฐานเสยีบแฟลช

ไมโครโฟน (L/R)

แฟลช

รสํูาหรับสายคลอ้ง

ตวัเลอืกโหมดโฟกสั

วงแหวนควบคมุ

วงแหวนซมู

สวติช ์ON/OFF

เลนส์

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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จอภาพ

ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EVF)

ฝาครอบขัว้

ฝาครอบสาย DC coupler

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่

สลักฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ลําโพง

ชอ่งยดึขาตัง้

ชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอร์

ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI*

ชอ่งตอ่ไมโคร USB

สลกัแบตเตอรี่

ชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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* ใชส้าย HDMI ทีย่าวไมเ่กนิ 1.5 ม. (4.9 ฟตุ)

สวติช ์(ยกแฟลช)

 ปุ่ ม (เลน่)

ควบคมุการปรับไดออปเตอร์

สญัญาณตา

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม โหมดดภูาพ

ปุ่ ม DRIVE

ปุ่ ม (ลบ) (โหมดเลน่)

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่

ปุ่ ม AEL/AFL (ล็อคการรับแสงอตัโนมัต/ิออโต ้
โฟกสั)

ปุ่ ม Q (เมนูดว่น)

ปุ่ มแปลง RAW ไฟล ์(โหมดเลน่)

ปุ่ มตวัเลอืก/ปุ่ มฟังกช์ัน่

ปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 6)

ปุ่ ม Wi-Fi (โหมดเลน่)

ปุ่ ม DISP (เลน่)/ยอ้นกลบั

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
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กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้ ( ), ซา้ย ( ), ขวา ( ) หรอืลง ( ) เพือ่ไฮไลทร์ายการ และกด MENU/OK ( ) เพือ่
เลอืก ปุ่ มขึน้, ซา้ย, ขวา และลงยังมหีนา้ทีเ่สรมิเป็นปุ่ มฟังกช์ัน่ 2 ผา่นทาง 5

เพือ่ป้องกนัการทํางานโดยไมต่ัง้ใจของปุ่ มตัวเลอืกและปุ่ ม Q และ Fn ระหวา่งถา่ยรปู ใหก้ด MENU/OK จน
กวา่  จะแสดงขึน้ สามารถปลดล็อคควบคมุไดโ้ดยการกดปุ่ ม MENU/OK จนกวา่  จะไมป่รากฏอกีตอ่ไป

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ปุ่ มตวัเลอืก
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สามารถใชแ้ป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่นําทางเมนู ดรูปูภาพ และเลอืกตวัเลอืกในจอแสดงผลเมนูดว่น

กดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่ซมูเขา้พืน้ทีโ่ฟกสัทีทํ่างานระหวา่งถา่ยรปู หรอืระหวา่งการเลน่

แป้นหมนุเลอืกคําสัง่
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ใชว้งแหวนควบคมุสําหรับการเขา้ถงึฟังกช์ัน่ของกลอ้งอยา่งรวดเร็วในระหวา่งถา่ยภาพ

สามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีใ่ชก้บัวงแหวนควบคมุไดโ้ดยการกดปุ่ มตัวเลอืกวงแหวนควบคมุ เลอืกจาก:

คา่เริม่ตน้
ความไวแสง
สมดลุยส์ขีาว
จําลองฟิลม์
บนัทกึตอ่เนือ่ง

วงแหวนควบคมุ
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“คา่เร ิม่ตน้”

เมือ่เลอืก คา่เร ิม่ตน้ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใหก้บัวงแหวนควบคมุจะเปลีย่นไปตามโหมดถา่ยภาพ

โหมด ใชว้งแหวนควบคมุสาํหรบั

P โปรแกรมสลบั; แมนวลโฟกสั (*1)

S การเลอืกความเร็วชตัเตอร;์ แมนวลโฟกสั (*1)

A การเลอืกรรัูบแสง; แมนวลโฟกสั (*1)

M การเลอืกความเร็วชตัเตอร/์รรัูบแสง (*2); แมนวลโฟกสั (*1)

จําลองฟิลม์

จําลองฟิลม;์ แมนวลโฟกสั (*1)

Filter การเลอืกฟิลเตอรข์ัน้สงู

Adv. การเลอืกโหมดขัน้สงู

SP1/SP2 การเลอืกฉาก; แมนวลโฟกสั (*1)

*1 เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั
*2 กดปุ่ มตวัเลอืกวงแหวนควบคมุเพือ่สลับระหวา่งความเร็วชตัเตอรแ์ละการเลอืกรรัูบแสง

สามารถเลอืกหนา้ทีข่องวงแหวนควบคมุไดโ้ดยการใชต้วัเลอืก ต ัง้วงแหวนควบคมุ ในเมนูตัง้คา่

ดเูพิม่เตมิ

ตัง้วงแหวนควบคมุ (เมนูถา่ยรปู)

วงแหวนควบคมุ
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กดปุ่ ม โหมดดภูาพ เพือ่สลบัหนา้จอแสดงผลตามทีแ่สดงดา้นลา่งนี้

 สญัญาณตา: แสดงการเลอืกอตัโนมัตโิดยใชส้ญัญาณตา

เฉพาะ EVF: เฉพาะชอ่งมองภาพ

เฉพาะ LCD: เฉพาะจอภาพ LCD

เฉพาะ EVF + : เฉพาะชอ่งมองภาพ สญัญาณตาจะเปิดหรอืปิดจอแสดงผล

ปุ่ มโหมดดภูาพ
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สญัญาณตา

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

ปุ่ มโหมดดภูาพ
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สามารถเอยีงจอภาพ LCD ใหด้ภูาพไดง้า่ยขึน้ แตร่ะมดัระวังอยา่แตะสายหรอืใหส้ายพันนิว้มอืหรอืวัตถอุืน่ๆ ทีอ่ยูด่า้นหลงั
หนา้จอ การแตะสายอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกตไิด ้

จอภาพ LCD
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ในกลอ้งมตีวัปรับไดออปเตอรเ์พือ่ปรับใหเ้หมาะสมกบัสายตาทีต่า่งกนัของแตล่ะคน หมนุตวัควบคมุการปรับไดออปเตอรจ์น
กวา่โฟกสัของภาพในชอ่งมองภาพคมชดั

การปรับไดออปเตอร์
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สวา่งเป็นสเีขยีว

กะพรบิเป็นสเีขยีว

กะพรบิเป็นสเีขยีวและสสีม้

สวา่งเป็นสสีม้

กะพรบิเป็นสสีม้ (เร็ว)

กะพรบิเป็นสสีม้ (ชา้)

กะพรบิเป็นสแีดง

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกลอ้งดงัตอ่ไปนี้

โฟกสัล็อค

แจง้เตอืนภาพเบลอ โฟกสั หรอืคา่แสง สามารถถา่ยภาพได ้

กําลงับันทกึภาพ สามารถถา่ยภาพเพิม่ได ้

กําลงับันทกึภาพ ไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่ในเวลานีไ้ด ้

กําลงัชารจ์แฟลช จะไมย่งิแฟลชเมือ่ถา่ยภาพ

วงแหวนปรับซมูอยูใ่นตําแหน่งระหวา่ง เปิด และ ปิด ไมส่ามารถถา่ยภาพได ้

เลนสห์รอืหน่วยความจําผดิพลาด

คําเตอืนอาจปรากฏในจอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะ

- 23 -



ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD

การถา่ยรปู

การเลน่

ปุ่ ม DISP/BACK
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มาตรฐาน

ปิดขอ้มลู

แสดงขอ้มลู (จอภาพเทา่นัน้)

ปุ่ ม DISP/BACK
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แสดงผลแบบมาตรฐาน
รายการทีแ่สดงในแสดงผลแบบมาตรฐาน ( ) สามารถเลอืกไดต้ามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง

เลอืก ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > แสดงคา่ทีต่ ัง้ไว ้ในเมนูตัง้คา่1. 

ไฮไลทร์ายการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก รายการทีเ่ลอืกจะแสดงดว้ยเครือ่งหมายถกู2. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนูเมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์3. 

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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มาตรฐาน

ปิดขอ้มลู

รายการโปรด

แสดงขอ้มลู

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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ใชปุ้่ ม DRIVE เลอืกตวัเลอืกโหมด DRIVE (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุและถา่ยครอ่ม)

ภาพนิง่

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ถา่ยเฟรมทีด่ที ีส่ดุ

AE BKT

ถา่ยครอ่ม ISO

FILM SIMULATION BKT

BKT สมดลุแสงสขีาว

DYNAMIC RANGE BKT

ปุ่ ม DRIVE
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การถา่ยรปู

การเลน่

จอแสดงผลของกลอ้ง
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สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการถา่ยรปู

ในคําอธบิายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลักษณท์ีใ่ชง้านไดท้ัง้หมดเพือ่วตัถปุระสงคสํ์าหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงจรงิอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกลอ้ง

ตรวจสอบโฟกสั

ลงวนัที่

สถานะดาวนโ์หลดขอ้มลูตําแหน่ง

โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

โหมดมฟูวี่

เวลาทีเ่หลอื

สญัลักษณ์หน่วยความจําภายใน *

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ขนาดภาพ/คณุภาพ

การเตอืนโฟกสั

สมดลุยส์ขีาว

จําลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

สญัลกัษณ์การรับแสง

รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สญัลกัษณ์ล็อค AE

โหมดถา่ยรปู

การวดัแสง

เฟรมโฟกสั

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงู

โหมดตอ่เนือ่ง

สญัญาณการตัง้เวลาถา่ย

โหมดมาโคร (ระยะใกล)้

โหมด Dual IS

ระดบัอเิล็กทรอนกิส์

การถา่ยรปู
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* : แสดงวา่ไมไ่ดเ้สยีบการด์หน่วยความจําและกลอ้งจะเก็บภาพไวใ้นหน่วยความจําภายในของกลอ้ง

จอแสดงผลชอ่งมองภาพ

เมือ่ เปิด ถกูเลอืกสําหรับ ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > แสดง EVF หมนุออโต ้ในเมนูตัง้คา่ สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพจะ
หมนุอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้ขา้กบัแนวของกลอ้ง

การแสดงผลในจอภาพ LCD จะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

ความสวา่งและความชดัของจอภาพ EVF และ LCD จะสามารถปรับไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ ในเมนูตัง้
คา่

คําเตอืนอณุหภมูิ

ล็อคควบคมุ

สญัลักษณ์โหมด Silent

ฮสิโตแกรม

สญัลักษณ์ระยะหา่ง

ระดบัแบตเตอรี่

ความไวแสง

ซมูดจิติอลอจัฉรยิะ

สญัลกัษณ์ซมู

โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช

ไมโครโฟน/รโีมทกดชตัเตอร์

โหมดโฟกสั

สญัลกัษณ์แมนวลโฟกสั

สญัลกัษณ์โฟกสั

การถา่ยรปู
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ดเูพิม่เตมิ

ตัง้คา่จอเริม่ตน้ (เมนูตัง้คา่)

การถา่ยรปู
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สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการเลน่

ในคําอธบิายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลักษณท์ีใ่ชง้านไดท้ัง้หมดเพือ่วตัถปุระสงคสํ์าหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงจรงิอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกลอ้ง

วนัทีแ่ละเวลา

สญัญาณระบบตรวจหาใบหนา้อจัฉรยิะ

สญัญาณลบตาแดง

โหมดเนน้โฟกสั, โหมดถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

พาโนรามา่

ขอ้มลูตําแหน่ง

ระดบัแบตเตอรี่

ขนาดภาพ/คณุภาพ

จําลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

สมดลุยส์ขีาว

ความไวแสง

การชดเชยการรับแสง

การเลน่
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ป้องกนัภาพ

สญัลักษณ์โหมด Silent

หมายเลขเฟรม

ภาพของขวัญ

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

สญัลักษณ์การพมิพ ์DPOF

รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สญัญาณโหมดเลน่

เลอืกภาพ

รายการโปรด

การเลน่
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การตอ่สายคลอ้ง

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา

การชารจ์แบตเตอรี่

การเปิดและปิดกลอ้ง

การตัง้คา่พืน้ฐาน

ขัน้แรก
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ตดิหว่งสายคลอ้งเขา้กบักลอ้งจากนัน้ใหต้ดิเขา้กบัสายคลอ้ง

เปิดหว่งสายคลอ้ง

ใชเ้ครือ่งมอืคลอ้งหว่งเพือ่เปิดหว่งสายคลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืและหว่งอยูใ่นแนวตามทีแ่สดง

เก็บเครือ่งมอืไวใ้นทีป่ลอดภยั คณุอาจจําเป็นตอ้งใชเ้พือ่เปิดหว่งสายคลอ้งเมือ่ถอดสายคลอ้ง

1. 

ใสห่ว่งคลอ้งเขา้ในรสูําหรับสายคลอ้ง

เกีย่วรสํูาหรับสายคลอ้งเขา้ไปในหว่งทีเ่ปิดอยู ่นําเครือ่งมอืออก ใชอ้กีมอืหนึง่จับหว่งใหเ้ขา้ที่

2. 

รอ้ยหว่งเขา้ไปในรสูําหรับสายคลอ้ง

หมนุหว่งไปรอบๆ รสูําหรับสายคลอ้งจนกระทัง่หว่งปิดสนทิ

3. 

การตอ่สายคลอ้ง

- 37 -



ใสแ่ผน่ครอบป้องกนั

วางแผน่ครอบป้องกนัไวเ้หนอืรสํูาหรับคลอ้งสายตามทีแ่สดง โดยใชด้า้นสดํีาของแผน่ครอบหนัเขา้ไปทางกลอ้ง ทํา
ซ้ําขัน้ตอนที ่1–4 สําหรับคลอ้งสายรทูีส่อง

4. 

ใสส่ายคลอ้ง

ใสส่ายคลอ้งผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคลอ้ง

5. 

ดงึสายคลอ้งใหแ้น่น

ดงึสายคลอ้งใหแ้น่นตามภาพ ทําซํ้าขัน้ตอนที ่5–6 สําหรับคลอ้งสายรทูีส่อง

6. 

การตอ่สายคลอ้ง
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เพือ่ป้องกนักลอ้งตก ใหต้รวจสอบวา่สายคลอ้งแน่นดแีลว้

การตอ่สายคลอ้ง
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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
เขา้ทีไ่ดอ้ยา่งงา่ยดายถา้ใสถ่กูขัว้

2. 

ลกูศร

สลกัแบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

จับการด์หน่วยความจําในทศิทางทีแ่สดง เลือ่นเขา้ทีใ่หค้ลกิเขา้สูส่ว่นหลังของชอ่ง

โปรดตรวจสอบวา่การด์อยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้ง อยา่ใสก่ารด์โดยเอยีงหรอืใชแ้รง หากใสก่ารด์หน่วยความจํา
ไมถ่กูตอ้งหรอืไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา  จะปรากฏในจอ LCD และจะใชห้น่วยความจําภายใน
สําหรับการบันทกึและการเลน่

3. 

ปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่4. 

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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การถอดแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา

กอ่นทีจ่ะถอดแบตเตอรีห่รอืการด์หน่วยความจํา ปิดกลอ้ง และเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ในการนําแบตเตอรีอ่อก ใหก้ดสลกัของแบตเตอรีไ่ปทางดา้นขา้ง และเลือ่นแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งดงัทีแ่สดง

ในการนําการด์หน่วยความจําออก ใหก้ดเขา้และคอ่ยๆ ปลอ่ยออก การด์จะสามารถนําออกไดด้ว้ยมอื เมือ่ถอดการด์
หน่วยความจํา การด์อาจหลดุออกจากชอ่งเร็วเกนิไป ใชน้ิว้มอืจับและคอ่ยๆ นําการด์ออก

การใสแ่บตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา
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แบตเตอรีไ่มม่กีารชารจ์ประจไุว ้โปรดชารจ์แบตเตอรีก่อ่นทีจ่ะใช ้กลอ้งจะชารจ์แบตเตอรีภ่ายใน

กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรี ่NP-95 ทีช่ารจ์ซ้ําได ้
แบตเตอรีใ่ชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาทใีนการชารจ์ใหเ้ต็ม

ตอ่อะแดปเตอรป์ลั๊กไฟเขา้กบัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ

ตอ่อะแดปเตอรป์ลั๊กไฟตามทีแ่สดง ตรวจสอบวา่เสยีบอะแดปเตอรเ์ขา้ไปในขัว้อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบัจนหมด
และมเีสยีงคลกิเขา้ที่

อะแดปเตอรป์ลั๊กไฟมไีวสํ้าหรับใชง้านกบัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับทีจั่ดมาใหเ้ทา่นัน้ หา้มใชก้บั
อปุกรณ์อืน่

1. 

อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ

อะแดปเตอรป์ลั๊กไฟ

การชารจ์แบตเตอรี่
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ชารจ์แบตเตอรี่

เชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูไปยงัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับโดยใชส้าย USB ทีจั่ดมาให ้จากนัน้เสยีบปลั๊กอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้ในเตา้รับไฟฟ้าภายในอาคาร

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชอ่งตอ่อยูใ่นแนวทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ใหเ้สยีบสายทัง้หมดจนแน่น

2. 

สถานะการชารจ์

ไอคอนสถานะแบตเตอรีจ่ะแสดงสถานะการชารจ์แบตเตอรี ่เมือ่เปิดเครือ่งกลอ้งถา่ยรปู และไฟแสดงสถานะจะแสดง
เมือ่ปิดกลอ้ง

ไอคอนสถานะแบตเตอรีเ่ม ือ่เปิด
เครือ่งกลอ้ง

ไฟแสดงสถานะเมือ่ปิดเครือ่ง
กลอ้ง

สถานะแบตเตอรี่

 (เหลอืง) เปิด กําลงัชารจ์แบตเตอรี่

 (เขยีว) ปิด การชารจ์เสร็จสมบรูณ์

 (แดง) กะพรบิ แบตเตอรีม่ขีอ้ผดิพลาด

ไมม่ไีอคอน —
กําลงัใชง้านในโหมดพลงังาน
ภายนอก

กลอ้งถา่ยรปูจะทํางานในโหมดพลังงานภายนอกหากเปิดเครือ่งในขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัไฟฟ้ากระแสสลับ
และใสแ่บตเตอรีไ่ว ้

การชารจ์แบตเตอรี่
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แบตเตอรีจ่ะไมช่ารจ์ในขณะทีก่ลอ้งอยูใ่นโหมดถา่ยรปู

นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอรีด่ว้ยผา้แหง้ทีส่ะอาด หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวังนีจ้ะทําใหแ้บตเตอรีไ่ม่
สามารถชารจ์ได ้

อยา่ตดิสตกิเกอรห์รอืวตัถอุืน่บนแบตเตอรี ่หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวังนีจ้ะทําใหไ้มส่ามารถนําแบตเตอรีอ่อก
จากกลอ้งได ้

หา้มชอ็ตขัว้ของแบตเตอรี ่แบตเตอรีอ่าจมคีวามรอ้นสงู

อา่นขอ้ควรระวังใน “แบตเตอรีแ่ละแหลง่จา่ยพลงังาน”

ใชเ้ครือ่งชารจ์แบตเตอรีท่ีกํ่าหนดใหใ้ชก้บัแบตเตอรีเ่ทา่นัน้ หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงันีจ้ะทําใหผ้ลติภณัฑทํ์า
งานผดิพลาด

หา้มนําฉลากออกจากแบตเตอรีห่รอืพยายามลอกหรอืแกะกรอบภายนอก

แบตเตอรีจ่ะสญูเสยีประจไุฟฟ้าไปชา้ๆ เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ชารจ์แบตเตอรีห่นึง่หรอืสองวนักอ่นการใชง้าน

เวลาในการชารจ์อาจเพิม่ขึน้เมือ่อณุหภมูตํิา่มากหรอืสงูมาก

การชารจ์ผา่นทางคอมพวิเตอร์

สามารถชารจ์แบตเตอรีโ่ดยการเชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูไปยงัคอมพวิเตอร ์เชือ่มตอ่สาย USB ทีจั่ดมาใหต้ามทีแ่สดง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตอ่เขา้ในชอ่งตอ่จนสดุ

เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรโ์ดยตรง หา้มใชฮ้บั USB หรอืแป้นพมิพ์

หากคอมพวิเตอรเ์ปลีย่นไปเป็นโหมดสลปีในขณะทีกํ่าลงัชารจ์อยู ่การชารจ์จะหยดุลง การดําเนนิการชารจ์
ตอ่ ใหปิ้ดโหมดสลปีบนคอมพวิเตอร ์แลว้ถอดและตอ่สาย USB ใหม่

การชารจ์อาจดําเนนิการไมไ่ด ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้มลูจําเพาะ การตัง้คา่ หรอืสภาพของคอมพวิเตอร์

การชารจ์แบตเตอรี่
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การเปิดกลอ้ง ใหห้มนุวงแหวนปรับซมูตามทีแ่สดงในภาพ หมนุวงแหวนปรับซมูไปยงั ปิด เพือ่ปิดกลอ้ง

กดปุ่ ม  เพือ่เริม่ตน้การเลน่ กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่กลบัสูโ่หมดถา่ยรปู

กลอ้งจะปิดเครือ่งอตัโนมตัหิากไมม่กีารใชง้านหรอืการทํางานเป็นเวลาหนึง่ตามทีเ่ลอืกสําหรับ จดัการใช้
พลงังาน > ต ัง้ปิดเอง ในเมนูตัง้คา่ การเปิดใชง้านใหมห่ลงัจากกลอ้งปิดการทํางานโดยอตัโนมัต ิใหก้ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืเปิดเครือ่งกลอ้งหลังจากหมนุวงแหวนปรับซมูไปทีตํ่าแหน่ง ปิด

รอยนิว้มอืและรอยอืน่ๆ บนเลนสห์รอืชอ่งมองภาพอาจมผีลตอ่ภาพถา่ยหรอืมมุมองขณะดผูา่นชอ่งมองภาพ โปรด
รักษาเลนสแ์ละชอ่งมองภาพใหส้ะอาด

เปิดกลอ้งในโหมดเลน่

ในการเปิดกลอ้งและเริม่ตน้การเลน่ ใหก้ดปุ่ ม  เป็นเวลาประมาณหนึง่วนิาท ีกดปุ่ มอกีครัง้เพือ่ปิดกลอ้ง

กลอ้งจะไมอ่อกไปยังโหมดถา่ยรปูเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์

การเปิดและปิดกลอ้ง
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ระดบัแบตเตอรี่

หลงัจากเปิดกลอ้งแลว้ ใหต้รวจสอบระดบัแบตเตอรีใ่นจอแสดงผล

แบตเตอรีช่ารจ์ใกลจ้ะเต็ม

แบตเตอรีช่ารจ์ไปไดป้ระมาณสองในสาม

แบตเตอรีช่ารจ์ไปไดป้ระมาณหนึง่ในสาม ชารจ์โดยเร็วทีส่ดุ

(แดง)
แบตเตอรีห่มด ปิดกลอ้งและชารจ์แบตเตอรีใ่หม่

การเปิดและปิดกลอ้ง
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ขอ้ความการเลอืกภาษาจะปรากฏในครัง้แรกทีเ่ปิดกลอ้ง ตัง้คา่กลอ้งตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง (คณุสามารถตัง้เวลาใหม ่หรอื
เปลีย่นภาษาไดต้ลอดเวลาโดยใชต้วัเลอืก วนัที/่เวลา หรอื  ในเมนูการตัง้คา่)

การใชปุ้่ มตวัเลอืก

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่ไฮไลทร์ายการ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก

เลือ่นเคอรเ์ซอรข์ ึน้

เลือ่นเคอรเ์ซอรข์วา

เลือ่นเคอรเ์ซอรล์ง

เลือ่นเคอรเ์ซอรซ์า้ย

เลอืกรายการทีไ่ฮไลท์

การตัง้คา่พืน้ฐาน
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เซฟพลงังาน

ประสทิธภิาพสงู

เปิดเครือ่งกลอ้งถา่ยรปู1. 

เลอืกภาษาแลว้กด MENU/OK

กด DISP/BACK เพือ่ขา้มขัน้ตอนปัจจบุนั ขัน้ตอนใดก็ตามทีข่า้มไปจะปรากฏในครัง้ถัดไปทีค่ณุเปิด
กลอ้ง

2. 

วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลอืกทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ไฮไลทปี์ เดอืน วนัที ่ชัว่โมง หรอืนาท ีและกดขึน้หรอืลง
เพือ่เปลีย่นคา่ ในการเปลีย่นลําดับของการแสดงปี เดอืน และวนัที ่ใหไ้ฮไลทร์ปูแบบวนัทีแ่ละกดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอื
ลง กด MENU/OK เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

3. 

ตวัเลอืกการจัดการพลงังานจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์ัวเลอืกตอ่ไปนีห้นึง่ตวัเลอืก แลว้กด
MENU/OK:

ประหยดัพลงังานแบตเตอรี่

เลอืกเพือ่แสดงผลสวา่งขึน้และโฟกสัเร็วขึน้

ถา้ถอดแบตเตอรีเ่ป็นเวลานาน นาฬกิาของกลอ้งจะถกูตัง้คา่ใหม ่และขอ้ความการเลอืกภาษาจะปรากฏเมือ่
เปิดกลอ้ง

4. 

การตัง้คา่พืน้ฐาน
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การถา่ยรปู

การดภูาพ

การลบรปูภาพ

การถา่ยรปูพืน้ฐานและการเลน่
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เนือ้หาในสว่นนีค้รอบคลมุพืน้ฐานการถา่ยรปูในโหมด  (SR AUTO ข ัน้สงู)

เลอืกโหมด 

หมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปที ่  (SR AUTO ข ัน้สงู) ขอ้มลูตอ่ไปนีป้รากฏในหนา้จอ LCD

ไอคอนฉาก: กลอ้งจะเลอืกฉากทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ

The  ไอคอน: ในโหมด  กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งและคน้หาใบหนา้ ทําใหเ้ปลอืงแบตเตอรี่
นอกจากนี ้อาจไดย้นิเสยีงโฟกสัของกลอ้ง  จะแสดงในจอภาพ LCD

1. 

การถา่ยรปู
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การใชง้านแฟลช

เมือ่มแีสงสวา่งนอ้ย ใหเ้ลือ่นสวติชย์กแฟลชเพือ่ยกแฟลชขึน้ จากนัน้ใหเ้ลอืกโหมดแฟลชทีเ่หมาะสม

ดเูพิม่เตมิ

การใชง้านแฟลช (ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยรปู)

การถา่ยรปู
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เตรยีมกลอ้งใหพ้รอ้ม

ถอืกลอ้งใหน้ิง่ดว้ยมอืทัง้สองขา้ง และจัดใหข้อ้ศอกแนบชดิขา้งลําตวั ถา้มอืสัน่หรอืไมน่ิง่จะทําใหภ้าพสัน่ไหวหรอื
เบลอได ้

เพือ่ไมใ่หภ้าพหลดุโฟกสัหรอืมดืเกนิไป (รับแสงไมเ่พยีงพอ) โปรดอยา่ใหน้ิว้มอืและสิง่อืน่ๆ ปิดบงัเลนสแ์ละแฟลช

2. 

จัดวางภาพในเฟรม

ใชว้งแหวนปรับซมูเพือ่จัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดงผล สญัลกัษณ์การซมูจะปรากฏ

วงแหวนปรับซมู

สญัลกัษณ์ซมู

3. 

การถา่ยรปู
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โฟกสั

วางกรอบรปูภาพโดยใหต้วัแบบอยูต่รงกลางของจอแสดงผล แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

หากตวัแบบมคีวามสวา่งนอ้ย ไฟชว่ยหาออโตโ้ฟกสัอาจสวา่ง

เฟรมโฟกสั

สญัลกัษณ์โฟกสั

หากกลอ้งสามารถโฟกสัได ้จะสง่เสยีงเตอืนสองครัง้และพืน้ทีโ่ฟกสัและสญัลักษณ์โฟกสัจะสวา่งเป็นสเีขยีว
โฟกสัและการรับแสงจะล็อคเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้เฟรมการโฟกสัจะเปลีย่นเป็นสแีดง  จะปรากฏ และสญัลักษณ์โฟกสัจะ
กะพรบิเป็นสขีาว

4. 

การถา่ยรปู
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ถา่ยรปู:

คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุเพือ่ถา่ยรปู

5. 

การถา่ยรปู
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การดรูปูภาพแบบเต็มเฟรม

การดขูอ้มลูรปูภาพ

การซมูเขา้ไปยังจดุโฟกสั

ซมูการเลน่

การเลน่แบบหลายเฟรม

การดรูปูภาพแบบเต็มเฟรม ใหก้ด 

สามารถดรูปูภาพเพิม่เตมิไดโ้ดยกดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวา หรอืหมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่ กดปุ่ มตวัเลอืกหรอืหมนุแป้นไป
ทางขวาเพือ่ดภูาพตามลําดบัทีบ่ันทกึ หรอืกดทางซา้ยเพือ่ดภูาพโดยสลับลําดบั กดปุ่ มตวัเลอืกคา้งไวเ้พือ่เลือ่นไปยงัภาพที่
ตอ้งการอยา่งรวดเร็ว

ภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งอืน่จะถกูแสดงดว้ยไอคอน  (“ภาพของขวญั”) ระหวา่งการเลน่

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 หรอืหมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่ดภูาพอืน่ๆ

การดภูาพ
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กดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่ซมูเขา้ไปยังจดุโฟกสั กดตรงกลางของแป้นหมนุเลอืกคําสัง่อกีครัง้เพือ่กลบัคนืไป
ยังการเลน่แบบเต็มเฟรม

การดภูาพ
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หมนุวงแหวนควบคมุไปทางขวาเพือ่ซมูภาพปัจจบุนัเขา้ หมนุไปทางซา้ยเพือ่ซมูออก (ในการดภูาพหลายภาพ ใหห้มนุวง
แหวนควบคมุไปทางซา้ยเมือ่แสดงรปูภาพแบบเต็มเฟรม) กด DISP/BACK หรอื MENU/OK เพือ่ออกจากการซมู

วงแหวนควบคมุ

สญัลักษณ์ซมู

หมนุไปทางขวา

หมนุไปทางซา้ย

อตัราสว่นการซมูสงูสดุจะแตกตา่งกนัไปตามขนาดภาพ การซมูขณะเลน่จะใชไ้มไ่ดสํ้าหรับภาพทีต่ดับางสว่น หรอื
เปลีย่นขนาดและบนัทกึในขนาด 

การดภูาพ
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หนา้ตา่งการนําทาง

เมือ่ซมูเขา้ในภาพ คณุสามารถใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีไ่มป่รากฏในจอ

หนา้ตา่งการนําทางจะแสดงสว่นของภาพทีแ่สดงอยูใ่นขณะนัน้

การดภูาพ
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การเปลีย่นจํานวนภาพทีแ่สดง ใหห้มนุวงแหวนควบคมุไปทางซา้ยเมือ่แสดงรปูภาพแบบเต็มเฟรม

 

วงแหวนควบคมุ

หมนุไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพเพิม่ขึน้

หมนุไปทางขวาเพือ่ดภูาพลดลง

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ไฮไลทร์ปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่ดภูาพทีไ่ฮไลทแ์บบเต็มเฟรม (การซมูเขา้ในภาพทีเ่ลอืกไว ้ให ้
หมนุวงแหวนควบคมุไปทางขวาเมือ่แสดงรปูภาพแบบเต็มเฟรม) ในการแสดงเกา้เฟรมและหนึง่รอ้ยเฟรม ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืก
ขึน้หรอืลงเพือ่ดภูาพเพิม่เตมิ

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

ถา้ขอ้ความปรากฏเพือ่แจง้วา่ภาพทีเ่ลอืกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหก้ด MENU/OK เพือ่ลบภาพ

หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้ภาพจะถบูลบออกจากการด์หน่วยความจํา มฉิะนัน้แลว้ ภาพจะถกูลบจากหน่วยความ
จําภายใน

ทลีะภาพ

ภาพทีเ่ลอืก

ทกุภาพ

การลบรปูภาพ
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ลบรปูภาพทลีะภาพ

กดปุ่ ม  ในการเลน่แบบเต็มเฟรม แลว้เลอืก ทลีะภาพ1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่นผา่นรปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่ลบ (ขอ้ความยนืยนัจะไมป่รากฏ) ทําซ้ํา
เพือ่ลบภาพเพิม่เตมิ

2. 

ลบรปูภาพทีเ่ลอืกหลายภาพ

กดปุ่ ม  ในการเลน่แบบเต็มเฟรม แลว้เลอืก ภาพทีเ่ลอืก1. 

เลอืกภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก (ภาพในสมดุภาพหรอืลําดบัการพมิพจ์ะแสดงดว้ย
)

2. 

เมือ่การทํางานเสร็จสมบรูณ ์ใหก้ด DISP/BACK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

เลอืก ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบภาพทีเ่ลอืก4. 

การลบรปูภาพ
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ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด

กดปุ่ ม  ในการเลน่แบบเต็มเฟรม แลว้เลอืก ทกุภาพ1. 

ขอ้ความยนืยนัจะปรากฏ ใหเ้ลอืก ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด การกด
DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพทีล่บไปกอ่นหนา้ทีจ่ะกดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

2. 

หากใสก่ารด์หน่วยความจํา จะสง่ผลเฉพาะภาพในการด์หน่วยความจําเทา่นัน้ สว่นภาพในหน่วยความจําภายในจะ
ถกูลบออกเฉพาะเมือ่ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเทา่นัน้

ถา้ขอ้ความปรากฏเพือ่แจง้วา่ภาพทีเ่ลอืกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหก้ด MENU/OK เพือ่ลบภาพ

การลบรปูภาพ
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การบนัทกึภาพยนตร์

การดภูาพยนตร์

การบนัทกึภาพยนตรเ์บือ้งตน้และการเลน่
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ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่บนัทกึภาพยนตรพ์รอ้มกบัเสยีง

กดปุ่ มบนัทกึภาพยนตร ์(Fn1) เพือ่เริม่ตน้บนัทกึ

ในการตัง้คา่เริม่ตน้ การบันทกึภาพยนตรจ์ะถกูกําหนดไปยังปุ่ ม Fn1 สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการทํา
งานของปุ่ มฟังกช์ัน่ ใหด้ทูี ่“ปุ่ มฟังกช์ัน่”

ไฟแสดงสถานะการบนัทกึ

เวลาทีเ่หลอื

1. 

การบนัทกึภาพยนตร์
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กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่สิน้สดุการบนัทกึ การบันทกึจะสิน้สดุโดยอตัโนมัตเิมือ่ถงึความยาวสงูสดุหรอืเมือ่การด์หน่วยความจํา
เต็ม

ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะบนัทกึภาพยนตร์

2. 

สามารถเลอืกขนาดและอตัราเฟรมโดยใชต้วัเลอืก ต ัง้คา่ภาพยนตร ์ในเมนูถา่ยรปู

ภาพยนตรท์ีถ่า่ยในโหมด S, A และ M จะถกูบนัทกึในการตัง้คา่ทีเ่ลอืกในปัจจบุนัสําหรับรปูถา่ย สามารถปรับ
ความเร็วชตัเตอรแ์ละ/หรอืรรัูบแสงไดร้ะหวา่งทีถ่า่ยภาพ ในโหมดอืน่ การตัง้คา่จะถกูปรับโดยอตัโนมตัิ

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้คา่ภาพยนตร ์(เมนูถา่ยรปู)

การบนัทกึภาพยนตร์
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สามารถใชง้านกลอ้งกบัไมโครโฟนเสรมิภายนอก

จะตอ้งมอีะแดปเตอรข์นาด 2.5 มม. เมือ่เชือ่มตอ่ไมโครโฟนกบัปลั๊กทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 3.5 มม.

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏเมือ่เชือ่มตอ่ไมโครโฟนเขา้กบัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมทกดชตัเตอร ์กด MENU/OK
แลว้เลอืก ไมค/์รโีมท > ไมค์

การบนัทกึภาพยนตร์
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ภาพยนตรจ์ะแสดงดว้ยไอคอน  ขณะทีเ่ลน่แบบเต็มเฟรม

กด  เพือ่เริม่ตน้เลน่ สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผล

การดภูาพยนตร์
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อยูร่ะหวา่งการเลน่ภาพ ( )

หยดุพกัการเลน่แลว้ ( )

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ควบคมุการเลน่

สิน้สดุการเลน่

ปรับความเร็ว

หยดุพักการเลน่

สิน้สดุการเลน่

เลือ่นไปขา้งหนา้/ยอ้นกลับเฟรมเดีย่ว

เลน่

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ปรับระดบัเสยีง กด MENU/OK อกีครัง้เพือ่เลน่ตอ่ นอกจากนีค้ณุยังสามารถปรับ
ระดบัเสยีงไดจ้ากเมนูการตัง้คา่น

การดภูาพยนตร์
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โปรดอยา่ใหม้สี ิง่ใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

กลอ้งจะไมเ่ลน่เสยีงในโหมด Silent

ความเร็วการเลน่

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ปรับความเร็วในการเลน่ขณะเลน่อยู ่ความเร็วจะแสดงโดยตวัเลขของลกูศร ( หรอื

)

การดภูาพยนตร์
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แป้นหมนุเลอืกโหมด

โปรแกรม AE

เนน้ชตัเตอร ์AE

เนน้รรัูบแสง AE

แมนวลรับแสง

SR AUTO ขัน้สงู

ออโต ้

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

โหมดขัน้สงู

ฉากถา่ยภาพ

พาโนรามา่ 360

โหมดถา่ยภาพ
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P (โปรแกรม AE)

S (เนน้ชตัเตอร ์AE)

A (เนน้รรูบัแสง AE)

M (แมนวลรบัแสง)

 (SR AUTO ข ัน้สงู)

 (ออโต)้

Filter (ฟิลเตอรข์ ัน้สงู)

Adv. (โหมดข ัน้สงู)

SP1/SP2 (ฉากถา่ยภาพ)

 (พาโนรามา่ 360)

เลอืกโหมดถา่ยรปูตามฉากหรอืประเภทของตวัแบบ การเลอืกโหมดถา่ยรปู ใหห้มนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปยงัคา่ทีต่อ้งการ

สามารถปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรโ์ดยใชส้ลับโปรแกรมได ้

คณุเลอืกความเร็วชตัเตอรแ์ละใหก้ลอ้งเลอืกรรัูบแสงเอง

คณุเลอืกรรัูบแสงและใหก้ลอ้งเลอืกความเร็วชตัเตอรเ์อง

คณุเลอืกทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง

กลอ้งจะตัง้คา่ไปยงัฉากทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมัติ

แนะนําใหใ้ชโ้หมด “point-and-shoot” ทีง่า่ยสําหรับผูใ้ชก้ลอ้งดจิติอลครัง้แรก

เลอืกจากประเภทของเอฟเฟกตฟิ์ลเตอร์

เทคนคิทีท่ันสมัยทําใหง้า่ยขึน้

เลอืกฉากทีเ่หมาะสมกบัตวัแบบหรอืสภาวะการถา่ยรปูแลว้ใหก้ลอ้งทํางานทีเ่หลอื

แพนกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพเป็นชดุ ซึง่จะรวมเป็นภาพพาโนรามา่หนึง่ภาพ

 กบั 

ขณะทีอ่ยูใ่นโหมดทัง้สอง การตัง้คา่ เชน่ ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงจะถกูปรับอตัโมัตโิดยกลอ้ง ใน  กลอ้ง
ยังวเิคราะหฉ์ากและปรับการตัง้คา่ตามเกณฑเ์ชน่แสง และดวูา่ฉากเป็นแนวตัง้ แนวนอน หรอืระยะใกล ้

แป้นหมนุเลอืกโหมด
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ในโหมดนี ้กลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงโดยอตัโนมัต ิหากคณุตอ้งการ คณุสามารถเลอืกการรวมกนัของความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบ
แสงทีใ่หส้รา้งคา่การรับแสงเดยีวกนั (สลับโปรแกรม)

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

ความเร็วชตัเตอร์

หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกความเร็วชตัเตอร์

หากไมส่ามารถรับแสงทีถ่กูตอ้งตามความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืก รรัูบแสงจะแสดงเป็นสแีดงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่

หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกลอ้ง รรัูบแสงจะแสดงเป็น “– – –”

เนน้ชตัเตอร ์AE
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เนน้รรัูบแสง AE (โหมด A) คณุเลอืกรรัูบแสงและใหก้ลอ้งเลอืกความเร็วชตัเตอรเ์อง

รรัูบแสง

หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกรรัูบแสง

หากไมส่ามารถรับแสงทีถ่กูตอ้งตามรรัูบแสงทีเ่ลอืก ความเร็วชตัเตอรจ์ะแสดงเป็นสแีดงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ ปรับรรัูบแสงจนกวา่จะไดค้า่รับแสงทีถ่กูตอ้ง

หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกลอ้ง ความเร็วชตัเตอรจ์ะแสดงเป็น “– – –”

เนน้รรัูบแสง AE
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ในโหมดนี ้คณุสามารถเลอืกทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงได ้หากคณุตอ้งการ คณุสามารถปรับคา่รรัูบแสงทีก่ลอ้งแนะนํา
ได ้

ความเร็วชตัเตอร์

รรัูบแสง

สญัลักษณ์การรับแสง

ใชแ้ป้นหมนุเลอืกคําสัง่และวงแหวนควบคมุเพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง (ในการเลอืกฟังกช์ัน่ทีทํ่างานโดยแป้น
หมนุเลอืกคําสัง่และวงแหวนควบคมุ ใหก้ดปุ่ มตัวเลอืกวงแหวนควบคมุ)

แมนวลรับแสง
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การตรวจแสง

การตรวจแสงในจอภาพ LCD ใหเ้ลอืก เปิด สําหรับ ต ัง้คา่จอเร ิม่ตน้ > ตรวจแสงโหมดแมนนวล

เลอืก ปิด เมือ่ใชแ้ฟลช หรอืในโอกาสอืน่ทีก่ารรับแสงอาจเปลีย่นเมือ่ถา่ยภาพ

แมนวลรับแสง
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กลอ้งจะตัง้คา่ไปยังฉากทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ

ไอคอนฉาก: กลอ้งจะเลอืกฉากทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมัต ิฉากจะแสดงโดยไอคอนตอ่ไปนี้

ไอคอน : ในโหมด  กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งและคน้หาใบหนา้ ทําใหเ้ปลอืงแบตเตอรี ่นอกจากนี้
อาจไดย้นิเสยีงโฟกสัของกลอ้ง  จะปรากฏบนจอภาพ LCD

 ออโต้

 ภาพววิ

 กลางคนื

 กลางคนื (ฐาน)

 โหมดมาโคร

 ทะเล

 ตะวนัตก

 หมิะ

 ทอ้งฟ้า

 ตน้ไม้

 ทอ้งฟ้า & ตน้ไม้

 ภาพคน

 ถา่ยภาพยอ้นแสง

 วตัถเุคลือ่นที่

 ภาพคน&เคลือ่นไหว

 ถา่ยภาพยอ้นแสง&เคลือ่นไหว

 ป้องกนัภาพเบลอข ัน้สงู

SR AUTO ขัน้สงู
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โหมดทีเ่ลอืกอาจแตกตา่งกนัตามสภาพการถา่ยรปู หากโหมดและตวัแบบไมต่รงกนั ใหเ้ลอืกโหมด  หรอืเลอืก
SP และเลอืกฉากดว้ยตนเอง

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงู

เมือ่  แสดงขึน้ กลอ้งจะถา่ยรปูการรับแสงเป็นชดุและรวมเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นภาพเดยีว โดยลด "สญัญาณรบกวน"
(รอยจดุ) และการเบลอ

สามารถใช ้  ไดเ้มือ่เลอืก เปิด ในเมนูถา่ยรปู และปิดแฟลชหรอืตัง้คา่เป็นออโต ้

บางครัง้อาจจําเป็นตอ้งรวมการรับแสงใหเ้ป็นภาพเดยีว ไมส่ามารถทําการรวมรปูถา่ยเดีย่วถา้ตวัแบบหรอื
กลอ้งเคลือ่นยา้ยระหวา่งทีถ่า่ยรปู พยายามใหก้ลอ้งนิง่ระหวา่งถา่ยรปูและอยา่เคลือ่นยา้ยกลอ้งจนกวา่ถา่ย
รปูเสร็จสมบรูณ์

SR AUTO ขัน้สงู
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เลอืกสําหรับการถา่ยภาพนิง่ทีค่มชดัและชดัเจน แนะนําใหใ้ชโ้หมดนีใ้นสถานการณ์สว่นใหญ่

ออโต ้
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 แบบกลอ้งทอย

 เหมอืนแบบจาํลอง

 เนน้สสีนั

 ภาพโทนสวา่ง

 โลวค์ยี ์

 ไดนามคิโทน

 ซอฟตโ์ฟกสั

 สบีนพืน้ขาวดาํ (แดง)

สบีนพืน้ขาวดาํ (สม้)

 สบีนพืน้ขาวดาํ (เหลอืง)

สบีนพืน้ขาวดาํ (เขยีว)

สบีนพืน้ขาวดาํ (นํา้เงนิ)

ถา่ยรปูดว้ยเอฟเฟกตข์องฟิลเตอร์

เลอืก ฟิลเตอรข์ ัน้สงู ในเมนูถา่ยรปูและเลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

เลอืกสําหรับเอฟเฟกตก์ลอ้งทอยแบบยอ้นยคุ

ภาพดา้นบนและดา้นลา่งจะเบลอสําหรับเอฟเฟกตภ์าพดโิอรามา

ทําใหภ้าพมคีอนทราสตส์งูโดยใชส้ทีีส่ดใส

สรา้งภาพทีส่วา่ง คอนทราสตตํ์า่

สรา้งโทนมดือยา่งสมํา่เสมอโดยเนน้จดุเดน่ในบางพืน้ที่

โทนสแีบบไดนามคิใชสํ้าหรับถา่ยเอฟเฟกตแ์ฟนตาซี

สรา้งรปูแบบทีม่ลีกัษณะนุ่มนวลตลอดทัว่ทัง้ภาพ

สบีนัทกึเป็นสแีดง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สสีม้ถกูบันทกึเป็นสวีัตถ ุขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสเีหลอืง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสเีขยีว ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

สบีนัทกึเป็นสน้ํีาเงนิ ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

ฟิลเตอรข์ัน้สงู
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สีบนพ้ืนขาวดำ (ม่วง) สบีนัทกึเป็นสมีว่ง ขณะทีส่อีืน่ๆ ถกูบนัทกึเป็นสขีาวดํา

ในบางกรณี ภาพอาจมรีอยจดุหรอืมคีวามแตกตา่งในความสวา่งและระดบัของส ีทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตวัแบบและ
กลอ้ง

ฟิลเตอรข์ัน้สงู
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ในโหมดนีจ้ะรวม “point-and-shoot” อยา่งงา่ยกบัเทคนคิการถา่ยภาพทีท่นัสมัย

โหมด Adv. สามารถใชต้วัเลอืกจากเมนูถา่ยรปูเพือ่เลอืกโหมดขัน้สงูตอ่ไปนี:้

เนน้โฟกสั

ถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง

ฉายแสงหลายครัง้

โหมดขัน้สงู
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กลอ้งจะถา่ยไดส้งูสดุสามภาพในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์ปรับพืน้หลังใหอ้อ่นลงเพือ่ใหต้วัแบบหลกัเดน่ชดัขึน้ สามารถตัง้
คา่จํานวนการปรับภาพใหอ้อ่นลงกอ่นถา่ยรปูได ้โดยหมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่หลัก/ยอ่ย ใชง้านกบัภาพคนหรอืภาพดอกไม ้
ไดเ้หมอืนกนักบัภาพทีถ่า่ยโดยกลอ้ง SLR

ไมส่ามารถปรับภาพใหอ้อ่นลงกบัวตัถพุืน้หลงัทีใ่กลก้บัตัวแบบหลกัมากเกนิไป หากมขีอ้ความแสดงขึน้มาขณะที่
โฟกสักลอ้งวา่กลอ้งไมส่ามารถสรา้งเอฟเฟกตไ์ด ้ใหล้องถอยหลงัออกหา่งจากตวัแบบของคณุแลว้ลองซมูเขา้ใหม่
กลอ้งอาจไมส่ามารถทําใหพ้ืน้หลงัออ่นลงหากตวัแบบกําลงัเคลือ่นไหว หากถา่ยแลว้ ใหต้รวจผลลพัธข์องภาพ
แลว้ลองใหมอ่กีครัง้

มกีารลดพืน้ทีเ่ฟรม

เนน้โฟกสั

การบนัทกึสําเนาของรปูถา่ยทีย่ังไมไ่ดดํ้าเนนิการในโหมดเหลา่นี ้ใหเ้ลอืก เปิด สําหรับตัวเลอืก เก็บขอ้มลูต ัง้คา่ >
เก็บตน้ฉบบั ในเมนูตัง้คา่

พยายามใหก้ลอ้งถา่ยรปูนิง่ทีส่ดุขณะถา่ยรปู

โหมดขัน้สงู
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ในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูสีภ่าพแลว้รวมภาพเหลา่นัน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรปูถา่ยหนึง่รปู ใชเ้พือ่ลดสญัญาณ
รบกวนและภาพเบลอเมือ่ถา่ยรปูตวัแบบทีม่คีวามสวา่งนอ้ยหรอืตวัแบบนิง่ทีอ่ตัราสว่นการซมูสงู

ไมส่ามารถทําการรวมรปูถา่ยเดีย่วกบัฉากบางฉากหรอืถา้ตวัแบบหรอืกลอ้งเคลือ่นยา้ยระหวา่งทีถ่า่ยรปู โปรดอยา่
เคลือ่นยา้ยกลอ้งจนกวา่จะถา่ยรปูเสร็จ

ถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง

การบนัทกึสําเนาของรปูถา่ยทีย่ังไมไ่ดดํ้าเนนิการในโหมดเหลา่นี ้ใหเ้ลอืก เปิด สําหรับตัวเลอืก เก็บขอ้มลูต ัง้คา่ >
เก็บตน้ฉบบั ในเมนูตัง้คา่

พยายามใหก้ลอ้งถา่ยรปูนิง่ทีส่ดุขณะถา่ยรปู

โหมดขัน้สงู
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สรา้งภาพถา่ยทีร่วมการรับแสงสองภาพ

ถา่ยรปูทีห่นึง่1. 

กด MENU/OK ภาพทีถ่า่ยครัง้แรกจะแสดงซอ้นทับบนมมุมองภาพผา่นเลนสเ์พือ่เป็นตวัชีนํ้าสําหรับถา่ยภาพครัง้ที่
สอง

การกลบัไปยงัขัน้ตอนที ่1 แลว้ถา่ยรปูแรกใหม ่ใหก้ดปุ่ มตัวเลอืกซา้ย การบนัทกึรปูแรกแลว้ออกโดยไม่
สรา้งภาพชดุการรับแสง ใหก้ด DISP/BACK

2. 

ถา่ยรปูทีส่อง

 

3. 

โหมดขัน้สงู
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กด MENU/OKเพือ่รับแสงหลายครัง้ หรอืกดปุ่ มตัวเลอืกซา้ยแลว้กลบัไปยงัขัน้ตอนที ่3 แลว้ถา่ยรปูทีส่องอกีครัง้4. 

โหมดขัน้สงู
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 ภาพคน

 ปรบัผวิหนา้

 ภาพววิ

 ภาพกฬีา

 กลางคนื

 กลางคนื (ฐาน)

 พลไุฟ

 ตะวนัตก

 หมิะ

 ทะเล

 ใตนํ้า้

กลอ้งจะเสนอตวัเลอืก “ฉาก” ตา่งๆ ซึง่แตล่ะฉากมกีารปรับใหเ้ขา้กบัเงือ่นไขการถา่ยภาพหรอืประเภทของตวัแบบทีเ่จาะจง

ใชต้วัเลอืก ฉากถา่ยภาพ ในเมนูถา่ยรปูเพือ่เลอืกฉากทีกํ่าหนดไปยังตําแหน่ง SP บนแป้นหมนุเลอืกโหมด

เลอืกสําหรับการถา่ยรปูบคุคล

เลอืกสําหรับเอฟเฟกตผ์วิเนยีนเมือ่ถา่ยภาพคน

เลอืกสําหรับภาพกลางวนัของอาคารและทวิทศัน์

เลอืกเมือ่ถา่ยรปูตัวแบบทีเ่คลือ่นไหว

เลอืกโหมดนีสํ้าหรับภาพพลบคํา่ทีม่แีสงนอ้ยหรอืกลางคนื

เลอืกโหมดนีสํ้าหรับการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่เมือ่ถา่ยรปูกลางคนื

มกีารใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่เพือ่ถา่ยรปูการระเบดิของดวงไฟจากดอกไมไ้ฟ

เลอืกโหมดนีเ้พือ่บนัทกึภาพสสีดใสในชว่งพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก

เลอืกสําหรับการถา่ยรปูทีค่มชดัและชดัเจน ซึง่จับภาพความสวา่งของฉากทีม่าจากแสง
สะทอ้นของหมิะสขีาว

เลอืกสําหรับการถา่ยรปูทีค่มชดัและชดัเจน ซึง่จับภาพความสวา่งของชายหาดกลางแดด

ลดแสงสน้ํีาเงนิทีม่ักเกีย่วขอ้งกบัแสงไฟใตน้ํ้า

ฉากถา่ยภาพ
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 ปาร์ตี้

 ดอกไม้

 ตวัอกัษร

ถา่ยรปูแสงพืน้หลังในรม่ทีม่แีสงนอ้ย

เลอืกสําหรับการถา่ยรปูระยะใกลข้องดอกไมส้สีด

ถา่ยรปูทีช่ดัเจนของสิง่พมิพท์ีเ่ป็นขอ้ความหรอืภาพวาด

ฉากถา่ยภาพ
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ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ถา่ยรปูทีจ่ะรวมกนัอตัโนมัตเิป็นรปูแบบพาโนรามา่

หมนุวงแหวนปรับซมูจนกระทัง่สญัลกัษณ์การซมูเปลีย่นเป็นสขีาว1. 

การเลอืกมมุทีค่ณุสามารถหมนุกลอ้งขณะถา่ยรปู ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืกซา้ย กดปุ่ มตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกมมุและกด
MENU/OK

2. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่ดตูวัเลอืกสําหรับทศิทางในการหันกลอ้ง กดปุ่ มตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกทศิทางในการหัน
กลอ้งและกด MENU/OK

3. 

กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ตน้บนัทกึ ไมจํ่าเป็นตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวข้ณะทําการบันทกึ4. 

พาโนรามา่ 360
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หนักลอ้งไปตามทศิทางทีแ่สดงโดยลกูศร การถา่ยรปูจะหยดุโดยอตัโนมตัเิมือ่แถบแสดงสถานะการทํางานเต็มและ
ถา่ยรปูพาโนรามา่สมบรูณ์

การถา่ยรปูจะหยดุลงหากกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุระหวา่งทีกํ่าลงัถา่ยรปู ไมส่ามารถบนัทกึภาพพาโนรามา่ได ้
หากกดปุ่ มชตัเตอรก์อ่นหนักลอ้งครบ 120°

5. 

เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ

สําหรับผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหเ้ลือ่นกลอ้งในวงแคบดว้ยความเร็วคงที ่พยายามใหก้ลอ้งอยูใ่นแนวระนาบและระมัดระวงั
ใหห้นัไปในทศิทางเดยีวกนักบัทีแ่สดงไวใ้นคําแนะนํา หากผลลัพธไ์มเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงั ใหล้องหันกลอ้งใหมโ่ดย
ความเร็วทีต่า่งจากเดมิ

เลอืก  สําหรับพาโนรามา่ 360° แบบไมม่รีอยตอ่ ซึง่สามารถเลน่ภาพไดเ้ป็นวงกลม

สามารถใชต้วัเลอืก เก็บขอ้มลูต ัง้คา่ > เก็บตน้ฉบบั ในเมนูการตัง้คา่ เพือ่บนัทกึพาโนรามา่  เพิม่
เตมิไปยังพาโนรามา่แบบไมม่รีอยตอ่ 

กลอ้งอาจสรา้งผลลัพธท์ีผ่ดิเพีย้นหรอืพาโนรามา่  ได ้ขึน้อยูก่บัตวัแบบและเงือ่นไขการถา่ยรปู สว่นบน
และลา่งของพืน้ทีท่ีม่องเห็นในจอแสดงผลการถา่ยภาพจะถกูตดัออกและอาจมเีสน้สขีาวปรากฏในสว่นบน
และลา่งของจอแสดงผล

พาโนรามา่ 360
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หา้มหมนุวงแหวนปรับซมูขณะกําลังถา่ยรปู

ภาพพาโนรามา่เกดิจากภาพหลายภาพ อาจมบีางกรณีทีก่ลอ้งบนัทกึมมุทีม่ากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ตามทีเ่ลอืกไวห้รอื
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ภาพใหเ้ขา้กนัอยา่งสมบรูณ์ สว่นสดุทา้ยของพาโนรามา่อาจไมถ่กูบันทกึหากหยดุถา่ยรปูกอ่น
ภาพพาโนรามา่จะสมบรูณ์

การถา่ยรปูอาจหยดุชะงักหากหันกลอ้งเร็วหรอืชา้เกนิไป การถา่ยรปูจะถกูยกเลกิหากหันกลอ้งไปยังทศิทางอืน่ทีไ่ม่
ใชท่ศิทางทีแ่สดงไว ้

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

พาโนรามา่ 360
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การใชปุ้่ ม Q

ปุ่ ม Q (เมนูดว่น)
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ใชปุ้่ ม Q เพือ่ดแูละปรับการตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปู

กด Q เพือ่แสดงเมนูดว่นขณะทีถ่า่ยรปู

สามารถเลอืกตวัเลอืกทีป่รากฏในเมนูดว่นไดโ้ดยใชต้วัเลอืก แกไ้ข/จดัเก็บเมนดูว่น ในเมนูตัง้คา่
สามารถแสดงตวัเลอืกแกไ้ขเมนูดว่นไดโ้ดยกดปุ่ ม Q คา้งไว ้

1. 

การใชปุ้่ ม Q
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ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ไฮไลทร์ายการ

ไมส่ามารถใชปุ้่ ม Q เพือ่ปรับสมดลุสขีาวกําหนดเอง เลอืกอณุหภมูสิ ีหรอืปรับการตัง้คา่ความไวแสง
อตัโนมัตไิด ้สามารถปรับการตัง้คา่เหลา่นีโ้ดยใชปุ้่ มฟังกช์ัน่หรอืจากเมนูได ้

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 มฟังกช์ัน่แตล่ะปุ่ มใหทํ้าหนา้ทีห่นึง่อยา่งจากรายการดา้นลา่ง ตวัเลอืกสําหรับรายการทีเ่ลอืกไวจ้งึสามารถ
แสดงไดโ้ดยการกดปุ่ ม ในการเลอืกหนา้ทีท่ีแ่สดงโดยปุ่ มฟังกช์ัน่ ใหก้ดปุ่ ม DISP/BACK จนกระทัง่ตวัเลอืกการตัง้คา่
ปรากฏ จากนัน้ไฮไลทป์ุ่ มทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ มตวัเลอืกขวา

คณุยังสามารถใชต้วัเลอืก ต ัง้ฟงักช์ ัน่(Fn) ในเมนูตัง้คา่เพือ่เลอืกหนา้ทีท่ีแ่สดงโดยปุ่ มฟังกช์ัน่ได ้

คณุยังสามารถแสดงตวัเลอืกสําหรับปุ่ มฟังกช์ัน่ตา่งๆ โดยกดปุ่ มคา้งไว ้

โหมดมาโคร
ความไวแสง
ต ัง้เวลาถา่ย
ขนาดภาพ
คณุภาพของภาพ
ชว่งไดนามกิ
จําลองฟิลม์
สมดลุยส์ขีาว
วดัแสง
ออโตโ้ฟกสั
โฟกสัแบบพืน้ที่

โหมดแฟลช
ชดเชยแฟลช
เลอืกต ัง้คา่เอง
ถา่ยวดิโีอ
โฟกสัใบหนา้
ซูมดจิติอลอจัฉรยิะ
เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ
ระบบพลงังาน
RAW
การสือ่สารไรส้าย

ปุ่ มฟังกช์ัน่
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ดเูพิม่เตมิ

ตัง้ฟังกช์ัน่(Fn) (เมนูตัง้คา่)

ปุ่ มฟังกช์ัน่
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ถา่ยครอ่ม

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้

การใชต้ัง้เวลาถา่ย

การใชง้านแฟลช

การเลอืกเฟรมโฟกสั

การชดเชยการรับแสง

ล็อคโฟกสั/การรับแสง

โหมดโฟกสั

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)

การบนัทกึภาพในฟอรแ์มท RAW

การถา่ยตามชว่งเวลา

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยรปู
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การตัง้คา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมัตใินแตล่ะชดุของรปูถา่ย สามารถแสดงตวัเลอืกเหลา่นีไ้ดเ้ชน่กนัโดยการกดปุ่ ม
DRIVE

 AE BKT

 ถา่ยครอ่ม ISO

 FILM SIMULATION BKT

 BKT สมดลุแสงสขีาว

 DYNAMIC RANGE BKT

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ไฮไลทจํ์านวนการถา่ยครอ่ม แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูสามภาพ: ภาพที่
หนึง่ใชค้า่ทีว่ัดแสงสําหรับการรับแสง ภาพทีส่องการรับแสงทีม่ากเกนิตามจํานวนทีเ่ลอืก และภาพทีส่ามการรับแสงนอ้ยเกนิ
ไปในจํานวนทีเ่ทา่กนั

กลอ้งอาจไมส่ามารถใชเ้พิม่การถา่ยครอ่มทีเ่ลอืกหากปรมิาณการรับแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไปเกนิขดีจํากดั
ของระบบการวัดแสง

ถา่ยครอ่ม
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กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกจํานวนการถา่ยครอ่ม แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูทีค่วามไวแสงปัจจบุนั
แลว้ประมวลผลเพือ่สรา้งสําเนาเพิม่เตมิสองชดุ โดยชดุหนึง่มคีวามไวแสงเพิม่ขึน้และอกีชดุดว้ยความไวแสงทีน่อ้ยลงจากคา่
ทีเ่ลอืก

แตล่ะครัง้ทีป่ลอ่ยชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยภาพหนึง่ภาพแลว้ประมวลผลเพือ่สรา้งสําเนาดว้ยการตัง้คา่การจําลองฟิลม์ทีเ่ลอืก
สําหรับ FILM SIMULATION BKT ในเมนูถา่ยรปู

ดเูพิม่เตมิ

FILM SIMULATION BKT (เมนูถา่ยรปู)

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกจํานวนการถา่ยครอ่ม แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะถา่ยรปูสามภาพ: ภาพหนึง่ที่
การตัง้คา่สมดลุสขีาวปัจจบุนั อกีภาพถา่ยแบบปรับละเอยีดโดยเพิม่ตามจํานวนทีเ่ลอืก และภาพสดุทา้ยถา่ยแบบปรับ
ละเอยีดโดยลดตามจํานวนทีเ่ลอืก

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

คา่ความไวแสงถกูจํากดัอยูร่ะหวา่ง 400 และ 3200

ถา่ยครอ่ม
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ถา่ยรปูเคลือ่นไหวเป็นชดุภาพนิง่ สามารถแสดงตวัเลอืกถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุไดโ้ดยการกดปุ่ ม DRIVE

 ภาพแรก

 ถา่ยเฟรมทีด่ทีีส่ดุ

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกอตัราเฟรม กลอ้งจะถา่ยรปูในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์

สามารถใช ้AF ตดิตาม ไดใ้นโหมดโฟกสั C เทา่นัน้

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)
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กลอ้งถา่ยภาพเป็นชดุ เริม่ตน้กอ่นและเสร็จสิน้หลังจากกดปุ่ มชตัเตอร ์กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ไฮไลท ์ต ัง้ถา่ยเฟรม
ทีด่ที ีส่ดุ ซึง่คณุสามารถเลอืกอตัราเฟรมและจํานวนภาพตอ่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุได ้

จํานวนภาพตอ่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ

จํานวนทางซา้ยจะถา่ย กอ่น และจํานวนทางขวาจะถา่ย หลงั กดปุ่ มชตัเตอร์

เฟรมถกูเก็บไวใ้นหน่วยความจําบฟัเฟอรช์ัว่คราว ขณะทีก่ดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
จํานวนภาพทีถ่กูบนัทกึจะเป็นดงันี:้

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

กดปุ่ มชตัเตอรล์งทัง้หมดจนสดุ

ภาพ “กอ่น”

ภาพ “หลัง”

หากกดปุ่ มชตัเตอรล์งทัง้หมดจนสดุกอ่นจะบนัทกึภาพตามจํานวนเฟรมทีเ่ลอืกสําหรับในสว่นของ “กอ่น” แลว้
เฟรมทีเ่หลอืจะถา่ยหลังจากกดปุ่ มชตัเตอรล์งทัง้หมดจนสดุ

หากกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นเวลานาน กลอ้งอาจบนัทกึภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุกอ่นกดปุ่ มชตัเตอรล์งทัง้หมดจน
สดุ

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ)
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ปิด

 โหมดมาโคร

 ซูเปอรม์าโคร

ในการโฟกสัระยะใกล ้ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืกขึน้ (มาโคร) เพือ่เลอืกจากตวัเลอืกโหมดมาโครทีแ่สดงดา้นลา่ง

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

สามารถเลอืกโหมดมาโครไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้ออโตโ้ฟกสั ในเมนูถา่ยรปู

ปิดโหมดมาโคร

โหมดมาโคร

โหมดซปุเปอรม์าโคร

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้
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โหมดซปุเปอรม์าโครมขีอ้จํากดัดงัตอ่ไปนี ้เลนสจ์ะตอ้งซมูออกไปทัง้หมดกระทัง่แถบซมูเปลีย่นเป็นสขีาว และไม่
สามารถใชแ้ฟลชได ้

แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกนัภาพเบลอทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกลอ้ง

อาจมเีงาทีเ่กดิจากเลนสป์รากฏในรปูภาพทีถ่า่ยดว้ยแฟลชทีร่ะยะใกลม้าก ซมูออกใหม้รีะยะหา่งเล็กนอ้ยหรอืมาก
ขึน้จากตวัแบบ

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

โหมดมาโคร (ถา่ยรปูระยะใกล)้
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กลอ้งมตีวัเลอืกตัง้เวลาถา่ยภาพตวัเองสบิวนิาท ีและตัง้เวลาถา่ยสองวนิาทใีนการป้องกนัภาพเบลอทีเ่กดิจากการสัน่
ของกลอ้ง ในการใชต้ัง้เวลาถา่ย ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืกซา้ย ( ) แลว้จากนัน้กดปุ่ มตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกที่
ตอ้งการ และกด MENU/OK เพือ่เลอืก

ทีค่า่เริม่ตน้ การเลอืกตัง้เวลาถา่ยถกูกําหนดไปยงัปุ่ มซา้ยของตวัเลอืก (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 3) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยงัการทํางานของปุ่ ม ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

สามารถเลอืกตัง้เวลาถา่ยไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้เวลาถา่ย ในเมนูถา่ยรปู

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวนิาทหีลังจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชเ้พือ่ลดการเบลอทีเ่กดิจากการ
เคลือ่นไหวของกลอ้งเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟของระบบตัง้เวลาถา่ยจะกะพรบิเมือ่ระบบตัง้เวลาถา่ยรปูนับถอย
หลงั

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวนิาทหีลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชสํ้าหรับการถา่ยภาพตวัเอง ไฟตัง้
เวลาทีด่า้นหนา้ของกลอ้งจะสวา่งเมือ่เริม่ตัง้เวลาและจะเริม่กะพรบิครูห่นึง่กอ่นถา่ยรปู

การใชต้ัง้เวลาถา่ย
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ปิด ปิดตัง้เวลาถา่ย

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้เวลาถา่ย (เมนูถา่ยรปู)

การใชต้ัง้เวลาถา่ย
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ใชแ้ฟลชสําหรับเพิม่แสงเมือ่ถา่ยรปูกลางคนืหรอืในรม่ทีม่แีสงนอ้ย

เลอืกปุ่ มยกแฟลชเพือ่ยกแฟลชขึน้1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวา ( )2. 

การใชง้านแฟลช
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AUTO ออโตแ้ฟลช

 ใชแ้ฟลช

 สโลวซ์งิค ์

 COMMANDER

 ไมใ่ชแ้ฟลช

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทโ์หมดแฟลชทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก

ยงิแฟลชเมือ่จําเป็น แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ่

ยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู ใชส้ําหรับตวัแบบทีม่ไีฟดา้นหลงัหรอืสําหรับการใชส้ธีรรมชาติ
เมือ่ถา่ยรปูในไฟสวา่ง

ถา่ยทัง้ตัวแบบหลกัและพืน้หลังทีอ่ยูใ่นบรเิวณแสงนอ้ย (โปรดทราบวา่ฉากทีม่คีวาม
สวา่งมากอาจไดรั้บแสงมากเกนิไป)

สามารถใชแ้ฟลชทีย่ดึบนฐานเสยีบแฟลชเพือ่ควบคมุอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชระยะ
ไกล

ไมย่งิแฟลชแมต้ัวแบบจะอยูใ่นทีแ่สงนอ้ย แนะนําใหม้ขีาตัง้กลอ้ง

แฟลชปิดการทํางานโดยอตัโนมัตเิมือ่ถกูลดลง

ทีค่า่เริม่ตน้ การเลอืกโหมดแฟลชถกูกําหนดไปยงัปุ่ มขวาของปุ่ มตวัเลอืก (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 4) สําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัการเลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยังการทํางานของปุ่ ม ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่"

สามารถเลอืกโหมดแฟลชไดโ้ดยใชต้ัวเลอืก แฟลช ตดิต ัง้ ในเมนูถา่ยรปู

3. 

หาก  ปรากฎขึน้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู

ยกเวน้ในโหมด Commander ซึง่อาจมกีารยงิแฟลชหลายครัง้ในภาพเดยีว โปรดอยา่เคลือ่นยา้ยกลอ้งจนกวา่จะ
ถา่ยรปูเสร็จ

ลบตาแดง

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

การลบตาแดงจะใชเ้พือ่ลด “ตาแดง” ทีเ่กดิจากการสะทอ้นของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

แฟลช ตดิตัง้ (เมนูถา่ยรปู)

การใชง้านแฟลช
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ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่เลอืกจดุโฟกสัเมือ่เลอืก โฟกสัพืน้ที ่ไวส้ําหรับ ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั ในเมถูา่ยรปู

กดปุ่ มตวัเลอืกลง (AF) เพือ่ดกูารแสดงพืน้ทีโ่ฟกสั

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

สามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ต ัง้ออโตโ้ฟกสั ในเมนูถา่ยรปู

1. 

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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เฟรมโฟกสั

จดุโฟกสั

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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ใชปุ้่ มตวัเลอืกจัดตําแหน่งเฟรมโฟกสั

ในการเลอืกตรงกลางเฟรม ใหก้ด DISP/BACK

2. 

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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หมนุแป้นหมนุเลอืกคําสัง่เพือ่เลอืกขนาดของเฟรมโฟกสั

หมนุแป้นหมนุไปทางซา้ยเพือ่ลดเฟรมสงูสดุถงึ 50% หมนุไปทางขวาเพือ่เพิม่เฟรมสงูสดุถงึ 150% หรอื
กดตรงกลางแป้นหมนุเพือ่คนืคา่เฟรมเป็นขนาดตน้ฉบบั

กด MENU/OK เพือ่เลอืกเฟรมทีเ่ลอืกไว ้3. 

ถา้เลอืก โฟกสัแบบพืน้ที ่สําหรับ ต ัง้ปุ่ มเลอืก ในเมนูการตัง้คา่ สามารถใชปุ้่ มตัวเลอืกจัดตําแหน่งพืน้ทีโ่ฟกสั
โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม AF กอ่นได ้

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

ตัง้ปุ่ มเลอืก (เมนูตัง้คา่)

การเลอืกเฟรมโฟกสั
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หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงเพือ่ปรับการรับแสงเมือ่ถา่ยภาพตวัแบบทีส่วา่งมาก มดืมาก หรอืความเปรยีบตา่งสงูมาก

การชดเชยการรับแสง
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เลอืกคา่บวก (+) เพือ่เพิม่การเปิดรับแสง

เลอืกคา่ลบ (−) เพือ่ลดการเปิดรับแสง

การชดเชยการรับแสง
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กลอ้งจะโฟกสัและตัง้คา่การเปิดรับแสงสําหรับภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และโฟกสั (AF) และรับแสง (AE) ยงัคง
ล็อคขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรใ์นตําแหน่งนีอ้ยู ่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 ไดโ้ดยใชต้ัวเลอืก ปุ่ ม AE/AF LOCK ในเมนูตัง้คา่:
เฉพาะ AE (การต ัง้คา่เร ิม่ตน้): ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคเฉพาะการรับแสงเทา่นัน้
เฉพาะ AF: ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคเฉพาะโฟกสัเทา่นัน้
AE/AF-LOCK: ปุ่ ม AEL/AFL ล็อคทัง้โฟกสัและการรับแสง

ถา้เลอืก กดสลบั AE/AF LOCK ไวสํ้าหรับ โหมด AE/AF-LOCK ในเมนูตัง้คา่ โฟกสัและ/หรอืการ
รับแสงจะถกูล็อคเมือ่กดปุ่ 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

โหมด AE/AF-LOCK (เมนูตัง้คา่)

ปุ่ ม AE/AF-LOCK (เมนูตัง้คา่)

ล็อคโฟกสั/การรับแสง
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S (AF เดีย่ว)

C (AF ตอ่เนือ่ง)

M (แมนวล)

ใชต้วัเลอืกโหมดโฟกสัเพือ่เลอืกวธิกีารโฟกสัของกลอ้ง

ล็อคโฟกสัเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เลอืกสําหรับตวัแบบทีอ่ยูน่ิง่

กลอ้งจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งตามระยะหา่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขณะทีก่ดปุ่ มกดชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ ใชสํ้าหรับตวัแบบทีเ่คลือ่นไหว

โฟกสัแบบแมนวล ใชเ้มือ่กลอ้งมปัีญหาในการใชอ้อโตโ้ฟกสัหรอืเพือ่ถา่ยภาพนอกโฟกสั
โดยตัง้ใจ

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

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

โหมดโฟกสั

- 124 -



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

หมนุตวัเลอืกโหมดโฟกสัเป็น M  จะปรากฏในหนา้จอ1. 

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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โฟกสัแบบแมนวลโดยใชว้งแหวนปรับควบคมุ หมนุวงแหวนไปทางซา้ยเพือ่ลดระยะโฟกสั หมนุไปทางขวาเพือ่เพิม่

ใชต้วัเลอืก วงแหวนควบคมุ ในเมนูตัง้คา่เพือ่กลบัทศิทางการหมนุของวงแหวนควบคมุ

2. 

ถา่ยรปู3. 

โฟกสัรวดเร็ว

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

The ตัวเลอืก ต ัง้ออโตโ้ฟกสั > ต ัง้ AF ทนัท ีในเมนูถา่ยรปูควบคมุวธิทีีก่ลอ้งโฟกสัเมือ่กดปุ่ ม
AE-L/AF-L เลอืก AF-S สําหรับ AF เฉพาะจดุ (โฟกสัถกูปรับแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม) และ AF-C สําหรับ
AF ตอ่เนือ่ง (โฟกสัถกูปรับอยา่งตอ่เนือ่งเมือ่กดปุ่ ม)

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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สามารถใชต้วัเลอืกตอ่ไปนีเ้ชค็โฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสัได ้

สญัลกัษณแ์มนวลโฟกสั
เสน้สขีาวแสดงระยะหา่งของตวัแบบในพืน้ทีโ่ฟกสั (เป็นเมตรหรอืฟตุตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้ําหรับ หนว่ยของระยะโฟกสั
ในเมนูตัง้คา่) แถบสน้ํีาเงนิแสดงความลกึของฟิลด ์หรอือกีนัยหนึง่ ระยะหา่งจากดา้นหนา้และดา้นหลังของจดุโฟกสัที่
ปรากฏในโฟกสั

ระยะโฟกสั (เสน้สขีาว)

ความลกึของฟิลด ์(แถบสน้ํีาเงนิ)

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

โฟกสัชดัสดุ
หากเลอืก ไฮไลทท์ีโ่ฟกสัชดัสดุ ไวสํ้าหรับ ระบบชว่ย MF ในเมนูถา่ยรปูไฮไลทโ์ครงรา่งคอนทราสตส์งูจะถกูไฮไลทใ์น
การแสดงแมนวลโฟกสั ในการโฟกสั หมนุวงแหวนควบคมุจนตวัแบบถกูไฮไลท์

ดเูพิม่เตมิ

วงแหวนควบคมุ (เมนูถา่ยรปู)

เชค็โฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

หน่วยของระยะโฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

ระบบชว่ย MF (เมนูถา่ยรปู)

โฟกสัแมนนวล (โหมดโฟกสั M)
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การบันทกึขอ้มลูดบิ ขอ้มลูทีไ่มไ่ดป้ระมวลผลจากเซนเซอรภ์าพของกลอ้ง ใหเ้ลอืกตวัเลอืก RAW สําหรับคณุภาพของ
ภาพในเมนูถา่ยรปูตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง สามารถสรา้งสําเนา JPEG ของภาพ RAW ไดโ้ดยใชต้วัเลอืก แปลง RAW ไฟล์
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. 

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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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
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การใชเ้มนูถา่ยรปู

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู

ฉากถา่ยภาพ

โหมด Adv.

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ตัง้ออโตโ้ฟกสั

ความไวแสง

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT

ตัง้เวลาถา่ย

ถา่ยตามชว่งเวลา

สมดลุยส์ขีาว

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

ซมูดจิติอลอจัฉรยิะ

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงู

เลอืกตัง้คา่เอง

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง

โฟกสัใบหนา้

วัดแสง

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.

ระบบชว่ย MF

ตัง้วงแหวนควบคมุ

แฟลช ตดิตัง้

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

ฉากถา่ยภาพ

โหมด Adv.

ฟิลเตอรข์ัน้สงู

ตัง้ออโตโ้ฟกสั

ความไวแสง

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จําลองฟิลม์

FILM SIMULATION BKT

ตัง้เวลาถา่ย

ถา่ยตามชว่งเวลา

สมดลุยส์ขีาว

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

ซมูดจิติอลอจัฉรยิะ

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงู

เลอืกตัง้คา่เอง

แก/้บันทกึตัง้คา่เอง

โฟกสัใบหนา้

วัดแสง

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.

ระบบชว่ย MF

ตัง้วงแหวนควบคมุ

แฟลช ตดิตัง้

ตัง้คา่ภาพยนตร์

การสือ่สารไรส้าย

การใชเ้มนูถา่ยรปู
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การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสําหรับตวัเลอืกในเมนูถา่ยรปูมดีงัตอ่ไปนี้

การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถเรยีกคนืไดโ้ดยใชต้วัเลอืก รเีซ็ต > ตวัเลอืก รเีซ็ตเมนถูา่ยภาพ ในเมนูตัง้คา่

ฉากถา่ยภาพ

 SP1 ภาพคน

 SP2 ภาพววิ

โหมด Adv. ฉายแสงหลายคร ัง้

ฟิลเตอรข์ ัน้สงู แบบกลอ้งทอย

การต ัง้คา่ออโตโ้ฟกสั

 โหมดมาโคร ปิด

 ปลด/โฟกสักอ่น

  เลอืก AF-S กอ่น ปลอ่ย

  เลอืก AF-C กอ่น ปลอ่ย

 ต ัง้ AF ทนัที AF-S

 ออโตโ้ฟกสั โฟกสัพืน้ที่

 PRE-AF ปิด

 แสงหา AF เปิด

ความไวแสง ออโต1้

ขนาดภาพ  4:3

คณุภาพของภาพ FINE

ชว่งไดนามกิ  100%

จาํลองฟิลม์  PROVIA/สปีกติ

FILM SIMULATION BKT

 ฟิลม์ 1  PROVIA/สปีกติ

 ฟิลม์ 2  Velvia/สดใส

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู
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 ฟิลม์ 3 ASTIA/ตํา่

ต ัง้เวลาถา่ย ปิด

สมดลุยส์ขีาว ออโต้

สี (0) ปกติ

ความคมชดั (0) STD

โทนสวา่ง (0) STD

โทนมดื (0) STD

ลดเสยีงรบกวน (0) STD

ซูมดจิติอลอจัฉรยิะ ปิด

ป้องกนัภาพเบลอข ัน้สงู ปิด

โฟกสัใบหนา้ ปิด

วดัแสง หลายจดุ

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. เปิด

ระบบชว่ย MF
ไฮไลทท์ีโ่ฟกสัชดัสดุ
ขาว(สงู)

ต ัง้วงแหวนควบคมุ คา่เร ิม่ตน้

แฟลช ตดิต ัง้

 โหมดแฟลช อตัโนมตั ิ

 ชดเชยแฟลช ±0

ต ัง้คา่ภาพยนตร์

 โหมดมฟูวี่  1920×1080 60 fps

 ความไวแสงถา่ยวดิโีอ ออโต้

 ถา่ยภาพนิง่จากภาพมฟูวี่ ใหค้วามสําคญัภาพมฟูวี่

 ปรบัระดบัไมค์ 3

 ไมค/์รโีมท ไมค์

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูถา่ยรปู
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เลอืกฉากทีกํ่าหนดไปยังตําแหน่ง SP1/SP2 บนแป้นหมนุเลอืกโหมด

ดเูพิม่เตมิ

ฉากถา่ยภาพ (โหมดถา่ยรปู)

ฉากถา่ยภาพ
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หมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปที ่Adv. สําหรับตวัเลอืกทีทํ่าใหถ้า่ยรปูโดยใชเ้ทคนคิทีซ่บัซอ้นไดง้า่ย

ดเูพิม่เตมิ

โหมดขัน้สงู (โหมดถา่ยรปู)

โหมด Adv.
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หมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปที ่Filter เพือ่ถา่ยภาพโดยใชเ้อฟเฟกตฟิ์ลเตอร์

ดเูพิม่เตมิ

ฟิลเตอรข์ัน้สงู (โหมดถา่ยรปู)

ฟิลเตอรข์ัน้สงู
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ปลด

โฟกสั

AF-S

AF-C

ปรับการตัง้คา่ออโตโ้ฟกสั

โฟกสัแบบพืน้ที่

โหมดมาโคร

ปลด/โฟกสักอ่น

ตัง้ AF ทนัที

ออโตโ้ฟกสั

PRE-AF

แสงหา 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

 ตดิตามสญัญาณ

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัในโหมดโฟกสั S และ C

เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะตรวจหาตวัแบบทีม่คีวามตา่งสงูใกลศ้นูยก์ลางของ
เฟรมและเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัดว้ยตนเอง

กําหนดตําแหน่งตวัแบบไวใ้นเป้าหมายโฟกสัและกดปุ่ ม AEL/AFL กลอ้งจะตดิตามตัว
แบบและปรับโฟกสัเมือ่ตัวแบบเคลือ่นทีใ่นเฟรม

หากเลอืก เปิด กลอ้งจะปรับโฟกสัตอ่เนือ่ง แมเ้มือ่ไมไ่ดก้ดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

โปรดทราบวา่วธินีีจ้ะเปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้

หากเลอืก เปิด แสงชว่ยหา AF จะสวา่งเพือ่ชว่ยหาออโตโ้ฟกสั

แสงชว่ยหา AF ปิดโดยอตัโนมัตใินโหมด Silent

กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัโดยใชแ้สงชว่ยหา AF ไดใ้นบางกรณี หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัในโหมดมาโคร ให ้
ลองเพิม่ระยะทางเขา้หาตวัแบบ

หลกีเลีย่งการสอ่งแสงชว่ยหา AF ไปยงัตาของตวัแบบโดยตรง

ตัง้ออโตโ้ฟกสั
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ออโต1้/ออโต2้/ออโต3้

12800 – 100

ปรับความไวแสง ยิง่ความไวแสงสงู แสงทีต่อ้งการในการถา่ยภาพก็ยิง่นอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมรีอยจดุ
ปรากฏในคา่ทีส่งูขึน้ เลอืกคา่ตามสภาวะการถา่ยภาพ

กลอ้งจะปรับความไวแสงโดยอตัโนมตัติามความสวา่งของตวัแบบ

สามารถตัง้คา่ความไวแสงไดต้ามคา่ทีกํ่าหนด ซึง่จะปรากฏในจอแสดงผล

สามารถใชต้วัเลอืกตอ่ไปนีใ้นโหมด ออโต1้/ออโต2้/ออโต3้

ตวัเลอืก คา่เร ิม่ตน้

ความไวเร ิม่ตน้ 100

ISO สงูสดุ
ออโต1้: 800
ออโต2้: 1600
ออโต3้: 3200

SHUTTER SPEED ตํา่สดุ 1/30

กลอ้งจะเลอืกความไวแสงอตัโนมัตริะหวา่งคา่เริม่ตน้และคา่สงูสดุ ความไวแสงจะเพิม่ขึน้สงูกวา่คา่เริม่ตน้ หากความเร็ว
ชตัเตอรข์องการรับแสงออปตคิอลตํา่กวา่คา่ทีเ่ลอืกสําหรับ SHUTTER SPEED ตํา่สดุ เทา่นัน้

หากคา่ทีเ่ลอืกสําหรับ ความไวเร ิม่ตน้ สงูกวา่ทีเ่ลอืกสําหรับ ISO สงูสดุ, ความไวเร ิม่ตน้ จะตัง้เป็นคา่ทีเ่ลอืก
สําหรับ ISO สงูสดุ

กลอ้งอาจเลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่กวา่ SHUTTER SPEED ตํา่สดุ หากคา่ทีเ่ลอืกสําหรับ ISO สงูสดุ ของ
ภาพยังคงเป็นการรับแสงนอ้ยเกนิไป

ความไวแสง

- 142 -



เลอืกขนาดและอตัราสว่นภาพทีใ่ชบ้นัทกึภาพนิง่

ตวัเลอืก พมิพไ์ดข้นาดสงูสดุ

 4:3

34×25 ซม. (13.5×10 นิว้)
 3:2

 16:9

 1:1

 4:3

24×18 ซม. (9.5×7 นิว้)
 3:2

 16:9

 1:1

 4:3

17×13  ซม. (7×5  นิว้)
 3:2

 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%

ชว่งไดนามกิ
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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

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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ปิด

ใชก้ารตัง้เวลาสําหรับการถา่ยภาพตวัเองหรอืป้องกนัการเบลอทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวนิาทหีลังจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชเ้พือ่ลดการเบลอทีเ่กดิจากการ
เคลือ่นไหวของกลอ้งเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ไฟของตัง้เวลาถา่ยจะกะพรบิเมือ่ระบบตัง้เวลาถา่ยนับถอยหลัง

ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวนิาทหีลังจากกดปุ่ มชตัเตอร ์ใชสํ้าหรับการถา่ยภาพตวัเอง ไฟตัง้
เวลาทีด่า้นหนา้ของกลอ้งจะสวา่งเมือ่เริม่ตัง้เวลาและจะเริม่กะพรบิครูห่นึง่กอ่นถา่ยรปู

ปิดระบบตัง้เวลาถา่ย

ตัง้เวลาถา่ย
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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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ออโต้

ปรับสเีพือ่ใหเ้ขา้กบัแหลง่กําเนดิแสง

เลอืก สมดลุยส์ขีาว ในเมนูการถา่ยรปู1. 

กดตัวเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการ

มกีารปรับสมดลุสขีาวโดยอตัโนมัติ

คา่วดัแสงสําหรับสมดลุสขีาว

เลอืกอณุหภมูสิี

สําหรับตวัแบบทีอ่ยูก่ลางแดดจา้

สําหรับตวัแบบทีอ่ยูใ่นรม่

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวธรรมชาต”ิ

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวอมเหลอืง”

ใชง้านภายใตห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบ “ขาวนวล”

ใชง้านภายใตห้ลอดไสร้อ้น

ลดแสงสน้ํีาเงนิทีม่กัเกีย่วขอ้งกบัแสงไฟใตน้ํ้า

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 เพือ่ตัง้คา่สมดลุสขีาวไปยังคา่ทีว่ัดได ้
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

- 153 -



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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หากเลอืก 2.0× ซมูดจิติอลอจัฉรยิะจะขยายขนาดของภาพเป็น 2 เทา่ขณะทีป่ระมวลผลภาพใหม้ผีลลัพธท์ีค่มชดัและ
ความละเอยีดสงู

ซมูดจิติอลอจัฉรยิะอาจสิน้สดุลงเมือ่เลอืกโหมดอืน่

ในบางครัง้การซมูแบบดจิติอลอจัฉรยิะอาจใหค้ณุภาพของภาพทีตํ่า่กวา่การซมูแบบออปตคิัล

จะไมม่กีารซมูแบบดจิติอลอจัฉรยิะในโหมดตอ่เนือ่งหรอืระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

ซมูดจิติอลอจัฉรยิะ
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เลอืก เปิด เพือ่ใชง้านป้องกนัภาพเบลอขัน้สงูในโหมด  เมือ่  แสดงขึน้ กลอ้งจะถา่ยรปูการรับแสงเป็นชดุและรวม
เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นภาพเดยีว โดยลด "สญัญาณรบกวน" (รอยจดุ) และการสัน่ไหว

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงูจะใหผ้ลเมือ่แฟลชปิดหรอือยูใ่นโหมดออโต ้

ป้องกนัภาพเบลอขัน้สงู
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เรยีกใชก้ารตัง้คา่ทีบ่นัทกึดว้ย แก/้บนัทกึต ัง้คา่เอง

ดเูพิม่เตมิ

แก/้บนัทกึตัง้คา่เอง (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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โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะชว่ยใหก้ลอ้งโฟกสัใบหนา้คนอยา่งอตัโนมตั ิและตัง้คา่โฟกสัและการรับแสงสําหรับใบหนา้ทกุทีใ่น
เฟรมสําหรับถา่ยรปูทีป่รับตวัแบบภาพคน เลอืกสําหรับการถา่ยภาพคนเป็นกลุม่ (ในแนวนอนหรอืแนวตัง้) เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
กลอ้งโฟกสัพืน้หลงั

ระบบสามารถตรวจหาใบหนา้ไดด้ว้ยกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน ถา้ตรวจหาใบหนา้ไดแ้ลว้ ระบบจะระบใุบหนา้ดว้ยกรอบสี
เขยีว ถา้มมีากกวา่หนึง่ใบหนา้ในเฟรม กลอ้งจะเลอืกใบหนา้ทีอ่ยูใ่กลศ้นูยก์ลางทีส่ดุ ใบหนา้อืน่ๆ จะถกูระบดุว้ยกรอบสขีาว

ในบางโหมด กลอ้งอาจตัง้คา่รรัูบแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนทีจ่ะเป็นบคุคล

ถา้ตัวแบบเคลือ่นไหวในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์ใบหนา้อาจไมอ่ยูใ่นตําแหน่งทีม่กีารระบดุว้ยกรอบสเีขยีวเมือ่ถา่ยรปู

โฟกสัใบหนา้
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 หลายจดุ

 เฉพาะจดุ

 เฉลีย่

เลอืกวธิกีารทีก่ลอ้งวัดความสวา่งของตวัแบบ

ใชโ้หมดจดจําฉากอตัโนมัตเิพือ่ปรับการรับแสงสําหรับสภาพแวดลอ้มการถา่ยรปูจํานวนมาก

กลอ้งวัดแสงทีม่สีภาพแวดลอ้มแสงในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืกไวห้รอืตรงกลางของเฟรม แนะนําใหใ้ช ้
เมือ่พืน้หลังสวา่งมากหรอืมดืมากกวา่ตวัแบบหลกั

หากเลอืก เปิด รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. และเลอืก โฟกสัพืน้ที ่สําหรับ ต ัง้
ออโตโ้ฟกสั > ออโตโ้ฟกสั กลอ้งจะวดัสภาพแวดลอ้มแสงในพืน้ทีโ่ฟกสัทีเ่ลอืกไว ้
หากเลอืก ปิด รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท. กลอ้งจะวดัสภาพแวดลอ้มแสงตรง
กลางของพืน้ทีโ่ฟกสั

ตัง้คา่การรับแสงใหเ้ป็นการเฉลีย่สําหรับทั่วทัง้เฟรม โดยมกีารรับแสงทีส่มํา่เสมอตลอดการถา่ย
ภาพหลายภาพ และมปีระสทิธภิาพสําหรับการถา่ยภาพววิและภาพคนทีต่วัแบบสวมชดุสดํีาหรอืสี
ขาว

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

ดเูพิม่เตมิ

วัดแสง (เมนูถา่ยรปู)

ตัง้ออโตโ้ฟกสั (เมนูถา่ยรปู)

รวม AE แบบจดุ & โฟกสัพ.ท.
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มาตรฐาน

ไฮไลทท์ีโ่ฟกสัชดัสดุ

เลอืกวธิแีสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

แสดงโฟกสัปกต ิ(ไมส่ามารถใชโ้ฟกสัชดัสดุ)

กลอ้งจะเพิม่โครงรา่งคอนทราสตส์งู เลอืกสแีละระดบัชดัสดุ

ระบบชว่ย MF

- 167 -



ใชว้งแหวนควบคมุสําหรับการเขา้ถงึฟังกช์ัน่ของกลอ้งอยา่งรวดเร็วในระหวา่งถา่ยภาพ

 P S A M

คา่เร ิม่ตน้ สลบัโปรแกรม การเลอืกความเร็วชตัเตอร์ การเลอืกรรัูบแสง การเลอืกความเร็วชตัเตอร/์รรัูบแสง 

ความไวแสง

สมดลุยส์ขีาว

จาํลองฟิลม์

บนัทกึตอ่เนือ่ง

1 กดปุ่ มตวัเลอืกวงแหวนควบคมุเพือ่สลบัระหวา่งการเลอืกความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง
2  (ฉายแสงหลายครัง้) เทา่นัน้
3 โหมดทัง้หมดยกเวน้  (พลไุฟ)

ยกเวน้โหมด  โหมดขัน้สงูนอกเหนอืจาก  และโหมด  (SP1/SP2) วงแหวนควบคมุจะใชสํ้าหรับ
โฟกสัแมนวลในโหมดโฟกสัแมนวล โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ ต ัง้วงแหวนควบคมุ

ตัง้วงแหวนควบคมุ
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ออโต้

 ใชแ้ฟลช

 สโลวซ์งิค ์

 COMMANDER

 ไมใ่ชแ้ฟลช

 

เลอืกโหมดแฟลชและระดบัแฟลช

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

เลอืกโหมดแฟลช

ยงิแฟลชเมือ่จําเป็น แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ่

ยงิแฟลชเมือ่ถา่ยรปู ใชสํ้าหรับตวัแบบทีม่ไีฟดา้นหลังหรอืสําหรับการใชส้ธีรรมชาตเิมือ่ถา่ย
รปูในไฟสวา่ง

ถา่ยทัง้ตวัแบบหลักและพืน้หลงัทีอ่ยูใ่นบรเิวณแสงนอ้ย (โปรดทราบวา่ฉากทีม่คีวามสวา่ง
มากอาจไดรั้บแสงมากเกนิไป)

สามารถใชแ้ฟลชทีย่ดึบนฐานเสยีบแฟลชเพือ่ควบคมุอปุกรณ์เสรมิชดุแฟลชระยะไกล

ไมย่งิแฟลชแมต้ัวแบบจะอยูใ่นทีแ่สงนอ้ย แนะนําใหม้ขีาตัง้กลอ้ง

แฟลชยังปิดการทํางานเมือ่ถกูลดลงดว้ย

ปรับความสวา่งแฟลช

โปรดทราบวา่อาจไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยรปูและระยะหา่งของตวัแบบ

แฟลช ตดิตัง้
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ใหค้วามสําคญัภาพมฟูวี่

ใหค้วามสาํคญัภาพนิง่

ปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์

โหมดมฟูวี่

ความไวแสงถา่ยวดิโีอ

ถา่ยภาพนิง่จากภาพมฟูวี่

ปรับระดับไมค์

ไมค/์รโีมท

เลอืกขนาดเฟรมและอตัราการบนัทกึภาพสําหรับภาพยนตร์

เลอืกความไวแสงสําหรับการบันทกึภาพยนตร์

ความไวแสงถา่ยวดิโีอ ไมส่ง่ผลตอ่ตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้ําหรับการบนัทกึภาพ

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งบันทกึรปูถา่ยทีถ่า่ยระหวา่งบนัทกึภาพยนตร์

กลอ้งถา่ยภาพโดยไมร่บกวนการถา่ยภาพยนตร ์ขนาดของภาพจะกําหนดโดยตวั
เลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ โหมดมฟูวี่

กลอ้งจะรบกวนการบนัทกึภาพยนตรเ์พือ่ถา่ยภาพนิง่และดําเนนิการถา่ยภาพยนตรต์อ่
โดยอตัโนมัตเิมือ่การบนัทกึเสร็จสมบรูณ์ ขนาดของภาพจะกําหนดโดยตวัเลอืกที่
เลอืกสําหรับ ขนาดภาพ

ปรับระดบัไมโครโฟนสําหรับบนัทกึ

ตัง้คา่ภาพยนตร์
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ระบวุา่อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไปยังชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมตกดชตัเตอรค์อืไมโครโฟนหรอืรโีมตกดชตัเตอร์

ตัง้คา่ภาพยนตร์
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เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนหรอืแท็บแล็ตดว้ยเครอืขา่ยไรส้าย

โปรดดู

สง่ไรส้าย (การเชือ่มตอ่)

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การสือ่สารไรส้าย
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การใชเ้มนูเลน่

การสือ่สารไรส้าย

จัดเก็บ PC ออโต ้

คน้หาภาพถา่ย

ลบ

เลอืกภาพ

สไลดโ์ชว์

แปลง RAW ไฟล์

ลบตาแดง

ป้องกนัการลบ

ตดัรปูบางสว่น

ปรับขนาด

หมนุภาพ

คดัลอก

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

สัง่พมิพ ์(DPOF)

พมิพค์.พมิพ ์instax

อตัราสว่นภาพ

เมนูเลน่
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กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สูโ่หมดเลน่1. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงเมนูเลน่2. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทร์ายการเมนูทีต่อ้งการ3. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่แสดงตัวเลอืกสําหรับรายการทีไ่ฮไลท์4. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการ5. 

กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลท์6. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนู7. 

การใชเ้มนูเลน่
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ดเูพิม่เตมิ

การสือ่สารไรส้าย

จัดเก็บ PC ออโต ้

คน้หาภาพถา่ย

ลบ

เลอืกภาพ

สไลดโ์ชว์

แปลง RAW ไฟล์

ลบตาแดง

ป้องกนัการลบ

ตดัรปูบางสว่น

ปรับขนาด

หมนุภาพ

คดัลอก

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ

สัง่พมิพ ์(DPOF)

พมิพค์.พมิพ ์instax

อตัราสว่นภาพ

การใชเ้มนูเลน่
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เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนหรอืแท็บแล็ตดว้ยเครอืขา่ยไรส้าย

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การสือ่สารไรส้าย
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อพัโหลดรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

จัดเก็บ PC ออโต ้
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ตามวนัที่

จากใบหนา้

ตาม โปรดปราน

ตามฉาก

ตามชนดิขอ้มลู

ทําการอพัโหลดภาพ

คน้หาภาพถา่ยโดยใชเ้กณฑต์า่งๆ

เลอืกโหมด คน้หาภาพถา่ย ในเมนูเลน่ เลอืกเกณฑค์น้หาหนึง่ขอ้จากรายการตอ่ไปนี ้แลว้กด MENU/OK:

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดทีถ่า่ยในวนัทีท่ีเ่ลอืก

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดตามขอ้มลูใบหนา้ทีร่ะบุ

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดตามคะแนนทีร่ะบุ

คน้หาภาพถา่ยทัง้หมดทีต่รงตามฉากทีเ่ลอืก

คน้หาภาพนิง่ทัง้หมด ภาพยนตรท์ัง้หมด หรอืภาพ RAW ทัง้หมด

คน้หาภาพทัง้หมดทีเ่ลอืกสําหรับอพัโหลดไปยงัปลายทางทีกํ่าหนด

1. 

เลอืกเงือ่นไขการคน้หา แสดงเฉพาะภาพทีต่รงตามเงือ่นไขการคน้หาเทา่นัน้ หากตอ้งการลบหรอืป้องกนัภาพที่
เลอืกหรอืดภูาพทีเ่ลอืกในสไลดโ์ชว ์ใหก้ด MENU/OK แลว้เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี้

ลบภาพ

ป้องกนัการลบ

สไลดโ์ชว์

2. 

คน้หาภาพถา่ย

- 178 -



ทลีะภาพ

ภาพทีเ่ลอืก

ทกุภาพ

ลบรปูภาพทลีะภาพ

เลอืกโหมด ทลีะภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูเลน่1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่นผา่นรปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่ลบ (ขอ้ความยนืยนัจะไมป่รากฏ) ทําซ้ํา
เพือ่ลบภาพเพิม่เตมิ

2. 

ลบรปูภาพทีเ่ลอืกหลายภาพ

เลอืกโหมด ภาพทีเ่ลอืก สําหรับ ลบภาพ ในเมนูเลน่1. 

เลอืกภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก (ภาพในสมดุภาพหรอืลําดบัการพมิพจ์ะแสดงดว้ย
)

2. 

เมือ่การทํางานเสร็จสมบรูณ ์ใหก้ด DISP/BACK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

เลอืก ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบภาพทีเ่ลอืก4. 

ลบภาพ
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ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด

เลอืกโหมด ทกุภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูเลน่1. 

ขอ้ความยนืยนัจะปรากฏ ใหเ้ลอืก ตกลง แลว้กด MENU/OK เพือ่ลบรปูภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัทัง้หมด การกด
DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพทีล่บไปกอ่นหนา้ทีจ่ะกดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

2. 

หากใสก่ารด์หน่วยความจํา จะสง่ผลเฉพาะภาพในการด์หน่วยความจําเทา่นัน้ สว่นภาพในหน่วยความจําภายในจะ
ถกูลบออกเฉพาะเมือ่ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเทา่นัน้

ถา้ขอ้ความปรากฏเพือ่แจง้วา่ภาพทีเ่ลอืกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหก้ด MENU/OK เพือ่ลบภาพ

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

เลอืกโหมด YouTube เพือ่เลอืกภาพยนตรสํ์าหรับอพัโหลดไปยงั YouTube Facebook เพือ่เลอืกรปูภาพและ
ภาพยนตรสํ์าหรับอพัโหลดไปยงั Facebook หรอื MyFinePix.com เพือ่เลอืกรปูภาพสําหรับอพัโหลดไปยัง
MyFinePix.com

1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงรปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก กด
DISP/BACK เพือ่ออกเมือ่เลอืกรปูภาพทีต่อ้งการทัง้หมดแลว้

2. 

สามารถเลอืกไดเ้พยีงภาพยนตรเ์ทา่นัน้สําหรับการอพัโหลดไปยงั YouTube

สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพถา่ยในการอพัโหลดไปยงั MyFinePix.com

ระหวา่งการเลน่ ภาพทีเ่ลอืกจะแสดงพรอ้มกบัไอคอน YouTube, Facebook หรอื MyFinepix.com

เลอืก ต ัง้คา่ใหม ่เพือ่ยกเลกิการเลอืกรปูภาพทัง้หมด หากจํานวนภาพทีเ่ลอืกมจํีานวนมาก อาจใชเ้วลาในการ
ดําเนนิการใหเ้สร็จสิน้ กด DISP/BACK เพือ่ออกกอ่นการดําเนนิการจะเสร็จสิน้

การอพัโหลดภาพ (Windows เทา่นัน้)

เลอืกภาพทีส่ามารถอพัโหลดไดโ้ดยใชต้วัเลอืก อพัโหลด YouTube/Facebook/MyFinePix.com ใน
MyFinePix Studio

เลอืกดว้ยกลอ้ง

อพัโหลดจากคอมพวิเตอร์

ดเูพิม่เตมิ

MyFinePix Studio (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

เลอืกภาพ
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ปกต/ิเฟด

ปกต ิ /เฟด 

ภาพชุด

ดภูาพในสไลดโ์ชวอ์ตัโนมัต ิเลอืกประเภทของการแสดงผลแลว้กด MENU/OK เพือ่เริม่ตน้ กด DISP/BACK เมือ่ใด
ก็ไดใ้นระหวา่งแสดงผลเพือ่ดวูธิใีชบ้นหนา้จอ สามารถจบการแสดงผลดว้ยการกด MENU/OK

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ยอ้นกลบัหรอืขา้มไปเฟรมถัดไปอกีเฟรม เลอืก
โหมด เฟด สําหรับการเปลีย่นแบบคอ่ยๆ ปรากฏระหวา่งเฟรม

เหมอืนกบัขา้งตน้ ยกเวน้กลอ้งซมูบนใบหนา้โดยอตัโนมตัิ

แสดงหลายภาพในคราวเดยีว

กลอ้งจะไมปิ่ดอตัโนมัตใินระหวา่งแสดงสไลดโ์ชว์

สไลดโ์ชว์
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สรา้งสําเนา JPEG ของภาพ RAW ขอ้มลูภาพตน้ฉบบัจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ โดยใหภ้าพ RAW เดีย่วประมวลผลในวธิทีี่
ตา่งกนัหลากหลายวธิี

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืก แปลง RAW ไฟล ์ในเมนูเลน่ แลว้กด MENU/OK เพือ่แสดงตวัเลอืกการแปลง RAW ไฟล์

ตวัเลอืกเหลา่นีย้งัสามารถแสดงขึน้โดยกดปุ่ ม Q ระหวา่งการเลน่

2. 

แปลง RAW ไฟล์

- 183 -



เง ือ่นไขแปลงภาพ RAW

ประมวลผล PUSH/PULL

ชว่งไดนามกิ

จาํลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

ปรบัเลือ่น WB

สี

ความคมชดั

โทนสวา่ง

โทนมดื

ลดเสยีงรบกวน

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทก์ารตัง้คา่แลว้กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่เลอืก กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลท์
ตวัเลอืกทีต่อ้งการ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกแลว้กลับไปยังรายการตัง้คา่ ทําซ้ําในขัน้ตอนนีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่
เพิม่เตมิ

สรา้งสําเนา JPEG โดยใชก้ารตัง้คา่ในเอฟเฟกตท์ีใ่ชใ้นเวลาทีถ่า่ยภาพ

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

ปรับรายละเอยีดทีเ่นน้สําหรับคอนทราสตธ์รรมชาติ

จําลองเอฟเฟกตข์องฟิลม์ชนดิตา่งๆ

ปรับสมดลุสขีาว

ปรับสมดลุสขีาวอยา่งละเอยีด

ปรับความหนาแน่นของสี

เพิม่หรอืลดความคมชดัของโครงรา่ง

ปรับโทนสวา่ง

ปรับโทนมดื

สรา้งสําเนาเพือ่ลดรอยจดุ

3. 

กดปุ่ ม Q เพือ่ดตูวัอยา่งสําเนา JPEG แลว้กด MENU/OK เพือ่บันทกึ4. 

แปลง RAW ไฟล์
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ลบตาแดงออกจากภาพคน กลอ้งจะวเิคราะหร์ปูภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดยสรา้งสําเนาภาพทีล่ดตาแดง

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืกโหมด ลบตาแดง ในเมนูเลน่2. 

กด MENU/OK3. 

ไมส่ามารถลบตาแดงไดห้ากกลอ้งไมส่ามารถตรวจพบใบหนา้หรอืมใีบหนา้อยูใ่นโปรไฟล ์ผลลพัธอ์าจแตกตา่งกนั
ขึน้อยูก่บัฉาก ไมส่ามารถลบตาแดงจากภาพทีเ่คยผา่นการดําเนนิการโดยใชก้ารลบตาแดงหรอืภาพทีส่รา้งจาก
อปุกรณ์อืน่

ระยะเวลาทีจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นการดําเนนิการของภาพจะแตกตา่งกนัไปตามจํานวนของใบหนา้ทีต่รวจพบ

สําเนาทีส่รา้งดว้ย ลบตาแดง จะแสดงดว้ยไอคอน  ระหวา่งการเลน่

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงในภาพ RAW ได ้

ลบตาแดง
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เฉพาะภาพ

ป้องกนัหมด

ต ัง้คา่ใหม่

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ เลอืกตวัเลอืกหนึง่จากตวัเลอืกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK

ป้องกนัภาพทีเ่ลอืก กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ดรูปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืกหรอื
ยกเลกิการเลอืก กด DISP/BACK เมือ่การทํางานเสร็จสมบรูณ์

ป้องกนัภาพทัง้หมด

ลบการป้องกนัจากภาพทัง้หมด

ภาพทีม่กีารป้องกนัจะถกูลบเมือ่ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจํา

ป้องกนัการลบ
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สรา้งสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเล็กลง

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืกโหมด ตดัรปูบางสว่น ในเมนูเลน่2. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกและวงแหวนควบคมุเพือ่เลอืกตดัรปูบางสว่น3. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน4. 

กด MENU/OK อกีครัง้เพือ่บนัทกึสําเนาทีต่ดัรปูบางสว่นแลว้ไปยังไฟลแ์ยกตา่งหาก5. 

การตดัรปูบางสว่นขนาดใหญจ่ะสรา้งสําเนาภาพขนาดใหญ ่สําเนาทัง้หมดจะมอีตัราสว่นภาพ 4 : 3. หากขนาด
ของสําเนาสดุทา้ยจะเป็น  ตกลง จะปรากฏเป็นสเีหลอืง

โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ

หากภาพถา่ยถกูถา่ยดว้ยโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ  จะปรากฏในจอภาพ กดปุ่ มตวัเลอืกเพือ่ซมูเขา้ในใบหนา้ทีเ่ลอืก

ตดัรปูบางสว่น
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สรา้งสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมปีรับขนาด

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืกโหมด ปรบัขนาด ในเมนูเลน่2. 

เลอืกขนาดแลว้กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยัน3. 

กด MENU/OK อกีครัง้เพือ่บนัทกึสําเนาทีป่รับขนาดแลว้ไปยังไฟลแ์ยกตา่งหาก4. 

ขนาดทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของภาพตน้ฉบบั

ปรับขนาด
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หมนุภาพ

แสดงภาพทีต่อ้งการ1. 

เลอืกโหมด หมนุภาพ ในเมนูเลน่2. 

กดปุ่ มตวัเลอืกลงเพือ่หมนุภาพ 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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ทลีะภาพ

ทกุภาพ

คดัลอกภาพจากหน่วยความจําภายในไปยังการด์หน่วยความจํา

เลอืกโหมด คดัลอกภาพ ในเมนูเลน่1. 

เลอืกตัวเลอืกหนึง่จากตวัเลอืกตอ่ไปนีแ้ละกดปุ่ มตวัเลอืกขวา:

 เมมโมรี ่  การด์
คดัลอกภาพจากหน่วยความจําภายในไปยังการด์หน่วยความจํา

 การด์   เมมโมรี่
สรา้งสําเนารปูภาพจากการด์หน่วยความจําไปยังหน่วยความจําภายใน

2. 

เลอืกตัวเลอืกหนึง่จากตวัเลอืกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK:

สรา้งสําเนาภาพทีเ่ลอืก กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ดรูปูภาพแลว้กด MENU/OK เพือ่คดั
ลอกภาพปัจจบุนั

คดัลอกทกุภาพ

3. 

การสรา้งสําเนาจะหยดุลงเมือ่ปลายทางเต็ม

ขอ้มลูการพมิพ ์DPOF จะไมถ่กูคดัลอก

คดัลอกภาพ

- 190 -



เลอืกจากภาพท ัง้หมด

เลอืกโดยคน้หาจากภาพ

สรา้งสมดุภาพจากภาพทีค่ณุชอบ

การสรา้งสมดุภาพ

การดสูมดุภาพ

การแกไ้ขและลบสมดุภาพ

เลอืกโหมด สมดุใหม ่สําหรับ ชว่ยคน้หาสมดุภาพ ในเมนูเลน่ แลว้เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

เลอืกจากภาพทีใ่ชไ้ดท้ัง้หมด

เลอืกจากภาพทีต่รงตามเงือ่นไขการคน้หาทีเ่ลอืก

ไมส่ามารถเลอืกภาพถา่ย  หรอืภาพยนตรท์ีเ่ล็กกวา่สําหรับสมดุภาพได ้

1. 

เลือ่นผา่นรปูภาพและกดปุ่ มตวัเลอืกขึน้เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก หากตอ้งการแสดงรปูภาพปัจจบุนับนหนา้ปก
ใหก้ดปุ่ มตวัเลอืกลง กด MENU/OK เพือ่ออกเมือ่สมดุภาพดําเนนิการเสร็จสิน้

2. 

ภาพแรกทีเ่ลอืกจะกลายเป็นรปูภาพหนา้ปก กดปุ่ มตัวเลอืกลงเพือ่เลอืกรปูภาพอืน่สําหรับหนา้ปก

เลอืก สรา้งสมดุภาพเสร็จ แลว้กด MENU/OK (การเลอืกภาพถา่ยทัง้หมด หรอืภาพถา่ยทัง้หมดทีต่รงกบั
เงือ่นไขการคน้หาสําหรับสมดุภาพ ใหเ้ลอืก เลอืกทกุภาพ) ระบบจะเพิม่สมดุเลม่ใหมไ่ปยงัรายการในเมนูชว่ยเหลอื
ของสมดุภาพ

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 มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่น
ผา่นภาพตา่งๆ

แสดงสมดุภาพแลว้กด MENU/OK ตวัเลอืกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการและทําตามคําแนะนําบนหนา้
จอ

แกไ้ขสมดุดงัทีอ่ธบิายใน “การสรา้งสมดุภาพ”

ลบสมดุ

ชว่ยคน้หาสมดุภาพ
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แสดงวนัที่

ไมม่วีนัที่

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

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) เป็นมาตรฐานทีช่ว่ยใหพ้มิพร์ปูภาพจาก “คําสัง่การพมิพ”์ ทีจั่ดเก็บไวใ้น
การด์หน่วยความจํา ขอ้มลูในคําสัง่จะประกอบดว้ยภาพทีจ่ะพมิพแ์ละจํานวนสําเนาของแตล่ะภาพ

แสดงวนัที/่ไมม่วีนัที่

ตัง้คา่ใหม่

การแกไ้ขคําสัง่พมิพ ์DPOF ใหเ้ลอืก ส ัง่พมิพ ์(DPOF) ในเมนูเลน่แลว้กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืก แสดงวนัที่
หรอื ไมม่วีนัที่

พมิพว์นัทีบ่นัทกึบนภาพ

พมิพภ์าพโดยไมม่วีนัที่

สัง่พมิพ ์(DPOF)
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กด MENU/OK แลว้ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่ง

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการรวมหรอืลบออกจากคําสัง่การพมิพ์1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกจํานวนสําเนา (สงูสดุถงึ 99 สําเนา) หากตอ้งการลบภาพออกจากคําสัง่ ใหก้ดปุ่ ม
ตวัเลอืกลงจนกวา่จํานวนสําเนาจะเป็น 0

2. 

ทําซ้ําขัน้ตอนที ่1–2 เพือ่ใหคํ้าสัง่การพมิพเ์สร็จสมบรูณ ์กด MENU/OK เพือ่บนัทกึคําสัง่การพมิพเ์มือ่การตัง้คา่
เสร็จสมบรูณ์ หรอื DISP/BACK เพือ่ออกโดยไมเ่ปลีย่นแปลงคําสัง่การพมิพ์

3. 

จํานวนการพมิพท์ัง้หมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพือ่ออก

รปูภาพในคําสัง่การพมิพปั์จจบุนัจะแสดงโดยไอคอน  ระหวา่งการเลน่

4. 

สัง่พมิพ ์(DPOF)
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การยกเลกิคําสัง่พมิพปั์จจบุนั ใหเ้ลอืก ต ัง้คา่ใหม ่สําหรับ ส ัง่พมิพ ์(DPOF) การยนืยันทีแ่สดงดา้นลา่งจะปรากฏขึน้ ให ้
กด MENU/OK เพือ่ลบรปูภาพทัง้หมดออกจากคําสัง่

คําสัง่การพมิพส์ามารถมภีาพไดส้งูสดุ 999 ภาพ

ถา้ใสก่ารด์หน่วยความจําทีม่คํีาสัง่การพมิพท์ีส่รา้งดว้ยกลอ้งตัวอืน่ ขอ้ความจะปรากฏขึน้ทีด่า้นลา่ง การกด
MENU/OK จะยกเลกิคําสัง่การพมิพ ์จะตอ้งสรา้งคําสัง่การพมิพใ์หมต่ามทีอ่ธบิายขา้งตน้

สัง่พมิพ ์(DPOF)
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พมิพร์ปูภาพจากเครือ่งพมิพ ์FUJIFILM instax SHARE ทีเ่ป็นอปุกรณ์เสรมิ โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืเครือ่งพมิพ์

ดเูพิม่เตมิ

คูม่อืเครือ่งพมิพ ์(PDF: )

พมิพค์.พมิพ ์instax
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16 : 9

4 : 3

เลอืกวธิทีีอ่ปุกรณ์ความละเอยีดสงู (HD) แสดงรปูภาพดว้ยอตัราสว่นภาพ 4 : 3 (สามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เชือ่ม
ตอ่กบัสาย HDMI)

รปูถา่ยทีม่อีตัราสว่นภาพ 16 : 9 จะแสดงเต็มหนา้จอ สว่นภาพทีม่อีตัราสว่นภาพ 3 : 2/1 : 1 จะแสดงในเฟรมสี
ดํา

อตัราสว่นภาพ
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การใชเ้มนูตัง้คา่

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่

วันที/่เวลา

เวลาตา่ง

รเีซต็

Silent

วงแหวนควบคมุ

เชค็โฟกสั

ตัง้คา่เสยีง

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

ตัง้ฟังกช์ัน่ (Fn)

ตัง้ปุ่ มเลอืก

แก/้จัดเก็บเมนูดว่น

ระบบพลงังาน

โหมด Dual IS

ลบตาแดง

AE/AF LOCK

ปุ่ ม AE/AF LOCK

เก็บขอ้มลูตัง้คา่

หน่วยของระยะโฟกสั

ตัง้คา่ไรส้าย

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

ตัง้คา่ใสพ่กิดั

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax

แกไ้ขชือ่ไฟล์

ฟอรแ์มท

เมนูตัง้คา่
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แสดงเมนูตัง้คา่

กด MENU/OK เพือ่แสดงเมนูสําหรับโหมดปัจจบุันi. 

กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยเพือ่เลอืกแท็บสําหรับเมนูปัจจบุนัii. 

กดปุ่ มตวัเลอืกลงเพือ่ไฮไลทแ์ท็บเมนูตัง้คา่ทีม่ตีวัเลอืกทีต่อ้งการiii. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์นเมนูตัง้คา่iv. 

1. 

การใชเ้มนูตัง้คา่
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ปรับการตัง้คา่

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทร์ายการเมนูi. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกสําหรับรายการทีไ่ฮไลท์ii. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกiii. 

กด MENU/OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลท์iv. 

กด DISP/BACK เพือ่ออกจากเมนูv. 

2. 

การใชเ้มนูตัง้คา่
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ดเูพิม่เตมิ

วันที/่เวลา

เวลาตา่ง

รเีซต็

Silent

วงแหวนควบคมุ

เชค็โฟกสั

ตัง้คา่เสยีง

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

ตัง้ฟังกช์ัน่ (Fn)

ตัง้ปุ่ มเลอืก

แก/้จัดเก็บเมนูดว่น

ระบบพลงังาน

โหมด IS

ลบตาแดง

AE/AF LOCK

ปุ่ ม AE/AF LOCK

เก็บขอ้มลูตัง้คา่

หน่วยของระยะโฟกสั

ตัง้คา่ไรส้าย

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

ตัง้คา่ใสพ่กิดั

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax

แกไ้ขชือ่ไฟล์

ฟอรแ์มท

การใชเ้มนูตัง้คา่
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การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสําหรับตวัเลอืกในเมนูตัง้คา่มดีงัตอ่ไปนี้

การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถคนืคา่ไดโ้ดยใชต้วัเลอืก รเีซ็ต > รเีซ็ตต ัง้คา่ ในเมนูตัง้คา่

Silent ปิด

วงแหวนควบคมุ 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

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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 แสดงคา่ทีต่ ัง้ไว ้

แนวทางกรอบ

ELECTRONIC LEVEL

แสดงระยะ AF

แสดงระยะ MF

ฮสิโตแกรม

รรูบัแสง/ชตัเตอร/์ISO

ชดเชยแสง

วดัแสง

แฟลช

สมดลุยส์ขีาว

จาํลองฟิลม์

ชว่งไดนามกิ

จาํนวนภาพทีเ่หลอื

ขนาดภาพ/คณุภาพ

โหมดถา่ยวดิโีอ & เวลาบนัทกึ

ระดบัแบตเตอรี่

ต ัง้ฟงักช์ ัน่ (Fn)

 Fn1 ถา่ยวดิโีอ

 Fn2 โหมดมาโคร

 Fn3 ต ัง้เวลาถา่ย

 Fn4 โหมดแฟลช

 Fn5 โฟกสัแบบพืน้ที่

 Fn6 การสือ่สารไรส้าย

ต ัง้ปุ่ มเลอืก ปุ่ ม Fn

แกไ้ข/จดัเก็บเมนดูว่น

 Q1 เลอืกต ัง้คา่เอง

 Q2 ความไวแสง

 Q3 ชว่งไดนามกิ

 Q4 สมดลุยส์ขีาว

 Q5 ลดเสยีงรบกวน

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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 Q6 ขนาดภาพ

 Q7 คณุภาพของภาพ

 Q8 จําลองฟิลม์

 Q9 โทนสวา่ง

 Q10 โทนมดื

 Q11 สี

 Q12 ความคมชดั

 Q13 วดัแสง

 Q14 ออโตโ้ฟกสั

 Q15 โฟกสัใบหนา้

 Q16 ส ีEVF/LCD

จดัการใชพ้ลงังาน

 ต ัง้ปิดเอง 2 นาที

 โหมดสตารท์เร็ว ปิด

 ระบบพลงังาน เซฟพลงังาน

โหมด IS เคลือ่นที+่ตอ่เนือ่ง

ลบตาแดง เปิด

AE/AF LOCK กดเพือ่ AE&AF LOCK

ปุ่ ม AE/AF LOCK เฉพาะ AE

เก็บขอ้มลูต ัง้คา่

 ลําดบัรปู ตอ่

 บนัทกึภาพตน้ฉบบั ปิดตวัเลอืกท ัง้หมด

 ลงวนัที่ ปิด

หนว่ยของระยะโฟกสั เมตร

ต ัง้คา่ไรส้าย

 ยอ่ขนาดภาพ เปิด

ต ัง้คา่ใสพ่กิดั

 ใสพ่กิดั เปิด

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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 ขอ้มลูตาํแหนง่ เปิด

แกไ้ขชือ่ไฟล์ DSCF

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน—เมนูตัง้คา่
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ตัง้คา่นาฬกิาของกลอ้ง

เลอืกโหมด วนัที/่เวลา ในเมนูเลน่1. 

วนัทีแ่ละเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่ไฮไลทปี์ เดอืน วันที ่ชัว่โมง หรอืนาท ีและกดขึน้หรอืลง
เพือ่เปลีย่นคา่ ในการเปลีย่นลําดบัของการแสดงปี เดอืน และวนัที ่ใหไ้ฮไลทร์ปูแบบวนัทีแ่ละกดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอื
ลง

2. 

กด MENU/OK เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์3. 

วันที/่เวลา
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สลบันาฬกิาของกลอ้งทันทจีากโซนเวลาทีบ่า้นของคณุเป็นเวลาในทอ้งถิน่ทีค่ณุเดนิทางไป หากตอ้งการระบคุวามแตกตา่ง
ระหวา่งเวลาในทอ้งถิน่และโซนเวลาทีบ่า้นของคณุ:

ไฮไลท ์LOCAL แลว้กด MENU/OK1. 

ใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่เลอืกความแตกตา่งของเวลาระหวา่งเวลาในทอ้งถิน่และโซนเวลาทีบ่า้นของคณุ กด
MENU/OK เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

2. 

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

เวลาตา่ง
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เลอืกภาษา

ภาษา
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ตวัเลอืกรเีซต็การถา่ยรปูหรอืเมนูตัง้คา่เพือ่ใชค้า่เริม่ตน้

เลอืกโหมด รเีซ็ต ในเมนูเลน่1. 

ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ มตัวเลอืกขวา2. 

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏ ใหเ้ลอืก OK แลว้กด MENU/OK3. 

วนัที/่เวลา, เวลาตา่ง, สมดลุสขีาวกําหนดเอง, เครอืขา่ยไรส้ายและตัวเลอืกจัดเก็บ PC ออโต ้และรายการตัง้
คา่แบบกําหนดเองทีส่รา้งขึน้โดยใช ้แก/้บนัทกึต ัง้คา่เอง จะไมม่ผีล

รเีซต็
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เลอืก เปิด เพือ่ปิดลําโพง แฟลช และไฟชว่ยหาในสถานการณ์ทีห่า้มใชเ้สยีงหรอืแสงกลอ้งถา่ยรปู  จะปรากฏใน
จอแสดงผลเมือ่เปิดโหมด Silent

Silent
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เลอืกทศิทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพือ่เพิม่ระยะโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

วงแหวนควบคมุ
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ภาพจะถกูขยายในจอแสดงผลเพือ่ชว่ยโฟกสั เมือ่หมนุวงแหวนควบคมุในโหมดแมนวลโฟกสั

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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1.5 ว/ิ0.5 วิ

ซูม (ตอ่เนือ่ง)

ปิด

ปรับการตัง้คา่จอแสดงผล

แสดงภาพ

แสดง EVF หมนุออโต ้

ตรวจแสงโหมดแมนนวล

โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

ความสวา่ง EVF

ส ีEVF

ความสวา่ง LCD

ส ีLCD

เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ

แนวทางกรอบ

AUTOROTATE PB

แสดงคา่ทีต่ัง้ไว ้

เลอืกระยะเวลาทีแ่สดงภาพหลังจากถา่ยภาพแลว้ สอีาจแตกตา่งเล็กนอ้ยจากภาพจรงิ

ภาพจะปรากฏเป็นเวลา 1.5 วนิาท ี(1.5 ว)ิ หรอื 0.5 วนิาท ี(0.5 ว)ิ สอีาจแตกตา่งเล็กนอ้ย
จากภาพจรงิ

ภาพจะปรากฏจนกวา่จะกดปุ่ ม MENU/OK

เมือ่ซมูเขา้ในภาพ คณุสามารถใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่ดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีไ่มป่รากฏในจอ

สามารถใชซ้มูเพือ่ตรวจสอบโฟกสั

หากโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะเปิดอยูแ่ละตรวจพบตวัแบบทีเ่ป็นบคุคล กลอ้งจะซมูเขา้ทีใ่บ
หนา้ กดปุ่ มตวัเลอืกลงเพือ่เลือ่นไปยงัตวัแบบถัดไป

ภาพจะไมป่รากฏหลงัจากถา่ยรปู

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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เลอืกวา่สญัลกัษณใ์นชอ่งมองภาพหมนุตรงกบัแนวของกลอ้งหรอืไม ่จะไมส่ามารถหมนุสญัลกัษณ์ในจอภาพ โดยไมข่ึน้อยู่
กบัตัวเลอืกทีเ่ลอืก

เลอืกโหมด เปิด เพือ่เปิดการตรวจแสงในโหมดแมนวลรับแสง เลอืกโหมด ปิด เมือ่ใชแ้ฟลช หรอืในโอกาสอืน่ทีก่ารรับแสง
อาจเปลีย่นเมือ่ถา่ยภาพ

เลอืกโหมด เปิด เพือ่ทําใหอ้า่นสว่นแสดงผลในจอมอนเิตอรไ์ดง้า่ยขึน้ในทีส่วา่งจา้

กดปุ่ ม โหมดดภูาพ คา้งไวสํ้าหรับโหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้

ปรับความสวา่งของจอภาพในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์หรอืเลอืก ออโต ้สําหรับการปรับความสวา่งอตัโนมัติ

ปรับระดบัสขีองจอภาพในชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส์

ปรับความสวา่งของจอภาพ

ปรับระดบัสขีองจอภาพ

เลอืกโหมด เปิด เพือ่ดตูวัอยา่งเอฟเฟกตข์องภาพจําลองฟิลม์และการตัง้คา่อืน่ๆ ในจอภาพ

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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GRID 9

GRID 24

เฟรมภาพ HD

เลอืกประเภทของตารางกรอบทีใ่ชไ้ดใ้นโหมดถา่ยรปู

สําหรับการจัดองคป์ระกอบ “กฎสามสว่น”

ตารางหกสว่นสี่

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่สดงโดยเสน้ดา้นบนและลา่งของจอแสดงผล

ตัง้คา่จอเริม่ตน้

- 216 -



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

เลอืกรายการทีแ่สดงในจอแสดงผลขอ้มลู เลอืกรายการแลว้กด MENU/OK หรอืยกเลกิการเลอืก

ตัง้คา่จอเริม่ตน้
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เลอืกหนา้ทีข่องปุ่ มบนปุ่ ม Fn

แสดงเมนูตัง้คา่แลว้เลอืก ต ัง้ฟงักช์ ัน่ (Fn)1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลทป์ุ่ มทีต่อ้งการ แลว้กด MENU/OK เพือ่เลอืก คณุจะมตีวัเลอืกของฟังกช์ัน่ตอ่
ไปนีเ้พือ่กําหนดไปยังปุ่ มทีเ่ลอืก

เลอืกโหมด ไมม่ ีเพือ่ไมกํ่าหนดฟังกช์ัน่ไปยังปุ่ มทีเ่ลอืก

2. 

เลอืกฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่กําหนดไปยงัปุ่ มทีเ่ลอืก3. 

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

โหมดมาโคร

ความไวแสง

ต ัง้เวลาถา่ย

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

ชว่งไดนามกิ

จาํลองฟิลม์

สมดลุยส์ขีาว

วดัแสง

ออโตโ้ฟกสั

โฟกสัแบบพืน้ที่

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

เลอืกต ัง้คา่เอง

ถา่ยวดิโีอ

โฟกสัใบหนา้

ซูมดจิติอลอจัฉรยิะ

เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ

ระบบพลงังาน

RAW

การสือ่สารไรส้าย

ตัง้ฟังกช์ัน่ (Fn)
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ปุ่ ม Fn

โฟกสัแบบพืน้ที่

เลอืกหนา้ทีข่องปุ่ มขึน้ ลง ซา้ย และขวา บนปุ่ มตวัเลอืก

ปุ่ มตวัเลอืกจะทําหนา้ทีเ่ป็นปุ่ มฟังกช์ัน่

สามารถใชปุ้่ มตวัเลอืกเพือ่กําหนดตําแหน่งพืน้ทีโ่ฟกสั

ตัง้ปุ่ มเลอืก
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เลอืกรายการทีแ่สดงในเมนูดว่น

แสดงเมนูตัง้คา่แลว้เลอืก แกไ้ข/จดัเก็บเมนูดว่น1. 

เลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลงแลว้กด MENU/OK คณุจะมตีวัเลอืกของรายการตอ่ไปนีเ้พือ่กําหนดไปยงั
ตําแหน่งทีเ่ลอืกในเมนูดว่น

เลอืกโหมด ไมม่ ีเพือ่ไมกํ่าหนดรายการไปยงัตําแหน่งทีเ่ลอืก

2. 

เลอืกรายการทีต่อ้งการแลว้กด MENU/OK เพือ่กําหนดไปยังตําแหน่งทีเ่ลอืกในเมนูดว่น3. 

เลอืกต ัง้คา่เอง

ความไวแสง

ชว่งไดนามกิ

สมดลุยส์ขีาว

ลดเสยีงรบกวน

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ

จาํลองฟิลม์

โทนสวา่ง

โทนมดื

สี

ความคมชดั

ต ัง้เวลาถา่ย

โฟกสัใบหนา้

วดัแสง

ออโตโ้ฟกสั

โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

โหมด IS

ระบบชว่ย MF

โหมดมฟูวี่

มฟูว ี ่ISO

ปรบัระดบัไมค์

Silent

ความสวา่ง EVF/LCD

ส ีEVF/LCD

แกไ้ข/จัดเก็บเมนูดว่น
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เซฟพลงังาน

ประสทิธภิาพสงู

ปรับการตัง้คา่จัดการใชพ้ลงังาน

ตัง้ปิดเอง

โหมดสตารท์เร็ว

ระบบพลงังาน

เลอืกวา่จะใชเ้วลานานเทา่ใดกอ่นกลอ้งปิดการทํางานอตัโนมัตเิมือ่ไมม่กีารดําเนนิการใดๆ เวลาสัน้ลงจะชว่ยเพิม่อายกุารใช ้
งานของแบตเตอรี ่ถา้เลอืก ปิด ผูใ้ชจ้ะตอ้งปิดกลอ้งดว้ยตนเอง โปรดทราบวา่ในบางสถานการณ์ กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมัติ
แมว้า่จะเลอืก ปิด

ชว่ยใหก้ลอ้งรสีตารท์ไดอ้ยา่งรวดเร็วหลงัจากปิดเครือ่ง (เปิด/ปิด)

หากเลอืก เปิด กลอ้งจะใชก้ระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรีต่อ่ไปในปรมิาณทีเ่ล็กนอ้ยแมเ้มือ่ปิดเครือ่งอยู ่โหมดสตารท์
เร็วจะยกเลกิโดยอตัโนมัตหิากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลาประมาณ 20 นาที

ปรับการทํางานของกลอ้งใหเ้หมาะสมเพือ่เพิม่อายกุารใชง้านแบตเตอรีห่รอืเพือ่แสดงผลอยา่งมคีณุภาพ

ลดอตัราเร็วการแสดงผลใหม ่จอแสดงผลอาจมดืลงเพือ่ประหยดัพลงังานเมือ่ไมม่กีารทํา
งานหรอืการใชง้านเป็นระยะเวลาหนึง่ แตส่ามารถคนืคา่โดยการใชง้านควบคมุกลอ้ง เลอืก
ตวัเลอืกนีเ้พือ่ประหยดัพลงังาน

เลอืกเพือ่แสดงผลสวา่งขึน้และโฟกสัเร็วขึน้

จัดการใชพ้ลังงาน
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เลอืกจากตัวเลอืกการกนัภาพสัน่สะเทอืนตอ่ไปนี้

 เคลือ่นที ่+ ตอ่เนือ่ง /  ตอ่เนือ่ง

เปิดการกนัภาพสัน่สะเทอืน หากเลอืก + เคลือ่นที ่กลอ้งจะปรับความเร็วชตัเตอรเ์พือ่ลดการสัน่สะเทอืนเมือ่ตรวจพบวตัถุ
เคลือ่นที่

 เคลือ่นที ่+ เมือ่ถา่ย /  เฉพาะถา่ย

เหมอืนกบัขา้งตน้ ยกเวน้การกนัภาพสัน่สะเทอืนจะทํางานเฉพาะเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืปลอ่ยชตัเตอร์

ปิด

ปิดการกนัภาพสัน่สะเทอืน เลอืกตวัเลอืกนีเ้มือ่ใชก้บัขาตัง้

+ เคลือ่นที ่ไมม่เีอฟเฟกตเ์มือ่ตัง้คา่ความไวแสงเป็นคา่คงที ่และอาจไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการตัง้คา่ทีร่วมกบั
การตัง้คา่อืน่ เอฟเฟกตอ์าจแตกตา่งกนัไปตามสภาวะของแสงและความเร็วเมือ่ตวัแบบเคลือ่นที่

โหมด IS
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เลอืก เปิด เพือ่ลบเอฟเฟกตต์าแดงทีเ่กดิจากแฟลชเมือ่ถา่ยรปูดว้ยโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ

การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเมือ่ตรวจพบใบหนา้เทา่นัน้

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงกบัภาพ RAW ได ้

ลบตาแดง
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หากเลอืก กดเพือ่ AE&AF LOCK การรับแสงและ/หรอืโฟกสัจะล็อคขณะทีก่ดปุ่ ม AEL/AFL หากเลอืก กดสลบั
AE&AF LOCK การรับแสงและ/หรอืโฟกสัจะล็อคขณะทีก่ดปุ่ ม AEL/AFL และจะยังคงล็อคอยูจ่นกวา่จะกดปุ่ มซํ้าอกี
ครัง้

AE/AF LOCK
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เฉพาะ AE

เฉพาะ AF

AE/AF LOCK

เลอืกวา่จะใหปุ้่ ม AEL/AFL ล็อครรูับแสง (AE), โฟกสั (AF) หรอืทัง้คู่

สามารถใชต้ัวเลอืก AEL/AFL ล็อคเฉพาะรรูับแสง

สามารถใชต้ัวเลอืก AEL/AFL ล็อคเฉพาะโฟกสั

สามารถใชต้ัวเลอืก AEL/AFL ล็อคทัง้รรัูบแสงและโฟกสั

ปุ่ ม AE/AF LOCK
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ตอ่เนือ่ง

ต ัง้คา่

ปรับการตัง้คา่จัดการไฟล์

ลําดบัรปู

เก็บตน้ฉบบั

ลงวันที่

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 ตอ่เนือ่ง แตจ่ะไมต่ัง้คา่หมายเลขไฟลใ์หม่

หมายเลขเฟรมสําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่อาจแตกตา่งกนั

เก็บขอ้มลูตัง้คา่
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+

ปิด

เลอืก เปิด เพือ่บนัทกึสําเนาทีไ่มไ่ดป้ระมวลผลของพาโนรามา่แบบไมม่รีอยตอ่หรอืภาพทีถ่า่ยโดยใช ้ลบตาแดง, โหมด
ถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง หรอื โหมดเนน้โฟกสั

ลงเวลาและ/หรอืวนัทีท่ีบ่นัทกึลงบนรปูถา่ยขณะทีถ่า่ยรปู

ลงวนัทีแ่ละเวลาสําหรับการบนัทกึในรปูภาพใหม่

ลงวนัทีส่ําหรับการบนัทกึในรปูภาพใหม่

ไมล่งวนัทีแ่ละเวลาในรปูภาพใหม่

ไมส่ามารถลบเวลาและวันทีท่ีล่งได ้ปิด ลงวนัที ่เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้วลาและวันทีแ่สดงบนภาพถา่ยใหม่

หากยังไมไ่ดต้ัง้คา่นาฬกิา คณุสามารถตัง้คา่นาฬกิาเป็นวันทีแ่ละเวลาปัจจบุนัไดท้นัที

ขอแนะนําใหปิ้ดตวัเลอืก DPOF “พมิพว์ันที”่ เมือ่พมิพภ์าพทีม่กีารลงวันที่

การลงเวลาและวันทีจ่ะไมป่รากฏบนภาพยนตร ์ภาพพาโนรามา่ หรอืภาพทีถ่า่ยดว้ยการถา่ยเฟรมทีด่ทีีส่ดุ

เก็บขอ้มลูตัง้คา่

- 227 -



เลอืกหน่วยทีใ่ชสํ้าหรับสญัลักษณร์ะยะโฟกสั

หน่วยของระยะโฟกสั
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ปรับการตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยไรส้าย

ตัง้คา่ทัว่ไป

ยอ่ขนาดภาพ 

ตัง้คา่จัดเก็บ PC

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

 

เลอืก เปิด (การตัง้คา่เริม่ตน้ แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณ์สว่นใหญ)่ เพือ่ยอ่ขนาดภาพทีใ่หญใ่หเ้ป็น  เพือ่อพัโหลด
ภาพไปยังสมารท์โฟน ปิด เพือ่อพัโหลดภาพทีข่นาดตน้ฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเมือ่คดัลอกการอพัโหลดไปยังสมารท์
โฟนโดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่ภาพตน้ฉบบั

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

เลอืกวา่จะฝังขอ้มลูทีด่าวนโ์หลดจากสมารท์โฟนลงในภาพเมือ่ถา่ยภาพหรอืไม่

แสดงขอ้มลูตําแหน่งทีด่าวนโ์หลดครัง้ลา่สดุจากสมารท์โฟน

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์ของ FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

ตัง้คา่ใสพ่กิดั
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ป้อนชือ่เครือ่งพมิพ ์(SSID) และรหัสผา่นสําหรับการเชือ่มตอ่ไปยงัเครือ่งพมิพ ์FUJIFILM instax SHARE ภายนอก
โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืเครือ่งพมิพ์

ดเูพิม่เตมิ

คูม่อืเครือ่งพมิพ ์(PDF: )

ตัง้คา่เชือ่มตอ่ instax
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เลอืกคําเสรมิหนา้ชือ่ไฟล ์ป้อนคําเสรมิหนา้ชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการ แลว้เลอืก SET แลว้กด MENU/OK

แกไ้ขชือ่ไฟล์
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หากใสก่ารด์หน่วยความจําลงในกลอ้ง ตวัเลอืกนีจ้ะฟอรแ์มทการด์หน่วยความจํา หากไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ตวัเลอืก
นีจ้ะฟอรแ์มทหน่วยความจําภายใน

ขอ้มลูทัง้หมด รวมถงึภาพทีม่กีารป้องกนั จะถกูลบจากการด์หน่วยความจําหรอืหน่วยความจําภายใน โปรดคดัลอก
ไฟลท์ีสํ่าคัญไปยังคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เก็บขอ้มลูอืน่

หา้มเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่นระหวา่งการฟอรแ์มท

ฟอรแ์มท
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สง่ไรส้าย

การคดัลอกรปูภาพไปยังคอมพวิเตอร์

การพมิพภ์าพผา่น USB

การดภูาพบนโทรทศัน์

การเชือ่มตอ่
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เขา้ถงึเครอืขา่ยไรส้ายแลว้เชือ่มตอ่ไปยงัคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรอืแท็บเล็ต เยีย่มชมเว็บไซตต์อ่ไปนีส้ําหรับขอ้มลูเกีย่ว
กบัคณุสมบตั ิLAN ไรส้ายของกลอ้ง และการดาวนโ์หลดแอพทีเ่กีย่วขอ้ง

ดเูพิม่เตมิ

แอพสมารท์โฟน/แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์FUJIFILM (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การเชือ่มตอ่ไรส้าย: สมารท์โฟน

การเชือ่มตอ่ไรส้าย: คอมพวิเตอร์

ตดิตัง้แอพ “FUJIFILM Camera Remote” บนสมารท์โฟนของคณุเพือ่เรยีกดรูปูภาพบนกลอ้งถา่ยรปู ดาวนโ์หลดรปู
ภาพทีเ่ลอืก หรอืควบคมุกลอ้งจากระยะไกล หรอืคดัลอกขอ้มลูตําแหน่งไปยงักลอ้งถา่ยรปู การเชือ่มตอ่ไปยงัสมารท์โฟน
ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi ของกลอ้งในโหมดเลน่

ทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ การสือ่สารไรส้าย จะถกูกําหนดไปยงัปุ่ ม Wi-Fi (ปุ่ มฟังกช์ัน่ 6) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดไปยงัปุ่ มฟังกช์ัน่ ใหด้ใูน "ปุ่ มฟังกช์ัน่" คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่โดยใชต้วัเลอืก การสือ่สารไร้
สาย ในเมนูถา่ยรปูและเมนูเลน่

สง่ไรส้าย
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เมือ่คณุตดิตัง้แอพพลเิคชนั “FUJIFILM PC AutoSave” และกําหนดคา่คอมพวิเตอรข์องคณุเป็นปลายทางของภาพทีค่ดั
ลอกจากกลอ้งถา่ยรปู คณุสามารถอพัโหลดรปูภาพจากกลอ้งโดยใชต้วัเลอืก จดัเก็บ PC ออโต ้ในเมนูเลน่ของกลอ้งหรอื
โดยการกดคา้งไวท้ีปุ่่ ม Wi-Fi ในโหมดเลน่

ดเูพิม่เตมิ

ปุ่ มฟังกช์ัน่ (ปุ่ ม Fn (ฟังกช์ัน่))

การสือ่สารไรส้าย (เมนูถา่ยรปู)

จัดเก็บ PC ออโต ้(เมนูเลน่)

สง่ไรส้าย
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เชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB ทีจั่ดมาให ้และคดัลอกภาพตามทีอ่ธบิายดา้นลา่ง

เริม่ตน้ระบบคอมพวิเตอร์1. 

ปิดกลอ้ง2. 

ใชส้าย USB ทีจั่ดมาใหเ้พือ่เชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูกบัคอมพวิเตอร์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชอ่งตอ่อยูใ่นแนวทีถ่กูตอ้งและเสยีบสายจนแน่นสนทิแลว้ เชือ่มตอ่กลอ้งกบั
คอมพวิเตอรโ์ดยตรง หา้มใชฮ้บั USB หรอืแป้นพมิพ์

3. 

เปิดเครือ่งกลอ้งถา่ยรปู4. 

คดัลอกรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้MyFinePix Studio หรอืแอพพลเิคชนัทีจั่ดมาใหพ้รอ้มกบัระบบปฏบิัตกิาร
ของคณุ

5. 

MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER

ใช ้MyFinePIx Studio (ใชไ้ดก้บั Windows เทา่นัน้) เพือ่คดัลอกรปูภาพไปยังคอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถดภูาพ จัด
ระบบ และพมิพภ์าพได ้การดภูาพ RAW บนคอมพวิเตอร ์ใหใ้ช ้RAW FILE CONVERTER

การคดัลอกรปูภาพไปยังคอมพวิเตอร์
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ถา้เสยีบการด์หน่วยความจําทีม่รีปูภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนนิการลา่ชา้กอ่นทีซ่อฟตแ์วรจ์ะเริม่ตน้และคณุอาจ
ไมส่ามารถนําเขา้หรอืบันทกึรปูภาพได ้โปรดใชต้ัวอา่นการด์หน่วยความจําเพือ่ถา่ยโอนภาพ

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรไ์มไ่ดแ้สดงขอ้ความวา่กําลงัดําเนนิการคดัลอกอยูก่อ่นทีจ่ะปิดกลอ้งหรอืตัด
การเชือ่มตอ่สาย USB (หากจํานวนของรปูถา่ยทีค่ดัลอกมจํีานวนมาก ไฟแสดงสถานะจะยงัคงสวา่งอยูห่ลังจาก
ขอ้ความหายไปจากจอแสดงผลคอมพวิเตอรแ์ลว้) การไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงัอาจทําใหข้อ้มลูสญูเสยีหรอืทําให ้
การด์หน่วยความจําเสยีหาย

ตดัการเชือ่มตอ่กลอ้งกอ่นเสยีบหรอืนําการด์หน่วยความจําออก

ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเขา้ถงึภาพทีบ่ันทกึไวใ้นเซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ยโดยใชซ้อฟตแ์วรท์ีม่ใีหใ้นลักษณะเดยีวกบั
ทีดํ่าเนนิการในคอมพวิเตอรแ์บบสแตนดอ์โลน

ผูใ้ชย้อมรับทีจ่ะชาํระคา่บรกิารทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บโดยบรษัิทโทรศพัทห์รอืผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเมือ่ใชบ้รกิารที่
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ดเูพิม่เตมิ

MyFinePix Studio (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

RAW FILE CONVERTER โดย SilkyPix (เปิดในอกีหนา้ตา่ง)

การคดัลอกรปูภาพไปยังคอมพวิเตอร์

- 239 -



ถา้เครือ่งพมิพร์องรับ PictBridge คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งพมิพไ์ดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งคดัลอกไปยงั
คอมพวิเตอรก์อ่น

การเชือ่มตอ่กลอ้ง

การพมิพภ์าพทีเ่ลอืก

การพมิพต์ามคําสัง่การพมิพ ์DPOF

การพมิพภ์าพผา่น USB
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เชือ่มตอ่สาย USB ทีม่มีาใหด้งัทีป่รากฏในภาพและเปิดเครือ่งพมิพ์1. 

เปิดเครือ่งกลอ้งถา่ยรปู USB จะปรากฏในจอภาพ โดยม ีPictBridge ปรากฏตามมา2. 

การพมิพภ์าพผา่น USB
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กดปุ่ มตวัเลอืกซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

การพมิพร์ปูภาพปัจจบุนัหนึง่สําเนา ใหดํ้าเนนิการในขัน้ตอนที ่3 โดยตรง

1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกจํานวนสําเนา (สงูสดุถงึ 99 สําเนา) ดําเนนิการตามขัน้ตอนที ่1–2 ซ้ําเพือ่เลอืก
ภาพเพิม่เตมิ

2. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยนั3. 

กด MENU/OK เพือ่เริม่ตน้พมิพ์4. 

หากไมม่รีปูภาพทีถ่กูเลอืกเมือ่กดปุ่ ม MENU/OK กลอ้งจะพมิพสํ์าเนาภาพปัจจบุนัหนึง่ภาพ

การพมิพว์นัทีบ่นัทกึ

การพมิพว์นัทีบ่นัทกึบนภาพ ใหก้ด DISP/BACK ในจอแสดงผล PictBridge แลว้เลอืก พมิพว์นัที ่(การพมิพ์
โดยไมแ่สดงวนัทีบ่นัทกึ ใหเ้ลอืก ไมพ่มิพว์นัที)่ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่วันทีถ่กูตอ้ง ใหต้ัง้คา่นาฬกิาในกลอ้งถา่ยรปูกอ่น
ถา่ยภาพ เครือ่งพมิพบ์างเครือ่งไมส่นับสนุนการพมิพว์นัที่

การพมิพภ์าพผา่น USB
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การพมิพต์ามลําดบัการพมิพท์ีส่รา้งดว้ย ส ัง่พมิพ ์(DPOF) ในเมนูเลน่

ในจอแสดงผล PictBridge ใหก้ด DISP/BACK เพือ่เปิดเมนู PictBridge1. 

กดปุ่ มตวัเลอืกขึน้หรอืลงเพือ่ไฮไลท ์ส ัง่พมิพ ์DPOF2. 

กด MENU/OK เพือ่แสดงขอ้ความยนืยนั3. 

กด MENU/OK เพือ่เริม่ตน้พมิพ์4. 

การพมิพภ์าพผา่น USB
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ระหวา่งการพมิพ์

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

การตดัการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

ยนืยนัวา่ไมม่ขีอ้ความขา้งตน้แสดงแลว้จงึปิดการทํางานของกลอ้ง ถอดสาย USB

สามารถพมิพภ์าพไดจ้ากหน่วยความจําภายในหรอืการด์หน่วยความจําทีถ่กูฟอรแ์มทแลว้ในกลอ้ง

เมือ่พมิพภ์าพผา่นการเชือ่มตอ่ USB โดยตรง ใหเ้ลอืกขนาดกระดาษ คณุภาพการพมิพ ์และขอบโดยใชเ้ครือ่ง
พมิพ์

ดเูพิม่เตมิ

สัง่พมิพ ์(DPOF) (เมนูเลน่)

การพมิพภ์าพผา่น USB
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การแสดงภาพใหก้บัผูช้มเป็นกลุม่ ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งไปยังโทรทัศนโ์ดยใชส้าย HDMI (มแียกจําหน่ายตา่งหากโดย
ซพัพลายเออรข์องบรษัิทอืน่ โปรดทราบวา่สามารถใชโ้ทรทัศนเ์พือ่เลน่ภาพเทา่นัน้ ไมส่ามารถถา่ยภาพได)้

ปิดกลอ้ง1. 

เชือ่มตอ่สายเคเบลิตามทีแ่สดงดา้นลา่ง

เสยีบลงในชอ่งตอ่ไมโคร HDMI

เสยีบลงในชอ่งตอ่ HDMI

ใชส้าย HDMI ทีย่าวไมเ่กนิ 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

รโีมทกดชตัเตอร์

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° เพือ่จัดแสงสะทอ้น

ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใชแ้บตเตอรีอ่ลัคาไลนห์รอืแบตเตอรี ่Ni-MH ขนาด AAA สองกอ้น) มไีก
ดนั์มเบอร ์20/65 (ISO 100, ม./ฟตุ) ดว้ยเทคโนโลยคีวบคมุแฟลช "i Flash technology" ทีไ่มซ้ํ่า
ใครของ FUJIFILM ระบบสามารถปรับปรมิาณแสงโดยอตัโนมัตใิหเ้หมาะสมกบัสภาพการถา่ยรปูทกุรปู
แบบ "Slave Mode" ภายในตวักลอ้งสําหรับการถา่ยภาพขัน้สงู

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

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

การจา่ยพลงังาน
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RR-90

รโีมทกดชตัเตอร ์RR-90

ใชเ้พือ่ลดการสัน่ของกลอ้งหรอืเปิดชตัเตอรไ์วร้ะหวา่งเวลาการรับแสง

สามารถใชร้โีมทกดชตัเตอร ์RR-90 ซึง่เป็นตวัเลอืกเสรมิสําหรับฉายแสงนานได ้

รโีมทกดชตัเตอร์
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รโีมทกดชตัเตอรข์องผูผ้ลติอืน่

สามารถเชือ่มตอ่รโีมทกดชตัเตอรจ์ากซพัพลายเออรอ์ืน่ผา่นทางชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รโีมทกดชตัเตอร์

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏเมือ่เชือ่มตอ่รโีมทกดชตัเตอรจ์ากผูผ้ลติอืน่แลว้ ใหก้ด MENU/OK แลว้เลอืก
รโีมท สําหรับ ไมค/์รโีมท

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

รโีมทกดชตัเตอร์
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MIC-ST1

MIC-ST1

ไมโครโฟนเสรมิภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ือ้สนิคา้ (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

ตรวจสอบเว็บไซต ์»

ไมโครโฟนสเตอรโิอ
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LH-X10

LHF-X20

LC-X30

เลนสฮ์ดู

ฟิลเตอรป้์องกนัพรอ้มฝาครอบ

กระเป๋าหนัง

เลนสฮ์ดูอะลมูเินยีม สําหรับใชง้านกบัรุน่ X30/X20/X10 โดยเฉพาะ พรอ้มวงแหวนอะแดปเตอรท์ีผ่ลติ
จากวัสดชุนดิเดยีวกนั สามารถใชว้งแหวนอะแดปเตอรเ์มือ่ตอ่เขา้กบัฟิลเตอรข์นาด φ52 มม. ทีจํ่าหน่าย
โดยซพัพลายเออรข์องบรษัิทอืน่ไดเ้ชน่กนั

ฟิลเตอรสํ์าหรับป้องกนัพรอ้มฝาครอบและฝาปิด สําหรับใชง้านกบัรุน่ X30/X20/X10 โดยเฉพาะ

กระเป๋าหนังนีผ้ลติจากหนังชัน้ดพีรอ้มสายคลอ้งคอทีผ่ลติจากวสัดชุนดิเดยีวกนั สําหรับใชก้บัรุน่ X30
โดยเฉพาะ สามารถถา่ยภาพไดแ้มข้ณะเก็บกลอ้งไวใ้นกระเป๋า

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ ือ้สนิคา้ (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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คําเตอืนเพือ่ความปลอดภยัอธบิายไวใ้น pdf ตอ่ไปนี:้

โปรดดู

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ (PDF: )

เพือ่ความปลอดภยัของคณุ
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การแกไ้ขปัญหา/คําถามทีพ่บบอ่ย

ขอ้ความเตอืนและจอแสดงผล

ขอ้มลูจําเพาะ

ลงิก์

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง

ภาคผนวก

- 256 -



พลงังานและแบตเตอรี่

เมนูและจอแสดงผล

การถา่ยรปู

การเลน่

การเชือ่มตอ่/เบ็ดเตล็ด

ปญัหา วธิแีกไ้ขปญัหา

กลอ้งไมเ่ปิดทํางาน

หมนุวงแหวนปรับซมู (สวติชเ์ปิด/ปิด) ไมถ่กูตอ้ง: หมนุวงแหวนปรับซมูไปยัง ปิด จากนัน้
ใหห้มนุวงแหวนปรับซมูอกีครัง้เพือ่ชีร้ะหวา่ง 28 และ 112

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

ใสแ่บตเตอรีไ่มถ่กูตอ้ง: ใสข่ัว้ใหมใ่หถ้กูตอ้ง

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีไ่มล่งล็อค: ใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่หล้งล็อค

กลอ้งเปิดเครือ่งทันทหีลังจากทีปิ่ดเครือ่งแลว้: กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

แบตเตอรีห่มดอยา่ง
รวดเร็ว

แบตเตอรีเ่ย็น: ทําใหแ้บตเตอรีอุ่น่ดว้ยการวางไวใ้นกระเป๋าหรอืทีท่ีม่อีณุหภมูอิุน่ และนําไป
ใสใ่นกลอ้งอกีครัง้ทันทกีอ่นถา่ยรปู

ขัว้แบตเตอรีส่กปรก: ทําความสะอาดขัว้ดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม

ประสทิธภิาพสงู ถกูเลอืกสําหรับ ระบบพลงังาน: เลอืก เซฟพลงังาน เพือ่ลดการใชง้าน
แบตเตอรี่

 ถกูเลอืกสําหรับโหมดถา่ยรปู: เลอืกโหมด  เพือ่ลดการใชง้านแบตเตอรี่

ตดิตามสญัญาณ ถกูเลอืกสําหรับ ออโตโ้ฟกสั: เลอืกโหมดออโตโ้ฟกสัอืน่

C ถกูเลอืกสําหรับโหมดโฟกสั: เลอืกโหมดโฟกสัอืน่

มกีารชารจ์แบตเตอรีห่ลายครัง้: แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้านสําหรับการชารจ์ ซือ้แบตเตอรี่
ใหม่

กลอ้งปิดการทํางาน
กะทนัหัน

หมนุวงแหวนปรับซมู (สวติชเ์ปิด/ปิด) ไมถ่กูตอ้ง: หมนุวงแหวนปรับซมูไปยัง ปิด จากนัน้
ใหห้มนุวงแหวนปรับซมูอกีครัง้เพือ่ชีร้ะหวา่ง 28 และ 112

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

กลอ้งเขา้สูโ่หมดสลปี: กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

การแกไ้ขปัญหา/คําถามทีพ่บบอ่ย
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เมนูและจอแสดงผลไมเ่ป็นภาษาไทย เลอืก THAI สําหรับ .

ปญัหา วธิแีกไ้ขปญัหา

ไมม่กีารถา่ยรปูเมือ่กดปุ่ ม
ชตัเตอร์

หน่วยความจําเต็ม: ใสก่ารด์หน่วยความจําใหมห่รอืลบรปูภาพ

ไมไ่ดฟ้อรแ์มทหน่วยความจํา: ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําหรอืหน่วยความจําภาย
ใน

หนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหนา้สมัผัสดว้ยผา้แหง้
เนือ้นุ่ม

การด์หน่วยความจําเสยีหาย: ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจําใหม่

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีสํ่ารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

กลอ้งปิดการทํางานโดยอตัโนมตั:ิ เปิดเครือ่งกลอ้งถา่ยรปู

ไฟแสดงสถานะเป็นสสีม้เมือ่คณุพยายามบันทกึภาพพาโนรามา่: รอจนกวา่ไฟแสดง
สถานะดบั

หนา้จอ LCD ดบัหลงัจาก
ถา่ยรปู

หนา้จอ LCD อาจมดืลงในขณะทีช่ารจ์แฟลช โปรดรอใหแ้ฟลชชารจ์กอ่น

กลอ้งไมโ่ฟกสั

ตวัแบบอยูใ่กลก้ลอ้ง: เลอืกโหมดมาโคร

ตวัแบบอยูไ่กลจากกลอ้ง: ยกเลกิโหมดมาโคร

ตวัแบบไมเ่หมาะกบัการโฟกสัอตัโนมัต:ิ ใชก้ารล็อคโฟกสั

ใชโ้หมดมาโครไมไ่ด ้ ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยรปูอืน่ๆ

ใชโ้ฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะไมไ่ด ้
ไมส่ามารถใชโ้ฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะในโหมดถา่ยรปูปัจจบุนั: ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยรปู
อืน่ๆ

ไมส่ามารถตรวจหาใบหนา้

ใบหนา้ของตัวแบบถกูบงัดว้ยแวน่ตา หมวก ผมยาว หรอืวัตถอุืน่: นําสิง่กดี
ขวางออก

ใบหนา้ของตัวแบบอยูใ่นเฟรมเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้: เปลีย่นการวางองคป์ระกอบ
ภาพเพือ่ใหใ้บหนา้ของตวัแบบอยูใ่นเฟรมใหม้ากขึน้

ศรีษะของตวัแบบเอยีงหรอือยูใ่นแนวนอน: ใหต้วัแบบวางศรีษะใหต้รง

กลอ้งเอยีง: วางกลอ้งในแนวระนาบ

ใบหนา้ของตัวแบบมดื: สอ่งไฟใหส้วา่งขึน้

การแกไ้ขปัญหา/คําถามทีพ่บบอ่ย
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เลอืกตัวแบบผดิ
ตวัแบบทีเ่ลอืกอยูใ่กลศ้นูยก์ลางของเฟรมมากกวา่ตวัแบบหลกั จัดวางองคป์ระกอบภาพ
ใหมห่รอืปิดระบบตรวจหาใบหนา้ และจัดเฟรมภาพโดยใชก้ารล็อคโฟกสั

กลอ้งไมย่งิแฟลช

ไมส่ามารถใชแ้ฟลชไดใ้นโหมดถา่ยรปูปัจจบุนั: ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยรปูอืน่ๆ

กลอ้งอยูใ่นโหมดซปุเปอรม์าโครหรอืถา่ยภาพตอ่เนือ่ง: ปิดโหมดซปุเปอรม์าโคร
และโหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีสํ่ารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

กลอ้งอยูใ่นโหมดเงยีบ: ปิดโหมดเงยีบ

แฟลชไมย่กขึน้: ยกแฟลชขึน้

โหมดแฟลชบางโหมดไม่
สามารถใชไ้ด ้

โหมดแฟลชทีต่อ้งการไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยรปูปัจจบุนั: ใหเ้ลอืกโหมดถา่ย
รปูอืน่ๆ

กลอ้งอยูใ่นโหมดเงยีบ: ปิดโหมด Silent

แฟลชไมย่งิไปยงัตวัแบบ
อยา่งเต็มที่

ตวัแบบไมอ่ยูใ่นชว่งของแฟลช: จัดวางตวัแบบใหอ้ยูใ่นชว่งแฟลช

ชอ่งแฟลชถกูขวาง: ถอืกลอ้งใหถ้กูตอ้ง

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็ว: เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้กวา่

ภาพถา่ยเบลอ

เลนสส์กปรก: ทําความสะอาดเลนส์

เลนสถ์กูบงั: นําวตัถอุอกจากเลนส์

 ปรากฏขึน้ระหวา่งถา่ยรปูและกรอบโฟกสัเป็นสแีดง: ตรวจสอบโฟกสักอ่นถา่ย
รปู

ภาพมรีอยจดุ

มกีารเลอืกความเร็วชตัเตอรช์า้ทีอ่ณุหภมูสิงู: อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละไมไ่ดแ้สดง
ถงึการทํางานผดิปกติ

มกีารใชง้านกลอ้งตดิตอ่กนัทีอ่ณุหภมูสิงูหรอืมคํีาเตอืนอณุหภมูปิรากฏขึน้: ปิด
กลอ้งและรอใหอ้ณุหภมูเิย็นลง

ชอ่งมองภาพแสดงไมช่ดัเจน
ปรับไดออปเตอรไ์มถ่กูตอ้ง: เลือ่นตวัควบคมุการปรับไดออปเตอรข์ ึน้และลงจนกวา่
โฟกสัของภาพในชอ่งมองภาพคมชดั

เสยีงทีก่ลอ้งสรา้งขึน้ถกู
บันทกึพรอ้มกบัภาพยนตร์

ตวัเลอืกโหมดโฟกสัถกูตัง้คา่เป็น C เลอืกโหมดโฟกสัอืน่

โฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะเปิดอยู:่ ปิดโฟกสัใบหนา้อจัฉรยิะ
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ภาพมัวเป็นรอยจดุ ถา่ยรปูดว้ยกลอ้งทีเ่ป็นรปูแบบหรอืรุน่อืน่

การซมูการเลน่รายการไมส่ามารถใชไ้ด ้ บนัทกึรปูทีถ่า่ยแลว้ที ่  หรอืนํามาจากกลอ้งรปูแบบอืน่หรอืรุน่อืน่

ไมม่เีสยีงในการเลน่ภาพยนตร์

กลอ้งอยูใ่นโหมดเงยีบ: ปิดโหมด Silent

ระดบัเสยีงของการเลน่เบาเกนิไป: ปรับระดบัเสยีงของการเลน่

ไมโครโฟนถกูบงั: ถอืกลอ้งใหถ้กูตอ้งระหวา่งทีบ่นัทกึ

ลําโพงถกูบัง: ถอืกลอ้งใหถ้กูตอ้งระหวา่งการเลน่

ไมส่ามารถลบภาพทีเ่ลอืก
ภาพทีเ่ลอืกเพือ่ลบบางภาพถกูป้องกนัไว ้ลบการป้องกนัออกโดยใชอ้ปุกรณ์
ทีใ่ชดํ้าเนนิการแตแ่รก

มกีารรเีซต็การกําหนดหมายเลขไฟลโ์ดย
ไมค่าดหมาย

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่ปิดในขณะทีก่ลอ้งเปิดทํางานอยู ่ปิดกลอ้งกอ่น
เปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ปญัหา วธิแีกไ้ขปญัหา

ไมม่ภีาพหรอืเสยีง

เชือ่มตอ่กลอ้งไมถ่กูตอ้ง: เชือ่มตอ่กลอ้งใหถ้กูตอ้ง

มกีารตัง้คา่สญัญาณเขา้ในโทรทัศนเ์ป็น “TV”: ตัง้คา่สญัญาณ
เขา้เป็น “HDMI”

ระดบัเสยีงในโทรทัศนเ์บาเกนิไป: ปรับระดบัเสยีง

คอมพวิเตอรจํ์ากลอ้งไมไ่ด ้ โปรดเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรใ์หถ้กูตอ้ง

ไมส่ามารถโอนยา้ยไฟล ์RAW หรอื JPEG ไป
ยังคอมพวิเตอร์

ใชซ้อฟตแ์วรท์ีใ่หม้าเพือ่โอนยา้ยภาพ

ไมม่กีารพมิพภ์าพออกมา
เชือ่มตอ่กลอ้งไมถ่กูตอ้ง: เชือ่มตอ่กลอ้งใหถ้กูตอ้ง

เครือ่งพมิพถ์กูปิด: เปิดเครือ่งพมิพ์

สามารถพมิพส์ําเนาไดเ้พยีงรายการเดยีว/ไม่
สามารถพมิพว์ันที่

เครือ่งพมิพไ์มส่ามารถใช ้PictBridge ได ้

กลอ้งไมต่อบสนอง

กลอ้งทํางานผดิปกตชิัว่คราว: ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หม่

แบตเตอรีห่มด: ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีส่ํารองทีช่ารจ์
เต็มแลว้

การแกไ้ขปัญหา/คําถามทีพ่บบอ่ย
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กลอ้งไมทํ่างานตามทีค่าดไว ้
ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หม ่ถา้ปัญหายังคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จําหน่ายของ FUJIFILM

ไมม่เีสยีง ปิดโหมด Silent
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คาํเตอืน คาํอธบิาย

(แดง)
แบตเตอรีใ่กลห้มด ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีสํ่ารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

(กะพรบิสแีดง)
แบตเตอรีห่มด ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีสํ่ารองทีช่ารจ์เต็มแลว้

(ปรากฏเป็นสี
แดงพรอ้มกบั
กรอบโฟกสัสี

แดง)

กลอ้งไมส่ามารถโฟกสั ลองใชว้ธิแีกไ้ขปัญหาตอ่ไปนี:้

ใชก้ารล็อคโฟกสัเพือ่โฟกสัตวัแบบอืน่ทีอ่ยูใ่นระยะหา่งเดยีวกนั จากนัน้วางองคป์ระกอบภาพ
ใหม่
ใชโ้หมดถา่ยรปูระยะใกลเ้พือ่โฟกสัเมือ่ถา่ยรปูระยะใกล ้

รรัูบแสงหรอื
ความเร็วชตัเตอร์
ปรากฏเป็นสแีดง

ตัวแบบสวา่งมากหรอืมดืมากเกนิไป และภาพจะเปิดรับแสงไดส้วา่งหรอืมดืมากไป ถา้ตวัแบบมดื ให ้
ใชแ้ฟลช

โฟกสัผดิพลาด

กลอ้งทํางานผดิปกต ิปิดกลอ้งแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้ ถา้ขอ้ความยงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จําหน่ายของ FUJIFILM

ปิดกลอ้งและ
เปิดใหมอ่กีคร ัง้

เลนสท์าํงานผดิ
พลาด

การด์ยงัไม่
พรอ้มใชง้าน

ไมม่กีารฟอรแ์มทการด์หนว่ยความจําหรอืหนว่ยความจําภายใน หรอืมกีาร
ฟอรแ์มทการด์หนว่ยความจําในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่: ฟอรแ์มทการด์หน่วยความ
จําหรอืหน่วยความจําภายในโดยใชต้วัเลอืก ฟอรแ์มท ในเมนูการตัง้คา่ของกลอ้ง
ตอ้งทาํความสะอาดหนา้สมัผสัของการด์หนว่ยความจาํ: ทําความสะอาดหนา้สมัผัสดว้ย
ผา้แหง้เนือ้นุ่ม ถา้ยงัคงมกีารแสดงขอ้ความซํ้า ใหฟ้อรแ์มทการด์ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่ให ้
เปลีย่นการด์
กลอ้งทาํงานผดิปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM

การด์ถกู
ป้องกนั

การด์หน่วยความจําถกูล็อค ปลดล็อคการด์

ไมพ่รอ้มทาํงาน ฟอรแ์มทการด์หน่วยความจําไมถ่กูตอ้ง ใชก้ลอ้งเพือ่ฟอรแ์มทการด์

ปิดกลอ้งและรอใหก้ลอ้งเย็นลง หากไมม่กีารใชง้าน กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมัติ

การด์ผดิพลาด

ไมไ่ดฟ้อรแ์มทการด์หน่วยความจําสําหรับใชใ้นกลอ้ง ฟอรแ์มทการด์

ตอ้งทําความสะอาดหนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจําหรอืการด์หน่วยความจําเสยีหาย ทําความ
สะอาดหนา้สมัผัสดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม ถา้ยงัคงมกีารแสดงขอ้ความซํ้า ใหฟ้อรแ์มทการด์ ถา้ขอ้ความ
ยงัคงอยู ่ใหเ้ปลีย่นการด์

ขอ้ความเตอืนและจอแสดงผล
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การด์หน่วยความจําใชร้ว่มกนัไมไ่ด ้ใชก้ารด์ทีร่องรับ

กลอ้งทํางานผดิปกต ิโปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของ FUJIFILM

 หนว่ย
ความจําเต็ม

การด์หน่วยความจําหรอืหน่วยความจําภายในเต็มและไมส่ามารถบนัทกึหรอืคดัลอกภาพได ้ลบภาพ
หรอืเสยีบการด์หน่วย ความจําทีม่พีืน้ทีว่า่งมากกวา่

 หนว่ย
ความจําเต็ม

หนว่ยความจํา
ภายในเต็ม ให้
ใสก่ารด์ใหม่

บนัทกึผดิพลาด

ขอ้ผดิพลาดของการด์หนว่ยความจําหรอืขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่: เสยีบการด์เขา้ไป
ใหมห่รอืปิดกลอ้งและเปิดอกีครัง้ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของ
FUJIFILM
เหลอืหนว่ยความจําไมเ่พยีงพอสําหรบับนัทกึภาพเพิม่เตมิ: ลบภาพหรอืเสยีบการด์หน่วย
ความจําทีม่พีืน้ทีว่า่งมากกวา่
ไมม่กีารฟอรแ์มทการด์หนว่ยความจําหรอืหนว่ยความจําภายใน: ฟอรแ์มทการด์หน่วย
ความจําหรอืหน่วยความจําภายใน

อา่นไมไ่ด้

ไฟลเ์สยีหายหรอืไมไ่ดถ้า่ยดว้ยกลอ้ง: ไมส่ามารถดไูฟลไ์ด ้
ตอ้งทาํความสะอาดหนา้สมัผสัของการด์หนว่ยความจาํ: ทําความสะอาดหนา้สมัผัสดว้ย
ผา้แหง้เนือ้นุ่ม ถา้ยงัคงมกีารแสดงขอ้ความซํ้า ใหฟ้อรแ์มทการด์ ถา้ขอ้ความยังคงอยู ่ให ้
เปลีย่นการด์
กลอ้งทาํงานผดิปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM

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

จํานวนภาพ
มากเกนิไป

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

ป้องกนัภาพ มกีารพยายามลบหรอืหมนุภาพทีม่กีารป้องกนั ลบการป้องกนัและลองดําเนนิการอกีครัง้

 ตดัภาพไม่
ได้

 ไมส่ามารถตดัภาพ

ตดัภาพไมไ่ด้ ภาพเสยีหายหรอืไมไ่ดถ้า่ยดว้ยกลอ้ง

 ดาํเนนิ
การไมไ่ด้

มกีารพยายามสรา้งสําเนาทีป่รับขนาดทีม่ขีนาดเทา่กบัหรอืใหญก่วา่ภาพตน้ฉบบั โปรดเลอืกขนาด
เล็กกวา่

 ดาํเนนิ
การไมไ่ด้

 ดาํเนนิ
การไมไ่ด้
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คาํเตอืน คาํอธบิาย

หมนุภาพไมไ่ด้ มกีารพยายามหมนุภาพทีไ่มส่ามารถหมนุได ้

 หมนุภาพ
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์

 ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงกบัภาพทีเ่ลอืก

 ดาํเนนิการ
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถใชง้านลบตาแดงกบัภาพยนตร์

ไมม่กีารด์ ไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเมือ่เลอืก คดัลอก ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจํา

 ไมม่ภีาพ
ไมม่ภีาพในตน้ทางทีเ่ลอืกสําหรับ คดัลอก ใหเ้ลอืกตน้ทางอืน่

 ไมม่ภีาพ

ไฟล ์DPOF
ผดิพลาด

คําสัง่การพมิพ ์DPOF ในการด์หน่วยความจําปัจจบุนัมภีาพมากกวา่ 999 ภาพ คดัลอกภาพไปยัง
หน่วยความจําภายในแลว้สรา้งคําสัง่การพมิพใ์หม่

ต ัง้คา่ DPOF
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถพมิพภ์าพโดยใช ้DPOF

 ต ัง้คา่
DPOF ไมไ่ด้

ไมส่ามารถพมิพภ์าพยนตรโ์ดยใช ้DPOF

การเชือ่มตอ่ผดิ
พลาด

เกดิขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่ในขณะทีกํ่าลงัจะพมิพห์รอืคดัลอกภาพไปยงัคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณ์อืน่ โปรดตรวจสอบวา่เปิดอปุกรณแ์ละเชือ่มตอ่สาย USB แลว้

พมิพไ์มไ่ด้
เครือ่งพมิพไ์มม่กีระดาษหรอืหมกึพมิพ ์หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดอืน่สําหรับเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบ
เครือ่งพมิพ ์(โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืเครือ่งพมิพ)์ หากตอ้งการเริม่การพมิพต์อ่ ใหปิ้ดเครือ่ง
พมิพแ์ลว้เปิดอกีครัง้

พมิพไ์มไ่ด้
ยนืยนัพมิพซํ์า้?

เครือ่งพมิพไ์มม่กีระดาษหรอืหมกึพมิพ ์หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดอืน่สําหรับเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบ
เครือ่งพมิพ ์(โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืเครือ่งพมิพ)์ ถา้การพมิพไ์มเ่ริม่ทํางานตอ่โดยอตัโนมัติ
ใหก้ด MENU/OK เพือ่เริม่ทํางานตอ่

พมิพไ์มไ่ด้

มกีารพยายามพมิพภ์าพยนตร ์ภาพทีไ่มไ่ดถ้า่ยดว้ยกลอ้ง หรอืภาพอยูใ่นรปูแบบทีเ่ครือ่งพมิพ ์ไม่
รองรับภาพยนตร ์และภาพบางรายการทีถ่า่ยดว้ยอปุกรณ์อืน่จะไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ถา้ภาพดงักลา่ว
เป็นภาพนิง่ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง โปรดดคููม่อืเครือ่งพมิพเ์พือ่ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพร์องรับรปูแบบ
JFIF–JPEG หรอื Exif–JPEG ถา้เครือ่งพมิพไ์มร่องรับ ภาพจะไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
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ชือ่รุน่ FUJIFILM X30

จาํนวนพกิเซลที่
ใชง้าน

12.0 ลา้นพกิเซล

เซ็นเซอรภ์าพ เซน็เซอร ์X-Trans CMOS II พรอ้มฟิลเตอรแ์มส่ ี2/3 นิว้

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

รปูแบบไฟล์

ภาพนิง่
JPEG (Exif เวอรช์นั 2.3) , RAW (รปูแบบ RAF), RAW+JPEG (กฎการออกแบบ
สําหรับระบบไฟลก์ลอ้งทีร่องรับ /ไมร่องรับกบั DPOF)

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

จาํนวนพกิเซลที่
บนัทกึ

L
(4:3) 4000 × 3000 / (3:2) 4000 × 2664 / (16:9) 4000 × 2248 / (1:1)
2992 × 2992

M
(4:3) 2816 × 2112 / (3:2) 2816 × 1864 / (16:9) 2816 × 1584 / (1:1)
2112 × 2112

S
(4:3) 2048 × 1536 / (3:2) 2048 × 1360 / (16:9) 1920 × 1080 / (1:1)
1536 × 1536

<พาโนรามา่>

360°
แนวตัง้: 11520 × 1624
แนวนอน: 11520 × 1080

180°
แนวตัง้: 5760 × 1624
แนวนอน: 5760 × 1080

120°
แนวตัง้: 3840 × 1624
แนวนอน: 3840 × 1080

1

2

ขอ้มลูจําเพาะ

- 265 -



เลนส์

ชือ่
เลนสซ์มูออปตคิลั Fujinon 4 เทา่

ทางยาวโฟกสั
f=7.1 – 28.4 มม. เทยีบเทา่กบั 28 – 112 มม. บนรปูแบบ 35 มม.

รรูบัแสงแบบเต็ม
F2.0 (กวา้ง) – F2.8 (เทเลโฟโต)้

การประกอบ
9 กลุม่ 11 เลนส ์(รวมเลนสห์ลอ่แกว้ทรงกลม 3 ชิน้)

ซูมดจิติอล การซมูแบบดจิติอลอจัฉรยิะประมาณ 2 เทา่ (สงูสดุ 8 เทา่ เมือ่รวมกบัการซมูออปตคิัล)

รรูบัแสง
F2.0 – F11 (กวา้ง)
F2.8 – F11 (เทเลโฟโต)้ โดยเพิม่ขัน้ละ 1/3EV (ไดอะแกรมรรัูบแสง 7 กลบีควบคมุ)

ระยะโฟกสั
(จากพืน้ผวิ
เลนส)์

ปกติ
กวา้ง: ประมาณ 50 ซม. / 1.6 ฟตุ ถงึระยะอนันต์
เทเลโฟโต:้ ประมาณ 80 ซม. / 2.6 ฟตุ ถงึระยะอนันต์

มาโคร
กวา้ง: ประมาณ 10 ซม. – 3.0 ม. / 3.9 นิว้ – 9.8 ฟตุ
เทเลโฟโต:้ ประมาณ 50 ซม. – 3.0 ม. / 1.6 ฟตุ – 9.8 ฟตุ

ซุปเปอรม์าโคร
ประมาณ 1.0 ซม. – 1.0 ม. / 0.4 นิว้ – 3.3 ฟตุ

ความไวแสง

ออโต1้ / ออโต2้ / ออโต3้ (ควบคมุไดส้งูสดุถงึ ISO3200)
เทยีบเทา่กบั ISO 100 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 /
1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 12800 (ความไว
เอาตพ์ตุมาตรฐาน)

การควบคมุการ
รบัแสง

การวดัแสง TTL 256 สว่น หลายจดุ / เฉพาะจดุ / เฉลีย่

โหมดการรบัแสง โปรแกรม AE, เนน้รรัูบแสง AE, เนน้ชตัเตอร ์AE, แมนวลรับแสง

โหมดถา่ยรปู

SP
ภาพคน, ปรับผวิหนา้, ภาพววิ, ภาพกฬีา, กลางคนื, กลางคนื (ฐาน), พลไุฟ, ตะวนัตก,
หมิะ, ทะเล, ปารต์ี,้ ดอกไม,้ ตัวอกัษร, ใตน้ํ้า

แป้นหมนุเลอืกโหมด
ออโต,้ SR AUTO ขัน้สงู, P, S, A, M, SP1, SP2, ฟิลเตอร,์ Adv., พาโนรามา่

การกนัภาพส ัน่
สะเทอืน

สลบัชนดิเลนส์

การตรวจหาใบ
หนา้

มี

การชดเชยการ
รบัแสง

-3.0EV – +3.0EV โดยเพิม่ขัน้ละ 1/3EV (การบนัทกึภาพยนตร ์: -2.0EV – +2.0EV)
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ความเร็วชตัเตอร์
(โหมดออโต)้ 1/4 วนิาท ีถงึ 1/4000* วนิาท ี(โหมดอืน่ๆ ทัง้หมด) 30 วนิาท ีถงึ 1/4000
วนิาที
* 1/4000 วนิาท ีทีร่รัูบแสงขนาดเล็ก 1/1000 วนิาท ีทีร่รัูบแสงแบบเต็ม

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ภาพแรก
สงูมาก: ประมาณ 12 fps (สงูสดุ 18 เฟรม )

สงู: ประมาณ 9.0 fps (สงูสดุ 23 เฟรม )

กลาง: ประมาณ 6.0 fps (สงูสดุ 46 เฟรม )

ตํา่: ประมาณ 3.0 fps (สงูสดุ 100 เฟรม )

* จํานวนสงูสดุของเฟรมทีส่ามารถถา่ยไดใ้นการตัง้คา่ JPEG

ภาพสดุทา้ย
-

ถา่ยเฟรมทีด่ที ีส่ดุ
สงูมาก: ประมาณ 12 fps (สงูสดุ 8 เฟรม )

สงู: ประมาณ 9.0 fps (สงูสดุ 8 เฟรม )

กลาง: ประมาณ 6.0 fps (สงูสดุ 8 เฟรม )

ตํา่: ประมาณ 3.0 fps (สงูสดุ 8 เฟรม )

* จํานวนสงูสดุของเฟรมทีส่ามารถถา่ยไดใ้นการตัง้คา่ JPEG

ถา่ยครอ่ม
อตัโนมตั ิ

ถา่ยครอ่ม AE: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

ถา่ยครอ่มจําลองฟิลม์: เลอืกจําลองฟิลม์ชนดิใดก็ได ้3 ชนดิ

ถา่ยครอ่มชว่งไดนามกิ: 100% / 200% / 400%

ถา่ยครอ่มความไวแสง: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

ถา่ยครอ่มสมดลุสขีาว (±1, ±2, ±3)

โฟกสั

โหมด
AF เดีย่ว / AF ตอ่เนือ่ง / MF

ประเภท
AF ไฮบรดิอจัฉรยิะ (AF ตรวจหาความเปรยีบตา่ง TTL /AF ตรวจหาระยะ TTL) ไฟชว่ยหา
ออโตโ้ฟกสั

การเลอืกเฟรม AF
หลายจดุ, โฟกสัพืน้ที,่ ตดิตามสญัญาณ

สมดลุยส์ขีาว

โหมดจดจําฉากอตัโนมัติ

ต ัง้คา่ลว่งหนา้
ละเอยีด, ในรม่, ไฟฟลอูอเรสเซนต ์(ขาวธรรมชาต)ิ, ไฟฟลอูอเรสเซนต ์(ขาวอมเหลอืง),
ไฟฟลอูอเรสเซนต ์(ขาวนวล), แสงไฟหลอดไส,้ ใตน้ํ้า, ปรับเอง, การเลอืกอณุหภมูสิี

การต ัง้เวลา ลา่ชา้ 10 วนิาท ี/ 2 วนิาที

ถา่ยตามชว่ง
เวลา

ม ี(การตัง้คา่: ชว่งเวลา, จํานวนภาพถา่ย, เวลาเริม่ตน้)

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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แฟลช

ยกแฟลชแบบแมนวล (แฟลชอจัฉรยิะมาก)
ระยะทํางาน (ความไวแสงอตัโนมัต)ิ:

ปกติ
กวา้ง: ประมาณ 30 ซม. – 7.0 ม. / 11.7 นิว้ – 22.9 ฟตุ
เทเลโฟโต:้ ประมาณ 50 ซม. – 5.0 ม. / 1.6 ฟตุ – 16.4 ฟตุ

โหมดแฟลช

ปิดลบตาแดง
ออโต,้ ใชแ้ฟลช, สโลวซ์งิค,์ Commander, ไมใ่ชแ้ฟลช

เปิดลบตาแดง
ลดตาแดงอตัโนมัต,ิ ลดตาแดง & ใชแ้ฟลช, ลดตาแดง & สโลวซ์งิค,์ Commander, ไม่
ใชแ้ฟลช

ฐานเสยีบแฟลช
(Hot shoe)

ม ี(รองรับแฟลช TTL ทีกํ่าหนด)

ชอ่งมองภาพ

0.39 นิว้, ชอ่งมองภาพส ีOLED ประมาณ 2.360K

ครอบคลมุพืน้ทีม่องภาพและพืน้ทีถ่า่ยภาพ: ประมาณ 100%

จดุสายตา: ประมาณ 17.5 มม. (จากดา้นหลังของเลนสใ์กลต้าของกลอ้ง)

การปรับไดออปเตอร:์ -4 ม.  ถงึ +2 ม.

การขยายขนาด: 0.65 เทา่กบัเลนส ์50 มม. (เทยีบเทา่รปูแบบ 35 มม.) ทีร่ะยะอนันต ์และตัง้
คา่ไดออปเตอรเ์ป็น -1.0 ม.

มมุเฉียงของภาพ: ประมาณ 31° (มมุแนวนอนของภาพ: ประมาณ 25°)

สญัญาณตาในตวักลอ้ง

จอภาพ LCD
จอภาพ LCD สชีนดิลาดเอยีง 3.0 นิว้, อตัราสว่นภาพ 3:2, ประมาณ 920K จดุ (ครอบคลมุ
ประมาณ 100%)

การบนัทกึ
ภาพยนตร์

1920 × 1080 พกิเซล / 1280 × 720 พกิเซล (60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24
fps) / 640 × 480 พกิเซล (30 fps, 25 fps) พรอ้มเสยีงสเตอรโิอ

สามารถใชซ้มูออปตคิลั (แมนวล)

ฟงักช์ ัน่การถา่ย
ภาพ

SR AUTO ขัน้สงู, ตรวจหาใบหนา้, ลบตาแดงอตัโนมัต,ิ จําลองฟิลม์ (PROVIA/สปีกต,ิ
Velvia/สดใส, ASTIA/ตํา่, คลาสสคิโครม, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, โมโนโครม, โม
โนโครม+ฟิลเตอรเ์หลอืง, โมโนโครม+ฟิลเตอรแ์ดง, โมโนโครม+ฟิลเตอรเ์ขยีว, ซเีปีย), แนว
ทางกรอบ, ลําดบัรปูหน่วยความจํา, แสดงฮสิโตแกรม, ถา่ยเฟรมทีด่ทีีส่ดุ, โหมดขัน้สงู (เนน้
โฟกสั, ถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง, รับแสงหลายจดุ), ฟิลเตอรข์ัน้สงู (กลอ้งทอย / เหมอืนแบบจําลอง /
เนน้สสีนั / ภาพโทนสวา่ง / ภาพโทนมดื / โทนสไีดนามคิ / สบีนพืน้ขาวดํา / ซอฟตโ์ฟกสั),
พาโนรามา่ 360, ภาพยนตรค์วามเร็วสงู (80/150/250 fps.), ระดบัอเิล็กทรอนกิส,์ ป้องกนั
ภาพเบลอขัน้สงู, ไฮไลทท์ีโ่ฟกสัชดัสดุ

ฟงักช์ ัน่การเลน่
ภาพ

ตรวจหาใบหนา้, ลบตาแดงอตัโนมัต,ิ การเลน่แบบหลายเฟรม (ดว้ยภาพยอ่ขนาดเล็ก), ป้องกนั,
ตดัรปูบางสว่น, ปรับขนาด, สไลดโ์ชว,์ หมนุภาพ, แสดงฮสิโตแกรม, แจง้เตอืนคา่แสง, ชว่ยคน้
หาสมดุภาพ, คน้หาภาพถา่ย, รายการโปรด, เลอืกภาพ, พาโนรามา่, ลบภาพทีเ่ลอืก, แปลง
RAW ไฟล์

-1 -1

-1

ขอ้มลูจําเพาะ

- 268 -



ฟงักช์ ัน่อ ืน่ๆ
PictBridge, Exif Print, 35 ภาษา, เวลาตา่ง, เสยีงชตัเตอร,์ โหมด Silent, โหมดสตารท์
เร็ว, จัดการใชพ้ลงังาน, ตรวจแสงในโหมดแมนวล, โหมดจอมอนเิตอรก์ลางแจง้, ความสวา่ง
EVF, ส ีEVF, ความสวา่ง LCD, ส ีLCD, เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ, ตัง้คา่จอแสดงผลเอง

เครือ่งสง่
สญัญาณไรส้าย

มาตรฐาน
IEEE 802.11b / g / n (โปรโตคอลไรส้ายมาตรฐาน)

โหมดการเขา้ถงึ
โครงสรา้งพืน้ฐาน

ฟงักช์ ัน่ไรส้าย
ใสพ่กิดั, การสือ่สารไรส้าย (ถา่ยโอนรปูภาพ), ด ู& รับภาพ, ถา่ยภาพกลอ้งระยะไกล, พมิพ์
ค.พมิพ ์instax, PC Autosave

ข ัว้

เอาตพ์ตุวดิโีอ
-

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

HDMI เอาตพ์ตุ
ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI (ประเภท D)

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

การจา่ยพลงังาน แบตเตอรี ่Li-ion NP-95 (รวมมาให)้

ขนาด
118.7 มม. (กวา้ง) × 71.6 มม. (สงู) × 60.3 มม. (ลกึ) / 4.7 นิว้ (กวา้ง) × 2.8 นิว้
(สงู) × 2.4 นิว้ (ลกึ)

นํา้หนกั
ประมาณ 423 ก. / 14.9 ออนซ ์(รวมแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา)

ประมาณ 383 ก. / 13.5 ออนซ ์(ไมร่วมแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจํา)

อณุหภมูใินการ
ทาํงาน

0 – 40°C (+32°F – +104°F)

ความชืน้ในการ
ทาํงาน

10 – 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

คาํแนะนําเกีย่ว
กบัจํานวนเฟรมที่
ใชไ้ดส้าํหรบัการ
ทาํงานของ
แบตเตอรี ่

ประมาณ 470 เฟรม (LCD: ON, โหมด AUTO)

3
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อปุกรณเ์สรมิที่
รวมมาให้

แบตเตอรี ่Li-ion NP-95

อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั AC-5VT

อะแดปเตอรป์ลั๊กไฟ

สายคลอ้งคอ

ฝาปิดเลนส์

หว่งสายคลอ้งโลหะ

แผน่ครอบป้องกนั

เครือ่งมอืคลอ้งหว่ง

สาย USB

คูม่อืผูใ้ช ้(การทํางานพืน้ฐาน)

อปุกรณเ์สรมิตวั
เลอืก

แบตเตอรี ่Li-ion NP-95

เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่BC-65N

เลนสฮ์ดู LH-X10

เลนสฮ์ดูและฟิลเตอรป้์องกนั LHF-X20

ฟิลเตอรป้์องกนั PRF-52 

กระเป๋าหนัง LC-X30

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

ไมโครโฟนสเตอรโิอ MIC-ST1

รโีมทกดชตัเตอร ์RR-90

1 โปรดดเูว็บไซต ์Fujifilm (การด์หน่วยความจํา) เพือ่ตรวจสอบการด์หน่วยความจําทีเ่ขา้กนัได ้

2 Exif 2.3 เป็นรปูแบบของไฟลก์ลอ้งดจิติอล ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูการถา่ยภาพจํานวนมากสําหรับการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ

3 จํานวนเฟรม / ชว่งเวลาโดยประมาณทีส่ามารถถา่ยภาพไดด้ว้ยแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้ขึน้อยูก่บัมาตรฐาน CIPA

4 จําเป็นตอ้งมเีลนสฮ์ดู LH-X10

4
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สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลอ้งดจิติอล FUJIFILM โปรดเยีย่มชมเว็บไชตข์องเรา (หนา้ตา่งใหมจ่ะเปิดขึน้)

อปุกรณเ์สรมิและขอ้มลูสนับสนุนมปีรากฏในเว็บไซตด์งัตอ่ไปนี้

แอพพลเิคชนั FUJIFILM ใหโ้อกาสทีม่ากกวา่เพือ่ใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกบัรปูภาพบนสมารท์โฟน แท็บเล็ต และ
คอมพวิเตอร์

MyFinePix Studio (เฉพาะ Windows) สามารถใชซ้อฟตแ์วรท์ีม่ใีหเ้พือ่คดัลอกภาพไปยังคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถ
บันทกึ ด ูจัดระเบยีบ และพมิพภ์าพได ้

RAW FILE CONVERTER สามารถใชสํ้าหรับการดภูาพ RAW ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

ลงิก์
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ตารางตอ่ไปนีร้ะบกุารตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดใ้นแตล่ะโหมด

ดเูพิม่เตมิ

ขอ้จํากดัของการตัง้คา่กลอ้ง (PDF: )
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