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อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:
• แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์จซํ ้าได้
• เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ BC-W126
• ฝาครอบตัวกล้ อง
• ห่วงสายคล้ องโลหะ (× 2)
• เครื่องมือคล้ องห่วง
• แผ่นครอบป้องกัน (× 2)
• สายคล้ องคอ
• คู่มือผูใ้ ช้ (คูม่ ือเล่มนี ้)

N หากคุณซื ้อชุดเลนส์ ให้ ตรวจสอบว่ารวมเลนส์ด้วย
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เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี ้
คูม่ ือนี ้ประกอบด้ วยคําชี ้แจงสําหรับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM X-T20
ของคุณ โปรดอ่านและทําความเข้ าใจเนื ้อหาในคูม่ ือก่อนใช้ งาน
สัญลักษณ์ และข้ อตกลง
คูม่ ือนี ้มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตอ่ ไปนี ้:
ข้
อ
มู
ล
ที
่ควรอ่านเพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์
O
N ข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
P หน้ าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
เมนูและข้ อความอื่นๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็ น ตัวหนา ภาพประกอบจะ
ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านัน;้ รูปภาพอาจถูกปรับให้ งา่ ย ขณะที่
ภาพถ่ายไม่ได้ จําเป็ นว่าจะถูกถ่ายจากกล้ องรุ่นที่อธิบายในคูม่ ือเล่มนี ้
คําศัพท์
การ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริ มที่กล้ องใช้ เพื่อจัดเก็บ
รูปภาพเรี ยกว่า “การ์ ดหน่วยความจํา” ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อาจเรี ยกว่า
“EVF” และจอภาพ LCD อาจเรี ยกว่า “LCD”
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ก่ อนที่จะเริ่มต้ น
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ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง
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A แป้ นหมุนการชดเชยการรับแสง .......5, 91
B ปุ่ มชัตเตอร์ ........................................ 50
C ก้านตัวเลือกโหมดออโต้........................ 7
D แป้ นหมุนความเร็ วชัตเตอร์ ........5, 64, 72
E ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)............. 256
F แป้ นหมุน Drive................................... 6
G ก้าน N (ยกแฟลช) .......................... 107
H รูสําหรับสายคล้อง ............................. 28
I ฝาครอบขัว้ ต่อ
J ตัวเลือกโหมดโฟกัส............................ 78
K หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์
L ปุ่ มถอดเปลีย่ นเลนส์........................... 31
M ไมโครโฟน ....................................... 172

2

N ไฟช่วยหาออโต้โฟกัส........................ 137
ไฟตัง้ เวลา ....................................... 151

O แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหน้า .......8, 226
P สวิ ตช์ ON/OFF.................................... 42
Q ปุ่ ม Fn1........................................... 248
R แฟลช ............................................. 107
S ฝาครอบตัวกล้อง ............................... 30
T ช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
(⌀2.5 มม.) .........................55, 68, 172

U ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) .......... 278
V ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B) USB 2.0
..........................................35, 68, 283

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

1

W ปุ่ ม b (ลบ) ...................................... 52 i ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK .................16, 176
X ปุ่ ม a (เล่น).................................... 51 j ฝาครอบสายสัญญาณสําหรับ
DC coupler.................................... 290
Y ควบคุมการปรับไดออปเตอร์ ............... 11
Z ช่องมองภาพอิ เล็กทรอนิกส์ (EVF)
k ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ่........................ 36
............................................12, 14, 15 l สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ่ ................. 36
a ปุ่ ม VIEW MODE ................................. 14 m แผ่นหมายเลขเครื ่อง ............................ 4
b ปุ่ ม AE-L (ล็อกการรับแสง).................. 93 n ช่องยึดขาตัง้
c แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหลัง
o ลําโพง............................................... 58
..........................................9, 178, 226 p จอภาพ LCD.................. 11, 12, 14, 15
d ปุ่ ม AF-L (ล็อกโฟกัส) ......................... 93 q ตรวจพบสัญญาณดวงตา ................... 14
e ไฟแสดงสถานะ ...........................10, 35 r สลักแบตเตอรี ่.................................... 39
f ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) ............................. 243 s ช่องใส่แบตเตอรี ่ ................................ 36
g ปุ่ มตัวเลือก..................................4, 226 t ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา ................. 36
h ปุ่ ม MENU/OK ................................4, 20

3

แผ่ นหมายเลขเครื่ อง
ห้ ามแกะแผ่นหมายเลขเครื่ อง ซึง่ มี FCC ID, เครื่ องหมาย KC, หมายเลขเครื่ อง
และข้ อมูลสําคัญอื่นๆ

1 ปุ่ มตัวเลือก
กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น (e) ขวา (h) ลง (f) หรื อ
ซ้ าย (g) เพื่อไฮไลท์รายการ ปุ่ มขึ ้น ลง ซ้ าย และ
ขวา ยังมีหน้ าที่เสริ มเป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั่ Fn2 ถึง Fn5 ได้
(P 248)
ล็อคควบคุม
การป้องกันการทํางานโดยไม่ตงใจของปุ่
ั้
มตัวเลือกและปุ่ ม Q ระหว่างถ่ายรูป ให้ กด
MENU/OK จนกว่า X แสดงขึ ้น สามารถปลดล็อคควบคุมได้ โดยการกดปุ่ ม MENU/OK
จนกว่า X ไม่ปรากฏอีกต่อไป

4

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์
แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ใช้ สําหรับเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์

1
แป้นหมุนการชดเชยการรั บแสง
หมุนแป้นหมุนเพื่อเลือกปริ มาณการชดเชยการรับ
แสง

5

แป้นหมุน Drive
หมุนแป้นหมุนเพื่อเลือกจากโหมดไดร์ ฟต่อไปนี ้

1
โหมด

โหมด
S เฟรมเดียว
BKT1
Adv.1
ถ่ายคร่อม
94
ฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั้ ง
BKT2
Adv.2
CH ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วสูง
j ฉายแสงหลายครัง้
97
CL ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วตํ่า
u พาโนราม่า
F มูฟวี่

6

P
54

P
48

99
101
103

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
สลับระหว่างโหมดออโต้ และโหมดแมนวล

1
ตําแหน่ ง

โหมด
เลือกจากโหมด P (โปรแกรม AE), S (เน้ นชัตเตอร์ AE), A (เน้ นรูรับ
แสง AE), และ M (แมนวล) (P 62, 64, 69, 72) ปรับความเร็ว
ชัตเตอร์ และรูรับแสงโดยใช้ สลับโปรแกรม (โหมด P) หรื อตังค่
้ า
ความเร็วชัตเตอร์ และ/หรื อรูรับแสงด้ วยตนเอง (โหมด S, A และ M)
โหมดออโต้ กล้ องจะปรับการตังค่
้ าอัตโนมัตติ ามตัวเลือกที่เลือกโดย
การหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า เลือกจากโหมดที่เหมาะกับ
ประเภทของตัวแบบที่เจาะจง (P 74) หรื อเลือก S SR AUTO
ขัน้ สูง เพื่อให้ กล้ องจับคูโ่ หมดกับตัวแบบโดยอัตโนมัติ (P 74)
การเลือกฉากจะใช้ ไม่ได้ ในโหมดไดร์ ฟ Adv.1, Adv.2, j และ u

N อาจใช้ ข้อจํากัดในการตังค่้ ากล้ องขึ ้นอยูก่ บั โหมดและเงื่อนไขการถ่ายภาพ

7

แป้นหมุนเลือกคําสั่ง
หมุนหรื อกดแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อ:
แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหน้ า

1

หมุน

• เลือกแท็บเมนูหรือหน้ าผ่านทางเมนู
• ปรับรูรับแสง
• เลือกฉากเมื่อถ่ายภาพในโหมดออโต้
• ปรับการชดเชยการรับแสงเมื่อเลือก C ดัวยแป้นหมุนการชดเชยการ
รับแสง

กด

8

• ดูภาพอื่นๆ ระหว่างการเล่น
สลับกลับไปมาระหว่างรูรับแสงและการชดเชยการรับแสง เมื่อเลือก C
ด้ วยแป้นหมุนการชดเชยการรับแสง

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

หมุน

กด

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่ต้องการ (สลับโปรแกรม)
• เลือกความเร็วชัตเตอร์
• ปรับการตังค่้ าในเมนูดว่ น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกัส
• ซูมเข้ าหรือซูมออกในการเล่นแบบเต็มเฟรมหรือหลายเฟรม
• ซูมเข้ าในจุดโฟกัสที่ทํางานระหว่างการเล่น
• ใช้ ฟังก์ชนั่ ที่กําหนดไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั่ ไดอัล
• กดค้ างไว้ เพื่อเลือกจอแสดงผลโฟกัสโหมดแมนวลโฟกัส
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1

ไฟแสดงสถานะ
เมื่อไม่ใช้ งานช่องมองภาพ กล้ องจะแสดงสถานะ
ของกล้ องด้ วยไฟแสดงสถานะ

1
ไฟแสดงสถานะ
สว่างเป็ นสีเขียว
กะพริ บเป็ นสีเขียว
กะพริ บเป็ นสีเขียว
และสีส้ม
สว่างเป็ นสีส้ม
กะพริ บเป็ นสีส้ม
กะพริ บเป็ นสีแดง

สถานะของกล้ อง
โฟกัสล็อก
การเตือนโฟกัสหรื อความเร็วชัตเตอร์ ตํ่า สามารถถ่ายภาพได้
กําลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้
กําลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มในเวลานี ้ได้
กําลังชาร์ จแฟลช จะไม่ยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพ
เลนส์หรื อหน่วยความจําผิดพลาด

N คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล

10

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

จอภาพ LCD
สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ ดภู าพได้ งา่ ยขึ ้น แต่
ระมัดระวังอย่าแตะสายหรื อให้ สายพันนิ ้วมือหรื อ
วัตถุอื่นๆ ที่อยูด่ ้ านหลังหน้ าจอ การแตะสายอาจ
ทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้

1

N จอภาพ LCD ยังทําหน้ าที่เป็ นหน้ าจอสัมผัสด้ วยเช่นกัน (P 22, 144)
การโฟกัสช่ องมองภาพ
ในกล้ องจะมีตวั ควบคุมการปรับไดออปเตอร์ ใน
ระยะ –4 ถึง +2 ม.–1 เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับ
สายตาที่ตา่ งกันของแต่ละคน หมุนตัวควบคุมการ
ปรับไดออปเตอร์ จนกว่าโฟกัสของภาพในช่องมอง
ภาพคมชัด
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จอแสดงผลของกล้ อง
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการถ่าย
ภาพ

1

O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดง
สถานะสว่างทังหมด
้

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ /จอภาพ LCD

12/31/2050 10:00 AM

12000
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จอแสดงผลของกล้ อง

A เช็คโฟกัส ..................................89, 141
B พรี วิวชัดลึก .................................70, 89
C สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง ..... 238
D โหมดมูฟวี ่ .................................54, 169
E เวลาทีเ่ หลือ ....................................... 54
F จํานวนภาพทีถ่ ่ายได้ * ....................... 323
G คุณภาพและขนาดภาพ ............115, 116
H วันทีแ่ ละเวลา ....................44, 202, 203
I เฟรมโฟกัส ..................................82, 92
J เส้นขอบฟ้ าเสมือน ............................. 18
K การเตือนโฟกัส ..........................50, 319
L สมดุลย์สีขาว ................................... 122
M จําลองฟิ ล์ม ..................................... 118
N ช่วงไดนามิ ก .................................... 121
O คําเตือนอุณหภูมิ ............................. 322
P ล็อกควบคุม ........................................ 4
Q สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................ 206
R ฮิ สโตแกรม ........................................ 19
S สัญลักษณ์ระยะห่าง........................... 89
T ระดับแบตเตอรี ่ .................................. 43

U ความไวแสง .................................... 157
V การชดเชยการรับแสง ......................... 91
W รูรบั แสง ................................63, 69, 72
X ความเร็ วชัตเตอร์ ...................63, 64, 72
Y ล็อก TTL ........................166, 225, 251
Z ล็อก AE ..............................92, 93, 227 1
a การวัดแสง ...................................... 154
b โหมดถ่ายภาพ................................... 62
c สัญลักษณ์โฟกัส ................................ 79
d สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส................... 87
e โหมดโฟกัส........................................ 78
f ล็อก AF ..............................92, 93, 227
g สัญลักษณ์ AF+MF ......................... 140
h ชนิดชัตเตอร์ .................................... 155
i โหมดต่อเนือ่ ง .................................... 97
j สัญลักษณ์การรับแสง ..................72, 91
k สัญลักษณ์การตัง้ เวลาถ่าย ............... 151
l ไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ .............. 172
m โหมดแฟลช (TTL) ........................... 109
ชดเชยแฟลช.................................... 109

* แสดง “9999” หากมีพื ้นที่มากกว่า 9999 เฟรม

ล็อกควบคุม
การกดล็อกควบคุมจะแสดงไอคอน X
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การเลือกโหมดแสดงผล
กดปุ่ ม VIEW MODE เพื่อสลับโหมดแสดงผลดังต่อ
ไปนี ้:
• E สัญญาณตา: การแนบตาของคุณไว้ ที่ชอ่ ง
1 มองภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ดและจอภาพ
LCD ปิ ด การเลื่อนตาของคุณออกจะทําให้ ชอ่ ง
มองภาพปิ ดและจอภาพ LCD เปิ ด
• เฉพาะ EVF: ช่องมองภาพเปิ ด จอภาพ LCD ปิ ด
• เฉพาะ LCD: จอภาพ LCD เปิ ด ช่องมองภาพปิ ด
• เฉพาะ EVF + E: การแนบตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมองภาพจะทําให้ ชอ่ งมอง
ภาพเปิ ด การเลื่อนตาออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ด จอภาพ LCD ยังคง
ปิ ดอยู่
สัญญาณตา
สัญญาณตาอาจตอบสนองต่อวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตาของ
คุณ หรื อต่อแสงที่สอ่ งเข้ าเซ็นเซอร์ โดยตรง

สัญญาณตา

14

จอแสดงผลของกล้ อง

การปรั บความสว่ างจอแสดงผล
ปรับความสว่างและระดับของสีของช่องมองภาพและจอภาพ LCD ได้ โดยใช้
รายการในเมนู D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ เลือก ความสว่ าง EVF หรื อ สี EVF เพื่อ
ปรับความสว่างหรื อระดับของสีของช่องมองภาพ และ ความสว่ าง LCD หรื อ
สี LCD เพื่อปรับจอภาพ LCD
จอแสดงผลช่ องมองภาพ
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > แสดง EVF หมุนออโต้
สัญลักษณ์ในช่องมองภาพจะหมุนอัตโนมัตเิ พื่อให้ เข้ ากับแนวของกล้ อง

O การแสดงผลในจอภาพ LCD จะไม่ได้ รับผลกระทบ
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1

ปุ่ ม DISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมการแสดงผลของสัญลักษณ์
ในช่องมองภาพและจอภาพ LCD

1
ช่ องมองภาพ
มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

P

จอ LCD

แสดงข้อมูล
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จอแสดงผลของกล้ อง

การตัง้ ค่ าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง
การเลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน:

1

แสดงสัญลักษณ์ มาตรฐาน
ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

2

เลือก แสดง ค่ าที่ตงั ้ ไว้
เลือก D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > แสดง ค่ าที่ตงั ้ ไว้ ในเมนูตงค่
ั้ า

3

เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก

• ตารางกรอบ
• ELECTRONIC LEVEL
• เฟรมโฟกัส
• แสดงระยะ AF
• แสดงระยะ MF
• ฮิสโตแกรม
• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชัตเตอร์/ISO
• ข้ อมูลที่พื ้นหลัง
• Expo. Comp (เลข)
• Expo. Comp (ระดับ)
• โหมดโฟกัส
• วัดแสง

1

• ชนิดชัตเตอร์
• แฟลช
• โหมดต่อเนื่อง
• โหมดป้องกันภาพสัน่ ไหว
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
• สมดุลย์สีขาว
• จําลองฟิ ล์ม
• ช่วงไดนามิก
• จํานวนภาพที่เหลือ
• ขนาดภาพ/คุณภาพ
• โหมดมูฟวี่ & เวลา บันทึก
• ระดับแบตเตอรี่
• เส้ นกรอบการจัดเฟรม
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4

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5

ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผล
การถ่ายภาพ

1

เส้ นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเส้ นขอบฟ้า
เสมือน กล้ องจะอยูใ่ นแนวราบเมื่อเส้ นสองเส้ นซ้ อนทับกัน
โปรดทราบว่าเส้ นขอบฟ้าเสมือนอาจไม่แสดงหากเลนส์
ของกล้ องชี ้ขึ ้นข้ างบนหรื อข้ างล่าง
เส้ นกรอบการจัดเฟรม
เปิ ดใช้ เส้ นกรอบการจัดเฟรม เพื่อทํากรอบของเฟรมให้ มองเห็นง่ายขึ ้นบนพื ้นหลัง
สีเข้ ม
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จอแสดงผลของกล้ อง

ฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่างในแกนแนวนอน
และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้
จํ านวนพิกเซล
เงา

ความสว่างพิกเซล

1

ไฮไลท์

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลที่แจกแจงออกมาจะมี
เส้ นโค้ งที่เท่ากันตลอดช่วงโทนสี
• รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านขวา
ของกราฟ
• รับแสงน้ อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านซ้ าย
ของกราฟ
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การใช้ เมนู
การแสดงเมนู ให้ กด MENU/OK
การถ่ ายรู ป

1

การเล่ น

ตังค่าคุณภาพภาพ

เมนูภาพย้อนหลัง

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ช่วงไดนามิก
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง

แปลงไฟล์ RAW
ลบภาพ
ตัดส่วนภาพ
ปรับขนาด
ป้องกันการลบ
หมุนภาพ
ลบตาแดง
การสื'อสารไร้สาย
ออก

ออก

การนําทางเมนู:

1

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนู

2

กดปุ่ มเลือกซ้ ายเพื่อเลือกแท็บสําหรับเมนู
ปั จจุบนั

ตังค่าคุณภาพภาพ

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ช่วงไดนามิก
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง
ออก

ตังค่าคุณภาพภาพ

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ช่วงไดนามิก
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง
ออก

แท็บ
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การใช้ เมนู

3

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์แท็บ (H, G, A, F, B, E, C
หรื อ D) ที่มีรายการที่ต้องการ

4 กดปุ่ มเลือกขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนู
N ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกแท็บเมนูหรือหน้ าผ่านเมนูตา่ งๆ และ
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อไฮไลท์รายการเมนู
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1

โหมดหน้ าจอสัมผัส
ใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อถ่ายภาพหรื อเล่นภาพ
การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ ายภาพ
1 สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการ
ดําเนินการต่างๆ เช่น การเลือกพื ้นที่โฟกัส และการ
ถ่ายภาพ สามารถเลือกการดําเนินการได้ โดยการ
แตะที่สญ
ั ลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัสในจอแสดงผล
เพื่อหมุนไปตามตัวเลือกต่อไปนี ้:
โหมด
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส

คําอธิบาย
แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์

AF
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แตะเพื่อเลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส S (AF-S) โฟกัสจะล็อก ใน
ขณะที่ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องโดย
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระยะทางถึงตัวแบบ

โหมดหน้ าจอสัมผัส

โหมด
บริเวณ

คําอธิบาย
แตะเพื่อเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลื่อนไป
ยังจุดที่เลือก

1

ปิ ด
ปิ ดการควบคุมแบบสัมผัส จอแสดงผลไม่ตอบสนองเมื่อแตะ

N สามารถปรับการตังค่้ าการควบคุมแบบสัมผัสได้ โดยใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF >

โหมดหน้ าจอสัมผัส (P 144) หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัส
และซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัส ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
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การควบคุมการเล่ นแบบสัมผัส
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส สามารถ
ใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการเล่นต่อไปนี ้:

1

• สะบัด: สะบัดนิ ้วข้ ามจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นๆ
• ซูม: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดงผลแล้ วแยกนิ ้ว
ออกเพื่อซูมเข้ า

• บีบ: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดงผลแล้ วเลื่อน
เข้ าหากันเพื่อซูมออก

N สามารถซูม ออกรูปภาพจนกระทัง่ มองเห็นภาพแล้ วแต่ไม่สามารถซูมต่อได้

• แตะสองครัง้ : แตะจอแสดงผลสองครัง้ เพื่อซูม
เข้ าพื ้นที่ที่เลือก

24

• เลื่อน: ดูพื ้นที่อื่นของภาพระหว่างซูมการเล่น

โหมดหน้ าจอสัมผัส

1

25

บันทึก

26

ขัน้ แรก
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การต่ อสายคล้ อง
ติดห่วงสายคล้ องเข้ ากับกล้ องจากนันให้
้ ตดิ เข้ ากับสายคล้ อง

1

เปิ ดห่ วงสายคล้ อง
ใช้ เครื่ องมือคล้ องห่วงเพื่อเปิ ดห่วงสายคล้ อง
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเครื่ องมือและห่วงอยูใ่ น
แนวตามที่แสดง

2

ใส่ ห่วงคล้ องเข้ าในรู สาํ หรั บสายคล้ อง
เกี่ยวรูสําหรับสายคล้ องเข้ าไปในห่วงที่เปิ ดอยู่
นําเครื่ องมือออก ใช้ อีกมือหนึง่ จับห่วงให้ เข้ าที่

2

O เก็บเครื่องมือไว้ ในที่ปลอดภัย เนื่องจากคุณ
จะจําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือเพื่อเปิ ดห่วงสาย
คล้ องเมื่อถอดสายคล้ อง
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การต่อสายคล้ อง

3

ร้ อยห่ วงเข้ าไปในรู สาํ หรั บสายคล้ อง
หมุนห่วงไปรอบๆ รูสําหรับสายคล้ องจน
กระทัง่ ห่วงปิ ดสนิท

4

ใส่ แผ่ นครอบป้องกัน
วางแผ่นครอบป้องกันไว้ เหนือรูสําหรับคล้ อง
สายตามที่แสดง โดยใช้ ด้านสีดําของแผ่น
ครอบหันเข้ าไปทางกล้ อง

5

2

ดึงสายคล้ องให้ แน่ น
ใส่สายคล้ องผ่านแผ่นครอบป้องกันและห่วง
สายคล้ อง แล้ วดึงให้ แน่นตามที่แสดง

O เพื่อป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสาย
คล้ องแน่นดีแล้ ว

ทําซํ ้าขันตอนที
้
่ 1–5 สําหรับคล้ องสายรูที่สอง

29

การต่ อเลนส์
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount
ถอดฝาครอบตัวกล้ องจากกล้ องและฝาปิ ดด้ าน
หลังจากเลนส์ วางเลนส์บนที่ยดึ ให้ เครื่ องหมายบน
เลนส์และกล้ องตรงกัน จากนันให้
้ หมุนเลนส์จนกว่า
คลิ
ก
เข้
า
ที
่
2
ุ่ อสิง่ แปลกปลอมเข้ าไปให้ กล้ อง
O เมื่อต่อเลนส์ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีฝนหรื

และระมัดระวังอย่าสัมผัสส่วนภายในของกล้ อง ห้ ามกดปุ่ มปล่อยเลนส์ขณะที่
ต่อเลนส์ และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าใส่สลักให้ ลงล็อกแล้ ว
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การต่อเลนส์

การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ ปิดกล้ อง จากนันกดปุ่
้
มถอดเปลี่ยน
เลนส์แล้ วหมุนเลนส์ตามที่แสดง

O เพื่อป้องกันฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้ อง ให้

ปิ ดฝาเลนส์และฝาครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์

เลนส์ และอุปกรณ์ เสริมภายนอกอื่นๆ
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์และอุปกรณ์เสริ มสําหรับ FUJIFILM X-mount

2

O ก่อนจะติดหรือถอด (เปลี่ยน) เลนส์ ให้ ตดิ ฝาปิ ดเลนส์ แล้ วตรวจสอบว่าเลนส์

ไม่มีฝนหรื
ุ่ อสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ เกาะอยู่ อย่าเปลี่ยนเลนส์ในบริ เวณที่มีแสงแดด
ส่องโดยตรง หรื อภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงที่สว่างอื่นๆ เนื่องจากแสงที่โฟกัส
เข้ าไปภายในกล้ องอาจทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้
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การชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ ก่อนใช้ งาน ให้ ชาร์ จ
แบตเตอรี่ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ให้ มา

O แบตเตอรี่ NP-W126S แบบชาร์จซํ ้าได้ จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง การชาร์จใช้
เวลาประมาณ 150 นาที

2

วางแบตเตอรี่ ลงในเครื่ องชาร์ จ
วางแบตเตอรี่ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ให้ มา

2

เสียบปลั๊กเครื่ องชาร์ จ
เสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จลงในเต้ ารับไฟฟ้า
ภายในอาคาร สัญลักษณ์การชาร์ จจะสว่าง

3

ชาร์ จแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรี่ ออกเมื่อชาร์ จเสร็จเรี ยบร้ อย
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CHARGE

1

การชาร์ จแบตเตอรี่

สัญลักษณ์ การชาร์ จ
สัญลักษณ์การชาร์ จจะแสดงสถานะการชาร์ จแบตเตอรี่ ดงั ต่อไปนี ้:
สัญลักษณ์ การชาร์์ จ

ปิ ด
เปิ ด
กะพริ บ

สถานะแบตเตอรี่
ไม่ได้ ใส่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ชาร์ จ
เต็มแล้ ว
แบตเตอรี่ กําลัง
ชาร์ จ
แบตเตอรี่ มีข้อผิด
พลาด

การกระทํา
ใส่แบตเตอรี่

2

ถอดชาร์ จแบตเตอรี่
—
ถอดสายเครื่ องชาร์ จแล้ วถอด
แบตเตอรี่ ออก
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O สายไฟกระแสตรงที่จดั มาให้ มีไว้ สําหรับใช้ งานกับเครื่องชาร์จที่จดั มาให้ เท่านัน้
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จที่จดั มาให้ กบั สายอื่นหรื อสายที่จดั มาพร้ อมกับอุปกรณ์อื่น

อย่าติดป้ายหรื อวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้
ไม่สามารถนําแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้
ห้ ามช็อตขัวของแบตเตอรี
้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่ และแหล่งจ่ายพลังงาน”

2

ใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่กําหนดให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ เท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อ
ควรระวังนี ้จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด
ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่ หรื อพยายามลอกหรื อแกะกรอบภายนอก
แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อ
สองวันก่อนการใช้ งาน หากแบตเตอรี่ ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่า
หมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์ จแล้ วและต้ องเปลี่ยนใหม่
ถอดปลัก๊ เครื่ องชาร์ จเมื่อไม่ใช้ งาน
นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้
โปรดทราบว่าเวลาการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นที่อณ
ุ หภูมิตํ่า
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การชาร์ จแบตเตอรี่

การชาร์ จผ่ านทางคอมพิวเตอร์
นอกจากนี ้ยังสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ได้ เมื่อเชื่อมต่อกล้ องไปยังคอมพิวเตอร์ ปิ ดกล้ อง
ใส่แบตเตอรี่ และเชื่อมต่อสาย USB ตามที่แสดง โปรดตรวจสอบว่าได้ เสียบสายกับช่อง
ต่อจนแน่นสนิท เวลาในการชาร์ จประมาณ 300 นาที จะไม่สง่ ผลกระทบไม่วา่ จะใช้ สาย
ชนิดใดก็ตาม

2

สถานะการชาร์ จจะแสดงด้ วยไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กะพริ บ

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสมบูรณ์
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด

เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์ การชาร์ จจะหยุด
หากคอมพิวเตอร์ เข้ าสูโ่ หมดสลีป หากต้ องการชาร์ จต่อ ให้ เปิ ดใช้ งานคอมพิวเตอร์ แล้ ว
ถอดและต่อสาย USB ใหม่ การชาร์ จอาจไม่รองรับ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั รุ่นของคอมพิวเตอร์
การตังค่
้ าคอมพิวเตอร์ และสถานะปั จจุบนั ของคอมพิวเตอร์
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การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
หลังจากที่ชาร์ จแบตเตอรี่ ให้ ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตาม
ที่อธิบายด้ านล่าง

1
2

เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
เลื่อนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ตามที่
แสดงแล้ วเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

O อย่าเปิ ดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ขณะที่กล้ อง

เปิ ดอยู่ ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะ
ทําให้ ไฟล์ภาพหรื อการ์ ดหน่วยความจําเสีย
หาย
อย่าใช้ แรงมากเกินไปในการเปิ ดและปิ ดฝา
ปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

2

ใส่ แบตเตอรี่
ใช้ แบตเตอรี่ โดยกดสลักแบตเตอรี่ ไว้ ด้านหนึง่
ใส่หน้ าสัมผัสของแบตเตอรี่ ก่อนในทิศทาง
ที่แสดงด้ วยลูกศร ตรวจสอบว่าปิ ดสลัก
แบตเตอรี่ แน่นดีแล้ ว
ั้
่ ตามแนวที่แสดง ห้ามใช้
O ใส่ขวแบตเตอรี

2

แรงในการใส่แบตเตอรี ่กลับด้านหรื อผิ ดขัว้
แบตเตอรี่ จะเลื่อนเข้ าที่ได้ อย่างง่ายดายถ้ า
ถูกขัว้

3

ให้ ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา
จับการ์ ดในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้ าที่ให้ คลิก
เข้ าสูส่ ว่ นหลังของช่อง

O โปรดตรวจสอบว่าการ์ดอยูใ่ นทิศทางที่ถกู
ต้ องอย่าใส่การ์ ดเอียงหรื อใช้ แรง
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4

ปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
ปิ ดฝาและใส่สลักฝาครอบ

O หากปิ ดฝาครอบไม่ได้ ให้ ตรวจสอบว่า

แบตเตอรี่ อยูใ่ นแนวที่ถกู ต้ องหรื อไม่ อย่า
พยายามใช้ แรงปิ ดฝาครอบ

2
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

การถอดแบตเตอรี่
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ ให้ปิดกล้อง แล้ วเปิ ดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่
ในการนําแบตเตอรี่ ออก ให้ กดสลักของแบตเตอรี่ ไปทาง
ด้ านข้ าง และเลื่อนแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องดังที่แสดง

2

O แบตเตอรี่อาจร้ อนเมื่อใช้ งานในสภาพแวดล้ อมที่มีอณุ หภูมิสงู ให้ ใช้ ความ
ระมัดระวังเมื่อถอดแบตเตอรี่

การถอดการ์ ดหน่ วยความจํา
ก่อนที่จะถอดการ์ ดหน่วยความจํา ให้ปิดกล้อง แล้ วเปิ ดฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่
กดและปล่อยการ์ ดเพื่อให้ การ์ ดดีดตัวออกครึ่งทาง (เพื่อ
ป้องกันการ์ ดหล่นออกจากช่อง กดตรงกลางของการ์ ด
แล้ วค่อยๆ ปล่อยออก โดยไม่ปล่อยนิ ้วออกจากการ์ ด)
การ์ ดจะสามารถนําออกได้ ด้วยมือ
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การ์ ดหน่ วยความจําที่ใช้ ร่วมกันได้
การ์ ดหน่วยความจํา FUJIFILM และ SanDisk SD, SDHC และ SDXC ได้
รับการทดสอบแล้ วว่าสามารถใช้ กบั กล้ องนี ้ได้ และรองรับ UHS-I แนะนํา
ให้ ใช้ การ์ ดที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 หรื อสูงกว่าสําหรับภาพยนตร์ ราย
ชื่อของการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้ ได้ ทงหมดมี
ั้
ให้ ที่ http://www.fujifilm.
com/support/digital_cameras/compatibility/ การใช้ งานกับการ์ ด
2 ชนิดอื่นจะไม่ได้ รับการรับรอง ไม่สามารถใช้ กล้ องกับ xD-Picture Card หรื อ
MultiMediaCard (MMC)

O อย่าปิ ดกล้องหรื อนําการ์ ดหน่วยความจําออกขณะทีก่ ําลังฟอร์ แมทการ์ ด หรื อ
กําลังบันทึกหรื อลบข้อมูลในการ์ ด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้
การ์ ดเสียหายได้

การ์ ดหน่วยความจําอาจถูกล็อก ทําให้ ไม่สามารถ
ฟอร์ แมทการ์ ดหรื อบันทึกหรื อลบภาพได้ ก่อนที่จะ
ใส่การ์ ดหน่วยความจํา ให้ เลื่อนสวิตช์ป้องกันการ
เขียนไปที่ตําแหน่งปลดล็อก
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

O

ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําก่อนที่จะใช้ ครัง้ แรก และโปรดฟอร์ แมทการ์ ดหน่วย
ความจําทังหมดหลั
้
งจากที่ใช้ งานในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ ว
การ์ ดหน่วยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเข้ าปากได้ ดังนันโปรดเก็
้
บให้
พ้ นมือเด็ก ถ้ าเด็กกลืนการ์ ดหน่วยความจํา ให้ พบแพทย์ทนั ที
ตัวแปลง miniSD หรื อ microSD ที่ใหญ่กว่าหรื อเล็กกว่าการ์ ดหน่วยความจํา
อาจไม่สามารถนําออกได้ ตามปกติ ถ้ าไม่สามารถนําการ์ ดออก ให้ ตดิ ต่อตัวแทน
บริ การที่ได้ รับอนุญาต อย่าใช้ แรงเพื่อนําการ์ ดออก
อย่าติดสติกเกอร์ หรื อวัตถุอื่นบนการ์ ดหน่วยความจํา ฉลากที่ลอกหรื อม้ วนอาจ
ทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้
การบันทึกภาพยนตร์ อาจหยุดชะงักเมื่อใช้ งานกับการ์ ดหน่วยความจําบาง
ประเภท
การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําในกล้ องจะสร้ างโฟลเดอร์ ที่ใช้ เก็บภาพ โปรด
อย่าเปลี่ยนชื่อหรื อลบโฟลเดอร์ นี ้ หรื อใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ ไข
ลบ หรื อเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ ใช้ กล้ องเพื่อลบภาพเสมอ ก่อนที่จะแก้ ไขหรื อเปลี่ยน
ชื่อภาพ ให้ คดั ลอกไปยังคอมพิวเตอร์ และแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อสําเนาภาพ แต่
อย่าดําเนินการเหล่านี ้กับต้ นฉบับ การเปลี่ยนชื่อไฟล์บนกล้ องถ่ายรูปอาจทําให้
เกิดปั ญหาระหว่างการเล่นภาพ
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2

การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
ใช้ สวิตช์ ON/OFF เพื่อเปิ ดและปิ ดกล้ อง
หมุนสวิตช์ไปที่ ON เพื่อเปิ ดกล้ องหรื อไปที่ OFF เพื่อ
ปิ ดกล้ อง

2

O รอยนิ ้วมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์หรือช่องมองภาพ อาจมีผลต่อภาพถ่ายหรือมุม
มองขณะดูผา่ นช่องมองภาพ โปรดรักษาเลนส์และช่องมองภาพให้ สะอาด

N กดปุ่ ม a เพื่อเริ่มต้ นการเล่น กดปุ่ มชัตเตอร์ครึ่งทางเพื่อกลับสูโ่ หมดถ่ายรูป
กล้ องจะปิ ดเครื่ องอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานหรื อการทํางานเป็ นเวลาหนึง่ ตาม
ที่เลือกไว้ สําหรับ D การจัดการพลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง การเปิ ดใช้ งานใหม่หลัง
จากกล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัติ ให้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อเปลี่ยน
สวิตช์ ON/OFF ให้ เป็ น OFF แล้ วเปลี่ยนใหม่เป็ น ON
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การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ในจอแสดงผล
ระดับแบตเตอรี่ จะแสดงดังนี ้:
สัญลักษณ์
e
f
g
h
i
i

(แดง)

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ มีการใช้ งานบางส่วน
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 80%
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 60%
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 40%
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 20%

2

แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จโดยเร็วที่สดุ

แบตเตอรี่ หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จ
j
(กะพริ บเป็ นสีแดง) แบตเตอรี่ ใหม่
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การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏในครัง้ แรกที่เปิ ดกล้ อง

1

เปิ ดกล้ อง
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2

เลือกภาษา
เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK

3

ตัง้ วันที่และเวลา
วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกทาง
ซ้ ายหรื อขวาเพื่อเน้ นปี เดือน วันที่ ชัว่ โมง หรื อ
นาที และกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า ในการ
เปลี่ยนลําดับของการแสดงปี เดือน และวันที่
ให้ เน้ นรูปแบบวันที่และกดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลง กด MENU/OK เพื่อออก
จากโหมดถ่ายรูปเมื่อตังค่
้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว

2

ไม่ ได้ ตงั  ค่ า วันที'/เวลา

2019

ป.ด.ว

2018
2017
2016
2015

AM

ตัง ค่ า
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ไม่

การตังค่
้ าพื ้นฐาน

N

ถ้ าถอดแบตเตอรี่ เป็ นเวลานาน นาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่
้ าใหม่ และข้ อความ
การเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปิ ดกล้ อง

การข้ ามขัน้ ตอนปั จจุบนั
กด DISP/BACK เพื่อข้ ามขันตอนปั
้
จจุบนั ขันตอนใดก็
้
ตามที่ข้ามไปจะปรากฏในครัง้ ถัด
ไปที่คณ
ุ เปิ ดกล้ อง

2
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การตังค่
้ าพื ้นฐาน

เลือกภาษาอื่น
การเปลี่ยนภาษา:

2

1

แสดงตัวเลือกภาษา
เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > a

2

เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK

การเปลี่ยนเวลาและวันที่
การตังค่
้ านาฬิกาของกล้ อง:

1

แสดงตัวเลือก วันที่/เวลา
เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > วันที่/เวลา

2

ตัง้ ค่ านาฬิกา
วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเน้ นปี เดือน
วันที่ ชัว่ โมง หรื อนาที และกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า กด MENU/OK เพื่อ
ตังค่
้ านาฬิกา
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การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น
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การถ่ ายรู ป (โหมด P)
เนื ้อหาในส่วนนี ้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถ่ายรูปโดยใช้ โปรแกรม AE
(โหมด P) โปรดดูข้อมูลในหน้ า 62–73 เกี่ยวกับโหมด S, A และ M

1

ปรั บการตัง้ ค่ าสําหรั บโปรแกรม AE
B

C
A

3
E

A ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ (P 7): เลือก z
B ความเร็วชัตเตอร์ (P 62): เลือก A (ออโต้ )
C โหมดไดร์ ฟ (P 6): เลือก S (เฟรมเดียว)
D โหมดโฟกัส (P 78): เลือก S (AF เดี่ยว)
E รูรับแสง (P 62): เลือก A (ออโต้ )
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D

การถ่ายรูป (โหมด P)

2

ตรวจสอบโหมดการถ่ ายภาพ
ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล



3







เตรี ยมกล้ องให้ พร้ อม
ถือกล้ องให้ นิ่งด้ วยมือทังสองข้
้
าง และจัดให้
ข้ อศอกแนบชิดข้ างลําตัว ถ้ ามือสัน่ หรื อไม่นิ่ง
จะทําให้ ภาพสัน่ ไหวหรื อพร่ามัวได้

3

เพื่อไม่ให้ ภาพหลุดโฟกัสหรื อมืดเกินไป (รับ
แสงไม่เพียงพอ) โปรดอย่าให้ นิ ้วมือและสิง่
อื่นๆ ปิ ดบังเลนส์ และไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส

4

จัดวางภาพในเฟรม

เลนส์ กับวงแหวนปรั บซูม
ใช้ วงแหวนปรับซูมเพื่อจัดวางภาพในเฟรมภายใน
จอแสดงผล หมุนวงแหวนไปทางซ้ ายเพื่อซูมออก
และไปทางขวาเพื่อซูมเข้ า
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การถ่ายรูป (โหมด P)

5

โฟกัส
กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส

N หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออ
โต้ โฟกัสอาจสว่าง









สัญลักษณ์ โฟกัส
เฟรมโฟกัส

ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และพื ้นที่โฟกัสและ
สัญลักษณ์โฟกัสจะสว่างเป็ นสีเขียว โฟกัสและการรับแสงจะล็อกเมื่อกด
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่

3

ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง s จะ
ปรากฏ และสัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริ บเป็ นสีขาว

6
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ถ่ ายรู ป
ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป

a การดูภาพ
คุณสามารถดูภาพในช่องมองภาพหรื อจอภาพ LCD
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a
100-0001

3
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา หรื อหมุนแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า กดปุ่ มตัวเลือกหรื อหมุนแป้นไปทางขวาเพื่อดูภาพ
ตามลําดับที่บนั ทึก หรื อกดทางซ้ ายเพื่อดูภาพโดยสลับลําดับ กดปุ่ มตัวเลือก
ค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

N ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะทําเครื่องหมายด้ วยไอคอน m (“ภาพของขวัญ”)

เพื่อเตือนว่าภาพอาจแสดงไม่ถกู ต้ องและอาจไม่สามารถใช้ งานซูมการเล่นได้
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b การลบรูปภาพ
ใช้ ปมุ่ b เพื่อลบรูปภาพ

O ภาพที่ถกู ลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ

1

สําหรับภาพที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ ม b แล้ วเลือก ทีละภาพ
ลบภาพ

3

ทีละภาพ
ภาพที'เลือก
ทุกภาพ

2

กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK
เพื่อลบ (ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติม

N ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการ
ลบ (P 188)

นอกจากนี ้ยังสามารถลบรูปภาพจากเมนู โดยใช้ ตวั เลือก
C เมนูภาพย้ อนหลัง > ลบภาพ (P 183)
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การบันทึกภาพยนตร์ และการ
เล่ น
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F การบันทึกภาพยนตร์
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ ในโหมดอัตโนมัติ

1

หมุนแป้นหมุน Drive ไปที่ F

2

หมุนก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ ไปที่ AUTO เพื่อ
ถ่ายภาพยนตร์ ในโหมด S SR AUTO ขัน้
สูง

4

N หมุนก้ านไปที่ z เพื่อถ่ายภาพยนตร์ใน โหมด P ภาพยนตร์ที่ถ่ายโดย
เลือก U สําหรับ โหมดมูฟวี่ จะถูกบันทึก เช่นกัน ในโหมด P

3
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กดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มต้ นบันทึก ไฟแสดง
สถานะการบันทึก (V) และเวลาที่เหลือจะ
แสดงขณะกําลังดําเนินการบันทึก

การบันทึกภาพยนตร์

4

กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อสิ ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อมี
ความยาวสูงสุดหรื อเมื่อการ์ ดหน่วยความจําเต็ม

การใช้ ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบันทึกเสียงด้ วยไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อม
ต่อโดยใช้ แจ็คที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 มม. ไม่
สามารถใช้ ไมโครโฟนที่ต้องมีบสั พาวเวอร์ โปรดดูราย
ละเอียดในคูม่ ือไมโครโฟน

4
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O เสียงจะถูกบันทึก ผ่านทางไมโครโฟนในตัว หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ าม
ปิ ดครอบไมโครโฟนขณะที่ทําการบันทึก โปรดทราบว่าไมโครโฟนอาจจับเสียง
เลนส์หรื อเสียงอื่นที่เกิดขึ ้นจากกล้ องระหว่างที่กําลังบันทึก
อาจมีเส้ นแนวตังหรื
้ อแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ ที่มีตวั แบบที่สว่างมาก
อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ

N ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะกําลังดําเนินการบันทึก ระหว่างที่บนั ทึก คุณ
สามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้ สงู ถึง ±2 EV และปรับซูมโดยใช้
วงแหวนการซูมบนเลนส์ได้ (หากใช้ ได้ )

หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้ เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริ่ มต้ น
บันทึก หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ A สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับ
แสงขณะกําลังดําเนินการบันทึกได้

4

อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่
้ าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่
สามารถใช้ การตังค่
้ าได้ ระหว่างการบันทึก
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การบันทึกภาพยนตร์

การปรั บการตัง้ ค่ าภาพยนตร์
• คุณสามารถเลือกประเภทภาพยนตร์ ขนาดเฟรม และอัตราเฟรมได้ โดยใช้
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > โหมดมูฟวี่
• เลือกโหมดโฟกัสโดยใช้ ตวั เลือกโหมดโฟกัส สําหรับการปรับโฟกัสต่อเนื่อง
ให้ เลือก C หรื อ เลือก S แล้ วเปิ ดใช้ โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ ไม่สามารถใช้ โฟกัส
ใบหน้ าอัจฉริ ยะในโหมดโฟกัส M
ความลึกฟิ ลด์
เลือกจํานวน f ที่ตํ่า เพื่อลดรายละเอียดพื ้นหลัง

4
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a การดูภาพยนตร์
ดูภาพยนตร์ บนกล้ อง
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม ภาพยนตร์ จะถูกระบุด้วย
ไอคอน W

12/31/2050 10:00 AM

เล่น

±0

การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้ ขณะที่ภาพยนตร์
ปรากฏ:

4

ตัวเลือก
e
f
gh

อยู่ระหว่ างการเล่ น หยุดการเล่ นชั่วคราว
(x)
แล้ ว (y)
สิ ้นสุดการเล่น
หยุดการเล่นชัว่ คราว เริ่ มการเล่น/เล่นต่อ
ไปข้ างหน้ า/ย้ อนกลับ
ปรับความเร็ว
ภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่าง
ที่เล่น

O โปรดอย่าให้ มีสงิ่ ใดปิ ดลําโพงระหว่างการเล่น
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29m59s

หยุด

หยุดชั'วขณะ

การดูภาพยนตร์

N

กด MENU/OK เพื่อพักการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดตัวเลือกขึ ้น
หรื อลงเพื่อปรับระดับเสียง และกด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อเล่นต่อ นอกจากนี ้ยัง
สามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ D ตัง้ ค่ าเสียง > ปรั บเสียง

ความเร็วการเล่ น
กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อปรับความเร็วในการเล่น
ขณะเล่นอยู่ ความเร็วจะแสดงด้ วยหมายเลขของลูกศร
(M หรื อ N)

29m59s

หยุด

หยุดชั'วขณะ

ลูกศร

4
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บันทึก

60

การถ่ ายรู ป

61

การเลือกโหมดถ่ ายภาพ
หากต้ องการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสง (โหมด P, S, A
และ M) ให้ หมุนก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ ไปที่ z หมุนก้ านไปที่ AUTO
เพื่อเลือกจากโหมดที่เหมาะกับประเภทของตัวแบบที่เจาะจง หรื อ
เลือก S SR AUTO ขัน้ สูง เพื่อให้ กล้ องจับคูโ่ หมดกับตัวแบบโดย
อัตโนมัติ
โหมด P: โปรแกรม AE
ให้ กล้ องเลือกความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงสําหรับการรับแสงที่เหมาะสม
สามารถเลือกค่าอื่นๆ ที่สร้ างรูรับแสงเดียวกันด้ วยการสลับโปรแกรม

5

B

A
C

ปรับการตังค่
้ าดังต่อไปนี ้:
A ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ : z
B ความเร็วชัตเตอร์ : A (ออโต้ )
C รูรับแสง: A (ออโต้ )
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล









O หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลความเร็วชัตเตอร์และ
รูรับแสงจะแสดงเป็ น “– – –”

สลับโปรแกรม
หากต้ องการ คุณสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ าน
หลัง เพื่อเลือกการรวมรูปแบบอื่นของความเร็วชัตเตอร์
และรูรับแสงโดยไม่ปรับการรับแสง (สลับโปรแกรม)




ความเร็ วชัตเตอร์





5
รู รบั แสง

O ไม่สามารถใช้ โปรแกรมสลับระหว่างการบันทึกภาพยนตร์หรือหากเลือกตัวเลือก
ระบบรองรับแฟลช TTL ออโต้ หรื อออโต้ สําหรับ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ >
ช่ วงไดนามิก

N การยกเลิกสลับโปรแกรม ให้ ปิดกล้ อง
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โหมด S: เน้ นชัตเตอร์ AE
เลือกความเร็วชัตเตอร์ และให้ กล้ องปรับรูรับแสงเพื่อให้ ได้ การรับแสงที่เหมาะ
สม
B

A
C

ปรับการตังค่
้ าดังต่อไปนี ้:
ก้
า
นตั
วเลือกโหมดออโต้ : z
A
5
B ความเร็วชัตเตอร์ : เลือกความเร็วชัตเตอร์
C รูรับแสง: A (ออโต้ )
ยืนยันว่า S ปรากฏในจอแสดงผล









O หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามความเร็วชัตเตอร์ที่เลือก รูรับแสงจะแสดง

เป็ นสีแดง หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลรูรับแสงจะ
แสดงเป็ น “– – –”
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

N

ที่การตังค่
้ าอื่นนอกเหนือจาก 180X ยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ ได้ โดยเพิ่ม
ครัง้ ละ 1⁄3 EV โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง สามารถปรับความเร็ว
ชัตเตอร์ ได้ แม้ ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่

ความไวแสงและความลึกฟิ ลด์
หากคุณเลือกความเร็วชัตเตอร์ สงู เมื่อตัวแบบมีแสงสว่างน้ อย โปรแกรมรับแสงอัตโนมัติ
ของกล้ องจะเลือกรูรับแสงที่กว้ างขึ ้น วิธีการนี ้จะทําให้ มีการรับแสงที่ถกู ต้ องแต่อาจลด
ความลึกฟิ ลด์ด้วย เพื่อให้ พื ้นที่ด้านหลังและด้ านหน้ าของตัวแบบปรากฏในโฟกัสน้ อย
ลง การหยุดการลดรูรับแสงและเพิ่มความลึกฟิ ลด์ ให้ เลือกความไวแสงที่สงู ขึ ้น

5
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เวลา (T)
หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ T (เวลา) เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ ช้า
สําหรับการฉายแสงนาน แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อป้องกันกล้ องเคลื่อนไหว
ขณะฉายแสง

1

หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ T

2

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือก
ความเร็วชัตเตอร์

3

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อถ่ายรูปที่ความเร็วชัตเตอร์ ที่เลือกไว้ นาฬิกา
นับถอยหลังจะแสดงขณะที่การรับแสงประมวลผล

5

N การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ

H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ ใน

การบันทึกภาพหลังการถ่ายรูป
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง (B)
เลือกความเร็วชัตเตอร์ ของ B (การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน ที่
คุณเปิ ดและปิ ดชัตเตอร์ ด้วยตนเอง แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อป้องกันกล้ อง
เคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1

หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ B

2

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุด ชัตเตอร์ จะยังคงเปิ ดอยูส่ งู สุดเป็ นเวลา 60 นาที
ในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผา่ นไปตังแต่
้ ที่เริ่ ม
ต้ นฉายแสง

N การเลือกรูรับแสง A คงที่ ความเร็วชัตเตอร์ที่ 30 วินาที
การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ ใน
การบันทึกภาพหลังการถ่ายรูป
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5

การใช้ รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ RR-90 ซึง่ เป็ นตัวเลือกเสริ ม
สําหรับฉายแสงนานได้ เชื่อมต่อ RR-90 ผ่านทางช่องต่อ
ไมโคร USB (ไมโคร B) USB 2.0
หรื อ สามารถเชื่อมต่อรี โมตกดชัตเตอร์ จากซัพพลายเออร์
อื่นผ่านทางช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ (มินิแจ็ค
แบบ 3 ขัว้ ขนาด ⌀2.5 มม.)
เชื่อมต่อการกดชัตเตอร์ แบบกลไกของบริ ษัทอื่นตามที่

5 แสดง

N ข้ อความยืนยันจะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อรีโมตกด

ชัตเตอร์ จากซัพพลายเออร์ อื่นแล้ ว ให้ กด MENU/OK
แล้ วเลือก n รี โมท สําหรับ ไมค์ /รี โมท

68

ตรวจสอบการตัง ค่ า
ไมค์ /รี โมทชัตเตอร์
ตัง ค่ า
ข้ าม

การเลือกโหมดถ่ายภาพ

โหมด A: เน้ นรู รับแสง AE
เลือกรูรับแสงและให้ กล้ องปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อให้ ได้ การรับแสงที่เหมาะ
สม
B

A
C

ปรับการตังค่
้ าดังต่อไปนี ้:
A ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ : z
5
B ความเร็วชัตเตอร์ : A (ออโต้ )
C รูรับแสง: เลือก Z แล้ วหมุนวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ เพื่อปรับรูรับแสง
ยืนยันว่า A ปรากฏในจอแสดงผล









O หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วชัตเตอร์จะแสดง

เป็ นสีแดง หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลความเร็ว
ชัตเตอร์ จะแสดง “– – –”

N สามารถปรับรูรับแสงได้ แม้ ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
69

การดูตวั อย่ างความลึกฟิ ลด์
เมื่อกําหนด พรี ววิ ชัดลึก ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั การกดปุ่ ม
จะหยุดการลดรูรับแสงไปเป็ นการตังค่
้ าที่เลือก ช่วยให้
สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ในจอแสดงผลได้
















N หากเลือกทัง้ แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ

MF ในรายการ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > แสดงค่ าที่
ตัง้ ไว้ สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ได้ โดยใช้
สัญลักษณ์ความลึกฟิ ลด์ในจอภาพมาตรฐาน ใช้
ปุ่ ม DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน







ความลึกฟิ ลด์

ใช้ ตวั เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระยะชัดลึก เพื่อเลือกว่าแสดงความลึกฟิ ลด์
เท่าไร เลือก พิน้ ฐานแบบฟิ ล์ ม เพื่อช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์ของภาพที่
ดูเป็ นพิมพ์และที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน ส่วน พืน้ ฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมิน
ความลึกฟิ ลด์ของภาพที่ดทู ี่ความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์ หรื อจอแสดงผล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

5
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

ความไวแสงและการสั่นไหว
หากคุณเลือกรูรับแสงแคบเมื่อตัวแบบอยูใ่ นที่มีแสงน้ อย ความเร็วชัตเตอร์ ที่เลือกโดย
โปรแกรมรับแสงอัตโนมัตอิ าจไม่รวดเร็วพอที่จะป้องกันการสัน่ ไหว สําหรับความเร็ว
ชัตเตอร์ ที่สงู กว่าจะลดการสัน่ ไหว ให้ เลือกความไวแสงที่สงู ขึ ้น

5
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โหมด M: แมนวลรั บแสง
ปรับค่ารูรับแสงจากค่าที่กล้ องเลือก
B

A
C

ปรับการตังค่
้ าดังต่อไปนี ้:
ก้
า
นตั
วเลือกโหมดออโต้ : z
A
ความเร็
วชัตเตอร์ : เลือกความเร็วชัตเตอร์
5 B
C รูรับแสง: เลือก Z แล้ วหมุนวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ เพื่อปรับรูรับแสง
ยืนยันว่า M ปรากฏในจอแสดงผล ปริ มาณการรับ
แสงของภาพที่มีคา่ รับแสงตํ่ากว่าหรื อสูงกว่าค่าที่ตงั ้
ไว้ ในปั จจุบนั จะแสดงด้ วยสัญลักษณ์การรับแสง; ให้
ปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงจนกระทัง่ ได้ คา่
รับแสงที่ต้องการ

㹋









N ที่การตังค่้ าอื่นนอกเหนือจาก 180X ยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ โดยเพิ่ม
ครัง้ ละ 1⁄3 EV โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้ เลือกตัวเลือกอื่นที่นอก
เหนือจาก ปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตรวจแสง/
สมดุลย์ สีขาวโหมดแมนนวล เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลช
หรื อในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ

5
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โหมดออโต้
โหมดออโต้ จะให้ ตวั เลือกที่เหมาะสําหรับตัวแบบบางประเภท
B
A

ปรับการตังค่
้ าดังต่อไปนี ้:
A ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ : AUTO
5 B แป้นหมุน DRIVE: S (เฟรมเดียว)
ฉากที่เลือกไว้ ปัจจุบนั จะปรากฏในจอแสดงผล
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า (หรื อใช้ รายการ
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > ฉากถ่ ายภาพ ในเมนู
ถ่ายรูป) เพื่อเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
โหมด

คําอธิบาย

S SR AUTO ขัน
้ สูง กล้ องจะตังค่
้ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
h ภาพคน
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

โหมด
Z ปรั บผิวหน้ า

คําอธิบาย
ประมวลผลภาพบุคคลเพื่อให้ ตวั แบบมีผิวพรรณเรี ยบเนียน
ดูเป็ นธรรมชาติ
M ภาพวิว
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
N ภาพกีฬา
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
O กลางคืน
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน
H กลางคืน(ขาตัง้ ) เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรู ป
กลางคืน
p พลุไฟ
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟ
จากดอกไม้ ไฟ
Q พระอาทิตย์ ตก เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและ
พระอาทิตย์ตก
R หิมะ
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความ
สว่างของฉากที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
s ทะเล
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความ
สว่างของชายหาดกลางแดด
f ใต้ นํา้
ลดการแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า
U ปาร์ ตี ้
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
V ดอกไม้
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
W ตัวอักษร
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ
S SR AUTO ขัน
้ สูง

ฉากที่เลือกโดยกล้ องในโหมด S SR AUTO ขัน้
สูง จะแสดงด้ วยไอคอนในจอแสดงผล

5

• a ออโต้
• g ถ่ายภาพย้ อนแสง
• c ภาพวิว
• a ภาพคน&เคลื่อนไหว
d
กลางคื
น
•
• u ทะเล
• h กลางคืน(ขาตัง)้
• w หิมะ
• e โหมดมาโคร
• y ต้ นไม้
• v พระอาทิตย์ตก
• d ภาพคน
• x ท้ องฟ้า
• c วัตถุเคลื่อนที่
• z ท้ องฟ้า & ต้ นไม้
• b ถ่ายภาพย้ อนแสง&เคลื่อนไหว
โหมดที
่
เ
ลื
อ
กอาจแตกต่
า
งกั
น
ตามสภาพการถ่
ายรูป หากโหมดและตัวแบบไม่
O
ตรงกัน ให้ เลือกฉากด้ วยตนเอง
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ออโต้ โฟกัส
ถ่ายรูปโดยใช้ ออโต้ โฟกัส

1

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็ น S หรื อ C
(P 78)

2

ใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส เพื่อเลือกโหมดออโต้ โฟกัส
(P 80)

3

เลือกตําแหน่งและขนาดของเฟรมโฟกัส
(P 82)

5

4 ถ่ายรูป
N สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบออโต้ โฟกัส โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-x.com/af/en/index.html
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โหมดโฟกัส
ใช้ ตวั เลือกโหมดโฟกัสเพื่อเลือกวิธีการโฟกัสของ
กล้ อง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
โหมด

5

คําอธิบาย
AF
เดี
่
ย
ว:
ล็
อ
กโฟกั
ส
เมื
่
อ
กดปุ่
มชั
ตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เลือกสําหรับตัวแบบ
S
(AF-S) ที่อยูน่ ิ่ง
AF ต่ อเนื่อง: กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่
C เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่กดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ใช้ สําหรับตัวแบบที่
(AF-C)
เคลื่อนไหว ไม่สามารถใช้ งาน AF ตรวจหาดวงตาได้
ตัง้ ค่ าเอง: โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์ เลือกการ
M ควบคุมแมนวลโฟกัสหรือในสถานการณ์ที่กล้ องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้
(ตังค่
้ าเอง)
ออโต้ โฟกัส (P 87)

N โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมื่อเลนส์อยูใ่ นโหมด
แมนวลโฟกัส

หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF กล้ องจะปรับโฟกัสต่อ
เนื่องในโหมด S และ C แม้ ขณะที่ไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์
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ออโต้ โฟกัส

สัญลักษณ์ โฟกัส
สัญลักษณ์โฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียวเมื่อตัวแบบอยูใ่ น
โฟกัส และจะกะพริ บเป็ นสีขาวเมื่อกล้ องไม่สามารถโฟกัส
ได้ วงเล็บ (”( )”) แสดงว่ากล้ องกําลังโฟกัสและแสดง
ต่อเนื่องกันในโหมด C j จะปรากฏในโหมดแมนวล
  
โฟกัส
สัญลักษณ์ โฟกัส



5
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ตัวเลือกออโต้ โฟกัส (ออโต้ โฟกัส)
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมด S และ C

1 กด MENU/OK เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป
2 เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส
3 เลือกออโต้ โฟกัส
N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 242)
วิธีที่กล้ องโฟกัสจะขึ ้นอยูก่ บั โหมดโฟกัส

5

โหมดโฟกัส S (AF-S)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก
ใช้ สําหรับโฟกัสแบบจุดบนตัวแบบที่เลือก

y

กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก
โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลายจุด ทําให้ โฟกัส
บนตัวแบบที่เคลื่อนไหวได้ งา่ ย

จุดเดียว

พืน้ ที่

z กล้ องโฟกัสอัตโนมัติบนตัวแบบคอนทราสต์
ไวด์ /ติดตาม สูง จอแสดงผลแสดงพื ้นที่ในโฟกัส
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ภาพตัวอย่ าง

ออโต้ โฟกัส

โหมดโฟกัส C (AF-C)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

โฟกัสติดตามตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก ใช้
สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าหรื อ
ห่างออกไปจากกล้ อง

y

โฟกัสติดตามตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่แบบคาดเดา
ได้ พอสมควร

จุดเดียว

พืน้ ที่

ภาพตัวอย่ าง

z โฟกัสติดตามตัวแบบที่เคลื่อนที่ในพื ้นที่
ไวด์ /ติดตาม เฟรมที่กว้ าง

5
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การเลือกจุดโฟกัส
เลือกจุดโฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส
การดูจอแสดงผลจุดโฟกัส

1
2
3
5

82

กด MENU/OK เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป
เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ ที่ เพื่อดูจอแสดงผลจุดโฟกัส
ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกและแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัส
(P 83)

ออโต้ โฟกัส

การเลือกจุดโฟกัส
ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกจุดโฟกัสและใช้ แป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกขนาดของเฟรมโฟกัส
ขันตอนอาจแตกต่
้
างกันไปตามตัวเลือกที่เลือก
สําหรับโหมดออโต้ โฟกัส

ออโต้ โฟกัส

ปุ่ มตัวเลือก

ปุ่ ม DISP/BACK

กด

กด

เลือกจุดโฟกัส

เลือกจุดโฟกัส
ตรงกลาง

r
y

แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

หมุน
เลือกจากขนาด
เฟรม 5 ขนาด
เลือกจากขนาด
เฟรม 3 ขนาด

กด
คืนค่าเป็ นขนาด
เดิม
—

z

N ไม่สามารถใช้ การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลเมื่อเลือก z ไวด์ /ติดตาม ใน
โหมดโฟกัส S
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5

จอแสดงผลจุดโฟกัส
จอแสดงผลจุดโฟกัสอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับโหมดออโต้ โฟกัส

N เฟรมโฟกัสจะแสดงด้ วยสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก () โซนโฟกัสจะแสดงด้ วย
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

r จุดเดียว

5

สามารถเลือกจํานวนจุดที่
ใช้ ได้ โดยใช้ G ตัง้ ค่ า AF/
MF > จํานวนจุดโฟกัส

ออโต้ โฟกัส
y พืน้ ที่

z ไวด์ /ติดตาม

เลือกจากโซนที่มีจดุ โฟกัส จัดตําแหน่งเฟรมโฟกัส
7 × 7, 5 × 5 หรื อ 3 × 3
เหนือตัวแบบ แล้ วกด
MENU/OK

จุดโฟกัสที่ใช้ ได้
AF ตรวจหาความเปรี ยบต่าง TTL ให้ จดุ โฟกัส (A)
มากกว่า AF ไฮบริ ดอัจฉริ ยะ (B) ที่รวมการตรวจหา
ระยะกับ AF ตรวจหาความเปรี ยบต่าง TTL

A
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B

ออโต้ โฟกัส

การเลือกเฟรมโฟกัสโหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด
เมื่อเลือกความเร็วสูงต่อเนื่อง (CH) สําหรับโหมดไดร์ ฟ จํานวนเฟรมโฟกัสที่ใช้ ได้ ใน
โหมดโฟกัส C จะลดลง

จุดเดียว

พืน้ ที ่

ไวด์/ติ ดตาม

ออโต้ โฟกัส
แม้ วา่ กล้ องจะเพิ่มระบบการโฟกัสอัตโนมัตทิ ี่มีความแม่นยําสูง แต่อาจไม่สามารถโฟกัส
ตัวแบบที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้
• ตัวแบบที่มีเงาสะท้ อนมาก เช่น กระจกหรือรถยนต์
5
• ตัวแบบที่ถ่ายผ่านหน้ าต่างหรือวัตถุสะท้ อนอื่นๆ
• ตัวแบบสีเข้ มและตัวแบบที่ดดู ซับแสง แทนที่จะสะท้ อนแสงไฟ เช่น ผมหรือขนสัตว์
• ตัวแบบที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ควันหรือเปลวไฟ
• ตัวแบบที่แสดงคอนทราสต์กบั พื ้นหลังเล็กน้ อย
• ตัวแบบที่อยูด่ ้ านหน้ าหรือด้ านหลังวัตถุที่มีความแตกต่างสูง ซึง่ อยูใ่ นเฟรมโฟกัสเช่น
กัน (ตัวอย่างเช่น ตัวแบบที่ถ่ายรูปกับฉากหลังขององค์ประกอบที่มีคอนทราสต์สงู )
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ออโต้ โฟกัส

การเช็คโฟกัส
ในการซูมเข้ าพื ้นที่โฟกัสปั จจุบนั เพื่อให้ ได้ โฟกัสที่แม่นยํา
ให้ กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง กด
ตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังอีกครัง้ เพื่อ
ยกเลิกการซูม

M

M

จอแสดงผลปกติ

5

ซูมโฟกัส

N ในโหมดโฟกัส S สามารถปรับซูมโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง เมื่อ
เลือก มาตรฐาน หรื อ ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF >
ระบบช่ วย MF (P 141) ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ ในโหมด C หรื อเมื่อเปิ ด
G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF หรื อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ r จุดเดียว
สําหรับ ออโต้ โฟกัส

ใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > การตัง้ ค่ าปุ่ มFn/AE-L/AF-L เพื่อเปลี่ยนฟั งก์ชนั่ ที่
ใช้ งานด้ วยตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หรื อกําหนดฟั งก์ชนั่ เริ่ มต้ นให้ กบั
การควบคุมอื่นๆ
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แมนวลโฟกัส
ปรับโฟกัสด้ วยตนเอง

1

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็ น M

j จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล

㹋

2









โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัส
เลนส์ หมุนวงแหวนไปทางซ้ ายเพื่อลดระยะ
โฟกัส หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม

3 ถ่ายรูป
N ใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพื่อกลับทิศทางการหมุนของ
วงแหวนโฟกัส

โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมื่อเลนส์อยูใ่ นโหมด
แมนวลโฟกัส
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5

โฟกัสรวดเร็ว
การใช้ ออโต้ โฟกัสเพื่อโฟกัสที่ตวั แบบในพื ้นที่โฟกัสที่เลือก ให้ กดปุ่ มที่ได้ กําหนดการ
ล็อกโฟกัสหรื อเปิ ด AF แล้ ว (สามารถเลือกขนาดของพื ้นที่โฟกัสด้ วยแป้นหมุนเลือกคํา
สัง่ ด้ านหลัง) ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถใช้ คณ
ุ สมบัตนิ ี ้โฟกัสอย่างรวดเร็วบน
ตัวแบบที่เลือก โดยใช้ AF เดี่ยวหรื อต่อเนื่อง อย่างใดอย่างหนึง่ ตามตัวเลือกที่เลือก
สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ AF ทันที

5
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แมนวลโฟกัส

การเช็คโฟกัส
มีตวั เลือกที่ใช้ ได้ หลากหลายสําหรับตรวจสอบโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์ แมนวลโฟกัส
ระยะโฟกัส (เส้นสีขาว)
สัญลักษณ์แมนวลโฟกัสจะแสดงว่าควรมีระยะ
โฟกัสเท่าไรที่เหมาะกับระยะห่างของตัวแบบในการ
  
ถ่ายคร่อมโฟกัส เส้ นสีขาวแสดงระยะห่างของตัว
ความลึกฟิ ลด์
แบบในพื ้นที่โฟกัส (เป็ นเมตรหรื อฟุตตามตัวเลือก
ที่เลือกไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > หน่ วยของ
ระยะโฟกัส ในเมนูตงค่
ั ้ า) แถบสีนํ ้าเงินแสดงความลึกของฟิ ลด์ หรื ออีกนัยหนึง่
ระยะห่างจากด้ านหน้ าและด้ านหลังของตัวแบบที่ปรากฏในโฟกัส
ซูมโฟกัส
หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าโดย
อัตโนมัตใิ นพื ้นที่โฟกัสที่เลือกเมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส

N หากเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ท่โี ฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF >
ระบบช่ วย MF สามารถปรับซูมโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
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5

แมนวลโฟกัส

ระบบช่ วย MF
สามารถใช้ ตวั เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF เพื่อตรวจสอบโฟกัส
เมื่อเฟรมภาพลงในจอภาพ LCD หรื อช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ในโหมด
แมนวลโฟกัส

N สามารถแสดงเมนู ระบบช่ วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหลังค้ างไว้

สามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี ้:
• ไฮไลท์ท่โี ฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนท
ราสต์สงู หมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตวั แบบ

5

• ภาพแบ่ งดิจติ อล: แสดงภาพแบ่งที่ตรงกลางของ
เฟรม เฟรมตัวแบบในพื ้นที่ภาพแบ่ง แล้ วหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสจนภาพแบ่งทังสี
้ ่สว่ นจัดเรี ยง
กันอย่างถูกต้ อง
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d การชดเชยการรับแสง
ปรับการรับแสง
หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสง

O ปริมาณของการชดเชยที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไป
ตามโหมดการถ่ายรูป

C (ปรั บเอง)
เมื่อหมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที่ C จะ
สามารถปรับการชดเชยการรับแสงโดยการหมุน
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า

5

ตัง

N สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อตังค่้ าการชดเชยการรับแสงเป็ นค่า
ระหว่าง -5 และ +5 EV

สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อตังค่
้ ารูรับแสงหรื อการชดเชยการ
รับแสง กดแป้นหมุนเพื่อสลับระหว่างสองรายการ
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ล็อกโฟกัส/การรั บแสง
จัดองค์ประกอบภาพถ่ายที่มีตวั แบบที่ไม่ได้ อยูก่ งึ่ กลาง

1

2
5

โฟกัส: วางตําแหน่งตัวแบบในเฟรมโฟกัส
และกดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อล็อกโฟกัส
และรูรับแสง โฟกัสและการรับแสงจะยังคง
ล็อกไว้ ในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ (การ
ล็อก AF/AE)

P

จัดองค์ ประกอบภาพ: กดปุ่ มชัตเตอร์ ค้าง
ไว้ ครึ่งหนึง่
P

3 ถ่ ายรูป: กดปุ่ มลงจนสุด
ุ่ ตเตอร์ ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ
N การล็อกโฟกัสโดยใช้ ปมชั

D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ , AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

ปุ่ ม AF-L และ AE-L
นอกจากนี ้ยังสามารถล็อกโฟกัสและรูรับแสงด้ วย
ปุ่ ม AF-L และ AE-L ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น ปุ่ ม AF-L
จะล็อกโฟกัส และปุ่ ม AE-L จะล็อกรูรับแสง โฟกัส
และ/หรื อการรับแสงจะยังคงล็อกอยูเ่ มื่อกดปุ่ ม ไม่
ว่าจะกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อไม่ก็ตาม
สามารถเปลี่ยนหน้ าที่ของปุ่ มได้ โดยใช้ ตวั เลือก
D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล ต่อไปนี ้:
• การตัง้ ค่ าปุ่ ม Fn/AE-L/AF-L: เลือกหน้ าที่ที่ทํางานโดยปุ่ ม AE-L และ AF-L
• AE/AF LOCK: หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ AE/AF LOCK
โฟกัสและ/หรื อการรับแสงจะถูกล็อกเมื่อกดปุ่ มและจะยังคงล็อกอยูจ่ นกว่า
5
จะกดปุ่ มซํ ้าอีกครัง้
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BKT การถ่ ายคร่ อม
การตังค่
้ าอาจแตกต่างกันโดยอัตโนมัตใิ นแต่ละชุดของรูปถ่าย

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ BKT1 หรื อ BKT2

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ
แล้ วเลือก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง, W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง,
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม, H BKT สมดุลย์ แสงสีขาว หรื อ
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก

5

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 242)
3
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ถ่ายรูป

การถ่ายคร่อม

O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (ช่วงตัวเลือกจาก ±1⁄3 ถึง ±2 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ
1⁄3 EV) ในแต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพสามภาพ คือ ภาพที่
หนึง่ ใช้ คา่ ที่วดั แสงสําหรับการรับแสง ภาพที่สองการรับแสงที่มากเกินตาม
จํานวนที่เลือก และภาพที่สามการรับแสงน้ อยเกินไปในจํานวนที่เท่ากัน

N โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไม่เกินขีดจํากัดของระบบ
การวัดแสง

W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2⁄3 หรื อ ±1⁄3) แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์
กล้ องจะถ่ายรูปที่ความไวแสงปั จจุบนั แล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาเพิ่มเติม
สองชุด โดยชุดหนึง่ มีความไวแสงเพิ่มขึ ้นและอีกชุดด้ วยความไวแสงที่น้อยลง
จากค่าที่เลือก
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม

แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายหนึง่ ภาพแล้ วประมวลผล
เพื่อสร้ างสําเนาด้ วยการตังค่
้ าการจําลองฟิ ล์มที่แตกต่างกัน ซึง่
เลือกโดยใช้ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม >
ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
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5

การถ่ายคร่อม

H BKT สมดุลย์ แสงสีขาว

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2 หรื อ ±3) ในการปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้
กล้ องจะถ่ายภาพหนึง่ ภาพแล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาสามสําเนา คือ
ภาพหนึง่ ที่การตังค่
้ าสมดุลสีขาวปั จจุบนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิ่ม
ตามจํานวนที่เลือก และภาพสุดท้ ายถ่ายแบบปรับละเอียดโดยลดตามจํานวน
ที่เลือก
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก

5

ในแต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปสามภาพโดยมีชว่ งไดนามิกต่าง
กัน: 100% สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพที่สอง และ 400% สําหรับ
ภาพที่สาม

N ขณะที่ใช้ เอฟเฟกต์ถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่ตํ่าสุด

ของ ISO 800 (หรื อตํ่าสุดของ ISO 200 ถึง 800 เมื่อเลือกตัวเลือกออโต้ สําหรับ
ความไวแสง) และจะคืนค่าความไวแสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้ าหลังสิ ้นสุดการ
ถ่ายคร่อม
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I ถ่ ายภาพต่ อเนื่อง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด)
ถ่ายรูปเคลื่อนไหวเป็ นชุดภาพนิ่ง

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE เพื่อเลือก CH (ต่อ
เนื่องเป็ นชุดความเร็วสูง) หรื อ CL (ต่อเนื่อง
เป็ นชุดความเร็วตํ่า)

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ แล้ ว
เลือกอัตราเฟรมขันสู
้ ง

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 242)
3

5

ถ่ายรูป กล้ องจะถ่ายรูปเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ การถ่ายรูปจะสิ ้นสุดเมื่อ
ปล่อยปุ่ มชัตเตอร์ หรื อการ์ ดหน่วยความจําเต็ม
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ถ่ายภาพต่อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด)

O

หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิ ้น ภาพที่เหลือจะถูก
บันทึกไปยังโฟลเดอร์ ใหม่
ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดอาจไม่เริ่ มถ่ายรูปอาจพื ้นที่ที่ใช้ งานได้ ในหน่วยความ
จําไม่เพียงพอ
อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามตัวแบบ ความเร็วชัตเตอร์ ความไวแสง และโหมด
โฟกัส อัตราเฟรมอาจช้ าและเวลาในการบันทึกอาจเพิ่มขึ ้นเมื่อถ่ายภาพมากขึ ้น
ปิ ดแฟลชโดยอัตโนมัติ กล้ องจะคืนค่าสูโหมดแฟลชที่เลือกไว้ ก่อนหน้ าเมื่อปิ ด
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด

โฟกัสและรู รับแสง
เลือกโหมดโฟกัส C เพื่อให้ การถ่ายภาพแต่ละภาพมีโฟกัสหลากหลาย หาก
5 ต้ องการให้ การถ่ายภาพแต่ละภาพมีการรับแสงที่หลากหลาย ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ
D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์

N การเลือก CH จะจํากัดตัวเลือกของเฟรมโฟกัส ในโหมดโฟกัส C และจํากัด
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะในพื ้นที่ที่ใช้ สําหรับ AF ไฮบริ ดอัจฉริ ยะ (AF
ตรวจหาความเปรี ยบต่าง TTL+AF ตรวจหาระยะ P 84)

ประสิทธิภาพของการติดตามโฟกัสและการรับแสงอาจแตกต่างกันไปตามปั จจัย
ต่างๆ เช่น รูรับแสง ความไวแสง และการชดเชยการรับแสง
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ADV. ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ Adv.1 หรื อ
Adv.2

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ แล้ ว
เลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 242)
3

5

ถ่ายรูป
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ฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั้ ง

ตัวเลือกฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
เลือกจากฟิ ลเตอร์ ตอ่ ไปนี ้:
ฟิ ลเตอร์
G แบบกล้ องทอย
H เหมือนแบบจําลอง

5

I เน้ นสีสัน
J ไฮคีย์
Z โลว์ คีย์
K ไดนามิคโทน
X ซอฟต์ โฟกัส
u สีบนพืน้ ขาวดํา(แดง)
v สีบนพืน้ ขาวดํา(ส้ ม)
w สีบนพืน้ ขาวดํา

(เหลือง)

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้ องทอยแบบย้ อนยุค
ภาพด้ านบนและด้ านล่างจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภา
พดิโอรามา
ทําให้ ภาพมีคอนทราสต์สงู โดยใช้ สีที่สดใส
สร้ างภาพที่สว่าง คอนทราสต์ตํ่า
สร้ างโทนมืดอย่างสมํ่าเสมอโดยเน้ นจุดเด่นในบางพื ้นที่
โทนสีแบบไดนามิคใช้ สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี
สร้ างรูปแบบที่มีลกั ษณะนุม่ นวลตลอดทัว่ ทังภาพ
้

พื ้นที่ของภาพที่เป็ นสีที่เลือกจะมีการบันทึกเป็ นสีนนั ้ แต่

x สีบนพืน้ ขาวดํา(เขียว) พื ้นที่อื่นของภาพจะถูกบันทึกเป็ นสีขาวดํา
y สีบนพืน้ ขาวดํา

(นํา้ เงิน)

z สีบนพืน้ ขาวดํา(ม่ วง)

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรือมีความแตกต่างในความสว่างหรือระดับของ
สี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การตังค่
้ าตัวแบบและกล้ อง
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j ฉายแสงหลายครัง้
สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ j

2
3

ถ่ายรูปที่หนึง่

5

กด MENU/OK ภาพที่ถ่ายครัง้ แรกจะแสดง
ซ้ อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์ และคุณ
สามารถถ่ายภาพครัง้ ที่สองได้ ทนั ที
ต่อไป
ลองใหม่

ออก

้
่ 2 แล้ วถ่ายรูปแรกใหม่ ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย การ
N การกลับไปยังขันตอนที
บันทึกรูปแรกแล้ วออกโดยไม่สร้ างภาพชุดการรับแสง ให้ กด DISP/BACK
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ฉายแสงหลายครัง้

4

ถ่ายรูปที่สอง โดยใช้ เฟรมแรกเป็ นแนวทาง
ออก

30

5

2.0

กด MENU/OKเพื่อรับแสงหลายครัง้ หรื อกดปุ่ ม
ตัวเลือกซ้ ายแล้ วกลับไปยังขันตอนที
้
่ 4 แล้ ว
ถ่ายรูปที่สองอีกครัง้
ลองใหม่

5
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ออก

u พาโนราม่ า
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อสร้ างภาพพาโนราม่า

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ u

2

การเลือกขนาดของมุมที่คณ
ุ สามารถหมุนกล้ องขณะถ่ายรูป ให้ กดปุ่ มตัว
เลือกซ้ าย ไฮไลท์ขนาดแล้ วกด MENU/OK

3

กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพื่อดูตวั เลือกสําหรับทิศทางในการหันกล้ อง ไฮไลท์
ทิศทางที่หนั กล้ อง แล้ วกด MENU/OK

4

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อเริ่ มต้ นบันทึก ไม่จําเป็ นต้ องกดปุ่ มชัตเตอร์
ค้ างไว้ ขณะทําการบันทึก

5

หันกล้ องไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การ
ถ่ายภาพจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อกล้ องหมุน
ไปถึงสุดของตัวชี ้นํา จากนันการถ่
้
ายภาพพา
โนราม่าจะเสร็จสิ ้น

กวาดกล้ องไปตามเส้ นเหลือง
ในทิศทางของ y
มุม
30

ทิศทาง
2.0

800
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5

เพื่อผลลัพธ์ ท่ ดี ที ่ สี ุด
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ ใช้ เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 35 มม. หรื อน้ อยกว่า (50 มม. หรื อน้ อย
กว่าในรูปแบบ 35 มม.) แนบข้ อศอกไว้ ตดิ ลําตัวแล้ วเลื่อนกล้ องในวงแคบอย่างช้ าๆ
ด้ วยความเร็วคงที่ พยายามให้ กล้ องขนานหรื ออยูใ่ นมุมที่ถกู ต้ องกับแนวระนาบและ
ระมัดระวังให้ หนั ไปในทิศทางเดียวกันกับที่แสดงโดยตัวชี ้นํา ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อให้ ได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ให้ ลองหันกล้ องใหม่โดยความเร็ว
ที่ตา่ งจากเดิม

5
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พาโนราม่า

O

หากกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงทังหมดจนสุ
้
ดก่อนจะบันทึกภาพพาโนราม่าเสร็จสิ ้น การ
ถ่ายรูปจะสิ ้นสุดและอาจไม่มีการบันทึกภาพพาโนราม่า การถ่ายรูปอสจหยุด
ชะงักเช่นกัน หากหันกล้ องเร็วหรื อช้ าเกินไป การถ่ายรูปจะถูกยกเลิกหากหัน
กล้ องไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้
ภาพพาโนราม่าสร้ างจากภาพถ่ายหลายเฟรม หากเลือก เปิ ด สําหรับ
D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะกําหนดการรับแสงของ

ภาพพาโนราม่าทังหมดด้
้
วยเฟรมแรก อาจมีบางกรณีที่กล้ องบันทึกมุมที่มา
กกว่าหรื อน้ อยกว่าตามที่เลือกไว้ หรื อไม่สามารถเชื่อมต่อภาพให้ เข้ ากันอย่าง
สมบูรณ์ ส่วนสุดท้ ายของพาโนราม่าอาจไม่ถกู บันทึกหากหยุดถ่ายรูปก่อนภาพ
พาโนราม่าจะสมบูรณ์
อาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อถ่ายกับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ตัวแบบที่อยู่
ใกล้ กล้ อง ตัวแบบที่ไม่แตกต่างกันมาก เช่น ท้ องฟ้าหรื อทุง่ หญ้ า ตัวแบบที่มีการ
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ ้าตก หรื อตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่าง
เห็นได้ ชดั ภาพพาโนราม่าอาจเบลอถ้ าตัวแบบอยูใ่ นที่มีแสงน้ อย
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5

พาโนราม่า

การดูพาโนราม่ า
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม คุณสามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าหรื อ
ซูมออกภาพพาโนราม่า หรื อ คุณสามารถเล่นพาโนราม่าโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือก

เล่ น
หยุด

5

หยุดชั'วขณะ

กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อเริ่ มเล่นแล้ วกดอีกครัง้ เพื่อหยุดพัก ในขณะที่กดหยุดพักการเล่น
คุณสามารถเลื่อนพาโนราม่าแบบแมนวล โดยการกดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา พาโน
ราม่าแนวตังจะเลื
้
่อนในแนวตัง้ พาโนราม่าแนวนอนจะเลื่อนในแนวนอน การออกจาก
การเล่นแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น
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การถ่ ายรู ปโดยใช้ แฟลช
ใช้ แฟลชในตัวสําหรับเพิ่มแสงเมื่อถ่ายรูปกลางคืนหรื อในร่มที่มีแสง
น้ อย

1

เลื่อนก้ าน N ตามที่แสดงเพื่อยกแฟลช

O ใช้ ความระมัดระวังเพราะอาจบาดเจ็บได้
จากส่วนปลายของแฟลชที่ยกขึ ้น

2

ในเมนู ให้ ไปที่ F ตัง้ ค่ าแฟลช > การตัง้
ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
แฟลชในตัวกล้ อง

ตังค่าแฟลช

5

การตังค่าฟังก์ชันแฟลช

ลบตาแดง
โหมดล็อก TTL
การตังค่าไฟแอลอีดี
การตังค่ามาสเตอร์
การตังค่าช่อง
ออก

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 242)
3

ไฮไลท์รายการโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกและหมุน
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเปลี่ยนการ
ตังค่
้ าที่ไฮไลท์ไว้ แล้ ว (P 109)

โหมด
แฟลชในตัว

ปรั บตัง

4

สิน สุด

กด DISP/BACK เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงเกิดผล
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O ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางถึงวัตถุ บางเลนส์อาจทิ ้งเงาในรูปภาพที่ถ่ายเมื่อใช้ แฟลช
แฟลชจะไม่ยิงในการตังค่
้ าบางค่า ตัวอย่างเช่น ในโหมดพาโนราม่า หรื อเมื่อใช้
ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
เลือกความเร็วชัตเตอร์ ที่ช้ากว่า 180X เมื่อใช้ แฟลชในโหมดการรับแสง S (เน้ น
ชัตเตอร์ AE) หรื อตังค่
้ าเอง (M)

N ยกเว้ นในโหมด Commander ซึง่ จะมีการยิงแฟลชหลายครัง้ ในภาพเดียว โปรด
อย่าเคลื่อนย้ ายกล้ องจนกว่าจะถ่ายภาพเสร็จ

จะไม่ยิงแฟลชหากเลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช ในเมนู D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน

5
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การถ่ายรูปโดยใช้ แฟลช

การตัง้ ค่ าแฟลช
การตังค่
้ าต่อไปนี ้ใช้ ได้ กบั แฟลชในตัวกล้ อง

โหมด
แฟลชในตัว

ปรั บตัง

สิน สุด

การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
• TTL: โหมด TTL ปรับชดเชยแฟลช (B) แล้ วเลือกโหมด
แฟลช (C)
• M: แฟลชยิงที่คา่ เอาต์พตุ ที่เลือก (B) โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความ
สว่างของตัวแบบหรื อการตังค่
้ าของกล้ อง เอาต์พตุ จะแสดงเป็ น
โหมดควบคุ
ม
เศษส่
ว
นของกํ
า
ลั
ง
เต็
ม
จาก
1⁄1 ถึง 1⁄64 การเลือกค่าที่ตํ่าอาจ
A
แฟลช
ทําให้ ไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากเกินขีดจํากัดของระบบ
ควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบถ่ายภาพแล้ วตรวจสอบผลลัพธ์
• C (COMMANDER): เลือกหากใช้ แฟลชเพื่อควบคุมชุด
แฟลชซิงค์ระยะไกล ตัวอย่างเช่น เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบแฟลช
สตูดโิ อ
• OFF: กล้ องไม่ยิงแฟลช
ชดเชยแฟลช/
ปรั
บระดับแฟลช ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันตามโหมดควบคุม
B
เอาต์พตุ
แฟลช (A)
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C โหมดแฟลช
(TTL)

5

D ซิงค์
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คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกจะมีให้
แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูป (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมื่อจําเป็ น
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p
ปรากฏขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิง
แฟลชเมื่อถ่ายรูป
• F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิง
แฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): การรวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่า
เมื่อถ่ายภาพตัวแบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะ
ไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
เลือกว่าจะตังเวลายิ
้
งแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (H/ม่ าน
ชัตเตอร์ ท่ ี 1) หรื อทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 2)
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่

การถ่ายรูปโดยใช้ แฟลช

ลบตาแดง
สามารถใช้ ลบตาแดงเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด สําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > ลบ
ตาแดง และเมื่อ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น เปิ ด การลบ
ตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาทตาเรตินา
ของตัวแบบ
ความเร็วซิงค์ แฟลช
แฟลชจะซิงโครไนซ์กบั ความเร็วที่ความเร็วชัตเตอร์ 1⁄180 s หรื อช้ ากว่า
ชุดแฟลชอุปกรณ์ เสริมจาก FUJIFILM
สามารถใช้ กล้ องกับอุปกรณ์เสริ มชุดแฟลชเสริ มภายนอก FUJIFILM ได้
ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น
ห้ ามใช้ ชดุ แฟลชจากผู้ผลิตรายอื่นที่ต้องใช้ 300 V ขึ ้นไปกับฐานเสียบแฟลช
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บันทึก
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เมนูถ่ายรู ป
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H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ
ปรับการตังค่
้ าคุณภาพภาพ
การแสดงตังค่
้ าคุณภาพภาพ ให้ กด MENU/OK ใน
จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ H (ตัง้ ค่ า
คุณภาพภาพ)

ตังค่าคุณภาพภาพ

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ช่วงไดนามิก
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง
ออก

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก

6
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ขนาดภาพ
เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้ บนั ทึกภาพนิ่ง
ตัวเลือก ขนาดภาพ
O 3 : 2 6000 × 4000
P 3 : 2 4240 × 2832
Q 3 : 2 3008 × 2000

ตัวเลือก

ขนาดภาพ

O 16 : 9 6000 × 3376
P 16 : 9 4240 × 2384
Q 16 : 9 3008 × 1688

ตัวเลือก ขนาดภาพ
O 1 : 1 4000 × 4000
P 1 : 1 2832 × 2832
Q 1 : 1 2000 × 2000

N ขนาดภาพ จะไม่ถกู ตังค่้ าใหม่เมื่อปิ ดกล้ องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอื่น
อัตราส่ วนภาพ
ภาพที่มีอตั ราส่วนภาพ 3 : 2 จะมีสดั ส่วนเดียวกันกับเฟรมของฟิ ล์มขนาด 35 มม. ขณะ
ที่อตั ราส่วนภาพ 16 : 9 จะพอดีกบั การแสดงผลบนอุปกรณ์ความละเอียดสูง (HD)
รูปภาพที่มีอตั ราส่วนภาพ 1 : 1 เป็ นสี่เหลี่ยมจตุรัส

6
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คุณภาพของภาพ
เลือกฟอร์ แมทไฟล์และอัตราการบีบอัด เลือก FINE หรื อ NORMAL เพื่อ
บันทึกภาพ JPEG เลือก RAW เพื่อบันทึกภาพ RAW หรื อเลือก FINE+RAW
หรื อ NORMAL+RAW เพื่อบันทึกทังภาพ
้
JPEG และ RAW FINE และ
FINE+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG ตํ่ากว่าสําหรับภาพ JPEG คุณภาพสูง
ในขณะที่ NORMAL และ NORMAL+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG สูงกว่า
เพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่สามารถจัดเก็บได้
ปุ่ มฟั งก์ ช่ ัน
การสลับเปิ ดหรื อปิ ดคุณภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดี่ยว ให้ ตงค่
ั ้ า RAW ไปยัง
ปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ P 250) ถ้ าเลือก JPEG เป็ นตัวเลือกคุณภาพของภาพปั จจุบนั ให้ กด
ปุ่ มเลือกตัวเลือกที่เทียบเท่า JPEG+RAW ชัว่ คราว ถ้ าเลือก JPEG+RAW เป็ นตัวเลือก
ปั จจุบนั ให้ กดปุ่ มเลือกตัวเลือกที่เทียบเท่า JPEG ชัว่ คราว ขณะที่ถ้าเลือก RAW ให้ กด
้ าก่อนหน้ า
6 ปุ่ มเลือก FINE ชัว่ คราว การถ่ายรูปหรื อกดปุ่ มอีกครัง้ จะคืนค่าไปยังการตังค่
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การบันทึก RAW
เลือกว่าจะบีบอัดภาพ RAW หรื อไม่
ตัวเลือก
ไม่ ได้ บบี อัด

คําอธิบาย
ภาพ RAW จะไม่ถกู บีบอัด
ภาพ RAW จะถูกบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีแบบย้ อนกลับ
ได้ ที่ชว่ ยลดขนาดไฟล์โดยไม่สญ
ู เสียข้ อมูลภาพ สามารถ
บีบอัดโดยไม่ เสียข้ อมูล
ดูรูปภาพได้ ใน RAW FILE CONVERTER EX 2.0 หรื อ
ซอฟต์แวร์ อื่นๆ ที่รองรับการบีบอัด RAW "โดยไม่เสียข้ อมูล"

6
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จําลองฟิ ล์ ม
จําลองเอฟเฟกต์ชนิดต่างๆ ของฟิ ล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรื อไม่มีฟิลเตอร์ สี)
เลือกสีตามตัวแบบและความคิดสร้ างสรรค์ของคุณ
ตัวเลือก

c
d
e
i

6
g
h

คําอธิบาย
การผลิตสีปกติใหม่ เหมาะสําหรับตัวแบบหลายประเภท
PROVIA/สีปกติ
ตังแต่
้ ภาพคนไปจนถึงภาพวิว
กลุม่ สีคอนทราสต์สงู ของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่าย
Velvia/สดใส
ธรรมชาติ
มีชว่ งสีที่กว้ างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะ
ASTIA/นุ่มนวล ที่ชว่ ยเก็บรักษาสีนํ ้าเงินสว่างของท้ องฟ้าช่วงกลางวัน แนะนํา
ให้ ใช้ สําหรับภาพคนกลางแจ้ ง
CLASSIC
คอนทราสต์ของสีออ่ นและเงาที่กว้ างสําหรับภาพที่สงบ
CHROME
มีคอนทราสต์มากกว่า h PRO Neg. Std เล็กน้ อย แนะนํา
PRO Neg. Hi
ให้ ใช้ สําหรับภาพคนกลางแจ้ ง
กลุม่ โทนสีออ่ น ช่วงสีกว้ างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็ นตัวเลือกที่
PRO Neg. Std
ดีสําหรับการถ่ายภาพบุคคลในสตูดโิ อ
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ตัวเลือก
คําอธิบาย
ถ่ายภาพขาวดําด้ วยการไล่ระดับสีและความคมชัดดีเยี่ยม
a ACROS *
b โมโนโครม * ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน
ถ่ายรูปภาพในรูปแบบซีเปี ย
f ซีเปี ย
* ใช้ ได้ กบั ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่ ช่วยเพิ่มความเข้ มของสีเทา
ตามสีสนั ตรงข้ ามกับสีที่เลือก ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye) เพิ่มความเข้ มสีมว่ งและสีนํ ้าเงิน
ส่วนฟิ ลเตอร์ สีแดง (R) เพิ่มความเข้ มสีนํ ้าเงินและสีเขียว ฟิ ลเตอร์ สีเขียว (G) เพิ่ม
ความเข้ มสีแดงและนํ ้าตาล รวมถึงโทนสีผิว ทําให้ เป็ นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับถ่าย
ภาพบุคคล

N ตัวเลือกจําลองฟิ ล์มสามารถรวมกับการตังค่้ าโทนและความคมชัด
นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงการตังค่
้ าการจําลองฟิ ล์มผ่านทางลัด (P 242)
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://fujifilm-x.com/en/x-stories/
the-world-of-film-simulation-episode-1/
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เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
เพิ่มเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ เลือกจํานวน (ชัดเจน หรื อ จาง) หรื อเลือก ปิ ด เพื่อ
ปิ ดฟิ ล์มหยาบ
ชัดเจน

6
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ตัวเลือก
จาง

ปิ ด
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ช่ วงไดนามิก
ควบคุมคอนทราสต์ เลือกค่าที่ตํ่าเพื่อเพิ่มคอนทราสต์เมื่อถ่ายรูปในร่มหรื อใต้
ท้ องฟ้าที่มีเมฆมาก ค่าที่สงู เพื่อลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและ
โทนมืดเมื่อถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู แนะนําให้ ใช้ คา่ ที่สงู กว่าสําหรับฉากที่
มีทงแสงอาทิ
ั้
ตย์และที่ร่ม เช่น ตัวแบบที่มีคอนทราสต์สงู อย่างแสงอาทิตย์เหนือ
นํ ้า แสงที่สอ่ งใบไม้ ในฤดูใบไม้ ร่วง ภาพคนตัดกับท้ องฟ้า และวัตถุสีขาวหรื อคน
สวมเสื ้อผ้ าสีขาว โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตามภาพที่ถ่ายด้ วยค่าสูงกว่าอาจเกิด
รอยจุดขึ ้นในภาพ
ตัวเลือก
ออโต้

V 100%

W 200%

X 400%

N หากเลือก ออโต้ กล้ องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อย่างใดอย่าง

หนึง่ โดยอัตโนมัติ ตามตัวแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับ
แสงจะแสดงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
สามารถใช้ W 200% ที่ความไวแสง ISO 400 และสูงกว่า และ X 400% ที่
ความไวแสง ISO 800 และสูงกว่า
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สมดุลย์ สีขาว
เพื่อให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง

6

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ออโต้
มีการปรับสมดุลสีขาวโดยอัตโนมัติ
k/l/m ค่าวัดแสงสําหรับสมดุลสีขาว
k
เลือกอุณหภูมิสี
i
สําหรับตัวแบบที่อยูก่ ลางแดดจ้ า
j
สําหรับตัวแบบที่อยูใ่ นร่ม
k
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”
l
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”
m
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”
n
ใช้ งานภายใต้ หลอดไส้ ร้อน
g
ลดการแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า

N ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันตามสภาพของการถ่ายรูป เล่นภาพหลังจากถ่ายภาพ
แล้ วเพื่อตรวจสอบสี

สมดุลย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เท่านัน้ ปิ ด
แฟลชโดยใช้ ตวั เลือกสมดุลย์สีขาวอื่น
นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกสมดุลย์สีขาวผ่านทางลัด (P 242)
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ปรั บสมดุลย์ สีขาวอย่ างละเอียด
การกด MENU/OK หลังจากเลือกตัวเลือกสมดุลย์สี
ขาวแล้ วข้ อความจะแสดงขึ ้นที่ด้านขวา ให้ ใช้ ปมตั
ุ่ ว
เลือกเพื่อปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด หรื อกด
DISP/BACK เพื่อออกโดยไม่ปรับละเอียด

ปรั บเลื'อน WB

ออโต้

R:0 B:0

ตัง ค่ า

6
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สมดุลย์ สีขาวกําหนดเอง
เลือก k, l หรื อ m เพื่อปรับสมดุลย์สีขาว
สําหรับสภาพแวดล้ อมแสงที่ไม่ปกติ ตัวเลือกการวัด
สมดุลสีขาวจะแสดงขึ ้น เฟรมวัตถุสีขาวเพื่อให้ อยูใ่ น
จอแสดงผล แล้ วกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงทังหมดจนสุ
้
ดเพื่อ
วัดสมดุลสีขาว (การเลือกค่ากําหนดเองล่าสุด และ
ออกโดยไม่วดั สมดุลสีขาว ให้ กด DISP/BACK หรื อกด MENU/OK เพื่อเลือกค่า
ล่าสุด แล้ วแสดงข้ อความปรับละเอียด)
• หาก “เสร็จสมบูรณ์ ” แสดงขึน้ ให้ กด MENU/OK เพื่อตังค่้ าสมดุลย์สีขาว
ไปยังค่าที่วดั ได้
• หาก “แสงน้ อยไป” แสดงขึน้ ให้ เพิ่มการชดเชยการรับแสง แล้ วลองใหม่
อีกครัง้
6 • หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ ลดการชดเชยการรับแสงแล้ วลองใหม่อีก
ครัง้
กำหนดเอง 1

กด : ตั้งค่าใหม่

ปรับเลื่อน
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ไม่เปลี่ยน

ตังค่
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k: อุณหภูมส
ิ ี

การเลือก k ในเมนูสมดุลสีขาว จะแสดงรายการ
อุณหภูมิของสี ไฮไลท์อณ
ุ หภูมิของสีแล้ วกด
MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์ แล้ วแสดง
ข้ อความปรับละเอียด

สมดุลย์สีขาว

อุณหภูมิสี
R:0 B:0

ตังค่า

ปรับเลื'อน

10000K
9100K
8300K
7700K
7100K

อุณหภูมสิ ี
อุณหภูมิสีเป็ นการวัดเพื่อกําหนดค่าสีของแหล่งกําเนิดแสง โดยแสดงเป็ นหน่วยเคลวิน
(K) แหล่งกําเนิดแสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีใกล้ เคียงกับแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็ นสีขาว แหล่ง
กําเนิดแสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีตํ่ากว่าจะมีสีเหลืองหรื อสีแดง ขณะที่อณ
ุ หภูมิสีที่สงู กว่าจะ
เป็ นออกเป็ นสีนํ ้าเงิน คุณสามารถจับคูอ่ ณ
ุ หภูมิสีกบั แหล่งกําเนิดแสง หรื อเลือกตัวเลือก
ที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสีของแหล่งกําเนิดแสงเพื่อทําให้ ภาพ “อุน่ ขึ ้น” หรื อ “เย็นลง”

6
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โทนสว่ าง
ปรับโทนสว่างของภาพ เลือกจากเจ็ดตัวเลือก ระหว่าง +4 และ –2
+4

+3

+2

ตัวเลือก
+1

0

–1

–2

6 โทนมืด
ปรับโทนมืดของภาพ เลือกจากเจ็ดตัวเลือก ระหว่าง +4 และ –2
+4
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+3

+2

ตัวเลือก
+1

0

–1

–2

ตังค่
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สี
ปรับความหนาแน่นของสี เลือกจากเก้ าตัวเลือก ระหว่าง +4 และ –4
+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง เลือกจากเก้ าตัวเลือก ระหว่าง +4 และ
–4
+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4
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6

ลดสัญญาณรบกวน
ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง เลือกจากเก้ าตัวเลือก
ระหว่าง +4 และ –4
+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

6 NRฉายแสงนาน
เลือก เปิ ด เพื่อลดรอยจุดในการฉายแสงนาน
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

–3

–4
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LENS MOD. OPTIMI.
เลือก เปิ ด เพื่อเพิ่มความละเอียดโดยการปรับการเลี ้ยวเบนและการสูญเสีย
โฟกัสเล็กน้ อยที่ขอบของเลนส์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

6

ขอบเขตสี
เลือกช่วงสีที่ใช้ งานได้ สําหรับการผลิตสี
ตัวเลือก
คําอธิบาย
sRGB แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
Adobe RGB สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
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พิกเซล แมปปิ ้ ง
ใช้ ตวั เลือกนี ้หากคุณสังเกตเห็นจุดสว่างในภาพของคุณ

1

กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ

2

ไฮไลท์ พิกเซล แมปปิ ้ ง แล้ วกด MENU/OK เพื่อดําเนินการพิกเซลแมป
ปิ ง้ อาจใช้ เวลาประมวลผลสองสามวินาที

O ไม่รับประกันผลลัพธ์
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าชาร์ จแบตเตอรี่ เต็มก่อนเริ่ มต้ นดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง้
ไม่สามารถดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง้ ได้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น

6
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เลือกตัง้ ค่ าเอง
เรี ยกใช้ การตังค่
้ าที่บนั ทึกด้ วย แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง สามารถเรี ยกใช้ การตังค่
้ า
จากรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ดรายการได้
รายการ
กําหนดเอง 1
กําหนดเอง 2
กําหนดเอง 3
กําหนดเอง 4
กําหนดเอง 5
กําหนดเอง 6
กําหนดเอง 7

แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
บันทึกการตังค่
้ าที่ตงไว้
ั ้ ในกล้ องสูงสุดถึง 7 ชุดสําหรับสถานการณ์ที่ใช้
บ่อย สามารถเรี ยกใช้ การตังค่
้ าที่บนั ทึกไว้ โดยใช้ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ >
เลือกตัง้ ค่ าเอง

1

กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป เลือกแท็บ
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ จากนันไฮไลท์
้
แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง แล้ วกด
MENU/OK
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2

ไฮไลท์รายการตังค่
้ าเองแล้ วกด MENU/OK
เพื่อเลือก

3

ปรับรายการต่อไปนี ้ตามต้ องการ:

4

• ความไวแสง
• ช่ วงไดนามิก
• จําลองฟิ ล์ ม
• เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
• สมดุลย์ สีขาว

• โทนสว่ าง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชัด
• ลดสัญญาณรบกวน

กด DISP/BACK ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้น
มา ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK

6

ตังค่าคุณภาพภาพ
กำหนดเอง 1
กำหนดเอง 2
กำหนดเอง 3
กำหนดเอง 4
กำหนดเอง 5
กำหนดเอง 6
กำหนดเอง 7

เลือกตังค่าเอง
แก้/บันทึกตังค่าเอง

กำหนดเอง 1

บันทึกค่าปัจจุบัน
ความไวแสง
ช่วงไดนามิก
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง
โทนมืด
ออก

บันทึกค่าปัจจุบัน
ตังค่าเอง1 OK?

ตกลง
ยกเลิก

N การจัดเก็บการตังค่้ ากล้ องปั จจุบนั ลงในรายการที่เลือก ให้ ไฮไลท์ บันทึกค่ า
ปั จจุบนั ในขันตอนที
้
่ 3 แล้ วกด MENU/OK
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G ตัง้ ค่ า AF/MF
ปรับการตังค่
้ าโฟกัส
การแสดงการตังค่
้ าโฟกัส ให้ กด MENU/OK ในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ G (ตัง้ ค่ า AF/
MF)

ตั้งค่า AF/MF

โฟกัสแบบพื้นที่
ออโต้โฟกัส
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C
แสดงจุด AF
จำนวนจุดโฟกัส
PRE-AF
แสงหา AF
ตั้งค่าตรวจจับใบหน้า/ตา
ออก

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก

6

โฟกัสแบบพืน้ ที่
เลือกพื ้นที่โฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส แมนวลโฟกัส และซูมโฟกัส
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ออโต้ โฟกัส
เลือกออโต้ โฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส S และ C
ตัวเลือก

คําอธิบาย
กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก สามารถเลือกจํานวนจุด
r โฟกัสที่ใช้ ได้ โดยใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF > จํานวนจุดโฟกัส ใช้ สําหรับ
จุดเดียว
โฟกัสแบบจุดบนตัวแบบที่เลือก
y กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลาย
พืน้ ที่ จุด ทําให้ โฟกัสบนตัวแบบที่กําลังเคลื่อนไหวได้ งา่ ย
ในโหมดโฟกัส C กล้ องติดตามโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก ใน
z ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ในโหมดโฟกัส S กล้ องโฟกัสอัตโนมัติ
ไวด์ /ติดตาม บนตัวแบบคอนทราสต์สงู พื ้นที่ในโฟกัสแสดงขึ ้นในจอแสดงผล กล้ อง
อาจไม่สามารถโฟกัสบนตัวแบบขนาดเล็กหรื อตัวแบบที่เคลื่อนไหวซํ ้าๆ

6
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การตัง้ ค่ าแบบกําหนดเอง AF-C
เลือกตัวเลือกการติดตามโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส C
เลือกจากชุด 1–5 ตามตัวแบบของคุณ

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C
SET 1 ตั้งค่ามาตรฐานอเนกประสงค์

ตั้งค่า

ตัวเลือก
คําอธิบาย
SET 1 ตัง้ ค่ ามาตรฐาน ตัวเลือกการติดตามมาตรฐานที่ทํางานได้ ดีกบั ตัวแบบที่
อเนกประสงค์
เคลื่อนที่ในลักษณะทัว่ ไป
SET 2 ไม่ สนใจสิ่ง ระบบโฟกัสพยายามติดตามตัวแบบที่เลือก เลือกใช้ กบั ตัว
กีดขวาง &ติดตามเป้า แบบที่รักษาให้ อยูท่ ี่พื ้นที่โฟกัสได้ ยากหรื อมีตวั แบบอื่นที่มี
หมายต่ อ
ลักษณะคล้ ายกันเข้ ามาอยูก่ บั ตัวแบบในพื ้นที่โฟกัส
SET 3 เร่ งความเร็ว/ ระบบโฟกัสพยายามชดเชยการเร่งหรื อชะลอความเร็วของ
ทําให้ ความเร็วเป้าหมาย ตัวแบบ เลือกใช้ กบั ตัวแบบที่มีแนวโน้ มในการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วอย่างรวดเร็ว
ลดลง
ระบบโฟกัสพยายามโฟกัสตัวแบบที่เข้ ามาในพื ้นที่โฟกัส
SET 4 เป้าหมายที่
อย่างรวดเร็ว เลือกใช้ กบั ตัวแบบที่ปรากฏขึ ้นทันทีหรื อเมื่อ
ปรากฏกะทันหัน
สลับตัวแบบอย่างรวดเร็ว
SET 5 เป้าหมายที่ เลือกใช้ สําหรับตัวแบบที่ตดิ ตามยากที่มีแนวโน้ มไม่ใช่
เคลื่อนไม่ คงที่&เพิ่ม/ลด เฉพาะการเปลี่ยนแปลงความเร็วทันที แต่ยงั มีการ
ความเร็วเป้าหมาย เคลื่อนไหวขนาดใหญ่จากหน้ าไปหลังและจากซ้ ายไปขวา
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6

แสดงจุด AF yz
เลือกว่าจะให้ เฟรมโฟกัสแต่ละเฟรมแสดงเมื่อเลือก พืน้ ที่ หรื อ ไวด์ /ติดตาม
สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

6 จํานวนจุดโฟกัส
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใช้ ได้ สําหรับการเลือกจุดโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
หรื อเมื่อเลือก จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
คําอธิบาย
91 จุด (7 × 13) เลือกจากจุดโฟกัส 91 จุดที่เรี ยงในตารางแบบ 7 คูณ 13
325 จุด (13 × 25) เลือกจากจุดโฟกัส 325 จุดที่เรี ยงในตารางแบบ 13 คูณ 25
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PRE-AF
หากเลือก เปิ ด กล้ องจะปรับโฟกัสต่อ แม้ เมื่อไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
โปรดทราบว่าวิธีนี ้จะเปลืองแบตเตอรี่ มากขึ ้น
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

6

แสงหา AF
หากเลือก เปิ ด แสงช่วยหา AF จะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ แสงช่วยหา AF ได้ ในบางกรณี หากกล้ องไม่
สามารถโฟกัสในระยะใกล้ ให้ ลองเพิ่มระยะทางเข้ าหาตัวแบบ
หลีกเลี่ยงการส่องแสงช่วยหา AF ไปยังตาของตัวแบบโดยตรง
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ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและรูรับ
แสงสําหรับใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดใน
เฟรม ซึง่ เป็ นการป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลัง
ในรูปกลุม่ บุคคล เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่เน้ นตัว
แบบที่เป็ นบุคคล ระบบสามารถตรวจหาใบหน้ าได้ ด้วยกล้ องในแนวตังหรื
้ อ
แนวนอน ถ้ าตรวจหาใบหน้ าได้ แล้ ว ระบบจะระบุใบหน้ าด้ วยกรอบสีเขียว ถ้ า
มีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะเลือกใบหน้ าที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ
ใบหน้ าอื่นๆ จะถูกระบุด้วยกรอบสีขาว คุณยังสามารถเลือกว่ากล้ องจะตรวจ
หาและโฟกัสดวงตาเมื่อเปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะหรื อไม่ เลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี ้:

6

ตัวเลือก
หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด

คําอธิบาย
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะเท่านัน้
กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาใดเมื่อตรวจพบ
หน้ าเปิ ด/ตา ออโต้
ใบหน้ า
กล้ องโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจ
หน้ าเปิ ด/เน้ นตาขวา
หาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
กล้ องโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจ
หน้ าเปิ ด/เน้ นตาซ้ าย
หาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
หน้ าปิ ด/ตาปิ ด ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา
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ตังค่
้ า AF/MF

O

ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่
้ ารูรับแสงสําหรับทังเฟรม
้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มี
การระบุด้วยกรอบสีเขียวเมื่อถ่ายรูป

N ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม
แว่นตา หรื อวัตถุอื่น กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน

นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการตรวจจับใบหน้ า/ตาผ่านทางลัดได้
(P 242)

6
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AF+MF
หากเลือก เปิ ด ในโหมดโฟกัส S สามารถปรับโฟกัสแบบแมนวลโดยการ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ รองรับทังตั
้ วเลือก
มาตรฐานและระบบช่วย MF โฟกัสชัดสุด
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O ต้ องตังค่้ าเลนส์ที่มีสญั ลักษณ์ระยะโฟกัสเป็ นโหมดแมนวลโฟกัส (MF) ก่อนที่

จะสามารถใช้ งานตัวเลือกนี ้ การเลือก MF จะปิ ดใช้ งานสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
ตังวงแหวนโฟกั
้
สไปตรงกลางของสัญลักษณ์ระยะโฟกัส โดยกล้ องอาจไม่โฟกัส
หากวงแหวนถูกตังเป็
้ นระยะอนันต์หรื อโฟกัสตํ่าสุด

ซูมโฟกัส AF+MF
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส และเลือก จุดเดียว สําหรับ ออ
6 โต้ โฟกัส จะสามารถใช้ ซมู โฟกัสเพื่อซูมเข้ าบนพื ้นที่โฟกัสที่เลือกได้ สามารถเลือกอัตรา
ซูม (2.5 เท่า ถึง 6 เท่า) โดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
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ตังค่
้ า AF/MF

ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
แสดงโฟกัสปกติ (ไม่สามารถใช้ โฟกัสชัดสุดและภาพแบ่ง
มาตรฐาน
ดิจิตอล)
แสดงภาพแบ่งขาวดํา (โมโนโครม) หรื อสี (สี) ในตรงกลาง
ภาพแบ่ งดิจติ อล ของเฟรม เฟรมตัวแบบในพื ้นที่ภาพแบ่ง แล้ วหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสจนภาพแบ่งทังสามส่
้
วนจัดเรี ยงกันอย่างถูกต้ อง
ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด กล้ องจะเพิ่มโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด

เช็คโฟกัส
หากเลือก เปิ ด จอแสดงผลจะซูมเข้ าในพื ้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O การกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังจะยกเลิกการซูมโฟกัส
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6

รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.
เลือก เปิ ด เพื่อวัดแสงเฟรมโฟกัสปั จจุบนั เมื่อเลือก จุดเดียว สําหรับ ออโต้
โฟกัส และ เฉพาะจุด สําหรับ วัดแสง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

6 ตัง้ AF ทันที
เลือกว่ากล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF เดี่ยว (AF-S) หรื อ AF ต่อเนื่อง (AF-C) เมื่อ
กดปุ่ ม AF-L ในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
AF-S
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AF-C

ตังค่
้ า AF/MF

ระยะชัดลึก
เลือก พิน้ ฐานแบบฟิ ล์ ม เพื่อช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์ของภาพที่ดเู ป็ น
พิมพ์และที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน ส่วน พืน้ ฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมิน
ความลึกฟิ ลด์ของภาพที่ดทู ี่ความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์ หรื อจอแสดงผล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ตัวเลือก
พืน้ ฐานพิกเซล

พิน้ ฐานแบบฟิ ล์ ม

6

การถ่ าย/โฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมดโฟกัส AF-S หรื อ AF-C
ตัวเลือก
การถ่ าย
โฟกัส

คําอธิบาย
เน้ นการตอบสนองของชัตเตอร์ มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมื่อ
กล้ องไม่ได้ อยูใ่ นโฟกัส
เน้ นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพเฉพาะ
เมื่อกล้ องอยูใ่ นโฟกัส
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โหมดหน้ าจอสัมผัส
เลือกการดําเนินการถ่ายภาพที่ใช้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
การถ่ ายภาพนิ่ง
โหมด
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส

AF

6

คําอธิบาย
แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์ ในโหมด
ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพขณะที่คณ
ุ วางนิ ้วไว้
บนจอแสดงผล
แตะเพื่อเลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส S (AF-S) โฟกัสจะล็อก ใน
ขณะที่ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องโดย
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระยะทางถึงตัวแบบ หยุดการ
ทํางานของล็อกโฟกัสและโฟกัสต่อเนื่องได้ โดยการแตะไอคอน
AF OFF

บริเวณ
แตะเพื่อเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลื่อนไป
ยังจุดที่เลือก
ปิ ด
ปิ ดการควบคุมแบบสัมผัส จอแสดงผลไม่ตอบสนองเมื่อแตะ
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ตังค่
้ า AF/MF

การบันทึกภาพยนตร์

N ขอแนะนําให้ คณุ เลือก โฟกัสพืน้ ที่ สําหรับ โหมดมูฟวี่ AF ในแท็บเมนูถ่ายรูป
B (มูฟวี่) ก่อนบันทึกภาพยนตร์ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส (ในโหมดมูฟวี่

บางโหมด กล้ องจะเลือก โฟกัสพืน้ ที่ โดยอัตโนมัติ)
โหมด

คําอธิบาย
แตะตัวแบบของคุณในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและเริ่ มการบันทึก
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องโดยตอบ
สนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะทางกับตัวแบบ; หาก
ต้ องการโฟกัสใหม่ในโหมดโฟกัส S (AF-S) หรื อหากต้ องการ
โฟกัสตัวแบบใหม่ในโหมดโฟกัส C ให้ แตะตัวแบบในจอภาพ หาก
ต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ มชัตเตอร์
แตะตัวแบบของคุณในจอแสดงผลเพื่อโฟกัส และ กดปุ่ มชัตเตอร์
AF
เพือ่ เริ่ มต้นหรื อสิ้ นสุดการบันทึก ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ อง
จะปรับโฟกัสต่อเนื่องโดยตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะทางไปยังตัวแบบ หากต้ องการโฟกัสใหม่ในโหมดโฟกัส
S (AF-S) หรื อหากต้ องการโฟกัสตัวแบบใหม่ในโหมดโฟกัส C ให้
แตะตัวแบบในจอภาพ
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6

ตังค่
้ า AF/MF

โหมด
บริเวณ

ปิ ด

คําอธิบาย
แตะเพื่อเลือกจุดโฟกัส และ กดปุ่ มชัตเตอร์ เพือ่ เริ่ มต้นหรื อสิ้ นสุด
การบันทึก ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่อง
โดยตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะทางไปยังตัวแบบ
ในจุดโฟกัสที่เลือก ในโหมดโฟกัส S (AF-S) คุณสามารถย้ ายจุด
โฟกัสโดยการแตะที่หน้ าจอ แต่สามารถโฟกัสใหม่ได้ โดยใช้ ปมุ่
ควบคุมที่เคยกําหนด AF-ON ไว้ แล้ วเท่านัน้ (P 225)
ปิ ดการควบคุมแบบสัมผัส จอแสดงผลไม่ตอบสนองเมื่อแตะ

N หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัสและซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอ
6

สัมผัส ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
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A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ
ปรับตัวเลือกการถ่ายภาพ
การแสดงตัวเลือกการถ่ายภาพ ให้ กด MENU/OK ใน
จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ A (ตัง้ ค่ า
การถ่ ายภาพ)

ตั้งค่าการถ่ายภาพ

ฉากถ่ายภาพ
การตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ
ตั้งเวลาถ่าย
ถ่ายตามช่วงเวลา
วัดแสง
ชนิดชัตเตอร์
โหมดIS
ความไวแสง
ออก

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
ฉากถ่ ายภาพ
เลือกโหมดที่เลือกเมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ S และหมุนก้ านตัวเลือก
โหมดออโต้ ไปที่ AUTO
โหมด

6

คําอธิบาย

S SR AUTO ขัน
้ สูง กล้ องจะตังค่
้ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
h ภาพคน
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
Z ปรั บผิวหน้ า
ประมวลผลภาพบุคคลเพื่อให้ ตวั แบบมีผิวพรรณเรี ยบเนียน
M ภาพวิว
N ภาพกีฬา
O กลางคืน

ดูเป็ นธรรมชาติ
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน
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โหมด

คําอธิบาย

H กลางคืน(ขาตัง้ ) เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรู ป

กลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟ
จากดอกไม้ ไฟ
Q พระอาทิตย์ ตก เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและ
พระอาทิตย์ตก
R หิมะ
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความ
สว่างของฉากที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
s ทะเล
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความ
สว่างของชายหาดกลางแดด
f ใต้ นํา้
ลดการแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า
U ปาร์ ตี ้
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
V ดอกไม้
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
W ตัวอักษร
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด
p พลุไฟ

6
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การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับโหมดการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ า BKT1
ตัง้ ค่ า BKT2

คําอธิบาย
เลือกการตังค่
้ าที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ BKT1 หรื อ
BKT2 (P 150)
เลือกอัตราเฟรมที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ CH
ภาพต่ อเนื่อง (ความเร็วสูงต่อเนื่อง): 14, 11 หรื อ 8 fps โปรดทราบว่าอัตรา
ความเร็วสูง CH เฟรม 14fps และ 11fps จะใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
เท่านัน้
ภาพต่ อเนื่อง เลือกอัตราเฟรมที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ CL
ความเร็วตํ่า CL (ความเร็วตํ่าต่อเนื่อง): 5, 4 หรื อ 3 fps
เลือกแอดวานซ์ ฟิล
เตอร์ 1
เลือกฟิ ลเตอร์ ที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ Adv.1 หรื อ
เลือกแอดวานซ์ ฟิล Adv.2 (P 100)
เตอร์ 2
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การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม
เลือกการตังค่
้ าการถ่ายคร่อมสําหรับตําแหน่ง BKT1 และ BKT2 บนแป้น
หมุน DRIVE ใช้ เลือก BKT เพื่อเลือกประเภทการถ่ายคร่อม และตัวเลือก
ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง, ถ่ ายคร่ อมความไวแสง, ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม และ
BKT สมดุลย์ แสงสีขาว เพื่อเลือกจํานวนการถ่ายคร่อมสําหรับแต่ละประเภท
ตัวเลือก

6

คําอธิบาย
เลือกจาก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง,
W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง, X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม,
เลือก BKT
H BKT สมดุลย์ แสงสีขาว และ
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง เลือกจาก ±1⁄3, ±2⁄3, ±1, ±11⁄3, ±12⁄3 และ ±2
ถ่ ายคร่ อมความไวแสง เลือกจาก ±1⁄3, ±2⁄3 และ ±1
เลือกการจําลองฟิ ล์มสามชนิดที่ใช้ สําหรับการถ่ายคร่อม
ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
จําลองฟิ ล์ม (P 118)
BKT สมดุลย์ แสงสีขาว เลือกจาก ±1, ±2 และ ±3
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ตัง้ เวลาถ่ าย
เลือกหน่วงเวลาการปล่อยชัตเตอร์
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์
R 2 วิ ใช้ เพื่อลดการเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ องเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
ไฟของระบบตังเวลาถ่
้
ายกะพริ บเมื่อระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปนับถอยหลัง
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์
S 10 วิ ใช้ สําหรับถ่ายภาพที่คณ
ุ ต้ องการถ่ายตัวเอง ไฟตังเวลาถ่
้
ายจะกะพริ บ
ทันทีก่อนถ่ายภาพ
ปิ ด ปิ ดตังเวลาถ่
้
าย

หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด ตัวตังเวลาจะเริ
้
่ม
ทํางานเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ทงหมดลงจนสุ
ั้
ด จอแสดง
ผลในจอภาพจะแสดงให้ เห็นจํานวนวินาทีที่เหลือ
จนกว่าจะกดปุ่ มชัตเตอร์ หากต้ องการหยุดการตัง้
เวลาก่อนจะถ่ายภาพ ให้ กด DISP/BACK

9

6

ุ่ ตเตอร์ การยืนด้ านหน้ าของเลนส์อาจมีผล
O ยืนด้ านหลังกล้ องถ่ายรูปเมื่อใช้ ปมชั
รบกวนต่อโฟกัสและการรับแสง

นาฬิกาตังเวลาจะปิ
้
ดอัตโนมัตเิ มื่อปิ ดกล้ อง
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ถ่ ายตามช่ วงเวลา
กําหนดค่ากล้ องให้ ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตใิ นช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

1

ไฮไลท์ ถ่ ายตามช่ วงเวลา ในแท็บ A (ตัง้ ค่ า
การถ่ ายภาพ) แล้ วกด MENU/OK

2

ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกช่วงเวลาและจํานวน
ภาพ กด MENU/OK เพื่อดําเนินการ

ช่วงเวลา/จำนวนครัง

ช่วงเวลา

จำนวนครัง

จบ

ยกเลิก

เริ'มเวลารอ

ทีหลัง

ประมาณเวลารอ 11 : 00 PM
เริ'ม

3
6

ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกเวลาเริ่ มต้ น จากนัน้
กด MENU/OK การถ่ายภาพจะเริ่ มต้ นโดย
อัตโนมัติ
ยกเลิก
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O

ไม่สามารถใช้ การถ่ายรูปตังเวลาเป็
้
นช่วงที่ความเร็วชัตเตอร์ B (การเปิ ดชัตเตอร์
ค้ าง) หรื อการรับแสงหลายจุด ในโหมดต่อเนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพเพียง
หนึง่ ภาพเมื่อปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้

้ อง
N แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ก่อนเริ่ ม ขอแนะนําให้ ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแส
สลับ AC-9V และ DC coupler CP-W126
จอแสดงผลจะปิ ดระหว่างแต่ละภาพและสว่างขึ ้นสองสามวินาทีก่อนที่จะถ่าย
ภาพถัดไป สามารถเปิ ดใช้ งานจอแสดงผลได้ ทกุ เวลาโดยกดปุ่ มชัตเตอร์
ในการถ่ายภาพต่อจนกระทัง่ การ์ ดหน่วยความจําเต็ม ให้ ตงจํ
ั ้ านวนภาพไปที่ ∞

6
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วัดแสง
เลือกวิธีที่จะให้ กล้ องวัดการรับแสง

O ตัวเลือกที่เลือกจะมีผลเฉพาะเมื่อ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/
ตา เป็ น ปิ ด
โหมด

6

คําอธิบาย
กล้ องจะกําหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์
o
ประกอบของภาพ สี และความสว่างที่มี แนะนําให้ ใช้ ใน
(หลายจุด)
สถานการณ์สว่ นใหญ่
กล้ องจะวัดแสงของเฟรมทังหมดแต่
้
จะกําหนดนํ ้าหนักมากที่สดุ ไป
p
(เฉลี่ยหนักกลาง) ยังพื ้นที่ตรงกลาง
กล้ องจะวัดสภาพของแสงในพื ้นที่ตรงกลางของเฟรมที่เท่ากับ 2%
v
ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
แนะนําให้ ใช้ กบั ตัวแบบที่มีไฟด้ านหลัง และใน
(เฉพาะจุด)
กรณีอื่นที่พื ้นหลังมีแสงสว่างมากกว่าหรื อมืดมากกว่าตัวแบบหลัก
ตังค่
้ าการรับแสงให้ เป็ นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ ทังเฟรม
้
โดยมีการรับ
w
แสงที่สมํ่าเสมอตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพ
(เฉลี่ย)
สําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนที่ตวั แบบสวมชุดสีดําหรื อสีขาว
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ชนิดชัตเตอร์
เลือกประเภทชัตเตอร์ เลือกชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิ ดเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ กลไก
s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ถ่ายรู ปด้ วยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
t กลไก +
กล้ องจะเลือกชนิดชัตเตอร์ ตามสภาพการถ่ายรูป
s อิเล็กทรอนิกส์
t ชัตเตอร์ กลไก

หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ t ชัตเตอร์ กลไก จะสามารถเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์ จะเร็วกว่า ¼000 s ได้ โดยการหมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่
4000 จากนันหมุ
้ นแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง

O อาจมองเห็นภาพผิดเพี ้ยนได้ ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยชัตเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่อาจมีแถบเส้ นหรื อหมอกเกิดขึ ้นในภาพที่ถ่ายภาย
ใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ หรื อแสงวูบหรื อผิดปกติ เมื่อถ่ายภาพโดยปิ ดเสียง
ชัตเตอร์ ให้ เคารพสิทธิในรูปถ่ายและสิทธิสว่ นบุคคลของตัวแบบด้ วย

N เมื่อใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แฟลชจะถูกปิ ดใช้ งาน ความเร็วชัตเตอร์และ

ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่คา่ 1⁄32000–30 s และ ISO 12800–200 ตามลําดับ
และไม่มีผลต่อการลดเสียงรบกวนในที่ฉายแสงนาน
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โหมดIS
เลือกจากตัวเลือกการกันภาพสัน่ สะเทือนต่อไปนี ้
ตัวเลือก

คําอธิบาย

L เคลื่อนที่

เปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน หากเลือก +เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับ
+ต่ อเนื่อง
ความเร็วชัตเตอร์ เพื่อลดการสัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
l ตลอดเวลา
M เคลื่อนที่ จากข้ างต้ น ยกเว้ นว่าการกันภาพสัน่ สะเทือนจะทํางานเฉพาะ
+เมื่อถ่ าย เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ (โหมดโฟกัส C เท่านัน)
้ หรื อปล่อย
ชัตเตอร์ หากเลือก +เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อ
m เฉพาะถ่ าย
ลดการสัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
ปิ ด
ปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน เลือกตัวเลือกนี ้เมื่อใช้ กบั ขาตัง้

6

N +เมื่อถ่ าย ไม่มีเอฟเฟกต์เมื่อตังค่้ าความไวแสงเป็ นค่าคงที่ และอาจไม่สามารถ
ใช้ งานได้ ในการตังค่
้ าที่ผสมรวมกับการตังค่
้ าอื่น เอฟเฟกต์อาจแตกต่างกันไป
ตามสภาวะของแสงและความเร็วเมื่อตัวแบบเคลื่อนที่
ตัวเลือกนี ้สามารถใช้ ได้ เฉพาะกับเลนส์ที่รองรับการกันภาพสัน่ สะเทือน
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ความไวแสง
ปรับความไวแสงของกล้ อง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ออโต้ 1
ความไวแสงจะปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อตอบสนองต่อสภาวะ
ออโต้ 2
การถ่ายรูป
ออโต้ 3
ปรับความไวแสงด้ วยตนเอง ค่าที่เลือกจะแสดงในจอแสดงผล
12800–200
H (25600 หรื อ 51200), เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบว่าอาจมีรอยจุด
ปรากฏบนภาพที่ถ่ายที่ H ในขณะที่ L ลดช่วงไดนามิก
L (100)

N ความไวแสงจะไม่ถกู รีเซ็ตเมื่อปิ ดกล้ อง
การปรั บความไวแสง
สามารถใช้ คา่ ที่สงู กว่าเพื่อลดภาพสัน่ ไหวเมื่อแสงสว่างน้ อย ขณะที่คา่ ที่ตํ่ากว่าจะช่วย
ให้ ความเร็วชัตเตอร์ ช้าลงหรื อรูรับแสงกว้ างขึ ้นในที่ที่มีแสงสว่างจ้ า อย่างไรก็ตาม โปรด
ทราบว่า อาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
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ออโต้
เลือกความไวแสงพื ้นฐาน, ความไวแสงสูงสุด และความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุด
สําหรับ ออโต้ 1, ออโต้ 2 และ ออโต้ 3 ค่าเริ่ มต้ นจะแสดงด้ านล่าง
ตัวเลือก
ความไวเริ่มต้ น
ISOสูงสุด
SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

ออโต้ 1
800

ค่ าเริ่มต้ น
ออโต้ 2
200
1600
1⁄60 s

ออโต้ 3
3200

กล้ องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัตริ ะหว่างค่าเริ่ มต้ นและค่าสูงสุด ความไวแสง
จะเพิ่มขึ ้นสูงกว่าค่าเริ่ มต้ นเฉพาะเมื่อความเร็วชัตเตอร์ ที่จําเป็ นสําหรับการรับ
แสงที่เหมาะสมตํ่ากว่าค่าที่เลือกสําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

6
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ตังค่
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N

หากค่าที่เลือกสําหรับ ความไวเริ่มต้ น สูงกว่าค่าที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด
กล้ องจะตังค่
้ า ความไวเริ่มต้ น เป็ นค่าที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด
กล้ องอาจเลือกความเร็วชัตเตอร์ ที่ช้ากว่า SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพ
ยังคงเป็ นการรับแสงน้ อยเกินไปที่คา่ ที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด หากเลือก ออโต้
สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุดโดย
อัตโนมัตโิ ดยเท่ากับค่าผกผันของทางยาวโฟกัสโดยประมาณ ในหน่วยวินาที
(ตัวอย่างเช่น หากเลนส์มีทางยาวโฟกัสเท่ากับ 50 มม. กล้ องจะเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์ ตํ่าสุดที่ใกล้ เคียงกับ 1⁄50 s) การเลือกตัวเลือกสําหรับการกันภาพสัน่
สะเทือนจะไม่มีผลในความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุด

6
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ตัง้ ค่ าตัวแปลง
ปรับการตังค่
้ าสําหรับเลนส์เมาท์ M ที่ตอ่ โดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม ตัวแปลง M
FUJIFILM
การเลือกทางยาวโฟกัส
หากเลนส์มีทางยาวโฟกัส 21, 24, 28 หรื อ 35 มม.
ให้ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในเมนู ตัง้ ค่ าตัวแปลง

ลงทะเบียนเลนส์

เลนส์ 1
เลนส์ 2
เลนส์ 3
เลนส์ 4
เลนส์ 5
เลนส์ 6
ตังค่า

สําหรับเลนส์อื่น ให้ เลือกตัวเลือก 5 หรื อ 6 แล้ วใช้
ปุ่ มตัวเลือกเพื่อเข้ าสูท่ างยาวโฟกัส

6

เลนส์ 5
ใส่ค่าความยาวโฟกัส

ตังค่า
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ตังค่
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การแก้ ไขภาพผิดเพีย้ น
เลือกจากตัวเลือก มาก, ปานกลาง หรื อ น้ อย เพื่อ
แก้ ไขภาพผิดเพี ้ยนแบบ โค้ งออก หรื อ โค้ งเข้ า

แก้การบิดเบียวเลนส์5

โค้งออกมาก
โค้งออกปานกลาง
โค้งออกน้อย
ปิด
โค้งเข้าน้อย
โค้งเข้าปานกลาง
โค้งเข้ามาก

แก้ เฉดสี
สามารถปรับความแตกต่างของสี (เฉดสี) ระหว่าง
ศูนย์กลางและขอบของเฟรมโดยปรับแยกแต่ละมุม
การใช้ การแก้ ไขเฉดสี ให้ ทําตามขันตอนต่
้
อไปนี ้

1
2

ทำ

ตังค่า

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกมุม มุมที่เลือกจะแสดงด้ วย
รูปสามเหลี่ยม
ใช้ ตวั เลือกเพื่อปรับเฉดสีจนกว่ามองไม่เห็นความแตกต่างของสีระหว่าง
มุมที่เลือกและศูนย์กลางของภาพ กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อปรับสีบน
แกนฟ้า-แดง กดตัวเลือกบนหรื อล่างเพื่อปรับสีบนแกนนํ ้าเงิน-เหลือง

N การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขเฉดสีขณะที่ถ่ายรูปท้ องฟ้าสีนํ ้าเงิน
หรื อแผ่นกระดาษสีเทา
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แก้ ขอบภาพมืด
เลือกค่าระหว่าง –5 และ +5 การเลือกค่าบวกจะ
เพิ่มขอบภาพมืด ในขณะที่การเลือกค่าลบจะลด
ขอบภาพมืด แนะนําให้ ใช้ คา่ บวกสําหรับเลนส์วิน
เทจ ส่วนค่าลบใช้ สร้ างเอฟเฟกต์ของภาพที่ถ่ายด้ วย
เลนส์แอนทีคหรื อกล้ องรูเข็ม

ตังค่า

ยกเลิก

N การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขขอบดําของภาพขณะที่ถ่ายรูปท้ องฟ้า
สีนํ ้าเงิน หรื อแผ่นกระดาษสีเทา

6
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การสื่อสารไร้ สาย
เชื่อมต่อไปยังสมาร์ ทโฟนที่ใช้ งานแอพ “FUJIFILM Camera Remote”
สามารถใช้ สมาร์ ทโฟนเพื่อเรี ยกดูรูปภาพบนกล้ องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพ
ที่เลือก ควบคุมกล้ องจากระยะไกล หรื ออัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งไปยังกล้ อง
ถ่ายรูป

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

6

163

F ตัง้ ค่ าแฟลช
ปรับการตังค่
้ าที่เกี่ยวข้ องกับแฟลช
การแสดงการตังค่
้ าที่เกี่ยวข้ องกับแฟลช ให้ กด
MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือก
แท็บ F (ตัง้ ค่ าแฟลช)

ตังค่าแฟลช

การตังค่าฟังก์ชันแฟลช
ลบตาแดง
โหมดล็อก TTL
การตังค่าไฟแอลอีดี
การตังค่ามาสเตอร์
การตังค่าช่อง

ออก

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก

6 การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลช โหมดแฟลช หรื อโหมด
ซิงค์ หรื อปรับระดับแฟลช ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่าง
กันไปตามแฟลช

โหมด
แฟลชในตัว

ปรั บตัง

N โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้ า 257
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สิน สุด

ตังค่
้ าแฟลช

ลบตาแดง
ลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช
ตัวเลือก
แฟลช+
แก้ ตาแดง
แฟลช
แก้ ตาแดง
ปิ ด

คําอธิบาย
การลดตาแดงแฟลชล่วงหน้ ารวมกับการลบตาแดงดิจิตอล
เฉพาะการลดตาแดงแฟลช
เฉพาะการลบตาแดงดิจิตอล
ปิ ดการลดตาแดงแฟลชและการลบตาแดงดิจิตอล

N สามารถใช้ การลดตาแดงแฟลชได้ ในโหมดควบคุมแฟลช TTL การลบตาแดง
ดิจิตอล จะทํางานเฉพาะเมื่อตรวจพบใบหน้ า และ จะใช้ ไม่ได้ กบั ภาพ RAW

6
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โหมดล็อก TTL
ระบบควบคุมแฟลช TTL สามารถล็อกเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ของชุดภาพถ่ายที่
สมํ่าเสมอ แทนการปรับระดับแฟลชของแต่ละภาพ
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เอาต์พตุ แฟลชล็อกอยูท่ ี่คา่ ที่วดั ไว้ สําหรับรูปภาพล่าสุดส่วน
ล็อกกับแฟลชสุดท้ าย ใหญ่ ไป ข้ อความผิดพลาดจะแสดงขึ ้นหากไม่มีคา่ ที่วดั ได้
ก่อนหน้ า
กล้ องจะปล่อยชุดแฟลชล่วงหน้ าและล็อกเอาต์พตุ แฟลชที่
ล็อกกับแฟลชวัดแสง
ค่าที่วดั ไว้
้ แป้น
N การใช้ ลอ็ ก TTL กําหนด ล็อก TTL ไปยังส่วนควบคุมกล้ อง จากนันใช้
ควบคุมเพื่อเปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ ลอ็ ก TTL (P 250)

6

สามารถปรับการชดเชยแฟลชได้ ในขณะที่ลอ็ ก TTL กําลังทํางาน
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การตัง้ ค่ าไฟแอลอีดี
เลือกว่าจะใช้ ไฟวิดีโอ LED ของชุดแฟลช (หากมี) เป็ นประกายตาหรื อไฟช่วย
หาออโต้ โฟกัส เมื่อถ่ายภาพหรื อไม่
ตัวเลือก
ประกายตา
ช่ วย AF
ช่ วย AF+ประกายตา
ปิ ด

หน้ าที่ของไฟวิดโี อ LED ในการถ่ ายภาพนิ่ง
ประกายตา
ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสและประกายตา
ไม่มี

N สามารถเข้ าถึงตัวเลือกนี ้ผ่านทางเมนูการตังค่้ าแฟลชเช่นกัน
6
การตัง้ ค่ ามาสเตอร์
เลือกกลุม่ แฟลช (A, B หรื อ C) สําหรับแฟลชที่ตอ่ บนฐานเสียบแฟลชของกล้ อง
เมื่อทํางานเป็ นชุดระยะไกลที่ควบคุมแฟลชหลัก ผ่านทางระบบควบคุมแฟลช
ไร้ สายแบบออปติคอล FUJIFILM หรื อเลือก OFF เพื่อ จํากัดเอาต์พตุ แฟลช
หลักให้ อยูใ่ นระดับที่จะไม่มีผลต่อภาพจริ ง
ตัวเลือก
กลุ่ม A

กลุ่ม B

กลุ่ม C

OFF

N สามารถเข้ าถึงตัวเลือกนี ้ผ่านทางเมนูการตังค่้ าแฟลชเช่นกัน
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การตัง้ ค่ าช่ อง
เลือกช่องสัญญาณที่ใช้ สําหรับสื่อสารระหว่างแฟลชหลักและชุดแฟลชระยะ
ไกล เมื่อใช้ ระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอล FUJIFILM สามารถใช้
ช่องสัญญาณแยกกันสําหรับระบบแฟลชที่แตกต่างกันหรื อเพื่อป้องกันการ
รบกวนเมื่อระบบหลายระบบทํางานในระยะที่ใกล้ กนั
ตัวเลือก
ช่ อง 1

6
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ช่ อง 2

ช่ อง 3

ช่ อง 4

B ตัง้ ค่ ามูฟวี่
ปรับตัวเลือการบันทึกภาพยนตร์
การแสดงตัวเลือกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้
กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ ว
เลือกแท็บ B (ตัง้ ค่ ามูฟวี่)

ตัง ค่ ามูฟวี'

โหมดมูฟวี'
โหมดมูฟวี' AF
จอแสดงข้อมูลเอาต์พุต HDMI
เอาท์ พุทมูฟวี' 4K
ควบคุมการบันทึกจาก HDMI
การปรับระดับไมโครโฟน
ไมค์/รีโมท
ออก

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
โหมดมูฟวี่
เลือกขนาดและอัตราเฟรมสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
U 2160/29.97P
U 2160/25P
U 2160/24P
U 2160/23.98P
i 1080/59.94P
i 1080/50P
i 1080/29.97P
i 1080/25P
i 1080/24P
i 1080/23.98P
h 720/59.94P
h 720/50P
h 720/29.97P
h 720/25P
h 720/24P
h 720/23.98P

ขนาดเฟรม
3840 × 2160 (4K)

1920 × 1080 (Full HD)

1280 × 720 (HD)

อัตรา
29.97 fps
25 fps
24 fps
23.98 fps
59.94 fps
50 fps
29.97 fps
25 fps
24 fps
23.98 fps
59.94 fps
50 fps
29.97 fps
25 fps
24 fps
23.98 fps
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โหมดมูฟวี่ AF
เลือกวิธีที่กล้ องเลือกจุดโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
คําอธิบาย
หลายจุด การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสพืน้ ที่ กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในพื ้นที่โฟกัสที่เลือก

6 จอแสดงข้ อมูลเอาต์ พุต HDMI
หากเลือก เปิ ด อุปกรณ์ HDMI ที่กล้ องเชื่อมต่อจะทําหน้ าที่แสดงข้ อมูลที่อยูใ่ น
จอแสดงผลของกล้ องถ่ายรูป
ตัวเลือก
เปิ ด

170

ปิ ด

ตังค่
้ ามูฟวี่

เอาท์ พุทมูฟวี่ 4K
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ที่ถ่ายขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับเครื่ อง
บันทึก HDMI หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ 4K
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องในรูปแบบ
b การ์ ด
4K และส่งเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ Full HD
ภาพยนตร์ 4K จะถูกส่งเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K โดย
HDMI เริ่ มเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะไม่บนั ทึกภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ ดหน่วย
ความจํา

ควบคุมการบันทึกจาก HDMI
เลือกว่าจะให้ กล้ องส่งสัญญาณเริ่ มและหยุดไปยังอุปกรณ์ HDMI เมื่อกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มและหยุดการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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ตังค่
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การปรั บระดับไมโครโฟน
ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนในตัวและ
ภายนอก

การปรับระดับไมโครโฟน

ตั้งค่า

ตัวเลือก
4—1 เลือกระดับการบันทึก

ยกเลิก

คําอธิบาย

N จอแสดงผลจะแสดงระดับการบันทึกสูงสุดที่ตรวจพบในช่วงเวลาที่ให้
คุณสามารถกําหนด การปรั บระดับไมโครโฟน ไปยังส่วนควบคุมของกล้ อง
จากนันใช้
้ สว่ นควบคุมเพื่อปรับระดับไมโครโฟนขณะที่บนั ทึก

6 ไมค์ /รีโมท
ระบุวา่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ เป็ น
ไมโครโฟนหรื อรี โมตกดชัตเตอร์
ตัวเลือก
m ไมค์
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n รี โมท

การเล่ นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่ น
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการเล่น

O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดง
สถานะสว่างทังหมด
้

12.31.2050 10:00 AM

7
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จอแสดงผลการเล่น

A วันทีแ่ ละเวลา ............................44, 202
B สัญลักษณ์ตรวจหาใบหน้า................ 138
C สัญลักษณ์ลบตาแดง ...............165, 190
D ฟิ ลเตอร์ ขนั้ สูง .................................... 99
E ข้อมูลตําแหน่ง.........................238, 280
F ป้ องกันภาพ .................................... 188
G สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................ 206
H หมายเลขเฟรม ................................ 234
I ภาพของขวัญ .................................... 51
J สัญลักษณ์ช่วยค้นหาสมุดภาพ ......... 192
K สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF .............. 195
L ระดับแบตเตอรี ่ .................................. 43

M ขนาดภาพ/คุณภาพ .................115, 116
N จําลองฟิ ล์ม ..................................... 118
O ช่วงไดนามิ ก .................................... 121
P สมดุลย์สีขาว ................................... 122
Q ความไวแสง .................................... 157
R การชดเชยการรับแสง ......................... 91
S รูรบั แสง ................................63, 69, 72
T ความเร็ วชัตเตอร์ ...................63, 64, 72
U สัญญาณโหมดเล่น ............................ 51
V ไอคอนมูฟวี ่ ....................................... 58
W การให้คะแนน.................................. 176 7
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ปุ่ ม DISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมจอแสดงผลของไฟแสดง
สถานะระหว่างการเล่น

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

12/31/2050 10:00 AM

12/31/2050 10:00 AM

12/31/2050 10:00 AM

+21/3

7

ชื'นชอบ

ชื น่ ชอบ

แสดงข้อมูล

ชื่นชอบ: การให้ คะแนนภาพ
ในการให้ คะแนนภาพปั จจุบนั ให้ กด DISP/BACK และกดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นและลงเพื่อเลือก
จากศูนย์ถงึ ห้ าดาว

176

จอแสดงผลการเล่น

การดูข้อมูลรู ปภาพ
จอแสดงผลข้ อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนแต่ละครัง้ เมื่อกดตัวเลือก
ข้อมูลพืน้ ฐาน
12/31/2050 10:00 AM

LENS
FOCAL LENGTH
COLOR SPACE
LENS MODULATION OPT.

23.0mm
F5.6
23.0mm
sRGB
ON

12/31/2050 10:00 AM

+21/3
S.S 1/12000 F 5.6

ISO 51200

แสดงข้อมูล 2

+21/3
ต่อไป

แสดงข้อมูล 1

การซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส กดอีกครัง้ เพื่อ
กลับไปยังการเล่นแบบเต็มเฟรม
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7

การดูภาพ
อ่านเนื ้อหาในส่วนนี ้สําหรับข้ อมูลในการซูมการเล่นและการเล่นแบบ
หลายเฟรม
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อไปจากการเล่น
แบบเต็มเฟรมไปยังซูมการเล่น หรื อการเล่นแบบ
หลายเฟรม
การเล่นแบบเต็มเฟรม
100-0001

การเล่นแบบหลายเฟรม

ซูมการเล่น
DISP/BACK
MENU/OK

7
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การดูภาพ
เก้าเฟรม

ซูมระดับ
กลาง

การดูภาพ
ร้อยเฟรม

ซูมสูงสุด

การดูภาพ

ซูมการเล่ น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังไปทางขวาเพื่อซูมเข้ ารูปถ่ายปั จจุบนั ไปทาง
ซ้ ายเพื่อซูมออก การออกจากการซูม ให้ กด DISP/BACK, MENU/OK หรื อตรง
กลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง

N อัตราซูมสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ

H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ การซูมขณะเล่นจะใช้ ไม่ได้ สําหรับภาพที่
ตัดบางส่วน หรื อเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด a

เลื่อน
เมื่อซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อดูสว่ น
ต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอ

หน้าต่างการนําทาง

การเล่ นแบบหลายเฟรม
การเปลี่ยนจํานวนภาพที่แสดง ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังไปทาง
ซ้ าย เมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม

N ใช้ ตวั เลือกเพื่อเลือกภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่เลือกแบบเต็มเฟรม ใน

การแสดงเก้ าเฟรมและหนึง่ ร้ อยเฟรม ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อดูภาพเพิ่ม
เติม
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7

C เมนูเล่ น
ปรับการตังค่
้ าการเล่น
เมนูเล่นจะแสดงขึ ้นเมื่อคุณกด MENU/OK ในโหมด
การเล่น

เมนูภาพย้อนหลัง

แปลงไฟล์ RAW
ลบภาพ
ตัดส่วนภาพ
ปรับขนาด
ป้องกันการลบ
หมุนภาพ
ลบตาแดง
การสื'อสารไร้สาย
ออก

แปลงไฟล์ RAW
ภาพ RAW จัดเก็บข้ อมูลบนการตังค่
้ ากล้ องแยกจากข้ อมูลที่ถ่ายโดยเซ็นเซอร์
ภาพของกล้ องถ่ายรูป การใช้ C เมนูภาพย้ อนหลัง > แปลงไฟล์ RAW คุณ
สามารถสร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ได้ โดยใช้ ตวั เลือกต่างๆ สําหรับการ
ตังค่
้ าที่ระบุในหน้ า 182 ข้ อมูลภาพต้ นฉบับจะไม่ได้ รับผลกระทบ โดยให้ ภาพ
RAW เดี่ยวประมวลผลในวิธีที่ตา่ งกันหลากหลายวิธี

7

1

เมื่อแสดงภาพ RAW ให้ กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูแสดงภาพ
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เมนูเล่น

2

กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อเลือก
C เมนูภาพย้ อนหลัง > แปลงไฟล์ RAW
แล้ วกด MENU/OK เพื่อแสดงการตังค่
้ า

Â¨Å¢¨r RAW
Äo µ¦´Ê n µ¸Énµ¥£µ¡
Á¡·É¤¨ªµ¤ªn µ
n ªÅµ¤·
Îµ¨°¢· ¨¤r
Á°¢Á¢r £µ¡Á¤È¸
¤»¨¥r ¸ µª
¦o µ

¥Á¨·

N สามารถแสดงตัวเลือกเหล่านี ้ได้ เช่นกันโดยการกดปุ่ ม Q ระหว่างการเล่น
3

4

กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์การตังค่
้ า
แล้ วกดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือก กดตัว
เลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ
แล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกแล้ วกลับไปยัง
รายการตังค่
้ า ทําซํ ้าในขันตอนนี
้
้เพื่อปรับการ
ตังค่
้ าเพิ่มเติม

Â¨Å¢¨r RAW


100%
200%
400%

WB

กดปุ่ ม Q เพื่อดูตวั อย่างสําเนา JPEG แล้ วกด MENU/OK เพื่อบันทึก

7
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การตังค่
้ าที่สามารถปรับได้ เมื่อแปลงภาพจาก RAW เป็ น JPEG ได้ แก่:
การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
สร้ างสําเนา JPEG โดยใช้ การตังค่
้ าในเอฟเฟกต์ที่ใช้ ในเวลา
ใช้ การตัง้ ค่ าที่ถ่ายภาพ
ที่ถ่ายภาพ
เพิ่ม/ลดความสว่ าง

ปรับการรับแสง

ปรับรายละเอียดที่เน้ นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ
จําลองเอฟเฟ็ คของฟิ ล์มชนิดต่างๆ
เพิ่มเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ
ปรับสมดุลย์สีขาว
ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด
ปรับโทนสว่าง
ปรับโทนมืด
ปรับความหนาแน่นของสี
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
สร้ างสําเนาเพื่อลดรอยจุด
เพิ่มความละเอียดโดยการปรับการเลี ้ยวเบนและการสูญ
LENS MOD. OPTIMI.
เสียโฟกัสเล็กน้ อยที่ขอบของเลนส์
ขอบเขตสี
เลือกสเปซสีที่ใช้ สําหรับการผลิตสี

ช่ วงไดนามิก
จําลองฟิ ล์ ม
เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
สมดุลย์ สีขาว
ปรั บเลื่อน WB
โทนสว่ าง
โทนมืด
สี
ความคมชัด
7 ลดสัญญาณรบกวน
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เมนูเล่น

ลบภาพ
ลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพทังหมด
้

O ภาพทีถ่ ูกลบจะไม่สามารถเรี ยกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยัง
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ทีละภาพ ลบรูปภาพทีละภาพ
ภาพที่เลือก ลบรูปภาพที่เลือกหลายภาพ
ทุกภาพ ลบรูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้

ทีละภาพ
1 เลือก ทีละภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK
เพื่อลบ (ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติม
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7

ภาพที่เลือก
1 เลือก ภาพที่เลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

ไฮไลท์ภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก (ภาพใน
สมุดภาพหรื อลําดับเครื่ องพิมพ์ที่แสดงด้ วย S) ภาพที่เลือกจะแสดง
ด้ วยเครื่ องหมายถูก (R)

3
4

เมื่อการดําเนินการเสร็จสิ ้น กด DISP/BACK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบภาพที่เลือก

7
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เมนูเล่น

ทุกภาพ
1 เลือก ทุกภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

กล่องโต้ ตอบยืนยันจะแสดงขึ ้น ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบ
รูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้

N การกด DISP/BACK จะยกเลิกการลบ โปรดทราบว่าภาพที่ลบไปก่อนหน้ าที่จะ
กดปุ่ มนันจะไม่
้
สามารถเรี ยกคืนได้

ถ้ าข้ อความปรากฏเพื่อแจ้ งว่าภาพที่เลือกเป็ นส่วนหนึง่ ของคําสัง่ พิมพ์ DPOF
ให้ กด MENU/OK เพื่อลบภาพ

7
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ตัดส่ วนภาพ
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

1
2
3

แสดงภาพที่ต้องการ

4
5

กด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน

เลือก ตัดส่ วนภาพ ในเมนูการเล่น
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าและออก แล้ วกดตัวเลือกขึ ้น
ลง ซ้ าย หรื อขวา เพื่อเลื่อนภาพจนมีการแสดงส่วนที่ต้องการ
กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการครอบตัดเป็ นไฟล์แยกต่าง
หาก

้
N ภาพครอบตัดขนาดใหญ่กว่าจะทําให้ ได้ สําเนาขนาดใหญ่กว่า สําเนาทังหมด

7

มีอตั ราส่วนภาพ 3 : 2 ถ้ าขนาดของสําเนาที่ต้องการจริ งคือ a, ตกลง จะ
ปรากฏเป็ นสีเหลือง
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เมนูเล่น

ปรั บขนาด
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง

1
2
3
4

แสดงภาพที่ต้องการ
เลือก ปรั บขนาด ในเมนูการเล่น
เลือกขนาดและกด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการปรับขนาดเป็ นไฟล์แยก
ต่างหาก

N ขนาดที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้ นฉบับ

7
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ป้องกันการลบ
ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั ้ เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และ
กด MENU/OK
• เฉพาะภาพ: ป้องกันภาพที่เลือก กดปุ่ มเลือกซ้ ายหรือขวาเพื่อดูภาพและกด
MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดําเนินการ
เสร็จสมบูรณ์
้
• ป้องกันหมด: ป้องกันภาพทังหมด
้
• ตัง้ ค่ าใหม่ : ลบการป้องกันจากภาพทังหมด

O ภาพที่มีการป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา

7
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หมุนภาพ
หมุนภาพ

1
2
3

แสดงภาพที่ต้องการ

4

กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็ นแนวที่เลือกโดยอัตโนมัตเิ มื่อเล่นใน
กล้ อง

เลือก หมุนภาพ ในเมนูการเล่น
กดตัวเลือกเพื่อหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรื อเลือกขึ ้นเพื่อหมุน 90°
ทวนเข็มนาฬิกา

N ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุน
ภาพ

กล้ องจะไม่สามารถหมุนภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น ภาพที่หมุนในกล้ องจะไม่
หมุนเมื่อดูบนคอมพิวเตอร์ หรื อกล้ องอื่น
ภาพที่ถ่ายด้ วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > หมุนภาพที่แสดง จะแสดงผลอัตโนมัตใิ น
แนวที่ถกู ต้ องระหว่างการเล่น
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7

ลบตาแดง
ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้ องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง
ระบบจะทํางานโดยสร้ างสําเนาภาพที่ลดตาแดง

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก ลบตาแดง ในเมนูการเล่น
3 กด MENU/OK
N ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ฉากและความสําเร็จในการตรวจจับใบหน้ า

ของกล้ อง ไม่สามารถลบตาแดงจากภาพที่เคยผ่านการดําเนินการโดยใช้ การลบ
ตาแดง ซึง่ มีไอคอน e แสดงระหว่างการเล่นภาพ

ระยะเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินการของภาพจะแตกต่างกันไปตาม
จํานวนของใบหน้ าที่ตรวจพบ

7

ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้
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การสื่อสารไร้ สาย
เชื่อมต่อไปยังสมาร์ ทโฟนที่ใช้ งานแอพ “FUJIFILM Camera Remote”
สามารถใช้ สมาร์ ทโฟนเพื่อเรี ยกดูรูปภาพบนกล้ องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพ
ที่เลือก ควบคุมกล้ องจากระยะไกล หรื ออัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งไปยังกล้ อง
ถ่ายรูป

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สไลด์ โชว์
ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ กด MENU/OK เพื่อเริ่ มต้ น แล้ วกดตัวเลือกขวาหรื อ
ซ้ ายเพื่อข้ ามไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได้ ในระหว่าง
แสดงผลเพื่อดูวิธีใช้ บนหน้ าจอ สามารถจบการแสดงผลด้ วยการกด MENU/OK

N กล้ องจะไม่ปิดอัตโนมัตใิ นระหว่างแสดงสไลด์โชว์
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7

ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ
สร้ างสมุดภาพจากภาพที่คณ
ุ ชอบ
การสร้ างสมุดภาพ
1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ C เมนูภาพย้ อนหลัง > ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ

2

เลื่อนผ่านรูปภาพและกดปุ่ มเลือกขึ ้นเพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด
MENU/OK เพื่อออกเมื่อสมุดเสร็ จสมบูรณ์

N ไม่สามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเล็กกว่าหรือภาพยนตร์สําหรับสมุด
ภาพ

ภาพแรกที่เลือกจะกลายเป็ นรูปภาพหน้ าปก กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อเลือก
รูปภาพปั จจุบนั สําหรับหน้ าปกแทน

3
7

ไฮไลท์ สร้ างสมุดภาพเสร็จ แล้ วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพ
ทังหมดสํ
้
าหรับสมุด ให้ เลือก เลือกทุกภาพ) ระบบจะเพิ่มสมุดเล่มใหม่
ไปยังรายการในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพ

N สมุดสามารถมีภาพได้ สงู สุด 300 ภาพ สมุดที่ไม่มีภาพจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
สมุดภาพ
สามารถคัดลอกสมุดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio
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การดูสมุดภาพ
เลือกสมุดในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพและกด MENU/OK เพื่อแสดงสมุด แล้ ว
กดปุ่ มเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนผ่านภาพต่างๆ
การแก้ ไขและลบสมุดภาพ
แสดงสมุดภาพและกด MENU/OK ตัวเลือกต่อไปนี ้จะปรากฏขึ ้น ให้ เลือกตัว
เลือกที่ต้องการและทําตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
• แก้ ไข: แก้ ไขสมุดตามที่อธิบายใน “การสร้ างสมุดภาพ”
• ลบ: ลบสมุด

7
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จัดเก็บ PC ออโต้
อัพโหลดรูปภาพจากกล้ องถ่ายรูปไปยังคอมพิวเตอร์ ที่กําลังเปิ ดใช้ แอพพลิเคชัน
“FUJIFILM PC AutoSave” (โปรดทราบว่าคุณต้ องติดตังซอฟต์
้
แวร์ ก่อนและ
กําหนดค่าคอมพิวเตอร์ เป็ นปลายทางสําหรับการคัดลอกรูปถ่ายจากกล้ องถ่าย
รูป)

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

7
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สั่งพิมพ์ (DPOF)
สร้ าง “สัง่ พิมพ์” สําหรับเครื่ องพิมพ์ที่รองรับ DPOF

1
2

เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > สั่งพิมพ์ (DPOF)

3
4

แสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการรวมเข้ าหรื อลบออกจากคําสัง่ พิมพ์

เลือก แสดงวันที่ s เพื่อพิมพ์วนั ที่ที่บนั ทึกรูปภาพ ไม่ มีวันที่ เพื่อพิมพ์
รูปภาพโดยไม่มีวนั ที่ หรื อ ตัง้ ค่ าใหม่ เพื่อลบรูปภาพทังหมดออกจากคํ
้
า
สัง่ พิมพ์ก่อนดําเนินการ
กดปุ่ มเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อเลือกจํานวนสําเนา
(สูงสุดถึง 99 สําเนา) หากต้ องการลบภาพ
ออกจากคําสัง่ ให้ กดปุ่ มเลือกลงจนกว่า
จํานวนสําเนาจะเป็ น 0

สั'งพิมพ์ (DPOF)
DPOF: 00001

01 แผ่ น

ภาพ

ตัง ค่ า

จํ านวนทัง้ หมดทีพ่ ิมพ์
7
จํ านวนสําเนา

5
6

ทําซํ ้าขันตอนที
้
่ 3–4 เพื่อให้ คําสัง่ การพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
จํานวนการพิมพ์ทงหมดจะแสดงบนจอภาพ
ั้
กด MENU/OK เพื่อออก

195

N รูปภาพในคําสัง่ การพิมพ์ปัจจุบนั จะแสดงโดยไอคอน u ระหว่างการเล่น
คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ
ถ้ าใส่การ์ ดหน่วยความจําที่มีคําสัง่ การพิมพ์ที่สร้ างด้ วยกล้ องตัวอื่น ข้ อความจะ
ปรากฏขึ ้น ให้ กด MENU/OK เพื่อยกเลิกคําสัง่ การพิมพ์ จะต้ องสร้ างคําสัง่ การ
พิมพ์ใหม่ตามที่อธิบายข้ างต้ น

7
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พิมพ์ ภาพ instax
การพิมพ์รูปภาพไปยังเครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ที่เป็ นอุปกรณ์
เสริ ม อันดับแรก ให้ เลือก D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax
แล้ วป้อนชื่อเครื่ องพิมพ์ instax SHARE (SSID) และรหัสผ่าน จากนันทํ
้ าตาม
ขันตอนด้
้
านล่าง

1
2

เปิ ดเครื่ องพิมพ์
เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > พิมพ์ ภาพ
instax กล้ องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์

พิมพ์ภาพ
instax-12345678
กำลังเชื'อมต่อเครื'องพิมพ์
FUJIFILM-CAMERA-1234

ยกเลิก

N การพิมพ์ทีละภาพจากการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด ให้ แสดงทีละภาพ
ก่อนเลือก พิมพ์ ภาพ instax

3

ใช้ ตวั เลือกเพื่อแสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการ
พิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK รูปภาพจะถูกส่ง
ไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น

¡·¤¡r£µ¡

7
100-0020

n
¥Á¨·
instax-12345678

N รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD
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อัตราส่ วนภาพ
เลือกวิธีที่อปุ กรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้ วยอัตราส่วนภาพ 3 : 2
(ตัวเลือกนี ้สามารถใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพื่อ
แสดงภาพเพื่อให้ เต็มหน้ าจอด้ วยการครอบตัดส่วนบนและล่างของภาพออก
3 : 2 เพื่อแสดงภาพทังหมดด้
้
วยแถบสีดําด้ านใดด้ านหนึง่
16 : 9
3:2

ตัวเลือก
16 : 9
จอแสดงผล

7
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3:2

เมนูตงั ้ ค่ า
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D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน
ปรับการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น
การเข้ าถึงการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น ให้ กด MENU/OK
เลือกแท็บ D (จัดเตรียม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน

ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ฟอร์แมท
วันที่/เวลา
เวลาต่าง
ตั้งค่าเมนูของฉัน
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์
เสียง&แฟลช
รีเซ็ต

8
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ตังค่
้ าผู้ใช้ งาน

ฟอร์ แมท
การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา:

1
2

เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ฟอร์ แมท ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
ข้ อความยืนยันจะปรากฏ การฟอร์ แมทการ์ ด
หน่วยความจํา ให้ ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด
MENU/OK การออกโดยไม่ฟอร์ แมทการ์ ด
หน่วยความจํา ให้ เลือก ยกเลิก หรื อกด

¢°¦rÂ¤
¢°¦r Â¤OK?
¨£µ¡´Ê ®¤

¨
¥Á¨·

DISP/BACK

้
รวมถึงภาพที่มีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ ดหน่วยความจํา
O ข้ อมูลทังหมด
โปรดคัดลอกไฟล์ที่สําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่น
ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ในระหว่างการฟอร์ แมท

N นอกจากนี ้ยังสามารถแสดงเมนูฟอร์แมทได้ โดยการกดตรงกลางของแป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหลังขณะที่กดค้ างไว้ ที่ปมุ่ b

8
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วันที่/เวลา
การตังค่
้ านาฬิกาของกล้ อง:

1
2

3

เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > วันที่/เวลา ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเน้ นปี เดือน
วันที่ ชัว่ โมง หรื อนาที และกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า ในการเปลี่ยน
ลําดับของการแสดงปี เดือน และวันที่ ให้ เน้ นรูปแบบวันที่และกดปุ่ มตัว
เลือกขึ ้นหรื อลง
กด MENU/OK เพื่อตังค่
้ านาฬิกา

8
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ตังค่
้ าผู้ใช้ งาน

เวลาต่ าง
สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็ นเวลาในท้ องถิ่นที่
คุณเดินทางไป หากต้ องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้ องถิ่นและโซน
เวลาที่บ้านของคุณ:

1
2

ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK
ใช้ ปมเลื
ุ่ อกเพื่อเลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้ องถิ่นและ
เขตเวลาในประเทศของคุณ กด MENU/OK เมื่อการตังค่
้ าสมบูรณ์

การตังค่
้ านาฬิกากล้ องตามเวลาท้ องถิ่น ให้ ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด

MENU/OK การตังค่
้ านาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้ เลือก

h HOME หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏเป็ นสีเหลืองประมาณ
สามวินาทีเมื่อเปิ ดกล้ อง

ตัวเลือก
g LOCAL

h HOME

8
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a

เลือกภาษา

8

ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน
แก้ ไขรายการที่อยูใ่ นแท็บ E (เมนูของฉัน) ซึง่ เป็ นเมนูตวั เลือกที่ใช้ บอ่ ยแบบ
กําหนดเองให้ เป็ นส่วนตัว

1

ไฮไลท์ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ตัง้ ค่ าเมนู
ของฉัน ในแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วกด
MENU/OK เพื่อแสดงตัวเลือกที่ด้านขวา
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ตังค่าเมนูของฉัน

เพิ'มไอเท็ม
จัดระดับไอเท็ม
ลบไอเท็ม

ตังค่
้ าผู้ใช้ งาน

2

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์
เพิ่มไอเท็ม แล้ วกด MENU/OK ตัวเลือกที่
สามารถเพิ่มไปยัง “เมนูของฉัน” จะไฮไลท์
เป็ นสีนํ ้าเงิน

ตังค่าเมนูของฉัน

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ช่วงไดนามิก
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง
เลือก

ยกเลิก

N รายการปั จจุบนั ใน “เมนูของฉัน” จะแสดงด้ วยเครื่องหมายถูก
3

ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเพิ่มไป
ยัง “เมนูของฉัน”

ตังค่าเมนูของฉัน

1 ขนาดภาพ

ย้าย

บันทึก

4 กด MENU/OK เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลแก้ ไข
้
3 และ 4 จนกว่าเพิ่มรายการทังหมดที
้
่ต้องการแล้ ว
5 ทําซํ ้าขันตอน
N ”เมนูของฉัน” สามารถประกอบด้ วยรายการสูงสุด 16 รายการ
การแก้ ไข “เมนูของฉัน”
การจัดเรี ยงใหม่หรื อลบรายการ ให้ เลือก จัดระดับไอเท็ม หรื อ ลบไอเท็ม ในขันตอน
้
1
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8

ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
ขจัดฝุ่ นออกจากเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง
• ตกลง: ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ทนั ที
• เมื่อเปิ ดสวิตช์ : การทําความสะอาดเซ็นเซอร์จะดําเนินการเมื่อเปิ ดกล้ อง
• เมื่อปิ ดสวิตช์ : การทําความสะอาดเซ็นเซอร์จะทํางานเมื่อปิ ดกล้ อง (อย่างไร
ก็ตาม การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะไม่ทํางานหากปิ ดกล้ องในโหมดเล่น)

N ฝุ่ นที่ไม่สามารถขจัดออกโดยใช้ การทําความสะอาดเซ็นเซอร์สามารถใช้ มือเอา
ออกได้

8

เสียง&แฟลช
เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานลําโพง แฟลช และไฟช่วยหา และไฟตังเวลา
้
ในกรณีที่
ไม่เหมาะใช้ งานเสียงหรื อไฟของกล้ อง
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

ตังค่
้ าผู้ใช้ งาน

รี เซ็ต
ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่
้ าเพื่อใช้ คา่ เริ่ มต้ น

1

ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK
ตัวเลือก

คําอธิบาย
รี เซ็ตการตังค่
้ าเมนูถ่ายรูปทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น
รี เซ็ตเมนูถ่ายภาพ ยกเว้ นสมดุลย์สีขาวและรายการการตังค่
้ าแบบกําหนด
เองที่สร้ างโดยใช้ แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
รี เซ็ตการตังค่
้ าของเมนูตงค่
ั ้ าทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ ม
รี เซ็ตตัง้ ค่ า
ต้ น ยกเว้ น วันที่/เวลา, เวลาต่ าง และ ตัง้ การเชื่อมต่ อ

2

ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้นมา ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK

8
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D ตัง้ ค่ าเสียง
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยังเสียงของกล้ อง
การเข้ าถึงการตังค่
้ าเสียง ให้ กด MENU/OK เลือก
แท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าเสียง

ตั้งค่าเสียง

ระดับเสียงเตือน AF
ระดับเสียงเตือนหน่วงเวลา
ระดับเสียง
เสียงชัตเตอร์
เลือกเสียง
ปรับเสียง

8

ระดับเสียงเตือน AF
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนที่ดงั เมื่อกล้ องโฟกัส สามารถปิ ดเสียงเตือน
ได้ โดยการเลือก f
ตัวเลือก
b (สูง)

208

c (กลาง)

d (ตํ่า)

f (ปิ ดเสียง)

ตังค่
้ าเสียง

ระดับเสียงเตือนหน่ วงเวลา
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนที่ดงั เมื่อการตังเวลาถ่
้
ายทํางาน สามารถปิ ด
เสียงเตือนได้ โดยการเลือก f
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํ่า)

f (ปิ ดเสียง)

ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงเมื่อใช้ งานการควบคุมกล้ อง เลือก f เพื่อปิ ดใช้ งานเสียง
การควบคุม
b (สูง)

ตัวเลือก
c (กลาง)
d (ตํ่า)

f (ปิ ดเสียง)
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8

เสียงชัตเตอร์
ปรับระดับเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เลือก f เพื่อปิ ดใช้ งาน
เสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํ่า)

f (ปิ ดเสียง)

เลือกเสียง
เลือกเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือก

8

i เสียง 1
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j เสียง 2

k เสียง 3

ตังค่
้ าเสียง

ปรั บเสียง
ปรับระดับเสียงสําหรับการเล่นภาพยนตร์ เลือกระดับจากสิบตัวเลือกระหว่าง
10 (สูง) และ 1 (ตํ่า) หรื อเลือก ปิ ด เพื่อปิ ดเสียงขณะเล่นภาพยนตร์
10

9

8

7

6

ตัวเลือก
5
4

3

2

1

ปิ ด

8

211

D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยังการตังค่
้ าจอแสดงผล
การเข้ าถึงการตังค่
้ าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือก
แท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าหน้ าจอ

ตังค่าหน้าจอ

ความสว่าง EVF
สี EVF
ความสว่าง LCD
สี LCD
แสดงภาพ
แสดง EVF หมุนออโต้
ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
เอฟเฟ็คตรวจดูภาพ

ความสว่ าง EVF
ปรับความสว่างของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ เลือก ตัง้ ค่ า
เอง เพื่อเลือกจาก 11 ตัวเลือก ตังแต่
้ +5 (สว่าง) ถึง –5 (มืด) หรื อเลือก ออโต้
8 สําหรับการปรับความสว่างอัตโนมัติ
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ าเอง
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ออโต้

ตังค่
้ าหน้ าจอ

สี EVF
ปรับระดับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ เลือกจาก 11 ตัว
เลือก ระหว่าง +5 และ –5
+5

+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

–5

–4

–5

ความสว่ าง LCD
ปรับความสว่างจอภาพ เลือกจาก 11 ตัวเลือก ระหว่าง +5 และ –5
+5

+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3
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8

สี LCD
ปรับระดับสีจอภาพ เลือกจาก 11 ตัวเลือก ระหว่าง +5 และ –5
+5

8

+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

–5

แสดงภาพ
เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ ว สีอาจแตกต่างจากภาพจริ ง
เล็กน้ อย และอาจมองเห็นรอยจุด “สัญญาณรบกวน” ที่ความไวสูง
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ภาพจะแสดงจนกว่ากดปุ่ ม MENU/OK หรื อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ต่ อเนื่อง การซูมเข้ าที่จดุ โฟกัสที่ทํางาน ให้ กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหลัง กดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม
1.5 วิ
ภาพจะแสดงตามเวลาที่เลือกหรื อจนกว่ากดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
0.5 วิ
ปิ ด
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป
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ตังค่
้ าหน้ าจอ

แสดง EVF หมุนออโต้
เลือกว่าสัญลักษณ์ในช่องมองภาพหมุนตรงกับแนวของกล้ องหรื อไม่ โดยไม่ขึ ้น
อยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก จะไม่สามารถหมุนสัญลักษณ์ในจอภาพ
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ตรวจแสง/สมดุลย์ สีขาวโหมดแมนนวล
เลือก ดูตวั อย่ าง EXP/WB เพื่อเปิ ดใช้ งานการรับแสงและดูตวั อย่างสมดุลย์สี
ขาวในโหมดแมนวลรับแสง หรื อเลือก ดูตวั อย่ าง WB เพื่อดูตวั อย่างเฉพาะสม
ดุลย์สีขาว (แนะนําให้ ใช้ ดูตวั อย่ าง WB ในสถานการณ์ที่การรับแสงและสม
ดุลย์สีขาวมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงขณะถ่ายภาพ ซึง่ อาจเป็ นได้ ในกรณีที่
คุณใช้ แฟลชกับไฟหลอดไส้ ) เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลช หรื อในโอกาสอื่นที่การรับ
แสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ
ดูตวั อย่ าง EXP/WB

ตัวเลือก
ดูตวั อย่ าง WB

ปิ ด
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8

เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
เลือก เปิ ด เพื่อดูตวั อย่างเอฟเฟ็ คของการจําลองฟิ ล์ม สมดุลย์สีขาว และการ
ตังค่
้ าอื่นๆ ในจอภาพ เลือก ปิ ด เพื่อสร้ างเงาในฉากที่มีคอนทราสต์ตํ่า พื ้นหลัง
สว่าง และวัตถุอื่นๆ ที่มองเห็นยากให้ มองเห็นได้ มากขึ ้น
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N หากเลือก ปิ ด จะมองไม่เห็นเอฟเฟ็ คของการตังค่้ ากล้ องในจอภาพ และสีและ

โทนสีจะแตกต่างออกไปจากภาพจริ ง อย่างไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพื่อแส
ดงเอฟเฟ็ คของตัวกรองขันสู
้ งและของการตังค่
้ าโมโนโครมและซีเปี ย

8
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ตังค่
้ าหน้ าจอ

ตารางกรอบ
เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป
ตัวเลือก
F GRID 9

จอแสดงผล

P

สําหรับการจัดองค์ประกอบ
“กฎสามส่วน”

G GRID 24

H เฟรมภาพ HD

P

P

ตารางหกส่วนสี ่

เฟรมภาพ HD ในกรอบที ่
แสดงโดยเส้นด้านบนและ
ล่างของจอแสดงผล

N ตารางกรอบภาพจะไม่แสดงที่การตังค่้ าเริ่มต้ น แต่สามารถแสดงโดยใช้
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > แสดง ค่ าที่ตงั ้ ไว้ (P 219)

8
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หมุนภาพที่แสดง
เลือก เปิ ด เพื่อหมุน “ความสูง” ภาพ (แนวตัง-แนวนอน)
้
ระหว่างที่เล่น
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

หน่ วยของระยะโฟกัส
เลือกหน่วยที่ใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
ตัวเลือก

8

เมตร
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ฟุต

ตังค่
้ าหน้ าจอ

แสดง ค่ าที่ตงั ้ ไว้
เลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน

1
2

ในโหมดถ่ายรูป ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

3

ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก

กด MENU/OK แล้ วเลือก D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ ในแท็บ
D (จัดเตรี ยม)
รายการ
ตารางกรอบ
ELECTRONIC LEVEL
เฟรมโฟกัส
แสดงระยะ AF
แสดงระยะ MF
ฮิสโตแกรม
โหมดถ่ายภาพ
รูรับแสง/ชัตเตอร์ /ISO
ข้ อมูลที่พื ้นหลัง
Expo. Comp (เลข)
Expo. Comp (ระดับ)
โหมดโฟกัส
วัดแสง

ค่ าเริ่มต้ น
w
w
R
w
R
w
R
R
R
w
R
R
R

รายการ
ค่ าเริ่มต้ น
R
ชนิดชัตเตอร์
R
แฟลช
R
โหมดต่อเนื่อง
R
โหมดป้องกันภาพสัน่ ไหว
R
โหมดหน้ าจอสัมผัส
R
สมดุลย์สีขาว
R
จําลองฟิ ล์ม
R
ช่วงไดนามิก
R
จํานวนภาพที่เหลือ
R
ขนาดภาพ/คุณภาพ
R
โหมดมูฟวี่ & เวลา บันทึก
R
ระดับแบตเตอรี่
เส้ นกรอบการจัดเฟรม
w
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8

ตังค่
้ าหน้ าจอ

4
5

กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผล
การถ่ายภาพ

8
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D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล
เข้ าถึงตัวเลือกสําหรับการควบคุมกล้ อง
การเข้ าถึงตัวเลือกการควบคุม ให้ กด MENU/OK
เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล

ตังค่าปุ่ม/ไดอัล

แก้ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
การตังค่าปุ่มFn/AE-L/AF-L
ตังค่าปุ่มตัวเลือก
ตังแป้นหมุนคำสั'ง
AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์
AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์
ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์
วงแหวนโฟกัส

8
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แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
เลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น

8

1

เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน ในแท็บ D (จัด
เตรี ยม)

2

เมนูดว่ นปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น ใช้ ตวั เลือกเพื่อไฮไลท์รายการที่คณ
ุ ต้ องการ
เปลี่ยนแล้ วกด MENU/OK

3

ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังตําแหน่ง
ที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• จําลองฟิ ล์ม * *
ดสี
• เอฟเฟคส์ภาพเม็
• ช่วงไดนามิก **
• สมดุลย์สีข*าว
• โทนสว่า*ง
ด
• โทนมื
• สี *
• ความคมชัด * *
• ลดสัญญาณรบกวน
• เลือกตังค่้ าเอง *
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้า/ตา

* จัดเก็บในรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเอง
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• ระบบช่วย MF
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• ความไวแสง
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• การชดเชยแสงแฟลช
• โหมดมูฟวี่
• การปรับระดับไมโครโฟน
• เสียง&แฟลช
• ความสว่าง EVF/LCD
• สี EVF/LCD
• ไม่มี

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

N
4

เลือก ไม่ มี เพื่อไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งที่เลือก เมื่อเลือก เลือก
ตัง้ ค่ าเอง การตังค่
้ าปั จจุบนั จะแสดงในเมนูดว่ น โดยมีป้าย BASE

ไฮไลท์รายการที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังตําแหน่งที่
เลือก

N สามารถเข้ าถึงเมนูดว่ นในโหมดถ่ายภาพได้ เช่นกันโดยการกดปุ่ ม Q ค้ างไว้

8
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การตัง้ ค่ าปุ่ ม Fn/AE-L/AF-L
เลือกหน้ าที่ที่ทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั

8

1

เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > การตัง้ ค่ าปุ่ มFn/AE-L/AF-L ในแท็บ
D (จัดเตรี ยม)

2
3

ไฮไลท์การควบคุมที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK
ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังการ
ควบคุมที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• ช่วงไดนามิก
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
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• ความไวแสง
• การสื่อสารไร้ สาย
• การตังค่้ าฟังก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• การปรับระดับไมโครโฟน
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมด
แมนนวล
• เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ตังค่้ ารูรับแสง
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

N

นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการกําหนดปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ โดยการกดปุ่ ม
DISP/BACK ค้ างไว้ ไม่สามารถกําหนดหน้ าที่ของตัวเลือกได้ มากกว่าหนึง่ อย่าง
ในแต่ละครัง้

เปิ ด AF
หากเลือก เปิ ด AF แล้ ว คุณสามารถกดแป้นควบคุมแทนการกดปุ่ มชัตเตอร์
ลงครึ่งหนึง่ ได้
ตัวอย่ างเงาแฟลช
หากเลือก ตัวอย่ างเงาแฟลช เมื่อต่อเข้ ากับชุดแฟลชเสริ มภายนอก คุณ
สามารถกดแป้นควบคุมเพื่อทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและที่มี
ลักษณะคล้ ายกัน (ตัวอย่างเงาแฟลช)
ล็อก TTL
หากเลือก ล็อก TTL คุณสามารถกดแป้นควบคุมเพื่อล็อกการยิงแฟลชตามตัว
เลือกที่เลือกสําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 166)
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8

ตัง้ ค่ าปุ่ มตัวเลือก
เลือกหน้ าที่ที่ทํางานด้ วยปุ่ มบน ล่าง ซ้ าย และขวาบนปุ่ มตัวเลือก
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ปุ่ ม Fn
ปุ่ มตัวเลือกทําหน้ าที่เป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั
โฟกัสแบบพืน้ ที่ ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อจัดตําแหน่งโฟกัสแบบพื ้นที่ได้

N การเลือก โฟกัสแบบพืน้ ที่ จะป้องกันไม่ให้ คณุ เข้ าถึงฟั งก์ชนั ที่กําหนดไปยังปุ่ ม
ฟั งก์ชนั

ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง
เลือกการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่

8

ตัวเลือก
Y F X S.S.
Y S.S. X F
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คําอธิบาย
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าควบคุมรูรับแสง แป้นหมุนเลือกคํา
สัง่ ด้ านหลังควบคุมความเร็วชัตเตอร์
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าควบคุมความเร็วชัตเตอร์ แป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหลังควบคุมรูรับแสง

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
เลือกว่ากล้ องโฟกัสหรื อไม่เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
ในโหมดโฟกัส S (AF-S) กล้ องจะโฟกัสเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
และจะล็อกโฟกัสเมื่อปุ่ มคงอยูใ่ นตําแหน่งนี ้ ในโหมดโฟกัส C (AF-C)
โฟกัสจะปรับต่อเนื่องเมื่อกดปุ่ มลงครึ่งหนึง่
กล้ องจะไม่โฟกัสเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่

AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
หากเลือก เปิ ด การรับแสงจะล็อกเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ตัวเลือก
เปิ ด

8

ปิ ด

N เลือก ปิ ด เพื่อให้ กล้ องปรับการรับแสงก่อนถ่ายรูปแต่ละครัง้ ในโหมดถ่ายภาพ
ต่อเนื่องเป็ นชุด
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ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดใช้ การกดชัตเตอร์ เมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

วงแหวนโฟกัส
เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัส
ตัวเลือก

8

X ตามเข็มนาฬิกา
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Y ทวนเข็มนาฬิกา

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

AE/AF-LOCK
หากเลือก กดค้ างAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรื อโฟกัสจะล็อกขณะที่กด
ปุ่ ม AE-L หรื อ AF-L หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรื อ
โฟกัสจะล็อกขณะที่กดปุ่ ม AE-L หรื อ AF-L และจะยังคงล็อกอยูจ่ นกว่ากดปุ่ ม
ซํ ้าอีกครัง้
ตัวเลือก
กดค้ างAE/AF LOCK

กดสลับAE/AF LOCK

ตัง้ ค่ ารู รับแสง
เลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงเมื่อใช้ เลนส์ที่ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ออโต้ + หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง หมุนเลยรูรับ
o ตัง้ เอง แสงตํ่าสุดเพื่อเลือก A (ออโต้ )
รูรับแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานในโหมดการรับแสง
ออโต้
P (โปรแกรม AE) หรื อ S (เน้ นชัตเตอร์ AE)
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง กล้ องจะทํางาน
ตัง้ ค่ าเอง
ในโหมดการรับแสง A (เน้ นรูรับแสง AE) หรื อ M (ตังค่
้ าเอง)
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8

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
เปิ ดใช้ งานหรื อปิ ดใช้ งานการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก
เปิ ด

8
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ปิ ด

D การจัดการพลังงาน
ปรับการตังค่
้ าจัดการใช้ พลังงาน
การเข้ าถึงการตังค่
้ าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือก
แท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก การจัดการ
พลังงาน

การจัดการพลังงาน

ตังปิดเอง
ประสิทธิภาพ

ตัง้ ปิ ดเอง
เลือกว่าจะใช้ เวลานานเท่าใดก่อนกล้ องปิ ดการทํางานอัตโนมัตเิ มื่อไม่มีการ
ดําเนินการใดๆ เวลาสันลงจะช่
้
วยเพิ่มอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ ถ้ าเลือก
ปิ ด ผู้ใช้ จะต้ องปิ ดกล้ องด้ วยตนเอง
5 นาที

2 นาที

ตัวเลือก
1 นาที
30 วิ

15 วิ

ปิ ด
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8

การจัดการพลังงาน

ประสิทธิภาพ
ปรับการตังค่
้ าจัดการใช้ พลังงาน
ตัวเลือก
ชัน้ ยอด
มาตรฐาน

ประสิทธิภาพออโต้ คุณภาพจอแสดง
โฟกัส (ความเร็ว)
ผล LCD/EVF
เร็ว
สูงมาก
ปกติ
สูง

ความทนทาน
แบตเตอรี่
ตํ่า
ปกติ

N เมื่อเลือก มาตรฐาน อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อไม่มีการดําเนินการ การใช้ งานส่วน
ควบคุมกล้ องจะทําให้ อตั ราเฟรมกลับสูป่ กติ

8
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D ตัง้ ค่ าบันทึกข้ อมูล
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยังการตังค่
้ าจัดการไฟล์
การเข้ าถึงการตังค่
้ าจัดการไฟล์ ให้ กด MENU/OK
เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าบันทึก
ข้ อมูล

ตังค่าบันทึกข้อมูล

ลำดับภาพ
บันทึกภาพต้นฉบับ
แก้ไขชื'อไฟล์
ข้อมูลลิขสิทธิ<

8
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ลําดับภาพ
หมายเลขเฟรม
ภาพใหม่จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ภาพที่ตงชื
ั ้ ่อโดยใช้
หมายเลขไฟล์สี่หลัก ซึง่ กําหนดโดยใช้ หมายเลขไฟล์
ล่าสุดบวกหนึง่ หมายเลขไฟล์จะปรากฏในระหว่าง
หมายเลข
หมายเลข
การเล่นดังภาพประกอบ ลําดับภาพ ใช้ ควบคุมว่า
ไดเรกทอรี
ไฟล์
จะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เป็ น 0001 หรื อไม่ เมื่อ
มีการเสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อมีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําใน
ปั จจุบนั
ตัวเลือก
นับต่ อ
เริ่มใหม่

8

คําอธิบาย
การกําหนดตัวเลขจะเรี ยงต่อจากหมายเลขไฟล์ลา่ สุดที่ใช้ หรื อ
หมายเลขไฟล์แรกที่ใช้ ได้ วิธีใดก็ได้ ที่มีตวั เลขสูงกว่า เลือกตัวเลือกนี ้
เพื่อลดจํานวนภาพที่มีชื่อไฟล์ซํ ้ากัน
การกําหนดตัวเลขจะถูกรี เซ็ตเป็ น 0001 หลังจากฟอร์ แมทหรื อเมื่อ
เสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่

N ถ้ าหมายเลขเฟรมถึง 999-9999 ชัตเตอร์จะถูกปิ ดใช้ งาน ฟอร์แมทการ์ดหน่วย
ความจําหลังจากถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ที่คณ
ุ ต้ องการเก็บไปยังคอมพิวเตอร์

การเลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > รี เซ็ต จะตังค่
้ า ลําดับภาพ เป็ น นับต่ อ แต่จะ
ไม่รีเซ็ตหมายเลขไฟล์
หมายเลขเฟรมสําหรับภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นอาจแตกต่างกัน
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ตังค่
้ าบันทึกข้ อมูล

บันทึกภาพต้ นฉบับ
เลือก เปิ ด เพื่อบันทึกสําเนาที่ไม่ได้ ประมวลผลของภาพที่ถ่ายโดยใช้ ลบ
ตาแดง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

แก้ ไขชื่อไฟล์
เปลี่ยนคําเสริ มหน้ าชื่อไฟล์ ภาพ sRGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสี่ตวั อักษร (ค่าเริ่ มต้ น
“DSCF”) ภาพ Adobe RGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสามตัวอักษร (”DSF”) นําหน้ า
ด้ วยขีดเส้ นใต้
ตัวเลือก
sRGB
Adobe RGB

คําเสริมหน้ าชื่อเริ่มต้ น
DSCF
_DSF

ชื่อไฟล์ ตวั อย่ าง
ABCD0001
_ABC0001
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8

ตังค่
้ าบันทึกข้ อมูล

ข้ อมูลลิขสิทธิ์
สามารถเพิ่มข้ อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบของ Exif ให้ กบั ภาพที่ถ่ายใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลลิขสิทธิ์จะสะท้ อนเฉพาะบนภาพที่ถ่ายหลังจากที่ทําการ
เปลี่ยนแปลงเท่านัน้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แสดงข้ อมูลลิขสิทธิ์ ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ปัจจุบนั
ป้อนข้ อมูลของผู้สร้ าง ป้อนชื่อผู้สร้ าง
ป้อนข้ อมูลลิขสิทธิ์ ป้อนชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์
ลบข้ อมูลลิขสิทธิ์ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงนี ้จะใช้ กบั ภาพที่
์
ลบข้ อมูลลิขสิทธิ ถ่ายหลังจากเลือกตัวเลือกแล้ วเท่านัน;้ จะไม่มีผลกระทบต่อ
ข้ อมูลลิขสิทธิ์ที่บนั ทึกไว้ กบั ภาพที่มีอยูแ่ ล้ ว

8
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D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น
การเข้ าถึงการตังค่
้ าเชื่อมต่อ ให้ กด MENU/OK เลือก
แท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ

ตังค่าการเชื'อมต่อ

ตังค่าไร้สาย
ตังค่าจัดเก็บ PC
ตังค่าใส่พิกัด
ตังค่าเชื'อมต่อ

ตัง้ ค่ าไร้ สาย
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกําหนดชื่อกล้ องบนเครื อข่ายไร้ สาย (กล้ องจะ
ตัง้ ค่ าทั่วไป กําหนดชื่อที่ไม่ซํ ้ากันตามค่าเริ่ มต้ น ) หรื อเลือก รี เซ็ตตัง้ ค่ าไร้ สาย
เพื่อคืนค่าเริ่ มต้ น
เลือก เปิ ด (การตังค่
้ าเริ่ มต้ น แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่)
เพื
่
อ
ย่
อ
ขนาดภาพไปยั
ง H สําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน ปิ ด
ย่ อขนาดภาพ
8
H
เพื่ออัพโหลดภาพที่ขนาดต้ นฉบับ ย่อขนาดภาพเฉพาะเมื่อคัดลอก
การอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน โดยไม่สง่ ผลกะรทบต่อภาพต้ นฉบับ
ตัง้ ค่ าจัดเก็บ เลือก ลบการลงทะเบียน PC เพื่อลบปลายทางที่เลือก ใช้ ข้ อมูลต่ อ
PC
ครั ง้ ก่ อน เพื่อดูคอมพิวเตอร์ ที่กล้ องเชื่อมต่อล่าสุด
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ตัง้ ค่ าจัดเก็บ PC
เลือกปลายทางอัพโหลด เลือก ตัง้ ค่ าอย่ างง่ าย เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ WPS, ตัง้
ค่ าแมนนวล เพื่อกําหนดการตังค่
้ าเครื อข่ายแบบแมนวล
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ าอย่ างง่ าย

ตัง้ ค่ าแมนนวล

N สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

8

ตัง้ ค่ าใส่ พกิ ัด
ดูข้อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนและเลือกว่าจะบันทึกข้ อมูลใน
รูปภาพของคุณหรื อไม่
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกว่าจะฝั งข้ อมูลที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนลงในภาพภาพเมื่อ
ใส่ พกิ ัด
ถ่ายหรื อไม่
ข้ อมูลตําแหน่ ง แสดงข้ อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดครัง้ ล่าสุดจากสมาร์ ทโฟน

N สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/
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ตังค่
้ าการเชื่อมต่อ

ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อเครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ที่
เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ ม
ต้ นคือ “1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จาก
สมาร์ ทโฟนแล้ ว ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้

8
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บันทึก

240

ทางลัด
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ตัวเลือกทางลัด
กําหนดการควบคุมกล้ องด้ วยตนเองให้ เหมาะกับรูปแบบหรื อ
สถานการณ์ของคุณ
สามารถเพิ่มตัวเลือกที่ใช้ บอ่ ยลงในเมนู Q หรื อเมนู “my” แบบกําหนดเอง หรื อ
กําหนดไปยังปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั ) สําหรับการเข้ าถึงโดยตรง:
• เมนู Q (P 243): เมนู Q จะแสดงขึ ้นโดยการกดปุ่ ม Q ใช้ เมนู Q เพื่อดูหรือ
เปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสําหรับรายการเมนูที่ใช้ บอ่ ย
• ”เมนูของฉัน” (P 252): เพิ่มตัวเลือกที่ใช้ บอ่ ยไปยังเมนูแบบกําหนดเอง
ซึง่ สามารถดูได้ โดยการกด MENU/OK แล้ วเลือกแท็บ E (”เมนูของฉัน”)
ุ่ งก์ชนั เพื่อเข้ าถึงโดยตรงไปยังคุณสมบัติ
• ปุ่ มฟั งก์ ชัน (P 248): ใช้ ปมฟั
ที่เลือก

9
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ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
กด Q เพื่อเข้ าถึงตัวเลือกที่เลือกอย่างรวดเร็ว
จอแสดงผลเมนูด่วน
ในการตังค่
้ าเริ่ มต้ น เมนูดว่ นจะมีรายการต่อไปนี ้:
เลือกตั้งค่าเอง

BASE

ตั้งค่า

A เลือกตัง้ ค่ าเอง
B ความไวแสง
C ช่ วงไดนามิก
D สมดุลย์ สีขาว
E ลดสัญญาณรบกวน
F ขนาดภาพ
G คุณภาพของภาพ
H จําลองฟิ ล์ ม
I โทนสว่ าง

J โทนมืด
K สี
L ความคมชัด
M ตัง้ เวลาถ่ าย
N ออโต้ โฟกัส
O การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
P ความสว่ าง EVF/LCD

9
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เมนูดว่ นแสดงตัวเลือกที่เลือกล่าสุดสําหรับรายการ B–P ซึง่ สามารถ
เปลี่ยนตามที่อธิบายในหน้ า 246
เลือกตัง้ ค่ าเอง
รายการ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > เลือกตัง้ ค่ าเอง (รายการ A) แสดงรายการตังค่
้ า
แบบกําหนดเองปั จจุบนั :
• q: ไม่มีรายการตังค่้ าแบบกําหนดเองที่เลือก
• t–u: เลือกรายการเพื่อดูการตังค่้ าที่บนั ทึกไว้ โดยใช้ ตวั เลือก
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
• r–s: รายการตังค่้ าแบบกําหนดเองปั จจุบนั

9
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ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)

การดูและแก้ ไขการตัง้ ค่ า
1 กด Q เพื่อแสดงเมนูดว่ นขณะที่ถ่ายรูป

2

ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกรายการแล้ วหมุนแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเปลี่ยน

เลือกตั้งค่าเอง

BASE

N ไม่ได้ บนั ทึกการแก้ ไขไปยังรายการตังค่้ า

ปั จจุบนั การตังค่
้ าที่แตกต่างจากรายการตัง้
ค่าปั จจุบนั (t–u) จะแสดงเป็ นสีแดง

3

ตั้งค่า

กด Q เพื่อออกเมื่อการตังค่
้ าเสร็จสมบูรณ์

9
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การแก้ ไขเมนูด่วน
การเลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น:

1

กดปุ่ ม Q ค้ างไว้ ระหว่างการถ่ายภาพ

2

เมนูดว่ นปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น ใช้ ตวั เลือกเพื่อไฮไลท์รายการที่คณ
ุ ต้ องการ
เปลี่ยนแล้ วกด MENU/OK

9
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ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)

3

ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังตําแหน่ง
ที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• จําลองฟิ ล์ม * *
ดสี
• เอฟเฟคส์ภาพเม็
• ช่วงไดนามิก **
• สมดุลย์สีข*าว
• โทนสว่า*ง
ด
• โทนมื
• สี *
• ความคมชัด * *
• ลดสัญญาณรบกวน
• เลือกตังค่้ าเอง *
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้า/ตา

• ระบบช่วย MF
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• ความไวแสง
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• การชดเชยแสงแฟลช
• โหมดมูฟวี่
• การปรับระดับไมโครโฟน
• เสียง&แฟลช
• ความสว่าง EVF/LCD
• สี EVF/LCD
• ไม่มี

* จัดเก็บในรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเอง

N เลือก ไม่ มี เพื่อไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งที่เลือก เมื่อเลือก เลือก
ตัง้ ค่ าเอง การตังค่
้ าปั จจุบนั จะแสดงในเมนูดว่ น โดยมีป้าย BASE

N สามารถแก้ ไขเมนูดว่ นโดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
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9

ปุ่ ม (ฟั งก์ ชัน)
สามารถเลือกการทํางานของแต่ละปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ โดยการกดค้ างไว้ ที่
ปุ่ ม
การกําหนดค่าเริ่ มต้ นมีดงั นี ้:

9
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ปุ่ ม Fn1

ปุ่ ม Fn2

การตัง้ ค่าโหมดการถ่ายภาพ

ออโต้โฟกัส

ปุ่ ม Fn3

ปุ่ ม Fn4

จํ าลองฟิ ล์ม

โหมดแฟลช

ปุ่ ม Fn5

ปุ่ ม AE-L

การเลือกเฟรมโฟกัส

ล็อกการรับแสง

ปุ่ ม (ฟั งก์ชนั )

ปุ่ ม AF-L

ตรงกลางแป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ าน
หลัง

การล็อกโฟกัส

เช็คโฟกัส

9
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การกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มฟั งก์ ชัน
การกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มต่างๆ:

9

1

กดปุ่ ม DISP/BACK ค้ างไว้ จนกระทัง่ เมนูการ
เลือกปุ่ มแสดงขึ ้น

2
3

ไฮไลท์ปมและกด
ุ่
MENU/OK
ไฮไลท์หน้ าที่ที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มที่
เลือก เลือกจาก:

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• ช่วงไดนามิก
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
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• ความไวแสง
• การสื่อสารไร้ สาย
• การตังค่้ าฟังก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• การปรับระดับไมโครโฟน
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมด
แมนนวล
• เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ตังค่้ ารูรับแสง
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)

ปุ่ ม (ฟั งก์ชนั )

N

นอกจากนี ้ยังสามารถเลือก การกําหนดปุ่ ม โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > การ
ตัง้ ค่ าปุ่ มFn/AE-L/AF-L ไม่สามารถกําหนดหน้ าที่ของตัวเลือกได้ มากกว่าหนึง่
อย่างในแต่ละครัง้

เปิ ด AF
หากเลือก เปิ ด AF แล้ ว คุณสามารถกดแป้นควบคุมแทนการกดปุ่ มชัตเตอร์
ลงครึ่งหนึง่ ได้
ตัวอย่ างเงาแฟลช
หากเลือก ตัวอย่ างเงาแฟลช เมื่อต่อเข้ ากับชุดแฟลชเสริ มภายนอก คุณ
สามารถกดแป้นควบคุมเพื่อทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและที่มี
ลักษณะคล้ ายกัน (ตัวอย่างเงาแฟลช)
ล็อก TTL
หากเลือก ล็อก TTL คุณสามารถกดแป้นควบคุมเพื่อล็อกการยิงแฟลชตามตัว
เลือกที่เลือกสําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 166)

9
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E เมนูของฉัน
เข้ าถึงเมนูตวั เลือกที่ใช้ บอ่ ยที่เป็ นส่วนตัว
การแสดง “เมนูของฉัน” ให้ กด MENU/OK ใน
จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ E
(เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน

ตังเวลาถ่าย
ถ่ายตามช่วงเวลา
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ชนิดชัตเตอร์
โหมดIS
ตังค่าตรวจจับใบหน้า/ตา
ความไวแสง
ออก

N แท็บ E จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อกําหนดตัวเลือกไปยัง เมนูของฉัน เท่านัน้
ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน
การเลือกรายการที่ระบุในแท็บ E (เมนูของฉัน):

1

2
9

ไฮไลท์ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ตัง้ ค่ าเมนู
ของฉัน ในแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วกด
MENU/OK เพื่อแสดงตัวเลือกที่ด้านขวา
กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์
เพิ่มไอเท็ม แล้ วกด MENU/OK ตัวเลือกที่
สามารถเพิ่มไปยัง “เมนูของฉัน” จะไฮไลท์
เป็ นสีนํ ้าเงิน

ตังค่าเมนูของฉัน

เพิ'มไอเท็ม
จัดระดับไอเท็ม
ลบไอเท็ม

ตังค่าเมนูของฉัน

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จำลองฟิล์ม
เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
ช่วงไดนามิก
สมดุลย์สีขาว
โทนสว่าง
เลือก

N รายการปั จจุบนั ใน “เมนูของฉัน” จะแสดงด้ วยเครื่องหมายถูก
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ยกเลิก

เมนูของฉัน

3

ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเพิ่มไป
ยัง “เมนูของฉัน”

ตังค่าเมนูของฉัน

1 ขนาดภาพ

ย้าย

บันทึก

4 กด MENU/OK เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลแก้ ไข
้
3 และ 4 จนกว่าเพิ่มรายการทังหมดที
้
่ต้องการแล้ ว
5 ทําซํ ้าขันตอน
N ”เมนูของฉัน” สามารถประกอบด้ วยรายการสูงสุด 16 รายการ
การแก้ ไข “เมนูของฉัน”
การจัดเรี ยงใหม่หรื อลบรายการ ให้ เลือก จัดระดับไอเท็ม หรื อ ลบไอเท็ม ในขันตอน
้
1

9
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บันทึก
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อุปกรณ์ เสริมและต่ อพ่ วง
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น
ชุดแฟลชสามารถยึดบนฐานเสียบแฟลชหรื อเชื่อมต่อผ่านทางเทอร์
มินลั ซิงค์
ชุดแฟลชเสริ มภายนอกมีกําลังสูงกว่าชุดแฟลชในตัว บางรุ่นรองรับซิงค์
ความเร็วสูง (FP) และสามารถใช้ ที่ความเร็วชัตเตอร์ สงู กว่าความเร็วซิงค์ ใน
ขณะที่รุ่นอื่นๆ สามารถทํางานเป็ นชุดแฟลชระยะไกลที่ควบคุมชุดแฟลชหลัก
ผ่านทางระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอล

O คุณอาจไม่สามารถทดสอบการยิงแฟลชได้ ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเมนูตงั ้
ค่าแสดงขึ ้นบนกล้ อง

10
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การตัง้ ค่ าแฟลช
การปรับการตังค่
้ าสําหรับชุดแฟลชที่ยดึ บนฐานเสียบแฟลชหรื อเชื่อมต่อผ่าน
ทางเทอร์ มินลั ซิงค์:

1
2

เชื่อมต่อชุดแฟลชเข้ ากับกล้ อง
ในโหมดถ่ายรูป ให้ เลือก การตัง้ ค่ า
ฟั งก์ ชันแฟลช ในแท็บเมนู F (ตัง้ ค่ า
แฟลช) ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันไปตาม
ชุดแฟลช

ตังค่าแฟลช
การตังค่าฟังก์ชันแฟลช

ลบตาแดง
โหมดล็อก TTL
การตังค่าไฟแอลอีดี
การตังค่ามาสเตอร์
การตังค่าช่อง
ออก

เมนู
คําอธิบาย
แฟลชในตัว แสดงขึ ้นเมื่อยกแฟลชในตัวกล้ อง
แฟลชชนิดติด แสดงเมื่อยึดชุดแฟลชเสริ มบนฐานเสียบแฟลชและเปิ ด
ตัง้ บนฐาน ทํางาน
แสดงเมื่อชุดแฟลชเสริ มทํางานเมื่อแฟลชหลักสําหรับ
มาสเตอร์
ระบบควบคุมแฟลชระยะไกลแบบออปติคอล FUJIFILM
(ออพติคัล)
เชื่อมต่อและเปิ ดทํางาน

P
107

262
266

O เทอร์ มนิ ัลซิงค์ จะแสดงขึ ้นหากแฟลชในตัวกล้ องถูกลดลงและไม่มีชดุ
แฟลช หรื อต่อชุดแฟลชที่เข้ ากันไม่ได้ กบั ฐานเสียบแฟลช
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3

ไฮไลท์รายการโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกและหมุน
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเปลี่ยนการ
ตังค่
้ าที่ไฮไลท์ไว้ แล้ ว

โหมด
แฟลชในตัว

ปรั บตัง

4

สิน สุด

กด DISP/BACK เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงเกิดผล

ลบตาแดง
สามารถใช้ ลบตาแดงเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด สําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > ลบ
ตาแดง และเมื่อ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น เปิ ด การลบ
ตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาทตาเรตินา
ของตัวแบบ

10
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เทอร์ มนิ ัลซิงค์
เทอร์ มนิ ัลซิงค์ จะแสดงขึ ้นหากแฟลชใน
ตัวกล้ องถูกลดลงและไม่มีชดุ แฟลช หรื อต่อ
ชุดแฟลชที่เข้ ากันไม่ได้ กบั ฐานเสียบแฟลช

โหมด
เทอร์มินัลซิงค์

ปรับตั้ง

สิ้นสุด

การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
• M: สัญญาณกระตุ้นจะถูกส่งจากเทอร์มินลั ซิงค์และฐานเสียบ
A โหมดควบคุม เมื่อถ่ายภาพ เลือกความเร็วชัตเตอร์ ที่ช้ากว่าความเร็วซิงค์ แม้
แฟลช
กระทัง่ อาจจําเป็ นต้ องมีความเร็วที่ช้ากว่า หากชุดแฟลชใช้
แฟลชเป็ นเวลานาน หรื อมีเวลาตอบสนองช้ า
• OFF: เทอร์มินลั ซิงค์และฐานเสียบจะไม่สง่ สัญญาณกระตุ้น
เลือกว่าจะตังเวลายิ
้
งแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (H/ม่ าน
ซิ
ง
ค์
ชั
ต
เตอร์
ท
่
ี
1)
หรื
อ
ทั
นทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 2)
B
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
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แฟลชในตัว
ตัวเลือกต่อไปนี ้สามารถใช้ กบั แฟลชในตัว
กล้ องได้

โหมด
แฟลชในตัว

ปรั บตัง

การตัง้ ค่ า

สิน สุด

คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
• TTL: โหมด TTL ปรับชดเชยแฟลช (B) แล้ วเลือกโหมด
แฟลช (C)
• M: แฟลชยิงที่คา่ เอาต์พตุ ที่เลือก (B) โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความ
สว่างของตัวแบบหรื อการตังค่
้ าของกล้ อง เอาต์พตุ จะแสดงเป็ น
A โหมดควบคุม เศษส่วนของกําลังเต็ม จาก 1⁄1 ถึง 1⁄64 การเลือกค่าที่ตํ่าอาจ
ทําให้ ไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากเกินขีดจํากัดของระบบ
แฟลช
ควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบถ่ายภาพแล้ วตรวจสอบผลลัพธ์
• C (COMMANDER): เลือกหากใช้ แฟลชเพื่อควบคุมชุด
แฟลชซิงค์ระยะไกล ตัวอย่างเช่น เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบแฟลช
สตูดโิ อ
• OFF: กล้ องไม่ยิงแฟลช
B ชดเชยแฟลช/ ปรับระดับแฟลช ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันตามโหมดควบคุม
10
เอาต์พตุ
แฟลช (A)
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การตัง้ ค่ า

C โหมดแฟลช
(TTL)

D ซิงค์

คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกจะมีให้
แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูป (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมื่อจําเป็ น
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p
ปรากฏขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิง
แฟลชเมื่อถ่ายรูป
• F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิง
แฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): การรวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่า
เมื่อถ่ายภาพตัวแบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะ
ไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
เลือกว่าจะตังเวลายิ
้
งแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (H/ม่ าน
ชัตเตอร์ ท่ ี 1) หรื อทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 2)
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
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แฟลชชนิดติดตัง้ บนฐาน
ตัวเลือกต่อไปนี ้สามารถใช้ ได้ กบั ชุดแฟลช
ชนิดติดตังบนฐาน
้

โหมด
แฟลชชนิดติดตั้งบนฐาน

ปรับตั้ง

การตัง้ ค่ า

สิ้นสุด

คําอธิบาย
โหมดควบคุมแฟลชที่เลือกพร้ อมกับชุดแฟลช ในบางกรณี
สามารถปรับจากกล้ องถ่ายรูปได้ ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกัน
ไปตามแฟลช
• TTL: โหมด TTL ปรับการชดเชยแฟลช (B)
• M: แฟลชยิงที่คา่ เอาต์พตุ ที่เลือก โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความสว่าง
A โหมดควบคุม ของตัวแบบหรือการตังค่
้ าของกล้ อง ในบางกรณีสามารถปรับ
แฟลช
เอาต์พตุ จากกล้ องถ่ายรูปได้ (B)
• MULTI: การยิงแฟลชซํ ้า ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เข้ ากันได้ จะ
ยิงแฟลช หลายครัง้ ในการถ่ายภาพแต่ละครัง้
• OFF: กล้ องไม่ยิงแฟลช สามารถปิ ดชุดแฟลชบางตัวจาก
กล้ องได้
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การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดควบคุมแฟลช:
• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช (อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากไม่เกินขีด
จํากัดของระบบควบคุมแฟลช) ในกรณีของ EF-X20, EF-20
และ EF-42 ค่าที่เลือกจะเพิ่มเข้ าไปในค่าที่เลือกกับชุดแฟลช
B ชดเชยแฟลช/ • M/MULTI: ปรับเอาต์พตุ แฟลช (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ)
เอาต์พตุ
เลือกจากค่าที่แสดงเป็ นเศษส่วนของกําลังเต็ม จาก 1⁄1 (โหมด
M) หรื อ ¼ (MULTI) จนถึง 1⁄512 โดยเพิ่มขึ ้นแต่ละครัง้ เทียบเท่า
1⁄3 EV การเลือกค่าที่ตํ่าอาจทําให้ ไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
หากเกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบถ่ายภาพ
แล้ วตรวจสอบผลลัพธ์
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การตัง้ ค่ า

C โหมดแฟลช
(TTL)

D ซิงค์
10
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คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกจะมีให้
แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูป (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมื่อจําเป็ น
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p
ปรากฏขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิง
แฟลชเมื่อถ่ายรูป
• F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิง
แฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): การรวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่า
เมื่อถ่ายภาพตัวแบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะ
ไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
การตังเวลาควบคุ
้
มแฟลช
• H (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 1): ยิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์
(โดยทัว่ ไปแล้ วเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ )
I
• (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 2): แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
• ซิงค์ ความเร็วสูงออโต้ : ซิงค์ความเร็วสูง (เฉพาะชุดแฟลชที่
รองรับ) กล้ องจะดําเนินการซิงค์ความเร็วสูงม่านชัตเตอร์ หน้ าโดย
อัตโนมัตทิ ี่ความเร็วชัตเตอร์ ที่เร็วกว่าความเร็วซิงค์แฟลช เทียบ
เท่ากับ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 เมื่อเลือก MULTI สําหรับโหมดควบคุม
แฟลช

ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
มุมของแสง (ครอบคลุมแฟลช) สําหรับชุดแฟลชที่รองรับซูม
แฟลช ชุดแฟลชบางตัวสามารถปรับได้ จากกล้ องถ่ายรูป หาก
E ซูม
เลือก อัตโนมัติ ซูมจะถูกปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อให้ พื ้นที่ครอบคลุม
ตรงกับทางยาวโฟกัสของเลนส์
หากชุดแฟลชรองรับคุณสมบัตนิ ี ้ ให้ เลือกจาก:
• J (กําหนดกําลังแฟลช): เพิ่มช่วงโดยค่อยๆ ลดพื ้นที่
ครอบคลุม
F การจัดแสง • K (มาตรฐาน): จับคูพ่ ื ้นที่ครอบคลุมกับมุมของภาพ
• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): ค่อยๆ เพิ่มพื ้นที่ครอบคลุมเพื่อ
การจัดแสงที่สมํ่าเสมอมากขึ ้น
เลือกวิธีการทํางานของไฟ LED ในตัวระหว่างที่ถ่ายภาพนิ่ง
(เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ): เป็ นประกายตา (M/ประกายตา)
เป็ นไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส (N/ช่ วย AF) หรื อเป็ นทังประกาย
้
G ไฟ LED
ตาและไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส (O/ช่ วย AF+ประกายตา) เลือก
OFF เพื่อปิ ดใช้ งาน LED ระหว่างการถ่ายภาพ
* เลือกจํานวนเวลาที่ยิงแฟลชในแต่ละครัง้ แล้ วปล่อยชัตเตอร์ ใน
G จํานวนแฟลช โหมด MULTI
*
เลือกความถี่ที่ยิงแฟลชในโหมด MULTI
H ความถี่
* อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากเกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช
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มาสเตอร์ (ออพติคัล)
ตัวเลือกที่ด้านขวาจะแสดงขึ ้นหากชุดแฟลช
ปั จจุบนั ทํางานเป็ นแฟลชหลักสําหรับระบบ
ควบคุมแฟลชระยะไกลไร้ สายแบบออปติ
คอล FUJIFILM

โหมด
มาสเตอร(ออพติคัล)

ปรับตั้ง

สามารถแบ่งชุดแฟลชหลักและระยะไกล
เป็ นสามกลุม่ (A, B และ C) และปรับโหมด
แฟลชและระดับแฟลชแยกกันในแต่ละกลุม่
มีชอ่ งสัญญาณสําหรับการสื่อสารระหว่าง
A
ชุดแฟลชอยูส่ ี่ชอ่ งสัญญาณ สามารถแยก
ใช้ ชอ่ งสัญญาณต่างๆ สําหรับระบบแฟลช
ที่แตกต่างกัน หรื อเพื่อป้องกันสัญญาณ
รบกวนเมื่อมีการใช้ งานหลายระบบในพื ้นที่ที่ใกล้ กนั
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สิ้นสุด

C

B

ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับกลุม่ A, B และ C TTL% จะ
ใช้ ได้ สําหรับกลุม่ A และ B เท่านัน้
A โหมดควบคุม TTL: ชุดแฟลชในกลุม่ ที่ยิงแฟลชในโหมด TTL สามารถปรับ
แฟลช (กลุม่ A) •
การชดเชยแฟลชแยกสําหรับแต่ละกลุม่
• TTL%: หากเลือก TTL% สําหรับกลุม่ A หรือ B อย่างใดอย่าง
หนึง่ คุณสามารถระบุเอาต์พตุ ของกลุม่ ที่เลือกเป็ นร้ อยละของ
กลุม่ อื่น และปรับการชดเชยแฟลชโดยรวมสําหรับทังสองกลุ
้
ม่
โหมดควบคุ
ม
B
แฟลช (กลุม่ B) • M: ในโหมด M ชุดแฟลชในกลุม่ ยิงแฟลชที่เอาต์พตุ ที่เลือก
(แสดงเป็ นเศษส่วนของกําลังเต็ม) โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความสว่าง
ของตัวแบบหรื อการตังค่
้ าของกล้ อง
MULTI: การเลือก MULTI สําหรับกลุม่ ใดๆ จะตังค่
้ าชุดแฟลช
•
C โหมดควบคุม ทังหมดในกลุ
้
ม่ ทังหมดเป็
้
นโหมดการยิงแฟลชซํ ้า ชุดแฟลช
แฟลช (กลุม่ C) ทังหมดจะยิ
้
งแฟลชหลายครัง้ ในการถ่ายภาพแต่ละครัง้
OFF:
หากเลื
อก OFF ชุดแฟลชในกลุม่ จะไม่ยิงแฟลช
•
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การตัง้ ค่ า
คําอธิบาย
ชดเชยแฟลช/
D
เอาต์พตุ
ปรับระดับแฟลชสําหรับกลุม่ ที่เลือกตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ
(กลุม่ A)
โหมดควบคุมแฟลช โปรดทราบว่า อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากไม่เกินขีด
E ชดเชยแฟลช/ จํากัดของระบบควบคุมแฟลช
เอาต์พตุ
• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช
(กลุม่ B)
• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุ แฟลช
้ บ
F ชดเชยแฟลช/ • TTL%: เลือกความสมดุลย์ระหว่างกลุม่ A และ B จากนันปรั
การชดเชยแฟลชโดยรวม
เอาต์พตุ
(กลุม่ C)
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกจะมีให้
แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูป (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมื่อจําเป็ น
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p
ปรากฏขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิง
G โหมดแฟลช แฟลชเมื่อถ่ายรูป
(TTL)
• F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้
ระดับแฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิง
แฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): การรวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่า
เมื่อถ่ายภาพตัวแบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะ
10
ไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

การตัง้ ค่ า

H ซิงค์

I ซูม

J การจัดแสง

คําอธิบาย
การตังเวลาควบคุ
้
มแฟลช
• H (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 1): ยิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์
(โดยทัว่ ไปแล้ วเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ )
• I (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 2): แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
• ซิงค์ ความเร็วสูงออโต้ : ซิงค์ความเร็วสูง (เฉพาะชุดแฟลชที่
รองรับ) กล้ องจะดําเนินการซิงค์ความเร็วสูงม่านชัตเตอร์ หน้ า
โดยอัตโนมัตทิ ี่ความเร็วชัตเตอร์ ที่เร็วกว่าความเร็วซิงค์แฟลช
เทียบเท่ากับ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 เมื่อเลือก MULTI สําหรับโหมด
ควบคุมแฟลช
มุมของแสง (ครอบคลุมแฟลช) สําหรับชุดแฟลชที่รองรับซูม
แฟลช ชุดแฟลชบางตัวสามารถปรับได้ จากกล้ องถ่ายรูป หาก
เลือก อัตโนมัติ ซูมจะถูกปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อให้ พื ้นที่ครอบคลุม
ตรงกับทางยาวโฟกัสของเลนส์
หากชุดแฟลชรองรับคุณสมบัตนิ ี ้ ให้ เลือกจาก:
• J (กําหนดกําลังแฟลช): เพิ่มช่วงโดยค่อยๆ ลดพื ้นที่
ครอบคลุม
• K (มาตรฐาน): จับคูพ่ ื ้นที่ครอบคลุมกับมุมของภาพ
• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): ค่อยๆ เพิ่มพื ้นที่ครอบคลุมเพื่อ
การจัดแสงที่สมํ่าเสมอมากขึ ้น
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
กําหนดแฟลชหลักไปยังกลุม่ A (กลุ่ม A), B (กลุ่ม B) หรื อ
C (กลุ่ม C) หากเลือก OFF เอาต์พตุ จากแฟลชหลักจะค้ างอยูท่ ี่
ระดับที่ไม่มีผลกับภาพจริ ง ใช้ ได้ เฉพาะกับชุดแฟลชที่ยดึ กับฐาน
K มาสเตอร์
เสียบแฟลชของกล้ องเป็ นแฟลชหลักสําหรับระบบควบคุมแฟลช
ไร้ สายแบบออปติคอล FUJIFILM ในโหมด TTL, TTL% หรื อ M
เลือกจํานวนเวลาที่ยิงแฟลชในแต่ละครัง้ แล้ วปล่อยชัตเตอร์ ใน
K จํานวนแฟลช โหมด MULTI
เลือกช่องสัญญาณที่แฟลชหลักใช้ เพื่อสื่อสารกับชุดแฟลชระยะ
ไกล สามารถใช้ ชอ่ งสัญญาณแยกกันสําหรับระบบแฟลชที่แตก
L ช่องสัญญาณ ต่างกันหรือเพื่อป้องกันการรบกวนเมื่อระบบหลายระบบทํางาน
ในระยะที่ใกล้ กนั
เลือกความถี่ที่ยิงแฟลชในโหมด MULTI
L ความถี่
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เลนส์
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount
ชิน้ ส่ วนเลนส์

A เลนส์ฮูด
B เครื ่องหมายยึด
C วงแหวนโฟกัส
D วงแหวนปรับซูม
E วงแหวนปรับรูรบั แสง

F สวิ ตช์ O.I.S.
G สวิ ตช์โหมดการรับแสง
H หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์
I ฝาปิ ดเลนส์ดา้ นหน้า
J ฝาปิ ดเลนส์ดา้ นหลัง
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การถอดฝาปิ ดเลนส์
ถอดฝาปิ ดเลนส์ตามที่แสดงในภาพ

N ฝาปิ ดเลนส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

การต่ อเลนส์ ฮูด
เมื่อต่อแล้ ว เลนส์ฮดู จะลดแสงจ้ าและปกป้ององค์
ประกอบของเลนส์ด้านหน้ า
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เลนส์

เลนส์ กับวงแหวนปรั บรู รับแสง
เมื่อตังค่
้ าอื่นที่ไม่ใช่ A คุณสามารถปรับรูรับแสงโดย
การหมุนวงแหวนปรับรูรับแสง (โหมดการรับแสง
A และ M)

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

วงแหวนปรับรู รบั แสง
สวิตช์ โหมดการรั บแสง
หากเลนส์มีสวิตช์โหมดการรับแสง สามารถปรับรูรับแสง วงแหวนปรับรูรบั แสง
แบบแมนวลได้ โดยเลื่อนสวิตช์ไปที่ Z แล้ วหมุนวงแหวน
ปรับรูรับแสง

สวิ ตช์โหมดการรับแสง
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เลนส์ ไม่ มีวงแหวนปรั บรู รับแสง
สามารถเลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงโดยใช้
D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ า รู รับแสง เมื่อเลือกตัว
เลือกอื่นนอกเหนือจาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสง
โดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า

N การควบคุมรูรับแสงกําหนดค่าเริ่มต้ นไปยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ าน

หน้ า แต่สามารถกําหนดใหม่ไปยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง โดยใช้

D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง

เลนส์ กับสวิตช์ O.I.S.
หากเลนส์รองรับการกันภาพสัน่ สะเทือนแบบออ
ปติคอล (O.I.S.) จะสามารถเลือกโหมดกันภาพสัน่
สะเทือนในเมนูกล้ องได้ การเปิ ดใช้ งานกันภาพสัน่
สะเทือน ให้ เลื่อนสวิตช์ O.I.S. ไปที่ ON
สวิ ตช์ O.I.S.
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เลนส์

เลนส์ แมนวลโฟกัส
เลื่อนวงแหวนโฟกัสไปด้ านหน้ าสําหรับออโต้ โฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส ให้ เลื่อนวงแหวนโฟกัสไปด้ าน
หลังแล้ วหมุนขณะตรวจสอบผลลัพธ์ในกล้ องถ่าย
รูป สามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์ระยะโฟกัสและความลึก
ฟิ ลด์เพื่อช่วยแมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์ ความลึกฟิ ลด์
สัญลักษณ์ความลึกฟิ ลด์แสดงความลึกฟิ ลด์โดย
ประมาณ (ระยะด้ านหน้ าและด้ านหลังของจุดโฟกัสที่
ปรากฏในโฟกัส) สัญลักษณ์จะแสดงในรูปแบบฟิ ล์ม
้
O โปรดทราบว่าแมนวลโฟกัสอาจไม่สามารถใช้ งานได้ ในโหมดถ่ายรูปทังหมด
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เลนส์

การดูแลรั กษาเลนส์
ใช้ เครื่ องเป่ าลมเพื่อขจัดฝุ่ น จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัด
คราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ
FUJIFILM โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย ครอบฝาปิ ดหน้ าและ
หลังเมื่อไม่ใช้ เลนส์
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การเชื่อมต่ อ
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HDMI เอาต์ พุต
สามารถส่งเอาต์พตุ จอแสดงผลการถ่ายรูปและการเล่นของกล้ องไปยัง
อุปกรณ์ HDMI ได้
การเชื่อมต่ อไปยังอุปกรณ์ HDMI
เชื่อมต่อกล้ องไปยังโทรทัศน์หรื ออุปกรณ์ HDMI อื่นๆ โดยใช้ สาย HDMI ของ
บริ ษัทอื่น

1
2

ปิ ดกล้ อง
เชื่อมต่อสายตามที่แสดงด้ านล่าง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบเข้ าช่องต่อ
จนแน่นสนิทแล้ ว
เสียบลงในช่องต่อ HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร
HDMI (ชนิ ด D)

11

O ใช้ สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.
3

กําหนดค่าอุปกรณ์สําหรับสัญญาณขาเข้ าของ HDMI ตามที่อธิบายใน
เอกสารที่จดั มาให้ พร้ อมกับอุปกรณ์

278

HDMI เอาต์พตุ

4

เปิ ดกล้ อง เวลานี ้คุณสามารถถ่ายภาพและเล่นภาพขณะที่ดจู อภาพ
โทรทัศน์และบันทึกภาพไปยังอุปกรณ์ HDMI ได้

O ไม่สามารถใช้ สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI
การถ่ ายรู ป
ถ่ายรูปและบันทึกภาพยนตร์ ขณะที่ดฉู ากผ่านเลนส์ของกล้ องบนอุปกรณ์ หรื อ
บันทึกฟุตเทจไปยังอุปกรณ์ HDMI

N สามารถใช้ คณุ สมบัตนิ ี ้เพื่อบันทึกภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยังเครื่อง
บันทึก HDMI

การเล่ น
การเริ่ มต้ นเล่น ให้ กดปุ่ ม a ของกล้ อง หน้ าจอของกล้ องจะปิ ด และจะส่ง
เอาต์พตุ ภาพและภาพยนตร์ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โปรดทราบว่าการควบคุม
ระดับเสียงของกล้ องจะไม่มีผลกับเสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ ใช้ การควบคุม
ระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง

O โทรทัศน์บางเครื่องอาจแสดงหน้ าจอเป็ นสีดําครู่หนึง่ เมื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์
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ส่ งไร้ สาย
เข้ าถึงเครื อข่ายไร้ สายแล้ วเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อ
แท็บเล็ต
สําหรับดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/
fujifilm Wi-Fi app

การเชื่อมต่ อไร้ สาย: สมาร์ ทโฟน
ติดตังแอพพลิ
้
เคชัน “FUJIFILM Camera Remote” บนสมาร์ ทโฟนของคุณ
เพื่อเรี ยกดูรูปภาพบนกล้ องถ่ายรูป ดาวน์โหลดรูปภาพที่เลือก ควบคุมกล้ อง
จากระยะไกล หรื อคัดลอกข้ อมูลตําแหน่งไปยังกล้ องถ่ายรูป เมื่อติดตังแอพ
้
แล้ ว ให้ เชื่อมต่อโดยใช้ ตวั เลือก A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การสื่อสารไร้ สาย
หรื อ C เมนูภาพย้ อนหลัง > การสื่อสารไร้ สาย ในเมนูกล้ อง
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ส่งไร้ สาย

การเชื่อมต่ อไร้ สาย: คอมพิวเตอร์
เมื่อคุณติดตังแอพพลิ
้
เคชัน “FUJIFILM PC AutoSave” และกําหนด
คอมพิวเตอร์ ของคุณเป็ นปลายทางสําหรับการคัดลอกรูปถ่ายจากกล้ องถ่ายรูป
คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพจากกล้ องถ่ายรูปโดยใช้ C เมนูภาพย้ อนหลัง >
จัดเก็บ PC ออโต้
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การเชื่อมต่ อไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง USB
คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง USB
Windows
ใช้ MyFinePix Studio เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ที่ซงึ่ สามารถจัด
เก็บ ดู จัดระบบ และพิมพ์ได้ สามารถดาวน์โหลด MyFinePix Studio จาก
เว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ ้น ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด (”MFPS_Setup.EXE”)
และทําตามคําสัง่ บนหน้ าจอเพื่อติดตังให้
้ เสร็จสิ ้น

N คุณอาจต้ องใช้ ซีดีของ Windows เมื่อเริ่มต้ นใช้ ซอฟต์แวร์เป็ นครัง้ แรก
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การเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง USB

Mac OS X/macOS
สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้
พร้ อมกับคอมพิวเตอร์ ของคุณ) หรื อซอฟต์แวร์ อื่น
การดูไฟล์ RAW
การดูไฟล์ RAW บนคอมพิวเตอร์ ของคุณ ใช้ RAW FILE CONVERTER EX 2.0
ดาวน์โหลดได้ จาก:
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
fujifilm rfc

การเชื่อมต่ อกล้ อง
1 หาการ์ ดหน่วยความจําที่มีรูปถ่ายที่คณุ ต้ องการคัดลอกไปยัง
คอมพิวเตอร์ แล้ วใส่การ์ ดลงในกล้ อง

O หากเกิดไฟฟ้าดับขณะถ่ายโอนข้ อมูล อาจทําให้ สญู เสียข้ อมูลหรือทําให้
การด์หน่วยความจําเสียหาย ใส่แบตเตอรี่ ใหม่หรื อที่ชาร์ จเต็มแล้ วลงไป
ก่อนเชื่อมต่อกล้ อง
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2

เตรี ยมสาย USB 2.0 ของบริ ษัทอื่นกับช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B) ปิ ด
กล้ องและเชื่อมต่อสายเคเบิล โปรดตรวจสอบว่าได้ เสียบสายกับช่องต่อ
จนแน่นสนิท

3
4

เปิ ดกล้ อง

5

เมื่อถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ ปิดเครื่ องกล้ องแล้ วถอดสาย USB

คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ MyFinePix Studio หรื อ
แอพพลิเคชันที่ให้ มาพร้ อมกับระบบปฏิบตั กิ ารของคุณ
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การเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง USB

O

ถ้ าเสียบการ์ ดหน่วยความจําที่มีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการล่าช้ า
ก่อนที่ซอฟต์แวร์ จะเริ่ มต้ นและคุณอาจไม่สามารถนําเข้ าหรื อบันทึกรูปภาพได้
โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจําเพื่อถ่ายโอนภาพ
สาย USB จะต้ องไม่ยาวเกิน 1.5 ม. และสามารถใช้ สง่ ข้ อมูลได้ เชื่อมต่อกล้ อง
กับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์
โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ แสดงข้ อความว่ากําลังดําเนินการ
คัดลอกอยูก่ ่อนที่จะปิ ดกล้ องหรื อตัดการเชื่อมต่อสาย USB (หากจํานวนของรูป
ถ่ายที่คดั ลอกมีจํานวนมาก ไฟแสดงสถานะจะยังคงสว่างอยูห่ ลังจากข้ อความ
หายไปจากจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ แล้ ว) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังอาจ
ทําให้ สญ
ู เสียข้ อมูลหรื อทําให้ การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
ตัดการเชื่อมต่อกล้ องก่อนเสียบหรื อนําการ์ ดหน่วยความจําออก
ในบางกรณี อาจไม่สามารถเข้ าถึงภาพที่บนั ทึกไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ เครื อข่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์ ในลักษณะเดียวกับที่ดําเนินการในคอมพิวเตอร์ แบบสแตนด์อโลน
ผู้ใช้ ยอมรับที่จะชําระค่าบริ การทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บโดยบริ ษัทโทรศัพท์หรื อผู้ให้
บริ การอินเทอร์ เน็ตเมื่อใช้ บริ การที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
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เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
พิมพ์รูปภาพจากกล้ องดิจิตอลของคุณไปยังเครื่ องพิมพ์ instax
SHARE
การสร้ างการเชื่อมต่ อ
เลือก D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax แล้ วป้อนชื่อ
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE (SSID) และรหัสผ่าน
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ ม
ต้ นคือ “1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จาก
สมาร์ ทโฟนแล้ ว ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้
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เครื่ องพิมพ์ instax SHARE

การพิมพ์ รูปภาพ
1 เปิ ดเครื่องพิมพ์

2

เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > พิมพ์ ภาพ
instax กล้ องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์

พิมพ์ภาพ
instax-12345678
กำลังเชื'อมต่อเครื'องพิมพ์
FUJIFILM-CAMERA-1234

ยกเลิก

N การพิมพ์ทีละภาพจากการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด ให้ แสดงทีละภาพ
ก่อนเลือก พิมพ์ ภาพ instax

3

ใช้ ตวั เลือกเพื่อแสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการ
พิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK

¡·¤¡r£µ¡

100-0020

n
¥Á¨·
instax-12345678

N รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD

4

รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น
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บันทึก

288

หมายเหตุด้านเทคนิค

289

อุปกรณ์ เสริมจาก FUJIFILM
อุปกรณ์เสริ มต่อไปนี ้มีให้ บริ การจาก FUJIFILM สําหรับข้ อมูลล่าสุด
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริ มที่พร้ อมใช้ งานในพื ้นที่ของคุณ โปรดสอบถาม
ข้ อมูลจากตัวแทนของ FUJIFILM ในพื ้นที่ของคุณหรื อเข้ าสู่
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์ จซํา้ ได้
NP-W126/NP-W126S: สามารถซื ้อแบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้า
NP-W126/NP-W126S ที่มีความจุสงู ได้ เพิ่มเติมตามต้ องการ
เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
BC-W126: สามารถซื ้อเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทดแทนได้ ตามต้ องการ
ที่ +20 °C เครื่ องชาร์ จ BC-W126 ชาร์ จ NP-W126/NP-W126S เข้ า
ประมาณ 150 นาที
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
AC-9V (ต้ องมี CP-W126 DC coupler): ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
100–240 V, 50/60 Hz นี ้เพื่อเพิ่มเวลาการถ่ายรูปและการเล่น หรื อเมื่อคัดลอก
ภาพถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์
DC coupler
CP-W126: เชื่อมต่อ AC-9V เข้ ากับกล้ อง
รี โมตกดชัตเตอร์
RR-90: ใช้ เพื่อลดการสัน่ ของกล้ องหรื อเปิ ดชัตเตอร์ ไว้ ระหว่างเวลา
การรับแสง
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ไมโครโฟนสเตอริโอ
MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริ มภายนอกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
เลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF: เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ
FUJIFILM X-mount
เลนส์ ชุด XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ
FUJIFILM X-mount
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: ชุดแฟลชต่อภายนอกมีไกด์นมั เบอร์ 50 (ISO 100, ม.)
และรองรับ FP (ซิงค์ความเร็วสูง) ช่วยให้ สามารถใช้ ที่ความเร็ว
ชัตเตอร์ ที่เกินความเร็วซิงค์แฟลชได้ ใช้ แบตเตอรี่ AA สี่ก้อน หรื อชุด
แบตเตอรี่ EF-BP1 ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม รองรับระบบควบคุมแฟลช
TTL และแบบแมนวล และปรับซูมไฟฟ้าอัตโนมัตใิ นช่วง 24–105 มม.
(เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.) และมีระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออ
ปติคอล FUJIFILM ช่วยให้ สามารถใช้ เป็ นชุดแฟลชหลักหรื อระยะไกล
สําหรับถ่ายรูปโดยใช้ แฟลชไร้ สาย สามารถหมุนหัวแฟลชขึ ้นข้ างบน
ได้ 90° หมุนลง 10° หมุนไปทางซ้ าย 135° หรื อทางขวา 180° เพื่อจัด
แสงสะท้ อน
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ชุดแฟลชเสริมภายนอก (ต่ อ)
EF-42: ชุดแฟลชต่อภายนอก (ใช้ แบตเตอรี่ AA สี่ก้อน) มีไกด์นมั เบอร์
42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL และแบบ
แมนวล และปรับซูมไฟฟ้าอัตโนมัตใิ นช่วง 24–105 มม. (เทียบเท่ารูป
แบบ 35 มม.) สามารถหมุนหัวแฟลชขึ ้นข้ างบนได้ 90° หมุนไปทาง
ซ้ าย 180° หรื อทางขวา 120° เพื่อจัดแสงสะท้ อน
EF-X20: ชุดแฟลชต่อภายนอกมีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) ใช้
แบตเตอรี่ AAA สองก้ อน กะทัดรัด นํ ้าหนักเบา มีแป้นหมุนสําหรับ
ปรับระบบชดเชยแฟลช TTL หรื อการยิงแฟลชแบบแมนวล
EF-20: ชุดแฟลชต่อภายนอก (ใช้ แบตเตอรี่ AA สองก้ อน) มีไกด์
นัมเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL (ไม่
รองรับระบบควบคุมแฟลชแบบแมนวล) สามารถหมุนหัวแฟลชขึ ้นข้ าง
บนได้ 90° เพื่อจัดแสงสะท้ อน
กริ๊ปมือ
MHG-XT10: ลักษณะกริ๊ ปที่ปรับปรุงแล้ ว สามารถถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วย
ความจําขณะที่มีกริ๊ ปประกอบอยู่ และกริ๊ ปมีรางมาให้ สําหรับยึดฐานเสียบอย่าง
รวดเร็ว
กระเป๋ าหนัง
BLC-XT10: กระเป๋ านี ้ผลิตจากหนังชันดี
้ ให้ มาพร้ อมกับผ้ าที่สามารถใช้ เช็ดกล้ องก่อน
เก็บกล้ องลงในกระเป๋ า และใช้ เช็ดสําหรับโอกาสอื่นๆ สามารถถ่ายรูปและใส่หรื อถอด
แบตเตอรี่ ในขณะที่กล้ องอยูใ่ นกระเป๋ าใส่กล้ องได้
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สายรั ดกริ๊ป
GB-001: ปรับปรุงกริ๊ ป ใช้ ร่วมกับกริ๊ ปมือเพื่อการจับที่มนั่ คงขึ ้น
ท่ อต่ อมาโคร
MCEX-11/16: ต่อระหว่างกล้ องและเลนส์เพื่อถ่ายภาพในอัตราการผลิตสูง
ตัวแปลงเลนส์ เทเล
XF1.4X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 1.4 เท่า
XF2X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 2.0 เท่า
ตัวแปลง
ตัวแปลง M FUJIFILM: ช่วยให้ สามารถใช้ กล้ องกับตัวเลือกเลนส์เมาท์ M ได้ มากขึ ้น
ฝาครอบตัวกล้ อง
BCP-001: ปิ ดครอบเมาท์เลนส์ของกล้ องเมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ ของคุณโดยละเอียดก่อน
การใช้ งาน

• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (”สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (”ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (”จําเป็ น”)

คําเตือน
ถอดปลัก๊
จากเต้ารับ
ไฟฟ้ า

ถ้ าเกิดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การ
ใช้ กล้ องต่อไปเมื่อเกิดควันไฟ มีกลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิ่งแปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ อง ถ้ ามีนํ ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสูต่ วั กล้ อง ให้ ปิดกล้ อง
ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อ
ไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
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ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

คําเตือน
ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวัง
นี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายใน
ทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการ
สัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนํา
ผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา
ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายทีเ่ ชื่อมต่ อ การก
ระทําเหล่านี ้อาจทําให้ สายเสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อ
ตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
อย่ าวางกล้ องบนพื้นผิวทีไ่ ม่ ม่ันคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควํ่าและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
อย่ าพยายามถ่ ายรู ปขณะเคลื่อนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะที่เดินหรื อขณะขับขี่ อาจทําให้ คณ
ุ หกล้ มหรื อ
ประสบอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนได้
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวจากประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน ห้ ามทําแบตเตอรี่ ตก, ชน หรื อโยน หรื อ
ทําให้ แบตเตอรี่ ได้ รับแรงกระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ทรี่ ั่ ว, ผิดรู ป, เปลี่ยนสี หรื อมีสภาวะทีผ่ ิดปก
ติอ่ืนๆ ใช้ เฉพาะเครื่ องชาร์ จทีก่ าํ หนดให้ ใช้ กับแบตเตอรี่ ทชี่ าร์ จซํา้ ได้ และอย่ าพยายามชาร์ จ
แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซํา้ ไม่ ได้ ห้ ามช็อตแบตเตอรี่ หรื อเก็บ
แบตเตอรี่ ไว้ กับวัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านี ้อาจทําให้ แบตเตอรี่ ร้อนจัด ลุกไหม้
แตกร้ าว หรื อรั่ว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอื่นๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ ะบุให้ ใช้ กบั กล้ องนี้เท่ านั้น ห้ ามใช้ แรงดัน
ไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอืน่ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้ ล้างบริเวณนั้นๆ
ด้ วยนํ้าสะอาดและพบแพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในทีน่ ี้เพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เครื่ องชาร์ จที่มีให้ นนมี
ั ้ ให้ ใช้
กับแบตเตอรี่ ประเภทที่มาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน้ การใช้ เครื่ องชาร์ จเพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ ทวั่ ไปหรื อแบตเตอรี่
ที่ชาร์ จซํ ้าได้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว ร้ อนจัด หรื อระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้ ใช้ ความระมัดระวัง
เมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและเด็กเล็ก
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คําเตือน
อย่ าสัมผัสกับพืน้ ผิวร้ อนเป็ นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ที่
อุณหภูมติ าํ่ โดยเฉพาะทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ วดล้ อมสูง หรือกับผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการ
สัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรือข้ อควรระหวังทีค่ ล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะที่
ผลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะ
ระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ วดล้ อมสูง หรือกับผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมี
ความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรือข้ อควรระวังทีค่ ล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในทีซ่ งึ่ มีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีร่ ะเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋ าแข็ง เมื่อจัดเก็บ
แบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋าแข็ง เมื่อทิง้ ให้ ปิดขั้วของแบตเตอรี่ ด้วยเทปทีเ่ ป็ นฉนวน การสัมผัส
กับวัตถุอื่นหรื อแบตเตอรี่ ที่เป็ นโลหะอาจทําให้ แบตเตอรี่ ลกุ ไหม้ หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชิน้ ส่ วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ ห่างจากเด็กเล็ก เด็ก
อาจกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็กได้ จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบ
แพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุที่อาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึง่ อาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัด
คอได้ และแฟลช อาจทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี ้อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ
ที่อาจรบกวนอุปกรณ์การบินหรื อการแพทย์

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีละอองนํ้ามัน ไอนํ้า ความชื้น หรื อฝุ่ นละออง อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีอุณหภูมริ ้ อนจัด ห้ ามทิ ้งกล้ องไว้ ในสถานที่เช่น รถที่ปิดประตูหน้ าต่าง
หรื ออยูก่ ลางแสงแดด อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ ามเคลื่อนย้ ายกล้ องขณะทีย่ ังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดป
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจทําให้ เกิดความร้ อน
สะสมและทําให้ ตวั เครื่ องบิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออกและถอด
ปลั๊กอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จ
ทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้าอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
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ข้ อควรระวัง
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับและค่ อยๆ นํา
การ์ ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้
เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM เพื่อขอรับบริ การทําความสะอาด
ภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านี ้จะมีคา่ บริ การ
มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลี่ยนไม่ ถกู ต้ อง เปลี่ยนด้ วยประเภททีเ่ หมือนกันหรือเทียบเท่ ากันเท่ านั้น

แบตเตอรี่ และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ ทใี่ ช้ ในกล้ องและอ่ านหัวข้ อทีเ่ หมาะสม
คําเตือน: ไม่ ควรให้ แบตเตอรี่ โดนความร้ อนจัด เช่ น แสงอาทิตย์ ไฟ หรื ออื่นๆ ทีค่ ล้ ายกัน
ข้ อมูลต่อไปนี ้อธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ให้ ยาวนาน การใช้ งานไม่
เหมาะสมจะทําให้ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว มีความร้ อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรื อระเบิด

แบตเตอรี่ Li-ion
อ่ านหัวข้ อนี้ถ้ากล้ องของคุณใช้ แบตเตอรี่ Li-ion ทีช่ าร์ จซํา้ ได้
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ ใช้
■ หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้ งาน
คุณสามารถยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ด้วยการปิ ดกล้ องเมื่อไม่ใช้ งาน
ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า แบตเตอรี่ ที่ใช้ พลังงานใกล้ หมดจะไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่อมีความเย็น
เก็บแบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มไว้ ในที่อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อต้ องการ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่
อบอุน่ และใส่แบตเตอรี่ เมื่อต้ องการถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ ามวางแบตเตอรี่ ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์
ทําความร้ อนอื่นๆ โดยตรง
■ การชาร์ จแบตเตอรี่
ชาร์ จแบตเตอรี่ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ให้ มา เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า +10 °C หรื อสูงกว่า
ุ หภูมิสงู กว่า 40 °C และแบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 0 °C
+35 °C อย่าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ห้ ามพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จจนเต็มแล้ วซํ ้า แต่คณ
ุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่จะชาร์ จอีกครัง้
หลังจากการชาร์ จหรื อใช้ งาน แบตเตอรี่ มีความร้ อนสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นอาการปกติ
■ อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
ที่อณ
ุ หภูมิปกติ จะสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ซํ ้าได้ ประมาณ 300 ครัง้ การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจน
สังเกตเห็นได้ นนั ้ แสดงให้ เห็นว่าแบตเตอรี่ สิ ้นอายุการใช้ งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ ว

297

12

■ การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจลดลง ถ้ าชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็มแล้ วไม่ได้ ใช้ งานและวางทิ ้งไว้ เป็ นเวลานาน ใช้
แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่จะจัดเก็บ
ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออก แล้ วเก็บไว้ ในที่แห้ งซึง่ มีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C
ห้ ามเก็บไว้ ในที่ซงึ่ มีอากาศร้ อนจัดหรื อเย็นจัด
■

ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี่

• ห้ ามขนส่งหรือเก็บไว้ กบั วัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรือเข็มกลัด
• อย่าให้ ถกู เปลวไฟหรือความร้ อน
• ห้ ามถอดประกอบหรือดัดแปลง
• ใช้ กบั เครื่องชาร์จที่กําหนดเท่านัน้
• กําจัดทิ ้งแบตเตอรี่ที่ใช้ งานแล้ วทันที
• ห้ ามทําตกหรือทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ ามให้ ถกู นํ ้า
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอรี่และตัวกล้ องอาจอุน่ ขึ ้นหลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
■ ข้ อควรระวัง: การทิง้
ทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิ่น
จะต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมเมื่อจะทิ ้งแบตเตอรี่ ใช้ อปุ กรณ์ภายใต้ สภาพอากาศที่อยูใ่ นระดับปานกลาง

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (จําหน่ ายแยกต่ างหาก)
ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับของ FUJIFILM เท่านันกั
้ บกล้ องนี ้ อะแดปเตอร์ อื่นอาจทําให้ กล้ องเสียหาย
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน้
• โปรดตรวจสอบว่าปลัก๊ กระแสตรงเชื่อมต่อกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้ วยการจับที่ปลัก๊ ไม่ใช่ที่สายเคเบิล
• ห้ ามใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
• ห้ ามถอดประกอบ
• ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชื ้นสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ ๆ หรืออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
• ถ้ าอะแดปเตอร์ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
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การใช้ กล้ อง

้
าให้ เซ็นเซอร์ ภาพ
• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนันอาจทํ
ของกล้ องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ ามเล็ง
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนที่จะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้ ทดสอบถ่ายรูปและ
ดูผลลัพธ์เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญ
เสียผลกําไรที่เป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเว้ นกรณีที่ใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพที่บนั ทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่
้ สามารถนํามาใช้ ใน
ลักษณะที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรดทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่าย
รูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการแสดงนิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัว
ก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ดหน่วยความจําที่มีภาพหรื อข้ อมูลที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
นันสามารถทํ
้
าได้ เฉพาะภายในข้ อจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้ เท่านัน้

การจัดการ
เพื่อให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสัน่ สะเทือนขณะที่บนั ทึกภาพ

จอผลึกเหลว
ในกรณีที่จอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนี ้ถ้ าเกิด
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ขึ ้น:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนันด้้ วยผ้ า และจากนันล้้ างให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละ
นํ ้าไหล
้
ทนั ที
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริเวณที่สมั ผัสถูกด้ วย นํ ้าสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํ ้า ปริมาณมากๆ ดื่มนํ ้าปริมาณมากๆ และพยายามทําให้ อาเจียน จาก
นันพบแพทย์
้
ทนั ที
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยูเ่ สมอหรื อดับอยูเ่ สมอ
กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การทํางานผิดปกติ และภาพที่บนั ทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ
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ข้ อมูลเครื่ องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครื่ องหมาย
xD-Picture Card และ E เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรที่ใช้ รวมในที่นี ้ได้ รับการ
พัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, Mac OS และ macOS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple
Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance โลโก้ SDHC และ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ า ชื่อ
ทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้ที่เป็ น
เจ้ าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนี ้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลหรื อสายการ
บินก่อนที่จะใช้ กล้ องในโรงพยาบาลหรื อในเครื่ องบิน

ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ใน
สหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปนุ่ PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ ชัน 2.3)
Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลที่แก้ ไขใหม่ ซึง่ มีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ ในการผลิตสีระหว่าง
การพิมพ์

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี ้
ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้
้
อม ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์
้
แวร์ ที่ได้ รับอนุญาตใช้ งานนี ้โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตโดยหน่วยงานผู้กํากับดูแล
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ประกาศ
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เปี ยกฝนหรื อชื้น
โปรดอ่ าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคุณเข้ าใจเนื้อหาก่ อนใช้ งานกล้ อง

สําหรั บลูกค้ าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้ อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นี ้เป็ นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: อุปกรณ์นี ้เป็ นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางาน
ตามเงื่อนไขสองข้ อต่อไปนี ้ (1) อุปกรณ์นี ้จะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี ้ต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวม
ถึงการรบกวนที่อาจทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่เป็ นไปตามที่ต้องการ
อุปกรณ์นี ้และเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งสัญญาณอื่นๆ ยกเว้ น
วิทยุในตัวที่ผา่ นการทดสอบแล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้ งานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อปุ กรณ์
ไร้ สายกําลังตํ่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าเหล่านี ้มีความปลอดภัยทังหมด
้
อุปกรณ์ไร้
สายกําลังตํ่าปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ระดับตํ่า ในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ขณะที่กําลังใช้ งาน ในขณะที่คลื่น
ความถี่วิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยให้ ความร้ อนแก่กล้ ามเนื ้อ) การได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับ
ตํ่าไม่มีผลกระทบในการสร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ มีงานวิจยั จํานวนมาก
เกี่ยวกับการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอื่นๆ งานวิจยั บางชิ ้นได้ แสดงความเห็นว่าอาจ
มีผลกระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อื่นๆ เพิ่มเติม X-T20 ผ่านการ
ทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อจํากัดการได้ รับรังสี IC ที่กําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไป
ตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) IC
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่ ักอาศัยส่ วนบุคคล
การกําจัดทิง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพ
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์ หรื อคูม่ ือและ
ใบรับประกัน และ/หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัดผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสมสําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับ
มาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับการกําจัดทิ ้งอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้น
ต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม
สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี่ เหล่านี ้รวมกับขยะ
มูลฝอยในครัวเรื อน
หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิ ้งต่างหากตามข้ อ
บังคับในท้ องถิ่นของคุณ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การนําผลิตภัณฑ์นี ้กลับมาใช้ ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยใน
ครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์
ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้
รวมถึงแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นและสอบถามวิธีการกําจัดทิ ้งที่เหมาะสม
ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ แสดงว่าต้ องกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้แยกต่างหาก
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โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ กล้ องโดยละเอียดก่อนการ
ใช้ งาน

• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (”สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (”ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (”จําเป็ น”)

คําเตือน
ห้ามจุ่มนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํ้า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร
ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื่ อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต
หรื อบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายใน
ทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการ
สัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนํา
ผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา
ห้ ามวางบนพื้นผิวทีไ่ ม่ ม่ันคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้
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ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจ
ทําให้ เกิดผลเสียกับการมองเห็นอย่างถาวร
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ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ หรื อเก็บในบริเวณทีส่ ัมผัสไอนํ้า หรื อควัน หรื อความชื้นสูง หรื อฝุ่ นหนา หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิง้ ให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริเวณทีอ่ าจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยานพาหนะทีป่ ิ ด
มิดชิดในวันทีม่ ีแสงแดดแรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เก็บให้ พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นี ้อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น
ห้ ามจับด้ วยมือทีเ่ ปี ยก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่ นอกเฟรมภาพเมื่อถ่ ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสเข้ าไปที่กล้ องเมื่อดวง
อาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรมสามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
เมื่อไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเลนส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจากสัมผัสแสงอาทิตย์ โดยตรง แสง
อาทิตย์ที่โฟกัสในเลนส์สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรื อเลนส์ ในขณะทีย่ ดึ กล้ องไว้ กับขาตั้งกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอื่น
ทําให้ เกิดการเสียหายได้
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
ข้ อสําคัญ: โปรดอ่ านประกาศต่ อไปนี้ก่อนใช้ งานเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายในตัวกล้ อง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หาร
การส่งออกของสหรัฐอเมริ กา และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ าม
ส่งสินค้ า
• ใช้ สําหรับเป็ นชิน้ ส่ วนของเครือข่ ายไร้ สายเท่านั้น FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็ นผล
จากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับอนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น
ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ใน
คอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับที่สงู กว่าระบบไร้ สาย โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังที่จําเป็ นทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและป้องกันการทํางานผิดพลาด
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศทีซ่ ื้ออุปกรณ์ เท่านั้น อุปกรณ์นี ้มีความสอดคล้ องตามระเบียบที่ควบคุมอุปกรณ์เครือ
ข่ายไร้ สายในประเทศที่ซื ้ออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถิ่นทังหมดเมื
้
่อใช้ งานอุปกรณ์ FUJIFILM ไม่มีสว่ น
รับผิดชอบในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ งานในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอื่น
• ข้ อมูลไร้ สาย (ภาพ) อาจถูกสกัดโดยบุคคลทีส่ าม จึงไม่รับประกันความปลอดภัยของการส่งข้ อมูลผ่านเครือ
ข่ายไร้ สาย
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีท่ อ่ี าจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทาง
วิทยุ ห้ ามใช้ เครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานที่ที่อาจได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงึ่ อาจขัดขวางการรับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกัน
ขึ ้นเมื่อใช้ งานเครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั อุปกรณ์ไร้ สายอื่นที่ทํางานบนย่านความถี่ 2.4 GHz
• เครื่องส่ งสัญญาณไร้ สายทํางานบนย่ านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้ การมอดูเลตสัญญาณแบบ DSSS และ
OFDM
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
อุปกรณ์ เครื อข่ ายไร้ สาย: ข้ อควรระวัง

• อุปกรณ์ น้ีทาํ งานบนคลื่นความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา และทางการแพทย์ และ

เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและ
เครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่าแบบไม่มีใบอนุญาตพิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและ
การใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนี้ ยืนยันว่าเครื่องส่ง
สัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางานก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้ คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์สร้ างสัญญาณรบกวนในเครื่ องส่งสัญญาณ
ที่ได้ รับอนุญาตที่ใช้ สําหรับการติดตาม RFID หรื อไม่ ให้ หยุดการใช้ งานความถี่ที่ได้ รับผลกระทบทันที หรื อย้ าย
อุปกรณ์ไปยังตําแหน่งที่ตงอื
ั ้ ่น หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี ้ก่อให้ เกิดสัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID
ความดันไฟฟ้าตํ่า ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ FUJIFILM
เกอร์ นี ้แสดงว่าอุปกรณ์นี ้ทํางานในย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้ การมอดูเลต
2.4DS/OF4 สัสติญก๊ ญาณแบบ
DSSS และ OFDM และอาจก่อให้ เกิดสัญญาณรบกวนในระยะทาง
ไกลถึง 40 ม.
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การดูแลผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อ
ควรระวังต่อไปนี ้
ตัวกล้ อง: ใช้ ผ้าแห้ ง นุม่ เพื่อทําความสะอาดตัวกล้ องหลังจากใช้ งานแต่ละ
ครัง้ ห้ ามใช้ แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรื อสารระเหยอื่นๆ ที่อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์
หนังบนตัวกล้ องเปลี่ยนสีหรื อเสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้ องถ่ายรูป ควร
เช็ดออกทันทีด้วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ใช้ เครื่ องเป่ าลมเพื่อขจัดฝุ่ นออกจากหน้ าจอ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อ
นุม่ สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความ
สะอาดเลนส์ของ FUJIFILM โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย การ
ป้องกันฝุ่ นเข้ าสูก่ ล้ อง ให้ ครอบฝาครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์
เซ็นเซอร์ ภาพ: รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจุดหรื อรอยแต้ มในตําแหน่ง
เดียวกันอาจแสดงว่ามีฝนอยู
ุ่ ใ่ นเซ็นเซอร์ ภาพ ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ โดยใช้
D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ทําความสะอาดเซ็นเซอร์

12
307

การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพ
ฝุ่ นที่ไม่สามารถเอาออกโดยใช้ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ทําความสะอาด
เซ็นเซอร์ สามารถเอาออกด้ วยตนเองตามที่อธิบายด้ านล่าง

O โปรดทราบว่าจะมีคา่ ใช้ จา่ ยสําหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ภาพหาก
เสียหายระหว่างการทําความสะอาด

1

ใช้ ลกู ยางเป่ าลม (ที่ไม่ใช่แปรง) เพื่อขจัดฝุ่ น
ออกจากเซ็นเซอร์

O ห้ ามใช้ แปรงหรือลูกยางเป่ าลมที่มีหวั เป่ า

หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้
เซ็นเซอร์ เสียหายได้

2

ตรวจสอบว่าขจัดฝุ่ นออกไปเรี ยบร้ อยหรื อไม่ ทําซํ ้าขันตอนที
้
่ 1 และ 2
ตามที่จําเป็ น

3

ปิ ดฝากล้ องหรื อเลนส์
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อัพเดทเฟิ ร์ มแวร์
บางฟั งก์ชนั่ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ในคูม่ ือจัด
จําหน่ายเนื่องจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้ อมูลโดยละเอียดใน
แต่ละรุ่น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/
software
fujifilm firmware

การตรวจสอบเวอร์ ช่ ันเฟิ ร์ มแวร์

O กล้ องจะแสดงเวอร์ชนั่ เฟิ ร์มแวร์หากใส่การ์ดหน่วยความจําไว้
1 ปิ ดกล้ องแล้ วตรวจดูวา่ ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว
2 เปิ ดกล้ องขณะที่กดปุ่ ม DISP/BACK เฟิ ร์มแวร์ เวอร์ ชนั่ ปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น
ตรวจสอบเวอร์ ชนั่ เฟิ ร์มแวร์

3 ปิ ดกล้ อง
N หากต่อเลนส์เข้ ากับกล้ อง คุณยังสามารถตรวจสอบเวอร์ชนั่ เฟิ ร์มแวร์ของเลนส์
ได้
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การแก้ ไขปั ญหา
โปรดดูตารางด้ านล่างเกี่ยวกับปั ญหาที่คณ
ุ อาจประสบเมื่อใช้ กล้ อง
หากคุณไม่พบวิธีการแก้ ไขในนี ้ โปรดติดต่อผู้แทนจําหน่าย FUJIFILM
ใกล้ บ้าน
พลังงานและแบตเตอรี่
ปั ญหา

กล้ องไม่ เปิ ด
ทํางาน

จอภาพไม่ เปิ ด
ทํางาน

แบตเตอรี่ หมด
อย่ างรวดเร็ว
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• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จ
เต็มแล้ ว (P 32)

• ใส่ แบตเตอรี่ไม่ ถกู ต้ อง: ใส่แบตเตอรี่เข้ าไปใหม่ในทิศทางที่ถกู

ต้ อง (P 37)
• ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ไม่ ลงล็อก: ใส่ฝาครอบช่องใส่
แบตเตอรี่ ให้ ลงล็อก (P 38)
จอภาพอาจไม่เปิ ดทํางานหากปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดกล้ องอีกครัง้ อย่าง
รวดเร็ว กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อเปิ ดใช้ งานจอภาพ
• แบตเตอรี่เย็น: อุน่ แบตเตอรี่ด้วยการวางไว้ ในกระเป๋ าหรือที่มี
อุณหภูมิอนุ่ และนําไปใส่ในกล้ อง อีกครัง้ ทันทีก่อนถ่ายรูป
• ขัว้ แบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
• เลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF: ปิ ด
PRE-AF (P 137)
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่หลายครัง้ : แบตเตอรี่หมดอายุการใช้
งานสําหรับการชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่
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ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
กล้ องปิ ดการ
แบตเตอรี่ หมด: ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จ
ทํางานกะทันหัน เต็มแล้ ว (P 32)
ไม่ เริ่มชาร์ จ
ใส่แบตเตอรี่ อีกครัง้ ในทิศทางที่ถกู ต้ องและตรวจสอบว่าเสียบปลัก๊
แบตเตอรี่
เครื่ องชาร์ จแล้ ว (P 32)
การชาร์ จทํางานช้ า ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
ไฟแสดงสถานะ • ขัว้ แบตเตอรี่ สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้
้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
การชาร์ จกะพริบ • มีการชาร์ จแบตเตอรี่ หลายครั ง้ : แบตเตอรี่ หมดอายุการใช้
แต่ ไม่ ชาร์ จ
งานสําหรับการชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่ ถ้ าแบตเตอรี่ ยงั คงไม่
แบตเตอรี่
ชาร์ จ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM (P 290)

เมนูและจอแสดงผล
ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
จอแสดงผลไม่ ใช่ เลือก ภาษาไทย สําหรับ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > a
ภาษาไทย
(P 46, 204)

การถ่ ายรู ป
ปั ญหา
ไม่ มีการถ่ าย
รู ปเมื่อกดปุ่ ม
ชัตเตอร์

วิธีแก้ ไขปั ญหา
การ์
ด
หน่
ว
ยความจํ
า
เต็
ม: ใส่การ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อลบ
•
ภาพ (P 36, 183)
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วย
ความจํา (P 201)
• หน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําสกปรก: ทําความสะอาด
หน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
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• การ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย: เสียบการ์ดหน่วยความจําใหม่
(P 36)

ไม่ มีการถ่ าย
รู ปเมื่อกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ (ต่อ)

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จ
เต็มแล้ ว (P 32)

• กล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปิ ดกล้ อง (P 42)
• คุณกําลังใช้ ตวั แปลงของบริษัทอื่น: เลือก เปิ ด สําหรับ ถ่ าย
ภาพโดยไม่ มีเลนส์ (P 228)

• ไฟแสดงสถานะเป็ นสีส้มเมื่อคุณพยายามบันทึกภาพพาโน
ราม่ า: รอจนกว่าไฟแสดงสถานะดับ (P 10)

มีรอยจุด
(”สัญญาณ
รบกวน”) ปรากฏ
บนหน้ าจอหรือ
ช่องมองภาพ เมื่อ
กดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึ่งหนึ่ง

ค่าเกนเพิ่มขึ ้นเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมื่อตัวแบบมีแสง
น้ อย และรูรับแสงลดลง ซึง่ อาจทําให้ เกิดรอยจุดที่มองเห็นได้ เมื่อ
ดูตวั อย่างภาพในจอแสดงผล ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบ

กล้ องไม่ โฟกัส

ตัวแบบไม่ เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้ การล็อกโฟกัส หรื อ
แมนวลโฟกัส (P 92)
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ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• ใบหน้ าของตัวแบบถูกบังด้ วยแว่ นตา หมวก ผมยาว หรือ
วัตถุอ่ ืน: นําสิง่ กีดขวางออก (P 138)
• ใบหน้ าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ :
เปลี่ยนการวางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ ใบหน้ าของตัวแบบอยูใ่ น
ไม่ สามารถตรวจ
เฟรมให้ มากขึ ้น (P 138)
หาใบหน้ า
• ศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ ตวั แบบวาง
ศีรษะให้ ตรง (P 138)
• กล้ องเอียง: วางกล้ องในแนวระนาบ
• ใบหน้ าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้ สว่างขึ ้น
ตัวแบบที่เลือกอยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางของเฟรมมากกว่าตัวแบบหลัก จัด
เลือกตัวแบบผิด วางองค์ประกอบภาพใหม่หรื อปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ า และวาง
กรอบการถ่ายรูปโดยใช้ การล็อกโฟกัส (P 92)
• แฟลชถูกปิ ดใช้ งาน: ปรับการตังค่้ า (P 107)
• แฟลชถูกลดลง: ยกแฟลชขึ ้น (P 107)
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จ
กล้ องไม่ ยงิ แฟลช เต็มแล้ ว (P 32)
• กล้ องอยู่ในโหมดถ่ ายคร่ อมหรือถ่ ายรูปต่ อเนื่อง: เลือก
โหมดเฟรมเดียว (P 6)
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 206)
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แฟลชไม่ ยงิ ไป
ยังตัวแบบอย่ าง
เต็มที่
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• ตัวแบบไม่ อยู่ในช่ วงของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้ อยูใ่ นช่วง
แฟลช

• ช่ องแฟลชถูกขวาง: จับกล้ องอย่างถูกต้ อง
• ความเร็วชัตเตอร์ เร็วกว่ าความเร็วซิงค์ : เลือกความเร็ว

ชัตเตอร์ ที่ช้าลง (P 64, 72)
โหมดแฟลชบาง
โหมดไม่ สามารถ เลือก ปิ ด สําหรั บ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 206)
ใช้ ได้
• เลนส์ สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์ (P 276)
• เลนส์ ถกู บัง: นําวัตถุออกจากเลนส์ (P 49)
ภาพถ่ ายมัว
• s ปรากฏขึน้ ระหว่ างถ่ ายรูปและกรอบโฟกัสเป็ นสีแดง:
ตรวจสอบโฟกัสก่อนถ่ายรูป (P 50)
• ความเร็วชัตเตอร์ ช้าและอุณหภูมหิ ้องสูง: อาการนี ้เป็ นภาวะ
ปกติและไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
• เงื่อนไขพิกเซลแมปปิ ้ ง: ดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง้ โดยใช้
ภาพมีรอยจุด
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > พิกเซล แมปปิ ้ ง (P 130)
• มีการใช้ งานกล้ องติดต่ อกันที่อุณหภูมสิ ูงหรือมีคาํ เตือน
อุณหภูมปิ รากฏขึน้ : ปิ ดกล้ องและรอให้ อณ
ุ หภูมิเย็นลง
(P 42)
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การเล่ น
ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ภาพมัวเป็ นรอย
ถ่ายรูปด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น
จุด
การซูมการ
มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรั บขนาด หรื อด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อ
เล่ นรายการไม่
รุ่นอื่น
สามารถใช้ ได้
• ระดับเสียงของการเล่ นเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงของการ
เล่น (P 211)
ไม่ มีเสียงในการ
ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการบันทึก
•
เล่ นภาพยนตร์
• ลําโพงถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการเล่น
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 206)
ไม่ สามารถลบ ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดย
ภาพที่เลือก
ใช้ อปุ กรณ์ที่ใช้ ดําเนินการแต่แรก (P 188)
มีการรี เซ็ตการ
กําหนดหมายเลข ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ เปิ ดในขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่ ปิ ด
ไฟล์ โดยไม่ คาด กล้ องก่อนเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (P 234)
หมาย
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กล้ องเชื่อมต่ อไปยังโทรทัศน์ แล้ ว: รูปภาพจะแสดงขึ ้นบน
จอภาพว่ างเปล่ า
โทรทัศน์แทนจอภาพของกล้ อง (P 278)
• เชื่อมต่ อกล้ องไม่ ถกู ต้ อง: เชื่อมต่อกล้ องอย่างถูกต้ อง
(P 278)
โทรทัศน์ ไม่ มีภาพ • มีการตัง้ ค่ าสัญญาณเข้ าในโทรทัศน์ เป็ น “TV”: ตังค่
้ า
หรื อเสียง
สัญญาณเข้ าเป็ น “HDMI”(P 278)
• ระดับเสียงในโทรทัศน์ เบาเกินไป: ใช้ ระบบควบคุมบน
โทรทัศน์เพื่อปรับเสียง
ทัง้ จอภาพ
• เลือกโหมดแสดงผลด้ วยปุ่ ม VIEW MODE เป็ น เฉพาะ
โทรทัศน์ และ
EVF + E: นําช่องมองภาพมาไว้ แนบดวงตาหรื อใช้ ปมุ่
จอภาพของกล้ อง
VIEW MODE เพื่อเลือกโหมดแสดงผลอื่น
ว่ างเปล่ า
คอมพิวเตอร์ จาํ
โปรดเชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ อง (P 282)
กล้ องไม่ ได้
ไม่ สามารถโอน
ย้ ายไฟล์ RAW ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ ายภาพ (สําหรับ Windows
หรื อ JPEG ไปยัง เท่านัน้ P 282)
คอมพิวเตอร์
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ส่ งไร้ สาย
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปั ญหา
ปั ญหาการเชื่อม
ต่ อหรื อการ
อัพโหลดภาพไป
ยังสมาร์ ทโฟน

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• สมาร์ ทโฟนอยู่ไกลเกินไป: ย้ ายอุปกรณ์ให้ ใกล้ มากขึ ้น

(P 280)
• อุปกรณ์ ใกล้ เคียงก่ อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางวิทยุ: ย้ าย
กล้ องถ่ายรูปและสมาร์ ทโฟนให้ หา่ งจากเตาไมโครเวฟหรื อ
โทรศัพท์ไร้ สาย (P 280)
• สามารถโฟนเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ อ่ืน: สามารถโฟนและกล้ อง
ถ่ายรูปสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ เพียงหนึง่ เครื่ องในเวลา
เดียวกัน หยุดการเชื่อมต่อแล้ วลองใหม่อีกครัง้ (P 280)
ไม่ สามารถ
• มีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่องในบริเวณใกล้ เคียง: ลองเชื่อมต่อ
อัพโหลดภาพได้ ใหม่อีกครัง้ การมีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่ องอาจทําให้ เชื่อมต่อได้
ยาก (P 280)
• ไม่สามารถอัพโหลดภาพปั จจุบนั ที่เป็ นภาพยนตร์หรือสร้ างบน
อุปกรณ์อื่นไปยังสมาร์ ทโฟนได้ (P 280)
เลือก เปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าไร้ สาย > ย่ อ
สมาร์ ทโฟนจะไม่ ขนาดภาพ H การเลือก ปิ ด จะเพิ่มเวลาอัพโหลดสําหรับภาพ
แสดงรู ปภาพ
ที่ใหญ่กว่า นอกจากนี ้ โทรศัพท์บางเครื่ องอาจไม่แสดงภาพที่ใหญ่
กว่าขนาดปั จจุบนั (P 237)
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การแก้ ไขปั ญหา

เบ็ดเตล็ด
ปั ญหา
กล้ องไม่ ตอบ
สนอง
กล้ องไม่ ทาํ งาน
ตามที่คาดไว้
ไม่ มีเสียง

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• กล้ องทํางานผิดปกติช่ ัวคราว: นําแบตเตอรี่ออกและใส่กลับ
เข้ าไปใหม่ (P 36)

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จ
เต็มแล้ ว (P 32)

• กล้ องเชื่อมต่ อไปยัง LAN ไร้ สายแล้ ว: หยุดการเชื่อมต่อ

นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 36) ถ้ าปั ญหายังคง
อยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
• ปรับระดับเสียง (P 208)
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 206)

การกดปุ่ ม Q จะ
ล็อก TTL ทํางานอยู่: จบการทํางาน ล็อก TTL (P 251)
ไม่ แสดงเมนูด่วน
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คําเตือนต่อไปนี ้จะปรากฏในจอแสดงผล
คําเตือน

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จ
i (แดง)
เต็มแล้ ว
j (กะพริ บเป็ น แบตเตอรี่ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จ
เต็มแล้ ว
สีแดง)
s (ปรากฏเป็ นสี
กล้ องไม่สามารถโฟกัส ใช้ การล็อกโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยู่
แดงพร้ อมกับกรอบ
ในระยะห่างเดียวกัน จากนันวางองค์
้
ประกอบภาพใหม่
โฟกัสสีแดง)
รูรับแสงหรือ
ตัวแบบสว่างมากหรื อมืดมากเกินไป และภาพจะเปิ ดรับแสงได้
ความเร็วชัตเตอร์ สว่างหรื อมืดมากไป ใช้ แฟลชเพื่อเพิ่มแสงสว่างเมื่อถ่ายรูปตัวแบบ
ปรากฏเป็ นสีแดง ที่มีแสงน้ อย
โฟกัสผิดพลาด
เลนส์ ทาํ งานผิด กล้ องทํางานผิดปกติ ปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดใหม่อีกครัง้ ถ้ าข้ อความยัง
พลาด
คงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
ปิ ดกล้ องและเปิ ด
ใหม่ อีกครัง้
สามารถกดปุ่ มชัตเตอร์ ได้ เฉพาะเมื่อใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว
ไม่ มีการ์ ด
ให้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรือมีการฟอร์ แม
การ์ ดยังไม่ พร้ อม ทการ์ ดหน่ วยความจําในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อ่ ืน: ฟ
ใช้ งาน
อร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําโดยใช้ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ฟ
อร์ แมท
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คําอธิบาย

• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา:

ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการ
แสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้
เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ
FUJIFILM
ปิ ดกล้ อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพื ้นผิวที่ยดึ จากนัน้
เกิดปั ญหากับ ใส่เลนส์แล้ วเปิ ดกล้ อง ถ้ าปั ญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทน
เลนส์
จําหน่ายของ FUJIFILM
• ไม่ ได้ ฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําสําหรับใช้ ในกล้ อง:
ฟอร์ แมทการ์ ด
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา
หรื อการ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัส
การ์ ดผิดพลาด
ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แม
ทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• การ์ ดหน่ วยความจําใช้ ร่วมกันไม่ ได้ : ใช้ การ์ดที่ใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ
FUJIFILM
การ์ ดถูกป้องกัน การ์ ดหน่วยความจําถูกล็อก ปลดล็อกการ์ ด
ไม่ พร้ อมทํางาน ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําไม่ถกู ต้ อง ใช้ กล้ องเพื่อฟอร์ แมทการ์ ด
การ์ ดหน่วยความจําเต็มและไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้ ลบภาพ
b การ์ ดเต็ม
หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ งมากกว่า
• ข้ อผิดพลาดของการ์ ดหน่ วยความจําหรือข้ อผิดพลาดใน
12 บันทึกผิดพลาด การเชื่อมต่ อ: เสียบการ์ ดเข้ าไปใหม่หรือปิ ดกล้ องและเปิ ดอีกครัง้
ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
การ์ ดยังไม่ พร้ อม
ใช้ งาน
(ต่อ)

320

ข้ อความเตือนและจอแสดงผล

คําเตือน

คําอธิบาย
• เหลือหน่ วยความจําไม่ เพียงพอสําหรับบันทึกภาพเพิ่ม
เติม: ลบภาพ หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ ง
บันทึกผิดพลาด
มากกว่า
(ต่อ)
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วย
ความจํา
กล้ องมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปั จจุบนั คือ 999-9999)
ใส่การ์ ดหน่วยความจําที่ฟอร์ แมทแล้ ว และเลือก เริ่มใหม่ สําหรับ
เลขภาพเต็ม
D ตัง้ ค่ าบันทึกข้ อมูล > ลําดับภาพ ถ่ายรู ปเพื่อรี เซ็ตการ
กําหนดหมายเลขภาพเป็ น 100-0001 แล้ วเลือก นับต่ อ สําหรับ
ลําดับภาพ
• ไฟล์ เสียหายหรือไม่ ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง: ไม่สามารถดูไฟล์ได้
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา:
ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการ
อ่ านไม่ ได้
แสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้
เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ
FUJIFILM
มีการพยายามลบหรื อหมุนภาพที่มีการป้องกัน ลบการป้องกันและ
ป้องกันภาพ
ลองดําเนินการอีกครัง้
ตัดส่ วนภาพไม่ ได้ ภาพเสียหายหรื อไม่ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง
คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ ไม่เกิน 999 ภาพ คัดลอกภา
ไฟล์ DPOF ผิด
พอื่นๆ ที่คณ
ุ ต้ องการพิมพ์ไปยังการ์ ดหน่วยความจําอื่นแล้ วสร้ าง
พลาด
คําสัง่ การพิมพ์ที่สอง
หมุนภาพไม่ ได้ ภาพที่เลือกไม่สามารถหมุนได้
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คําเตือน
F หมุนภาพ
ไม่ ได้
ตัง้ ค่ า DPOF
F ตัง้ ค่ า DPOF
F ดําเนินการ
ไม่ ได้
m ดําเนินการ
ไม่ ได้
ไม่ ตรงกัน: โหมด
4K และจอ
ภายนอก
เปลี่ยนโหมด
ภาพยนตร์
p (เหลือง)

p (แดง)
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คําอธิบาย
ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์ โดยใช้ DPOF
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพยนตร์ ที่เลือก
ไม่สามารถใช้ การแก้ ตาแดงกับภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น
โหมดมูฟวี่ที่เลือกด้ วยกล้ องจะไม่สามารถใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อกับกล้ องผ่าน HDMI ได้ ลองเลือกโหมดมูฟวี่อื่น
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้นในภาพที่ถ่าย
ขณะมีคําแจ้ งเตือนแสดงขึ ้น
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง ขณะที่คําเตือนนี ้ปรากฏขึ ้น
จะไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ ได้ อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้น และ
ประสิทธิภาพที่รวมถึงอัตราเฟรมขันสู
้ งและคุณภาพจอแสดงผล
อาจลดลง

ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา
ตารางต่อไปนี ้แสดงเวลาในการบันทึกหรื อจํานวนภาพที่สามารถใช้ ได้
เมื่อถ่ายรูปขนาดต่างๆ ตัวเลขทังหมดเป็
้
นตัวเลขโดยประมาณ ขนาด
ไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามฉากที่บนั ทึก ทําให้ มีตวั แปรสําหรับจํานวน
ไฟล์ที่สามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรื อระยะเวลาที่เหลืออาจไม่
ลดลงในอัตราที่สมํ่าเสมอ
ความจุ
รู ปถ่ าย

T
O3:2

8 GB
16 GB
FINE NORMAL FINE NORMAL
540 800 1110 1660
150
320
310
640
9 นาที
20 นาที

ภาพยนตร์ 1

RAW (ไม่ ได้ บบี อัด)
RAW (บีบอัดโดยไม่ เสียข้ อมูล)
U2160/29.97P, 25P, 24P, 23.98P 2
i1080/59.94P, 50P, 29.97P, 25P,
26 นาที
24P, 23.98P 3
h720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P,
51 นาที
24P, 23.98P 4
1 ใช้ การ์ ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรื อสูงกว่า
2 ภาพยนตร์ แต่ละตอนมีความยาวได้ ไม่เกิน 10 นาที
3 ภาพยนตร์ แต่ละตอนมีความยาวได้ ไม่เกิน 15 นาที
4 ภาพยนตร์ แต่ละตอนมีความยาวได้ ไม่เกิน 30 นาที

52 นาที
103 นาที

O แม้ วา่ การบันทึกภาพยนตร์จะดําเนินการต่อไปโดยไม่หยุดเมื่อขนาดไฟล์ถงึ

ขนาด 4 GB แล้ ว แต่คลิปภาพยนตร์ ที่เหลือจะถูกบันทึกเป็ นไฟล์แยก ซึง่ ต้ องรับ
ชมแยกต่างหาก
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ระบบ
รุ่ น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
พิกเซลใช้ งาน
เซ็นเซอร์ ภาพ
สื่อเก็บข้ อมูล
ช่ องใส่ การ์ ดหน่ วย
ความจํา
ระบบไฟล์
รู ปแบบไฟล์

ขนาดภาพ

เมาท์ เลนส์

12
324

FUJIFILM X-T20
FF160006
ประมาณ 24.3 ล้ าน
23.5 มม. × 15.6 มม. (APS-C), เซ็นเซอร์ X-Trans
CMOS III พร้ อมฟิ ลเตอร์ แม่สี
การ์ ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC ที่ FUJIFILM แนะนํา
ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา SD
รองรับกับ Design Rule for Camera File System (DCF),
Exif 2.3 และ Digital Print Order Format (DPOF)
• ภาพนิ่ง: Exif 2.3 JPEG (บีบอัด); RAW (ฟอร์แมท
RAF ต้ นฉบับ, ไม่บีบอัดหรื อบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีที่
สูญเสียน้ อยที่สดุ ต้ องมีซอฟต์แวร์ เฉพาะด้ าน); รองรับ
RAW+JPEG
• ภาพยนตร์ : H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)

O3 : 2 (6000 × 4000) O16 : 9 (6000 × 3376) O1 : 1 (4000 × 4000)
P3 : 2 (4240 × 2832) P16 : 9 (4240 × 2384) P1 : 1 (2832 × 2832)
Q3 : 2 (3008 × 2000) Q16 : 9 (3008 × 1688) Q1 : 1 (2000 × 2000)
RAW (6000 × 4000)
O พาโนรามา: 2160 × 9600 (แนวตัง)้ / 9600 × 1440 (แนวนอน)
P พาโนรามา: 2160 × 6400 (แนวตัง)้ / 6400 × 1440 (แนวนอน)

เมาท์ FUJIFILM X

ข้ อมูลจําเพาะ

ระบบ
ความไวแสง

• ภาพนิ่ง: ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ

ISO 200–12800 โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV; AUTO; ความไว
เอาต์พตุ ขยายเทียบกับ ISO 100, 25600 หรื อ 51200
• ภาพยนตร์ : ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ
ISO 200–12800 โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
การวัดแสง
การวัดแสง 256 ส่วน through-the-lens (TTL); หลายจุด,
เฉพาะจุด, เฉลี่ย, เฉลี่ยหนักกลาง
การควบคุมการรั บแสง โปรแกรม AE (กับสลับโปรแกรม); เน้ นชัตเตอร์ AE; เน้ นรูรบั แสง
AE; แมนวลรับแสง
การชดเชยการรับแสง • ภาพนิ่ง: –5 EV – +5 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
• ภาพยนตร์ : –2 EV–+2 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
ความเร็วชัตเตอร์
การเปิ ด
โหมด P
โหมดอื่นๆ
เวลา ชัตเตอร์ ค้าง
4 วินาที ถึง
ชัตเตอร์ กลไก
30 วินาที ถึง ¼000 วินาที สูงสุด 60 นาที
¼000 วินาที
ชัตเตอร์
4 วินาที ถึง
30 วินาที ถึง 1⁄32000 วินาที 1 วินาที คงที่
อิเล็กทรอนิกส์
1⁄32000 วินาที
4 วินาที ถึง
กลไก+อิเล็กทรอนิกส์
30 วินาที ถึง 1⁄32000 วินาที สูงสุด 60 นาที
1⁄32000 วินาที
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ต่ อเนื่อง

อัตราเฟรม

14 fps *
14
11 fps *
11
CH
8.0 fps
8.0
5.0 fps
5.0
4.0 fps
4.0
CL
3.0 fps
3.0
* ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้

เฟรมต่ อการถ่ ายภาพต่ อ
เนื่องเป็ นชุด
สูงสุดประมาณ 42
สูงสุดประมาณ 50
สูงสุดประมาณ 53
สูงสุดประมาณ 56
สูงสุดประมาณ 58
สูงสุดประมาณ 62

O อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามสภาพการถ่ายรูปและจํานวนของรูปภาพที่

บันทึก นอกจากนี ้ อัตราการบันทึกภาพและจํานวนของภาพต่อภาพต่อเนื่อง
อาจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ประเภทการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้
โฟกัส
• โหมด: AF เดี่ยว หรือต่อเนื่อง; แมนวลโฟกัสกับวงแหวน
ปรับโฟกัส
• การเลือกพืน้ ที่โฟกัส: จุดเดียว, พื ้นที่, ไวด์/ติดตาม
• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอัจฉริยะ (ตรวจหาความ
เปรี ยบต่าง TTL/AF ตรวจหาระยะ) พร้ อมไฟช่วยหาออ
โต้ โฟกัส
สมดุลย์ สีขาว
ปรับเอง 1, ปรับเอง 2, ปรับเอง 3, การเลือกอุณหภูมิสี ออโต้
แสงแดด ในร่ม ฟลูออเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลูออเรสเซนต์สีอนุ่
ฟลูออเรสเซนต์สีเย็น แสงจากหลอดไส้ ใต้ นํ ้า
การตัง้ เวลา
ปิ ด, 2 วินาที, 10 วินาที
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ระบบ
โหมดแฟลช

• โหมด: โหมด TTL (แฟลชอัตโนมัติ, มาตรฐาน,

ซิงค์ความเร็วตํ่า), ตังค่
้ าเอง, COMMANDER, ไม่ใช้ แฟลช

• ซิงค์ โหมด: ม่านชัตเตอร์ที่ 1, ม่านชัตเตอร์ที่ 2
• ลบตาแดง: e แฟลช+แก้ ตาแดง, L แฟลช,

ฐานเสียบแฟลช
(Hot shoe)
เชื่อมต่ อซิงค์
ขัว้ ซิงค์
ช่ องมองภาพ

d แก้ ตาแดง, OFF
อุปกรณ์เสริ มฐานพร้ อมเชื่อมต่อ TTL

เชื่อมต่อ X; รองรับความเร็วซิงค์เท่ากับ 1⁄180 วิ
จัดมาให้
0.39 นิ ้ว ช่องมองภาพสี OLED 2360k จุด พร้ อมปรับได
ออปเตอร์ (–4 ถึง +2 ม.–1); การขยาย 0.62 เท่า ด้ วยเลนส์
50 มม. (เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.) ที่ระยะอนันต์ และตังค่
้ า
ไดออปเตอร์ เป็ น –1.0 ม.–1; มุมเฉียงของทิวทัศน์ประมาณ
30.0° (มุมเฉลี่ยของทิวทัศน์โดยประมาณ 25.0°); จุดสายตา
ประมาณ 17.5 มม.
จอภาพ LCD
3.0 นิ ้ว/7.6 ซม., จอภาพสี LCD หน้ าจอสัมผัส 1040k จุด, การ
เอียง
U 2160/29.97P i 1080/59.94P h 720/59.94P
ภาพยนตร์
i 1080/50P
h 720/50P
(พร้ อมเสียงสเตอริโอ) U 2160/25P
U 2160/24P
i 1080/29.97P h 720/29.97P
U 2160/23.98P i 1080/25P
h 720/25P
i 1080/24P
h 720/24P
i 1080/23.98P h 720/23.98P
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ขัว้ อินพุต/เอาต์ พุต
อินพุต/เอาต์ พุต
ดิจติ อล
HDMI เอาต์ พุต
ช่ องต่ อไมโครโฟน/
รี โมตกดชัตเตอร์

USB 2.0 ความเร็วสูง
ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B)
ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)
มินิแจ็คแบบ 3 ขัว้ ขนาด ⌀2.5 มม.

การจ่ ายพลังงาน/อื่นๆ
การจ่ ายพลังงาน
แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํ ้าได้ (จัดมาให้ พร้ อมกับ
กล้ อง)
ขนาดกล้ อง
118.4 มม. × 82.8 มม. × 41.4 มม. (31.9 มม. ไม่รวมส่วนที่
(กว้ าง × สูง × ลึก)
ยื่นออกมา วัดที่สว่ นที่บางที่สดุ )
นํา้ หนักกล้ อง
ประมาณ 333 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริ ม และการ์ ด
หน่วยความจํา
นํา้ หนักในการ
ประมาณ 383 กรัม รวมแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา
ถ่ ายรู ป
สภาพแวดล้ อมในการ • อุณหภูม:ิ 0 °C ถึง +40 °C
ทํางาน
• ความชืน้ : 10% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
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การจ่ ายพลังงาน/อื่นๆ
อายุการใช้ งาน
• ประเภทแบตเตอรี่: NP-W126S
แบตเตอรี่
• ภาพถ่ าย: จํานวนของเฟรมจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือก
ที่เลือกสําหรับ ประสิทธิภาพ:
ประสิทธิภาพ
LCD
EVF
ชัน้ ยอด
ประมาณ 260 ประมาณ 260
มาตรฐาน
ประมาณ 350 ประมาณ 350
• ภาพยนตร์ : ความยาวของฟุตเทจที่สามารถบันทึกได้ จะ
แตกต่างกันไปตามโหมดมูฟวี่:
โหมด เวลาการบันทึกปกติ เวลาการบันทึกต่ อเนื่อง
U
ประมาณ 50 นาที
ประมาณ 70 นาที
i
ประมาณ 60 นาที
ประมาณ 95 นาที
มาตรฐาน CIPA ที่วดั ในโหมด P โดยใช้ แบตเตอรี่
(NP-W126S) ที่ชาร์ จจนเต็มแล้ ว, เลนส์ XF35mmF1.4 R
และการ์ ดหน่วยความจํา SD
หมายเหตุ: อายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ จะแตกต่างกันไป
ตามระดับประจุของแบตเตอรี่ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า
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เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้ สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร • สหรั ฐฯ, แคนาดา, ไต้ หวัน: 2412 MHz–2462 MHz
(11 ช่องสัญญาณ)
• ประเทศอื่นๆ: 2412 MHz–2472 MHz (13 ช่อง
สัญญาณ)
โปรโตคอลการเข้ าถึง โครงสร้ างพื ้นฐาน
แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํา้ ได้
แรงดันไฟฟ้าปกติ
7.2 V
ความจุปกติ
1260 mAh
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
ขนาด
36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนัก
ประมาณ 47 กรัม
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เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ BC-W126
พิกัดอินพุต
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ความจุอนิ พุต
13 –21 VA
พิกัดเอาต์ พุต
8.4 V DC, 0.6 A
แบตเตอรี่ ท่ รี องรั บ แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํ ้าได้
เวลาในการชาร์ จ
ประมาณ 150 นาที (+20 °C)
อุณหภูมใิ นการทํางาน 5 °C ถึง +40 °C
ขนาด
65 มม. × 91.5 มม. × 28 มม. ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนัก
ประมาณ 77 กรัม
นํ ้าหนักและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรื อภูมิภาคที่จําหน่าย ป้าย, เมนู
และการแสดงผลอื่นๆ อาจแตกต่างจากที่แสดงในกล้ องจริ ง
O ข้ อมูลจําเพาะและประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดต่อข้ อผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีในคูม่ ือนี ้ ลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากที่อธิบายในคูม่ ือเล่มนี ้
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