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อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:
• แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์จซํ ้าได้
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG
• อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟ
(ลักษณะของอะแดปเตอร์ จะต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคที่จําหน่าย)
• สาย USB
• สายคล้ องข้ อมือ
• ฝาปิ ดเลนส์
• คู่มือผูใ้ ช้ (คูม่ ือเล่มนี ้)

1

xiv

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี ้
คูม่ ือนี ้ประกอบด้ วยคําชี ้แจงสําหรับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM XF10 ของคุณ โปรดอ่าน
และทําความเข้ 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

1

เมนูและข้ อความอื่นๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็ น ตัวหนา ภาพประกอบจะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการอธิบายเท่านัน;้ รูปภาพอาจถูกปรับให้ งา่ ย ขณะที่ภาพถ่ายไม่ได้ จําเป็ นว่าจะถูกถ่ายจาก
กล้ องรุ่นที่อธิบายในคูม่ ือเล่มนี ้
คําศัพท์
การ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริ มที่กล้ องใช้ เพื่อจัดเก็บรูปภาพเรี ยกว่า “การ์ ด
หน่วยความจํา” จอภาพ LCD อาจเรี ยกว่า “LCD”

xv

บันทึก

xvi

ก่ อนที่จะเริ่มต้ น

1

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

1

A แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหลัง................................5
B ปุ่ มชัตเตอร์ ........................................................41
C ปุ่ ม ON/OFF .......................................................33
D แป้ นหมุนเลือกโหมด ............................... 4, 40, 52
E ปุ่ ม Fn1 (ฟั งก์ชนั่ 1) .................................... 7, 166
F ไมโครโฟน .............................................. 123, 171
G แฟลช ...................................................... 91, 120
H วงแหวนควบคุม..............................9, 68, 88, 118

2

I เลนส์ ..............................................................196
J ไฟช่วยหาออโตโฟกัส................................. 40, 105
ไฟตัง้ เวลา ................................................ 96, 112

K แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหน้า ...................... 5, 131
L ช่องใส่แบตเตอรี ่ ................................................26
M ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา .................................26
N สลักแบตเตอรี ่....................................................28
O ฝาปิ ดเลนส์ .......................................................25

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

1

P ปุ่ ม DRIVE ........................................6, 46, 69, 74 a ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ่........................................26
ปุ่ ม b (ลบ) (โหมดเล่น) ....................................43 b สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ่ .................................26
Q ปุ่ ม a (เล่น)....................................................42 c แผ่นหมายเลขเครื ่อง ............................................4
R ไฟแสดงสถานะ ...................................................8 d ช่องยึดขาตัง้
S ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) ..............................................163 e ลําโพง...................................................... 48, 148
ปุ่ มแปลง RAW ไฟล์ (โหมดเล่น).......................134 f จอภาพ LCD.....................................................10
ระบบสัมผัส...................................... 16, 118, 153
T ปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2) .................................... 7, 166
U รูสําหรับร้อยสายคล้องข้อมือ ..............................24 g ช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
(⌀2.5 มม.) ...................................................171
V ฝาครอบขัว้ ต่อ ................................ 171, 174, 180
W ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส) ..................................... 5, 82 h ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) ..........................174
X ปุ่ ม MENU/OK ....................................................15 i ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B)
USB 2.0 .............................................. 171, 180
Y ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK ................................ 12, 129
Z ฝาครอบสายสัญญาณสําหรับ DC coupler

3

แป้นหมุนเลือกโหมด
หากต้ องการเลือกโหมดถ่ายภาพ ให้ หมุนแป้นหมุนจนกว่าไอคอนของ
โหมดที่ต้องการจะตรงกับตัวชี ้

1

โหมด
คําอธิบาย
P
้ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
52
A S (SR AUTO ขัน้ สูง) กล้ องจะตังค่
สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ โดยใช้ สลับโปรแกรม 53
B P (โปรแกรมAE)
C S (ตัง้ ชัตเตอร์ )
เลือกควบคุมการตังค่
้ ากล้ องทังหมด
้
รวมถึงรูรับแสง (M และ A) 54
A (รู รับแสง)
M (ตัง้ ค่ าเอง)

D u (พาโนรามา)
E SP (ฉากถ่ ายภาพ)
h/M/N/O
F Adv. (ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง)

และ/หรื อความเร็วชัตเตอร์ (M และ S)
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อสร้ างภาพพาโนราม่า
เลือกฉากที่เหมาะสมกับตัวแบบหรื อสภาวะการถ่ายรูปแล้ วให้
กล้ องทํางานที่เหลือ
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์

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

4

56
57
59
62
65

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
เอียงหรื อกดไม้ โฟกัสเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัส นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ ไม้
โฟกัสเพื่อเลื่อนดูเมนูตา่ งๆ ได้

1

แป้นหมุนเลือกคําสั่ง
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ที่อยูด่ ้ านหน้ าและด้ านหลังใช้ สําหรับการทํางานตามด้ านล่างนี ้
แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

หมุน

• การชดเชยการรับแสง
• เลือกความเร็วชัตเตอร์
• ปรับการตังค่้ าในเมนูดว่ น
• ซูมเข้ าหรือออกในการเล่นแบบเต็มเฟรม
• ซูมเข้ าหรือออกในการเล่นแบบหลายเฟรม

แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหน้ า

หมุน

• สลับโปรแกรม
• เลือกความเร็วชัตเตอร์
• ปรับรูรับแสง
• ปรับการตังค่้ าในเมนูดว่ น
• ดูรูปภาพอื่นๆ ในระหว่างที่เล่นภาพ

5

ปุ่ ม DRIVE
ุ สามารถ
การกดปุ่ ม DRIVE จะแสดงตัวเลือกโหมดไดร์ ฟ ที่คณ
เลือกได้ จากโหมดไดร์ ฟต่อไปนี ้

1

โหมด
B
I
e
O
W
X
V
Y
h
F

6

ภาพนิ่ ง
บันทึกต่ อเนื่อง
4K
AE BKT
ถ่ ายคร่ อม ISO
FILM SIMULATION BKT
BKT สมดุลแสงสีขาว
DYNAMIC RANGE BKT
HDR
ถ่ ายวิดโี อ

P
40
70
71
75
75
75
75
76
76
46

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ชัน)
กําหนดหน้ าที่ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั สําหรับการเข้ าถึงคุณสมบัตทิ ี่เลือกไว้ อย่างรวดเร็ว
ปุ่ ม Fn1 (ฟั งก์ ช่ ัน 1)

ปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ ช่ ัน 2)

1

N สามารถเลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั่ โดยใช้ h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) (P 152,
167)

7

ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกล้ องดังต่อไปนี ้:

1

ไฟแสดงสถานะ
สว่างเป็ นสีเขียว
กะพริ บเป็ นสีเขียว

สถานะของกล้ อง
ล็อกโฟกัส
การเตือนโฟกัสหรื อความเร็วชัตเตอร์ ตํ่า สามารถถ่ายภาพได้
เปิ ดกล้ อง: กําลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้
•
กะพริ บเป็ นสีเขียวและสีส้ม
• ปิ ดกล้ อง: กําลังอัพโหลดรูปภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
สว่างเป็ นสีส้ม
กําลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มในเวลานี ้ได้
กะพริ บเป็ นสีส้ม
กําลังชาร์ จแฟลช; จะไม่ยิงแฟลชตอนถ่ายภาพ
กะพริ บเป็ นสีแดง
เลนส์หรื อหน่วยความจําผิดพลาด

N คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผลด้ วยเช่นกัน

8

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

วงแหวนควบคุม
ใช้ วงแหวนควบคุมสําหรับการเข้ าถึงฟั งก์ชนั ของกล้ องอย่าง
รวดเร็วในระหว่างถ่ายภาพ
วงแหวนควบคุมจะถูกกําหนดการทํางานไว้ ที่ ค่ าเริ่มต้ น ใน
ตอนที่จดั ส่ง

1

ค่ าเริ่มต้ น
เมื่อเลือก ค่ าเริ่มต้ น ฟั งก์ชนั ที่ใช้ กบั วงแหวนควบคุมจะเปลี่ยนไปตามโหมดการถ่ายถาพ
โหมดถ่ ายภาพ
SR AUTO ขัน้ สูง
ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
ภาพคน
ฉากถ่ ายภาพ ถ่ ายภาพซ้ อน
อื่นๆ
ปรั บผิวหน้ า
ภาพวิว
ภาพกีฬา
กลางคืน
พาโนรามา
โปรแกรมAE
ตัง้ ชัตเตอร์
รู รับแสง
ตัง้ ค่ าเอง

ไอคอน
S
Adv.
SP

h
M
N
O
u

ฟั งก์ ช่ ัน
ออโต้ โฟกัส
ตัวแปลงเลนส์เทเลระบบดิจิตอล
การเลือกฟิ ลเตอร์
การเลือกฉาก
จําลองฟิ ล์ม
การเลือกฉาก
การเลือกระดับการปรับผิวหน้ า

S

—
MF
—

ตัวแปลงเลนส์เทเลระบบดิจิตอล
จําลองฟิ ล์ม

P
A

แมนวลโฟกัส

MF

ตัวแปลงเลนส์เทเลระบบดิจิตอล

M

N สามารถกําหนดการทํางานของวงแหวนควบคุมโดยใช้ ตวั เลือก w ตัง้ วงแหวนควบคุม ใน

ุ่ งก์ชนั่ ได้ เช่นกัน
เมนูถ่ายภาพ (P 118) การกําหนดการทํางานยังสามารถทําได้ โดยใช้ ปมฟั
(P 166)
วงแหวนควบคุมจะทํางานต่างออกไปเมื่อใช้ ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

9

จอแสดงผลของกล้ อง
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพ
้
O เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

จอภาพ LCD

1
ᵏᵗᵗ

ᵎᵏᵍᵎᵏᵍᵐᵎᵏᵖᴾᵏᵎᵘᵎᵎᴾᵟᵫ

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

ᵫᵤ

1000

10

5.6

1.0

12800

จอแสดงผลของกล้ อง

A ลงวันที ่............................................................155
B เช็คโฟกัส ................................................. 89, 151
C พรี วิวชัดตืน้ .......................................................56
D สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง .....................158
E เปิ ด/ปิ ด Bluetooth ..........................................156
F สถานะการส่งภาพ ...........................................133
G จํานวนภาพทีเ่ ลือกเพือ่ อัพโหลด ........................133
H โหมดมูฟวี ี ่ ................................................ 46, 121
I เวลาทีเ่ หลือ .......................................................46
J วันทีแ่ ละเวลา ........................................... 35, 146
K จํานวนภาพทีถ่ ่ายได้ 1 ......................................207
L ขนาดภาพ.......................................................108
M คุณภาพของภาพ .............................................109
N โหมดหน้าจอสัมผัส 2 .........................................16
O เฟรมโฟกัส ................................................. 82, 86
P คําเตือนอุณหภูมิ .............................................206
Q การเตือนโฟกัส ..................................................41
R สมดุลย์สีขาว ............................................ 92, 115
S ช่วงไดนามิ ก ....................................................110
T จําลองฟิ ล์ม 2 ........................................... 19, 111
U ฉากถ่ายภาพ 2 ........................................... 19, 62
V ฟิ ลเตอร์ ขนั้ สูง 2 .......................................... 19, 65
W ระดับการปรับผิ วหน้า 2 ......................................19
X สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................................147

Y ฮิ สโตแกรม ........................................................14
Z โหมดโฟกัส 2 .............................................. 19, 78
a สัญลักษณ์ระยะห่าง...........................................89
b ระดับแบตเตอรี ่ ..................................................34
c ความไวแสง ....................................................106
d การชดเชยการรับแสง .........................................67
e รูรบั แสง ............................................... 53, 56, 57
f ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 53, 54, 57
g ล็อก AE ............................................................86
h การวัดแสง ......................................................119
i โหมดถ่ายรูป ................................................ 4, 52
j โหมดโฟกัส........................................................78
k ล็อก AF ............................................................86
l สัญลักษณ์โฟกัส ................................................79
m สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส...................................88
n สัญลักษณ์ AF+MF .........................................103
o ชนิดชัตเตอร์ ....................................................125
p โหมดต่อเนือ่ ง ....................................................69
q สัญญาณการตัง้ เวลาถ่าย .......................... 96, 112
r สัญลักษณ์การรับแสง ................................. 57, 67
s ไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ ..................... 123, 171
t โหมดแฟลช .......................................................91
u ชดเชยแฟลช....................................................120
v แตะเพือ่ ซูม........................................................20

1 แสดง “9999” หากมีพื ้นที่มากกว่า 9999 เฟรม
2 สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อเข้ าถึงฟั งก์ชนั ของกล้ องได้
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1

การปรั บความสว่ างจอแสดงผล
ใช้ รายการในเมนู A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น เพื่อปรับความสว่างและระดับสีของหน้ าจอ LCD เมื่อ
ความสว่างของแสงโดยรอบทําให้ อา่ นการแสดงผลได้ ยาก เลือก ความสว่ าง LCD เพื่อปรับ
ความสว่างหรื อ สี LCD เพื่อปรับระดับของสี

1

ปุ่ ม DISP/BACK
กด DISP/BACK เพื่อสลับสัญลักษณ์โหมดแสดงผลดังต่อไปนี ้

มาตรฐาน

ไม่แสดงข้อมูล

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

1000
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5.6

1.0

12800

จอแสดงผลของกล้ อง

การตัง้ ค่ าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง
การเลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน:

1

แสดงสัญลักษณ์ มาตรฐาน
ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

2

เลือก แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้
เลือก A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ ในเมนูตงค่
ั้ า

3

เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก
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
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

รายการ
ชนิดชัตเตอร์
แฟลช
โหมดต่อเนื่อง
สมดุลย์สีขาว
จําลองฟิ ลม์
ช่วงไดนามิก
จํานวนภาพที่เหลือ
ขนาดภาพ/คุณภาพ
โหมดมูฟวี่ & เวลา บันทึก
ดิจิตอลคอนเวอเตอร์
ย้ ายภาพอัตโนมัติ
ระดับแบตเตอรี่

1

ค่ าเริ่มต้ น
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

4

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5

ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ
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จอแสดงผลของกล้ อง

เส้ นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเส้ นขอบฟ้าเสมือน
กล้ องจะอยูใ่ นแนวราบเมื่อเส้ นสองเส้ นซ้ อนทับกัน โปรดทราบว่า
เส้ นขอบฟ้าเสมือนอาจไม่แสดงหากเลนส์ของกล้ องชี ้ขึ ้นข้ างบน
หรื อข้ างล่าง

1

ฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่างในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตัง้
จํ านวนพิกเซล
เงา

ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลที่แจกแจงออกมาจะมีเส้ นโค้ งที่
เท่ากันตลอดช่วงโทนสี

• รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านขวาของกราฟ
• รับแสงน้ อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านซ้ ายของกราฟ
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ไฮไลท์

การใช้ เมนู
ในการแสดงเมนู ให้ กด MENU/OK
การถ่ ายรู ป

การเล่ น

เมนูถ่ายรู ป

เมนูแสดงภาพ

โปรแกรมAE
ตัง ค่ า AF/MF
ประเภทการปล่ อย
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก

คําสั$งย้ ายภาพ
การสื$อสารไร้ สาย
แปลงไฟล์ RAW
ลบภาพ
ตัดส่ วนภาพ
ปรั บขนาด
ป้องกันการลบ

ออก

1

ออก

การนําทางเมนู:

1

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนู

เมนูถ่ายรู ป
โปรแกรมAE
ตัง ค่ า AF/MF
ประเภทการปล่ อย
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก
ออก

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายเพื่อไฮไลท์แท็บ
สําหรับเมนูปัจจุบนั

เมนูถ่ายรู ป
โปรแกรมAE
ตัง ค่ า AF/MF
ประเภทการปล่ อย
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก
ออก

แท็บ

3

กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์แท็บ (A, B, C, D, E, K, L, M,
G, H หรื อ I) ที่มีรายการที่ต้องการ

4 กดไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนู
N ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไม่เอียงเป็ นแนวทแยงมุม
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โหมดหน้ าจอสัมผัส
หน้ าจอ LCD ของกล้ องสามารถใช้ เป็ นหน้ าจอสัมผัสได้

1

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ ายภาพ
สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการ
ต่างๆ เช่น การเลือกพื ้นที่โฟกัส และการถ่ายภาพ สามารถ
เลือกการดําเนินการได้ โดยการแตะที่สญ
ั ลักษณ์โหมดหน้ าจอ
สัมผัสในจอแสดงผลเพื่อหมุนไปตามตัวเลือกต่อไปนี ้

ᵫᵤ

N สามารถปรับการตังค่้ าการควบคุมแบบสัมผัสได้ โดยใช้ ตวั เลือก K โหมดหน้ าจอสัมผัส ในเมนู
การถ่ายภาพ

สัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัสจะไม่แสดง และไม่สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสได้ เมื่อเลือก ปิ ด
สําหรับ K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั้ า

การถ่ ายภาพนิ่ง
โหมด
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส
AF
บริเวณ
ปิ ด
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คําอธิบาย
แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพต่อ
เนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพขณะที่คณ
ุ วางนิ ้วไว้ บนจอแสดงผล
แตะเพื่อเลือกจุดโฟกัสและล็อกโฟกัส สามารถปล่อยชัตเตอร์ ได้ โดยการกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ ลงจนสุด
แตะเพื่อเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลื่อนไปยังจุดที่เลือก
ปิ ดใช้ งานโฟกัสแบบสัมผัส การเลือกพื ้นที่โฟกัสแบบสัมผัส และชัตเตอร์ แบบ
สัมผัส

โหมดหน้ าจอสัมผัส

N ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดใน e 4K > f 4K เบิร์สต์ โหมดไดร์ฟ ไอคอน

“การถ่ายภาพแบบสัมผัส” จะเปลี่ยนเป็ นไอคอน “ปิ ดใช้ งานการถ่ายภาพแบบสัมผัส” และ
จะไม่มีการถ่ายภาพเกิดขึ ้นเมื่อแตะที่หน้ าจอ
เมื่อเลือก 5m หรื อ 2m สําหรับ F ตัง้ ค่ า AF/MF > การถ่ ายภาพอย่ างรวดเร็ว ไอคอน
“โฟกัสแบบสัมผัส” จะเปลี่ยนเป็ นไอคอน “ปิ ดใช้ งานโฟกัสแบบสัมผัส” และจะไม่มีการ
โฟกัสเกิดขึ ้นเมื่อแตะที่หน้ าจอ

การควบคุมแบบสัมผัสสําหรั บซูมโฟกัส
การควบคุมแบบสัมผัสต่างๆ จะถูกใช้ ระหว่างซูมโฟกัส (เปิ ดใช้ งานเช็คโฟกัส)

1

• พืน้ ที่ตรงกลาง: แตะตรงกลางของหน้ าจอเพื่อถ่ายภาพ

• พืน้ ที่อ่ืนๆ: การแตะที่พื ้นที่อื่นๆ จะเป็ นการเลื่อนหน้ าจอ; ไม่มี
การทํางานใดๆ เกิดขึ ้น
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การบันทึกภาพยนตร์
โหมด

คําอธิบาย

ถ่ ายด้ วยการสัมผัส แตะตัวแบบในจอแสดงผลเพื่อโฟกัส ในโหมดโฟกัส ต่ อเนื่อง (AF-C) กล้ อง
จะปรับโฟกัสต่อเนื่องโดยตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของระยะทางกับตัว
แบบ; หากต้ องการโฟกัสใหม่ในโหมดโฟกัส AFเฉพาะจุด (AF-S) หรื อหาก
AF
ต้ องการโฟกัสตัวแบบใหม่ในโหมดโฟกัส ต่ อเนื่อง ให้ แตะตัวแบบในจอภาพ

1

บริเวณ

ปิ ด

แตะเพื่อเลือกจุดโฟกัส หากเลือก AFเฉพาะจุด (AF-S) สําหรับโหมดโฟกัส
กล้ องจะโฟกัสตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือกเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ใน
โหมดโฟกัส ต่ อเนื่อง (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องโดยตอบสนองตาม
การเปลี่ยนแปลงของระยะทางไปยังตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก
ปิ ดใช้ การโฟกัสแบบสัมผัส

N ถ้ าเลือก หลายจุด สําหรับ ออโต้ โฟกัส ขณะที่เปิ ดใช้ งาน K โหมดหน้ าจอสัมผัส
W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > ออโต้ โฟกัส จะเปลี่ยนเป็ น โฟกัสพืน้ ที่ โดยอัตโนมัติ
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โหมดหน้ าจอสัมผัส

การปรั บการตัง้ ค่ า
สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัสเพื่อปรับการตังค่
้ าได้ การตังค่
้ าจะมี
ให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพ
ᵫᵤ

โหมด

1

คําอธิบาย

จําลองฟิ ล์ ม เลือกประเภทการจําลองฟิ ล์ม ใช้ ได้ ในโหมด S, P, S, A และ M
ฉากถ่ ายภาพ เลือกฉาก ใช้ ได้ ในโหมด SP
ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง เลือกฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ ง ใช้ ได้ ในโหมด Adv.
ปรั บผิวหน้ า เลือกระดับการปรับผิวหน้ า ใช้ ได้ ในโหมด h ปรั บผิวหน้ า (Z)

การเลือกโหมดโฟกัส
สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัสเพื่อเลือกโหมดโฟกัสได้ (P 78)

ᵫᵤ
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1

ฟั งก์ ชันระบบสัมผัส
สามารถกําหนดฟั งก์ชนั ต่างๆ ให้ กบั ท่าทางการตวัดนิ ้วต่อไป
นี ้ได้ เหมือนกันกับปุ่ มฟั งก์ชนั (P 166):
• ตวัดนิ ้วขึ ้นบน: T-Fn1
• ตวัดนิ ้วไปทางซ้ าย: T-Fn2
• ตวัดนิ ้วไปทางขวา: T-Fn3
• ตวัดนิ ้วลง: T-Fn4
แตะเพื่อซูม
สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการซูมแบบดิจิตอล โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั โหมดที่เลือก
สําหรับ K โหมดหน้ าจอสัมผัส ในเมนูถ่ายรูป

1
2

เลือก ON สําหรับ M แตะเพื่อซูม ในเมนูถ่ายรูป
ใช้ การขยายออกและบีบเข้ า (P 21) เพื่อซูมเข้ าและออกโดยใช้ การซูมแบบดิจิตอล

N ไม่วา่ คุณจะวางนิ ้วไว้ ตรงไหน กล้ องจะซูมเข้ าและออกจากตรงกลางของเฟรม
กล้ องจะโฟกัสบนพื ้นที่ที่เลือกสําหรับ F ตัง้ ค่ า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ ที่ หากเลือก
บริเวณ สําหรับ K โหมดหน้ าจอสัมผัส คุณสามารถเลือกพื ้นที่โฟกัสได้ โดยการแตะจอแส
ดงผล

3
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ถ่ายรูป

โหมดหน้ าจอสัมผัส

การควบคุมการเล่ นแบบสัมผัส
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั ้ า สามารถใช้ การควบคุมแบบ
สัมผัสสําหรับการดําเนินการเล่นต่อไปนี ้:

• สะบัด: สะบัดนิ ้วข้ ามจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นๆ
1

• ซูม: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดงผลแล้ วแยกนิ ้วออกเพื่อซูม
เข้ า

• บีบ: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดงผลแล้ วเลื่อนเข้ าหากันเพื่อ
ซูมออก

N สามารถซูม ออกรูปภาพจนกระทัง่ มองเห็นภาพแล้ วแต่ไม่
สามารถซูมต่อได้

• แตะสองครัง้ : แตะจอแสดงผลสองครัง้ เพื่อซูมเข้ าไปยัง
จุดโฟกัส

• เลื่อน: ดูพื ้นที่อื่นของภาพระหว่างซูมการเล่น
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บันทึก

22

ขัน้ แรก
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การต่ อสายคล้ องข้ อมือ
ต่อสายคล้ องข้ อมือเข้ าในรูสําหรับสายคล้ องตามที่แสดงในภาพ

2

O เพื่อป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสายคล้ องข้ อมือแน่นดีแล้ ว
การใช้ งานสายคล้ องข้ อมือ
เมื่อใช้ งานสายคล้ องข้ อมือ ปรับตัวเลื่อนตามที่แสดงในภาพให้ สาย
คล้ องข้ อมือรัดเข้ ากับข้ อมือของคุณให้ แน่น

24

การถอดฝาปิ ดเลนส์
ถอดฝาปิ ดเลนส์ตามที่แสดงในภาพ

ฝาปิ ดเลนส์
เพื่อป้องกันฝาปิ ดเลนส์สญ
ู หาย ใช้ เชือกผูกฝาปิ ดเลนส์ไว้ กบั สาย
คล้ องข้ อมือ

2
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การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตามที่อธิบายด้ านล่าง

1

เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
เลื่อนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงแล้ วเปิ ด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

O ห้ าม ถอดแบตเตอรี่ออก ขณะที่กล้ องเปิ ดอยู่ การไม่

ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไฟล์ภาพหรื อการ์ ด
หน่วยความจําเสียหาย

2

อย่าใช้ แรงมากเกินไปในการเปิ ดและปิ ดฝาปิ ดช่อง
ใส่แบตเตอรี่

2

ใส่ แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงในภาพ
ั้
่ ตามแนวที่แสดง ห้ามใช้แรงในการใส่
O ใส่ขวแบตเตอรี

แบตเตอรี ่กลับด้านหรื อผิ ดขัว้ แบตเตอรี่ จะเลื่อนเข้ าที่
ได้ อย่างง่ายดายถ้ าถูกขัว้
ตรวจสอบว่าปิ ดสลักแบตเตอรี่ แน่นดีแล้ ว
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

3

ให้ ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา
จับการ์ ดในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้ าที่ให้ คลิกเข้ าสูส่ ว่ น
หลังของช่อง

O โปรดตรวจสอบว่าการ์ดอยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ องอย่าใส่
การ์ ดเอียงหรื อใช้ แรง

ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําก่อนที่จะใช้ ครัง้ แรก และ
โปรดฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําทังหมดหลั
้
งจากที่
ใช้ งานในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ ว

4

2

ปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
ปิ ดฝาและใส่สลักฝาครอบ

O หากปิ ดฝาครอบไม่ได้ ให้ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยูใ่ น
แนวที่ถกู ต้ องหรื อไม่ อย่าพยายามใช้ แรงปิ ดฝาครอบ

27

การถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ หรื อการ์ ดหน่วยความจํา โปรด ปิ ดกล้อง และเปิ ดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่
ในการนําแบตเตอรี่ ออก ให้ กดสลักของแบตเตอรี่ ไปทางด้ านข้ าง
และเลื่อนแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องดังที่แสดง

O แบตเตอรี่อาจร้ อนเมื่อใช้ งานในสภาพแวดล้ อมที่มีอณุ หภูมิสงู ให้ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถอด
แบตเตอรี่

2

ในการนําการ์ ดหน่วยความจําออก ให้ กดเข้ าและค่อยๆ ปล่อย
ออก การ์ ดจะสามารถนําออกได้ ด้วยมือ เมื่อถอดการ์ ดหน่วยความ
จํา ช่องเสียบการ์ ดอาจปล่อยการ์ ดออกมาอย่างรวดเร็ว ใช้ นิ ้วมือจับ
และค่อยๆ นําการ์ ดออก

O กดตรงกลางของการ์ดตอนที่นําการ์ดออก
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

การ์ ดหน่ วยความจําที่ใช้ ร่วมกันได้
การ์ ดหน่วยความจํา Fujifilm และ SanDisk แบบ SD, SDHC รวมไปถึง SDXC ได้ รับการ
ทดสอบแล้ วว่าสามารถใช้ ได้ กบั กล้ องนี ้; รองรับการ์ ด UHS-I และขอแนะนําให้ ใช้ การ์ ดที่มี
ความเร็ว UHS คลาส 3 หรื อสูงกว่าสําหรับโหมด 4K เบิร์สต์, มัลติโฟกัส และโหมดภาพยนตร์
รายชื่อของการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้ ได้ ทงหมดมี
ั้
ให้ ที่ http://www.fujifilm.com/support/
digital_cameras/compatibility/ การใช้ งานกับการ์ ดชนิดอื่นจะไม่ได้ รับการรับรอง ไม่
สามารถใช้ กล้ องกับ xD-Picture Card หรื อ MultiMediaCard (MMC)

O อย่าปิ ดกล้องหรื อนําการ์ ดหน่วยความจําออกขณะทีก่ ําลังฟอร์ แมทการ์ ด หรื อกําลังบันทึกหรื อลบ
ข้อมูลในการ์ ด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้ การ์ ดเสียหายได้

การ์ ดหน่วยความจําอาจถูกล็อก ทําให้ ไม่สามารถฟอร์ แม
ทการ์ ดหรื อบันทึกหรื อลบภาพได้ ก่อนที่จะใส่การ์ ดหน่วยความ
จํา ให้ เลื่อนสวิตช์ป้องกันการเขียนไปที่ตําแหน่งปลดล็อก
การ์ ดหน่วยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเข้ าปากได้
ดังนันโปรดเก็
้
บให้ พ้นมือเด็ก ถ้ าเด็กกลืนการ์ ดหน่วยความจํา ให้ พบแพทย์ทนั ที
ตัวแปลง miniSD หรื อ microSD ที่ใหญ่กว่าหรื อเล็กกว่าการ์ ดหน่วยความจําอาจไม่สามารถนําออก
ได้ ตามปกติ ถ้ าไม่สามารถนําการ์ ดออก ให้ ตดิ ต่อตัวแทนบริ การที่ได้ รับอนุญาต อย่าใช้ แรงเพื่อนํา
การ์ ดออก
อย่าติดสติกเกอร์ หรื อวัตถุอื่นบนการ์ ดหน่วยความจํา ฉลากที่ลอกหรื อม้ วนอาจทําให้ กล้ องทํางาน
ผิดปกติได้
การบันทึกภาพยนตร์ อาจหยุดชะงักเมื่อใช้ งานกับการ์ ดหน่วยความจําบางประเภท
เมื่อคุณถ่ายภาพแรกหลังจากที่ฟอร์ แมตการ์ ดหน่วยความจําในกล้ อง กล้ องจะสร้ างโฟลเดอร์ ซงึ่
จะเป็ นที่จดั เก็บภาพที่ถ่ายใหม่และภาพที่ถ่ายต่อมา โปรดอย่าเปลี่ยนชื่อหรื อลบโฟลเดอร์ นี ้ หรื อใช้
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ ไข ลบ หรื อเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ ใช้ กล้ องเพื่อลบภาพเสมอ ก่อน
ที่จะแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อภาพ ให้ คดั ลอกไปยังคอมพิวเตอร์ และแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อสําเนาภาพ แต่
อย่าดําเนินการเหล่านี ้กับต้ นฉบับ การเปลี่ยนชื่อไฟล์บนกล้ องถ่ายรูปอาจทําให้ เกิดปั ญหาระหว่าง
การเล่นภาพ
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การชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้
งาน กล้ องจะชาร์ จแบตเตอรี่ จากภายในเครื่ อง

O แบตเตอรี่ NP-95 แบบชาร์จซํ ้าได้ จะจัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง การชาร์จใช้ เวลาประมาณ 250 นาที
1 ต่ ออะแดปเตอร์ ปลั๊กไฟเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ต่ออะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟตามที่แสดง ตรวจสอบว่าเสียบอะ
แดปเตอร์ เข้ าไปในขัวกระแสไฟสลั
้
บ จนสุดและมีเสียงคลิก
เข้ าที่

2

O อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟที่ให้ มามีไว้ สําหรับใช้ งานกับอะแดป
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG โดยเฉพาะ ห้ ามใช้ กบั
อุปกรณ์อื่น

รูปทรงของอะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศที่จําหน่าย

2

ชาร์ จแบตเตอรี่
ต่อกล้ องเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้ วยสาย USB ที่มีมาให้ จากนันต่
้ ออะแดป
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ ากับเต้ ารับไฟฟ้าภายในอาคาร

O เชื่อมต่อสายเข้ ากับช่องต่อไมโคร USB (Micro-B) ของกล้ อง
โปรดตรวจสอบว่าขัวต่
้ ออยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ อง และเสียบให้ สดุ
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การชาร์ จแบตเตอรี่

สถานะการชาร์ จ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์ จแบตเตอรี่ ดงั ต่อไปนี ้:
ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กระพริ บ

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสิ ้น
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด

O แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับจะรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 ถึง 240 V (อาจต้ องการอะแดป
เตอร์ ปลัก๊ สําหรับใช้ งานนอกประเทศ)
อย่าติดป้ายหรื อวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไม่สามารถนํา
แบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้
ห้ ามช็อตขัวของแบตเตอรี
้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่ และแหล่งจ่ายพลังงาน”
ใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่กําหนดให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ เท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้
ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด
ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่ หรื อพยายามลอกหรื อแกะกรอบภายนอก
แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้
งาน หากแบตเตอรี่ ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่าหมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์ จแล้ ว
และต้ องเปลี่ยนใหม่
ถอดปลัก๊ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออกจากเต้ ารับเมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะ
ทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้
เวลาในการชาร์ จอาจเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิตํ่ามากหรื อสูงมาก
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การชาร์ จแบตเตอรี่

การชาร์ จผ่ านคอมพิวเตอร์
คุณสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ด้วยการเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ต่อสาย USB ที่ให้ มาตามภาพ
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าต่อสายเข้ าแน่น

2

• แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่
• เชื่อมต่อสายเข้ ากับช่องต่อไมโคร USB (Micro-B) ของกล้ อง
• เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์
• การชาร์จจะหยุดหากคอมพิวเตอร์เข้ าสูโ่ หมดสลีป หากต้ องการชาร์จต่อ ให้ เปิ ดใช้ งานคอมพิวเตอร์แล้ ว
ถอดและต่อสาย USB ใหม่

• การชาร์จอาจไม่รองรับ ทังนี้ ้ขึ ้นอยูก่ บั รุ่นของคอมพิวเตอร์ การตังค่้ าคอมพิวเตอร์ และสถานะปั จจุบนั
ของคอมพิวเตอร์

32

การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
ใช้ ปมุ่ ON/OFF เพื่อเปิ ดและปิ ดกล้ อง
กดปุ่ ม ON/OFF หนึง่ ครัง้ เพื่อเปิ ดกล้ องและกดอีกหนึง่ ครัง้ เพื่อ
ปิ ดกล้ อง

2

O รอยนิ ้วมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์สามารถส่งผลกระทบต่อภาพถ่ายและทัศนียภาพผ่านเลนส์ใน
จอแสดงผลของกล้ องได้ โปรดรักษาเลนส์ให้ ความสะอาด

N กดปุ่ ม a เพื่อเริ่มต้ นการเล่น กดปุ่ มชัตเตอร์ครึ่งทางเพื่อกลับสูโ่ หมดถ่ายรูป
กล้ องจะปิ ดเครื่ องอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานหรื อการทํางานเป็ นเวลาหนึง่ ตามที่เลือกไว้ สําหรับ
Z จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง

การเลือก ประสิทธิภาพสูง สําหรับ Z จัดการใช้ พลังงาน จะลดเวลาในการเริ่ มต้ น
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การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ในจอแสดงผล
ระดับแบตเตอรี่ จะแสดงดังนี ้:

P

สัญลักษณ์

2

O
(ขาว)
M
(ขาว)
K
(ขาว)
J

(แดง)
A

(กะพริ บเป็ นสีแดง)
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คําอธิบาย
แบตเตอรี่ มีการใช้ งานบางส่วน
แบตเตอรี่ ชาร์ จไปได้ ประมาณสองในสาม
แบตเตอรี่ ชาร์ จไปได้ ประมาณหนึง่ ในสาม ชาร์ จโดยเร็วที่สดุ
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่

การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน
เมื่อคุณเปิ ดกล้ องเป็ นครัง้ แรก คุณสามารถเลือกภาษาและตังค่
้ านาฬิกาของกล้ องได้
และที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น คุณยังสามารถจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต เพื่อให้ คณ
ุ
ิ
สามารถซิงโครไนซ์ในภายหลังกับนาฬกาหรื อภาพที่ดาวน์โหลดได้ ทําตามขันตอนด้
้
าน
ล่างเมื่อเปิ ดกล้ องเป็ นครัง้ แรก
้
ดใช้ งานแอพ FUJIFILM
N หากคุณต้ องการจะจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ ตดิ ตังและเปิ
Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:

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

1

เปิ ดกล้ อง
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2

เลือกภาษา
ไฮไลท์ภาษาโดยใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส, A) แล้ วกด
MENU/OK (B)

2

A

B

3

จับคู่กล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
กด MENU/OK เพื่อจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ตที่ใช้ งานแอพ FUJIFILM Camera Remote

N หากต้ องการข้ ามการจับคู่ ให้ กด DISP/BACK
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4

ตรวจสอบเวลา
เมื่อจับคูเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว คุณจะได้ รับการแจ้ งเตือนให้ ตงั ้
ค่านาฬิกาของกล้ องเป็ นเวลาที่รายงานจากสมาร์ ทโฟน
หรื อแท็บเล็ต ตรวจสอบดูวา่ เวลานันถู
้ กต้ องหรื อไม่

N
2

5

หากต้ องการตังค่
้ านาฬิกาด้ วยตนเอง ให้ กด
DISP/BACK (P 37)

ตัง้ ค่ ากล้ องให้ ตรงกับการตัง้ ค่ าที่กาํ หนดไว้ บนสมา
ร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณ

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n
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N ตัวเลือกที่ถกู เลือกไว้ สามารถเปลี่ยนได้ ตลอดเวลาโดย
ใช้ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth

¥Á¨·

· 
´Ê n µ

6

ตัง้ ค่ านาฬิกา
กด MENU/OK เพื่อตังค่
้ านาฬิกาของกล้ องถ่ายรูปให้ เป็ นเวลาที่รายงานจากสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ต แล้ วออกไปยังโหมดถ่ายรูป

N ถ้ าถอดแบตเตอรี่เป็ นเวลานาน นาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่้ าใหม่ และข้ อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเมื่อเปิ ดกล้ อง

การข้ ามขัน้ ตอนปั จจุบนั
กด DISP/BACK เพื่อข้ ามขันตอนปั
้
จจุบนั ข้ อความการยืนยันจะแสดงขึ ้น ให้ เลือก ไม่ ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทําซํ ้าขันตอนที
้
่คณ
ุ ได้ ข้ามไว้ เมื่อเปิ ดกล้ องในครัง้ ถัดไป
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การตังค่
้ าพื ้นฐาน

เลือกภาษาอื่น
การเปลี่ยนภาษา:

1

แสดงตัวเลือกภาษา
แสดงเมนูตงค่
ั ้ าและเลือก Q a

2

เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK

การเปลี่ยนเวลาและวันที่
การตังค่
้ านาฬิกาของกล้ อง:

2

1

แสดงตัวเลือก วันที่/เวลา
แสดงเมนูตงค่
ั ้ าและเลือก F วันที่/เวลา

2

ตัง้ ค่ านาฬิกา
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์ปี เดือน วัน ชัว่ โมง หรื อนาที และ
้ านาฬิกา
กดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า กด MENU/OK เพื่อตังค่
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บันทึก

38

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

39

การถ่ ายรู ป
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื ้องต้ น

1

เลือกโหมด S
หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ S (SR AUTO
ขัน้ สูง) ข้ อมูลต่อไปนี ้ปรากฏในหน้ าจอ LCD

A ฉาก: กล้ องจะเลือกฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
B ไอคอน u: แสดงว่ากล้ องกําลังโฟกัสบนดวงตา

3

ของตัวแบบ

£µ¡

O ในโหมด S กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องและค้ นหาดวงตา ทําให้ เปลืองแบตเตอรี่
นอกจากนี ้ อาจได้ ยินเสียงโฟกัสของกล้ อง

2

เตรี ยมกล้ องให้ พร้ อม
ถือกล้ องให้ นิ่งด้ วยมือทังสองข้
้
าง และจัดให้ ข้อศอก
แนบชิดข้ างลําตัว ถ้ ามือสัน่ หรื อไม่นิ่งจะทําให้ ภาพสัน่
ไหวหรื อพร่ามัวได้

เพื่อไม่ให้ ภาพหลุดโฟกัสหรื อมืดเกินไป (รับแสงไม่เพียง
พอ) โปรดอย่าให้ นิ ้วมือและสิง่ อื่นๆ ปิ ดบังเลนส์ แฟลช
และไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
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การถ่ายรูป

3
4

จัดวางภาพในเฟรม
โฟกัส
กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส

N หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
อาจสว่าง

สัญลักษณ์ โฟกัส

เฟรมโฟกัส

ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และพื ้นที่โฟกัสและสัญลักษณ์โฟกัส
จะสว่างเป็ นสีเขียว โฟกัสและการรับแสงจะล็อกเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง s จะปรากฏ และ
สัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริ บเป็ นสีขาว

5

ถ่ ายรู ป
ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป
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3

a การดูภาพ
คุณสามารถดูภาพในจอภาพ LCD
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a

3

สามารถดูรูปภาพอื่นๆ ได้ โดยกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวา หรื อหมุนแป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า กดไม้ โฟกัสหรื อหมุนแป้นหมุนไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลําดับที่บนั ทึก หรื อ
กดไปทางซ้ ายเพื่อดูภาพโดยย้ อนลําดับที่บนั ทึก กดไม้ โฟกัสค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ
อย่างรวดเร็ว

N ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะทําเครื่องหมายด้ วยไอคอน m (“ภาพของขวัญ”) เพื่อเตือนว่าภาพอาจ
แสดงไม่ถกู ต้ องและอาจไม่สามารถใช้ งานซูมการเล่นได้

42

b การลบรูปภาพ
ใช้ ปมุ่ b เพื่อลบรูปภาพ

O ภาพที่ถกู ลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้ อมูล
อื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ

1

สําหรับภาพที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ ม b แล้ วเลือก ทีละภาพ
ลบภาพ

ทีละภาพ
ภาพที$เลือก
ทุกภาพ

3

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบ
(ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติม

N ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการลบ (P 139)
คุณสามารถลบภาพโดยใช้ A ลบภาพ จากเมนูเล่น (P 136)
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บันทึก

44

การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่ น

45

F การบันทึกภาพยนตร์
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ ในโหมดอัตโนมัติ

4

1

กดปุ่ ม DRIVE แล้ วเลือก F (ถ่ ายวิดโี อ) จากรายการ
ของตัวเลือกโหมดไดร์ ฟ

2

กดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มต้ นบันทึก ไฟแสดงสถานะการ
บันทึก (V) และเวลาที่เหลือจะแสดงขณะกําลังดําเนิน
การบันทึก

3

กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อสิ ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อมีความยาวสูงสุด
หรื อเมื่อการ์ ดหน่วยความจําเต็ม

O ใช้ การ์ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์
แตะเพื่อซูมจะไม่สามารถใช้ ได้ ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
บริ เวณที่บนั ทึกเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ W กันภาพดิจติ อลสั่น จะเล็กกว่าที่แสดงในจอภาพ
เสียงจะถูกบันทึก ผ่านทางไมโครโฟนในตัว หรื อไมโครโฟนเสริ มภายนอก ห้ ามปิ ดครอบไมโครโฟน
ขณะที่ทําการบันทึก โปรดทราบว่าไมโครโฟนอาจจับเสียงเลนส์หรื อเสียงอื่นที่เกิดขึ ้นจากกล้ อง
ระหว่างที่กําลังบันทึก
อาจมีเส้ นแนวตังหรื
้ อแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ ที่มีตวั แบบที่สว่างมาก อาการนี ้เป็ นภาวะปกติ
และไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
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การบันทึกภาพยนตร์

N ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะกําลังดําเนินการบันทึก
สามารถปรับการชดเชยการรับแสงได้ สงู ถึง ±2 EV ในขณะที่มีการบันทึกภาพยนตร์
อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่
้ าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่สามารถใช้ การตังค่
้ าได้
ระหว่างการบันทึก
สามารถใช้ งานกับไมโครโฟนเสริ มภายนอกได้ (P 171)

การปรั บการตัง้ ค่ าภาพยนตร์
• ปรับการตังค่้ าภาพยนตร์ในเมนู W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์
• คุณสามารถเลือกประเภทภาพยนตร์ ขนาดเฟรม และอัตราเฟรมได้ โดยใช้
W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > โหมดมูฟวี่
• เลือกโหมดพื ้นที่ AF สําหรับการบันทึกภาพยนตร์ได้ โดยใช้ W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ >
ออโต้ โฟกัส เลือกจาก หลายจุด และ โฟกัสพืน้ ที่
• เลือกโหมดโฟกัสโดยใช้ W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > โหมดโฟกัส; สําหรับการโฟกัสต่อเนื่อง ให้
เลือก ต่ อเนื่อง หรื อเลือก AFเฉพาะจุด และเปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ
จะใช้ ไม่ได้ ในโหมดแมนวลโฟกัส
ความลึกฟิ ลด์
สามารถใช้ การปรับแมนวลรับแสงได้ ในโหมดถ่ายรูป A และ M ปรับรูรับแสงก่อนเริ่ มต้ นการบันทึก เลือก
จํานวน f ที่ตํ่า เพื่อลดรายละเอียดพื ้นหลัง สามารถเน้ นเอฟเฟกต์โดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวแบบของ
คุณและพื ้นหลัง
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4

a การดูภาพยนตร์
ดูภาพยนตร์ บนกล้ อง
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม ภาพยนตร์ จะถูกระบุด้วยไอคอน
W โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อเริ่ มการเล่นภาพยนตร์

12/31/2050 10:00 AM

เล่ น

การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้ ขณะที่ภาพยนตร์ ปรากฏ:

4
ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส)
ขึ ้น
ลง

การเล่ นแบบเต็มเฟรม
—
เริ่ มการเล่น

ซ้ าย/ขวา

ดูภาพอื่นๆ

อยู่ระหว่ างการเล่ น หยุดการเล่ นชั่วคราวแล้ ว
(x)
(y)
สิ ้นสุดการเล่น
หยุดการเล่นชัว่ คราว
เริ่ มการเล่น/เล่นต่อ
ไปข้ างหน้ า/
ปรับความเร็ว
ย้ อนกลับภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างที่เล่น

29m59s

O โปรดอย่าให้ มีสงิ่ ใดปิ ดลําโพงระหว่างการเล่น
หากเลือก ปิ ด ใน o เสียง&แฟลช จะทําให้ ไม่มีเสียง
หยุด

หยุดชั$วขณะ

N กด MENU/OK เพื่อพักการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรือลง

เพื่อปรับระดับเสียง; กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อเล่นต่อ นอกจากนี ้คุณยังสามารถปรับระดับเสียงได้
จากเมนูการตังค่
้ าน (P 148)

48

การดูภาพยนตร์

ความเร็วการเล่ น
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อปรับความเร็วใน
การเล่นขณะที่เล่นอยู่ ความเร็วจะแสดงด้ วยหมายเลขของลูกศร
(M หรื อ N)

29m59s

®¥»
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ลูกศร
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บันทึก

50

การถ่ ายรู ป

51

การเลือกโหมดถ่ ายภาพ
เลือกโหมดถ่ายรูปตามฉากหรื อประเภทของตัวแบบ
S SR AUTO ขัน
้ สูง
เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เป็ น S กล้ องจะปรับการตัง้
ค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัตใิ ห้ เข้ ากับฉาก

กล้ องจะเลือกฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ฉาก
ออโต้
ภาพคน
ภาพวิว
กลางคืน

5

ฉาก
โหมดมาโคร
ถ่ ายภาพคนกลางคืน
ถ่ ายภาพย้ อนแสง

£µ¡

O โหมดที่เลือกอาจแตกต่างกันตามสภาพการถ่ายรูป หากโหมดและตัวแบบไม่ตรงกัน ให้ เลือกโหมด
P หรื อเลือก SP และเลือกฉากด้ วยตนเอง

N วัตถุที่กล้ องตรวจจับได้ จะมีกรอบสีเขียวกํากับไว้ ; กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งนึง่ เพื่อโฟกัสบนวัตถุที่อยูใ่ นกรอบ

52

การเลือกโหมดถ่ายภาพ

โปรแกรม AE (P)
ให้ กล้ องเลือกความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงสําหรับการรับแสงที่เหมาะสม สามารถเลือกค่าอื่นๆ
ที่สร้ างรูรับแสงเดียวกันด้ วยการสลับโปรแกรม
หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ P

P จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล

P

1000 5 . 6

P

1000 5 . 6

12800

5

สลับโปรแกรม
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกการรวมความเร็ว
ชัตเตอร์ และรูรับแสงที่ต้องการ (สลับโปรแกรม)

ความเร็ วชัตเตอร์

O

รู รบั แสง

การสลับโปรแกรมจะใช้ ไม่ได้ ถ้ า:
• เลือก ออโต้ ไว้ สําหรับ U ช่ วงไดนามิก
• กําลังบันทึกภาพยนตร์

N ในการยกเลิกสลับโปรแกรม ให้ ปิดกล้ อง
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เน้ นชัตเตอร์ AE (S)
เลือกความเร็วชัตเตอร์ และให้ กล้ องปรับรูรับแสงเพื่อให้ ได้ การรับแสงที่เหมาะสม

1

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ S

S จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล

S

5

2

2000 5 . 6

ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์

O หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามความเร็วชัตเตอร์ที่เลือก รูรับแสงจะแสดงเป็ นสีแดง

54
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

ฉายแสงนาน
ตัวนับถอยหลังเวลาจะแสดงขึ ้นมาในระหว่างที่มีการฉายแสงนาน

30
30”

้ องเพื่อป้องกันภาพเบลอเนื่องจากกล้ องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง
N แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ
K NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ ในการบันทึกภาพหลังการถ่ายรู ปอาจเพิ่มขึ ้น

หากคุณใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ อาจช่วยให้ การฉายแสงนานง่ายขึ ้น (P 171)

5
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เน้ นรู รับแสง AE (A)
เลือกรูรับแสงและให้ กล้ องปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อให้ ได้ การรับแสงที่เหมาะสม

1

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ A

A จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล

A

5

2

1000 5 . 6

ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง

O หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็ นสีแดง
การดูตวั อย่ างความลึกฟิ ลด์
เมื่อกําหนด พรี ววิ ชัดตืน้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั การกดปุ่ มจะทําให้
ไอคอน L และหยุดการลดรูรับแสงไปเป็ นการตังค่
้ าที่เลือก ช่วย
ให้ สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์เมื่อมุมมองผ่านเลนส์ปรากฏขึ ้น
ในหน้ าจอแสดงผล
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

แมนวลรั บแสง (M)
ปรับค่ารูรับแสงจากค่าที่กล้ องเลือก

1

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ M

M จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

01 0.5

M

2

1.0

1.5

2.0

3.0

2000 5 . 6

5.0

1.0

10

12800

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์ และแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรู
รับแสง

5

N การแสดงผลแมนวลรับแสงจะมีสญั ลักษณ์การรับแสง
ที่แสดงจํานวนของภาพที่มีปริ มาณการรับแสงน้ อย
เกินไปหรื อมากเกินไปที่การตังค่
้ าปั จจุบนั

ความเร็ วชัตเตอร์

รู รบั แสง
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การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > ตรวจแสงโหมดแมนนวล
เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลช หรื อในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ

การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง (B)
สําหรับรูปถ่ายเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหลังเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ ของ BULB

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

5

01 0.5

M

1.0

1.5

2.0

BULB 5 . 6

3.0

5.0

้ องเพื่อป้องกันภาพเบลอเนื่องจากกล้ องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง
N แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
ชัตเตอร์ จะยังคงเปิ ดอยูเ่ ป็ นเวลา 60 นาที หรื อ 1 วินาทีเมื่อใช้ ชตั เตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกานับถอยหลังจะแสดงขณะที่การรับแสงประมวลผล
การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ
K NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ ในการบันทึกภาพหลังการถ่ายรู ปอาจเพิ่มขึ ้น

หากคุณใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ อาจช่วยให้ การฉายแสงนานง่ายขึ ้น (P 171)
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

u พาโนรามา

ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อสร้ างภาพพาโนราม่า

1

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ u (พาโนรามา)

2

ในการเลือกขนาดของมุมที่คณ
ุ จะแพนกล้ องได้ ขณะถ่ายรูป ให้ กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไป
ทางซ้ าย ไฮไลท์ขนาดแล้ วกด MENU/OK

3

กดไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อดูตวั เลือกสําหรับทิศทางในการแพนกล้ อง ไฮไลท์ทิศทางที่หนั
กล้ อง แล้ วกด MENU/OK

4

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อเริ่ มต้ นบันทึก ไม่จําเป็ นต้ องกดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ ขณะทําการ
บันทึก

5

หันกล้ องไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การถ่ายภาพ
จะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ กล้ องหมุนไปถึงสุดของตัวชี ้นํา
จากนันการถ่
้
ายภาพพาโนราม่าจะเสร็จสิ ้น

ªµ¨o °Åµ¤Áo Á®¨º°
Ä·«µ ° y
¤»¤

·«µ

เพื่อผลลัพธ์ ท่ ดี ที ่ สี ุด
แนบข้ อศอกไว้ ตดิ ลําตัวแล้ วเลื่อนกล้ องในวงแคบอย่างช้ าๆ ด้ วยความเร็วคงที่ พยายามให้ กล้ องขนานหรื อ
อยูใ่ นมุมที่ถกู ต้ องกับแนวระนาบและระมัดระวังให้ หนั ไปในทิศทางเดียวกันกับที่แสดงโดยตัวชี ้นํา ใช้ ขาตัง้
กล้ องเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ให้ ลอกหันกล้ องใหม่โดยความเร็ วที่
ต่างจากเดิม
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5

O การถ่ายรูปจะหยุดลงหากกดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดระหว่างที่กําลังถ่ายรูป อาจไม่สามารถบันทึกภาพ
พาโนราม่าได้ หากกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงก่อนภาพพาโนราม่าจะสมบูรณ์

ภาพพาโนราม่าสร้ างจากภาพถ่ายหลายเฟรม การรับแสงของภาพพาโนราม่าทังหมดกํ
้
าหนดตาม
เฟรมแรก อาจมีบางกรณีที่กล้ องบันทึกมุมที่มากกว่าหรื อน้ อยกว่าตามที่เลือกไว้ หรื อไม่สามารถ
เชื่อมต่อภาพให้ เข้ ากันอย่างสมบูรณ์ ส่วนสุดท้ ายของพาโนรามาอาจไม่ถกู บันทึกหากหยุดถ่ายรูป
ก่อนภาพพาโนรามาจะสมบูรณ์
การถ่ายรูปอาจหยุดชะงักหากหันกล้ องเร็วหรื อช้ าเกินไป การถ่ายรูปจะถูกยกเลิกหากหันกล้ องไปยัง
ทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้
อาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อถ่ายกับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ตัวแบบที่อยูใ่ กล้ กล้ อง ตัวแบบที่
ไม่แตกต่างกันมาก เช่น ท้ องฟ้าหรื อทุง่ หญ้ า ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ ้า
ตก หรื อตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่างเห็นได้ ชดั ภาพพาโนรามาอาจเบลอถ้ าตัวแบบอยูใ่ นที่มี
แสงน้ อย

5
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การดูพาโนราม่ า
ในการเล่นภาพแบบเต็มเฟรม คุณสามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าหรื อซูมออกภาพพา
โนรามาได้ หรื ออีกทางหนึง่ คุณจะสามารถเล่นภาพพาโนรามาได้ โดยการใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
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กดไม้ โฟกัสลงเพื่อเริ่ มเล่นภาพ แล้ วกดอีกครัง้ เพื่อหยุดพัก กดไม้ โฟกัสไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเปลี่ยน
ทิศทางในการแพนกล้ องในขณะที่กําลังเล่นภาพอยู่ หรื อเพื่อเลื่อนภาพพาโนรามาในขณะที่หยุดพักการ
เล่นภาพ ภาพพาโนรามาแนวตังจะเลื
้
่อนในทิศทางแนวตัง้ ส่วนภาพพาโนรามาแนวนอนจะเลื่อนในทิศทาง
แนวนอน หากต้ องการออกจากการเล่นแบบเต็มเฟรม ให้ กดไม้ โฟกัสขึ ้น

5
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SP ฉากถ่ ายภาพ /h/M/N/O
กล้ องจะเสนอตัวเลือก “ฉาก” ต่างๆ ซึง่ แต่ละฉากมีการปรับให้ เข้ ากับเงื่อนไขการถ่ายภาพหรื อ
ประเภทของตัวแบบที่เจาะจง

1

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ SP (ฉากถ่ ายภาพ)

ฉากต่อไปนี ้สามารถเลือกโดยตรงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกโหมด:
ฉาก
h ปรั บผิวหน้ า (Z)

5

M ภาพวิว
N ภาพกีฬา
O กลางคืน

2

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์ผิวเนียนเมื่อถ่ายภาพคน หากเลือก เปิ ด
สําหรับ K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส คุณสามารถเลือกระดับการปรับ
ผิวหน้ าได้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายภาพแล้ วเลือก
A ฉากถ่ ายภาพ

เมนูถ่ายรู ป
ฉากถ่ ายภาพ
ตัง ค่ า AF/MF
ประเภทการปล่ อย
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก
ออก

เมนูของตัวเลือกโหมดฉากถ่ายภาพจะแสดงขึ ้นมา
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N ตัวเลือกโหมดฉากถ่ายภาพยังสามารถแสดงได้ โดย
การแตะที่ไอคอนฉากถ่ายภาพในหน้ าจอแสดงการ
ถ่ายภาพได้ เช่นกัน

ᵫᵤ

3

เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK
ฉาก
h ภาพคน
H กลางคืน(ฐาน)
p พลุไฟ
Q ตะวันตก
R หิมะ
s ทะเล
U ปาร์ ตี ้
V ดอกไม้
W ตัวอักษร
j ฉายแสงหลายครั ง้

คําอธิบาย
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจาก
ดอกไม้ ไฟ
เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและ
พระอาทิตย์ตก
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่าง
ของฉากที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่าง
ของชายหาดกลางแดด
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด
สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ (P 64)
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5

j ฉายแสงหลายครั ง้

สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

1
2
3

เลือก j ฉายแสงหลายครั ง้ ในเมนูฉากถ่ายภาพ
ถ่ายภาพที่หนึง่
กด MENU/OK ภาพแรกที่ถ่ายจะแสดงซ้ อนทับบนมุม
มองภาพผ่านเลนส์ และคุณสามารถถ่ายภาพที่สอง
ได้ ทนั ที
้
่ 2 แล้ วถ่ายรูปแรก
N หากต้ องการกลับไปยังขันตอนที

ต่ อไป
ลองใหม่

ใหม่ ให้ กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ าย ในการ
บันทึกภาพแรกแล้ วออกโดยไม่สร้ างภาพชุดการรับ
แสง ให้ กด DISP/BACK

5

4

ออก

ถ่ายภาพที่สอง โดยใช้ เฟรมแรกเป็ นแนวทาง

ออก

30

5

2.0

กด MENU/OK เพื่อสร้ างภาพซ้ อน หรื อกดไม้ โฟกัส (ก้ าน
โฟกัส) ไปทางซ้ ายเพื่อกลับไปยังขันตอนที
้
่ 4 แล้ วถ่าย
รูปที่สองใหม่
ลองใหม่
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ออก
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Adv. ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์

1

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ Adv. (ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง)

2

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายภาพแล้ วเลือก
d ฟิ ลเตอร์ ขัน
้ สูง

เมนูถ่ายรู ป
ฟิ ลเตอร์ ขัน สูง
ตัง ค่ า AF/MF
ประเภทการปล่ อย
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก
ออก

เมนูของตัวเลือกฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ งจะแสดงขึ ้นมา
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ั ้ งยังสามารถแสดงได้ โดยการ
N ตัวเลือกฟิ ลเตอร์ขนสู

แตะที่ไอคอนฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ งในหน้ าจอแสดงการถ่าย
ภาพได้ เช่นกัน
ᵫᵤ
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3

เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK
ฟิ ลเตอร์
G แบบกล้ องทอย
I เน้ นสีสัน
J ไฮคีย์
Z โลว์ คีย์
E ฟิ ชอาย
K ไดนามิคโทน
i HDR อาร์ ต

H เหมือนแบบจําลอง
L ครอสสกรี น

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้ องทอยแบบย้ อนยุค
ทําให้ ภาพมีคอนทราสต์สงู โดยใช้ สีที่สดใส
สร้ างภาพที่สว่าง คอนทราสต์ตํ่า
สร้ างโทนมืดอย่างสมํ่าเสมอโดยเน้ นจุดเด่นในบางพื ้นที่
สร้ างเอฟเฟ็ ตบิด-เบี ้ยวเหมือนใช้ เลนส์ตาปลา
โทนสีแบบไดนามิคใช้ สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี
สร้ างเอฟเฟกต์ศลิ ปะโดยเน้ นการสร้ างโทนสีและช่วงไดนามิก
ภาพด้ านบนและด้ านล่างจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภาพดิโอรามา
สร้ างแพทเทิร์นรูปดาวที่มีเส้ นแสงกระจายออกจากวัตถุสว่าง
เอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์ ข้ามจอจะสามารถดูได้ หลังการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพโมโนโครมเหมือนที่ถ่ายด้ วยกล้ องอินฟราเรดคลื่นสัน้
เพิ่มเอฟเฟ็ คคมชัดและละเอียด แนะนําให้ ใช้ เมื่อถ่ายภาพอาหาร

n คมชัดและละเอียด
m โมโนโครม(NIR)
u สีบนพืน้ ขาวดํา(แดง)
v สีบนพืน้ ขาวดํา(ส้ ม)
w สีบนพืน้ ขาวดํา(เหลือง) พื ้นที่ของภาพที่เป็ นสีที่เลือกจะมีการบันทึกเป็ นสีนนั ้ แต่พื ้นที่อื่น
ของภาพจะถูกบันทึกเป็ นสีขาวดํา
x สีบนพืน้ ขาวดํา(เขียว)
y สีบนพืน้ ขาวดํา(นํา้ เงิน)
z สีบนพืน้ ขาวดํา(ม่ วง)

5

j นําหมอกออก

X ซอฟต์ โฟกัส

สร้ างภาพที่ชดั ขึ ้นโดยการนําปั จจัยการเกิดหมอกออก
สร้ างรูปแบบที่มีลกั ษณะนุม่ นวลตลอดทัว่ ทังภาพ
้

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรือมีความแตกต่างในความสว่างหรือระดับของสี ทังนี้ ้ขึ ้นอยู่
กับการตังค่
้ าตัวแบบและกล้ อง
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d การชดเชยการรับแสง
ปรับการรับแสง

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อปรับการรับแสง

O ปริมาณของการชดเชยที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามโหมดการถ่ายรูป
5
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J ตัวแปลงเลนส์ เทเลระบบดิจติ อล
ใช้ ตวั แปลงเลนส์เทเลระบบดิจิตอลเพื่อขยายรูปภาพเพิ่มขึ ้นขณะ
ประมวลผลเพื่อผลลัพธ์ที่คมชัดและมีความละเอียดสูง

1
2

กําหนด ดิจติ อลคอนเวอเตอร์ ไปยังวงแหวนควบคุม
เลือกอัตราซูมโดยใช้ วงแหวนควบคุม

มาตรฐาน (28 มม. *)

5

35 มม. *

50 มม. *

* เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.

3 ถ่ายภาพที่อตั ราซูมที่เลือก
N เข้ าถึง J ดิจติ อลคอนเวอเตอร์ จากเมนูถ่ายรูปได้ เช่นกัน (P 125).
คุณภาพของภาพจะลดลงเล็กน้ อยที่การตังค่
้ า ดิจติ อลคอนเวอเตอร์ ที่ 35 และ 50 มม.
อาจไม่สามารถใช้ ดจิ ิตอลคอนเวอเตอร์ ได้ ในบางโหมด
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I ถ่ ายภาพต่ อเนื่อง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด)
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็ นชุดภาพนิ่ง

1

กดปุ่ ม DRIVE เพื่อแสดงตัวเลือกโหมดไดร์ ฟ

2

โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ I บันทึกต่ อเนื่อง (P 70) หรื อ
e 4K (P 71)

3

โยกไม้ โฟกัสไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกอัตราเฟรม (J สูง หรื อ O ตํ่า) หรื อโหมดการ
บันทึกแบบ 4K (f 4K เบิร์สต์ หรื อ g โหมดมัลติโฟกัส)

4
5

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือก

5

ถ่ายรูป
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I บันทึกต่ อเนื่อง

กล้ องจะถ่ายภาพตามอัตราเฟรมที่เลือก (J สูง หรื อ O ตํ่า) เมื่อกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ การถ่ายจะสิ ้นสุดเมื่อปล่อยปุ่ มชัตเตอร์ หรื อเมื่อการ์ ดหน่วยความ
จําเต็ม

O หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิ ้น ภาพที่เหลือจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์
ใหม่

ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดอาจไม่เริ่ มถ่ายภาพหากพื ้นที่ที่ใช้ งานได้ ในหน่วยความจําไม่เพียงพอ
อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามตัวแบบ ความเร็วชัตเตอร์ ความไวแสง และโหมดโฟกัส อัตราเฟรม
อาจช้ าและเวลาในการบันทึกอาจเพิ่มขึ ้นเมื่อถ่ายภาพมากขึ ้น แฟลชจะใช้ ไม่ได้

5
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ถ่ายภาพต่อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด)

e 4K

ถ่ายภาพ 4K ต่อเนื่องเป็ นชุดและเลือกภาพที่จะบันทึกไว้
ไฮไลท์ e 4K ในเมนูโหมดไดร์ ฟ โยกไม้ โฟกัส (ก้ าน
โฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์ f 4K เบิร์สต์ หรื อ
g โหมดมัลติโฟกัส

4K Á·¦rr

O ใช้ การ์ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไป
การเลือก 4K เบิร์สต์ หรื อโหมดมัลติโฟกัสจะทําให้ มมุ ของภาพลดลง
f 4K เบิร์สต์
เลือกเฟรมที่คณ
ุ ต้ องการจะบันทึกไว้ จากรายการภาพขนาดย่อ

1

5

ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดโดยเลือก e 4K > f 4K เบิร์สต์ สําหรับโหมดไดร์ ฟ

N สามารถเลือกหน้ าที่ของปุ่ มชัตเตอร์ได้ โดยใช้ ตวั เลือก R ประเภทการปล่ อย ในเมนูถ่าย
รูป

2

ในการเล่นแบบเต็มเฟรม จะแสดงภาพที่ถ่ายด้ วย
f 4K เบิร์สต์ โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อดูภาพ
ที่ถ่ายแบบต่อเนื่องในรูปแบบรายการขนาดย่อ
Á¨º°£µ¡

3

โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อ
ไฮไลท์ภาพแล้ วกดปุ่ ม Q เพื่อบันทึกภาพที่ถกู ไฮไลท์
แยกจากภาพอื่น
Á¨¸É¥·Á¡¨¥r
´¹

°°
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4

หลังจากบันทึกเฟรมที่ต้องการแล้ ว ให้ กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อออกจากรายการภาพขนาด
ย่อ

O หากตัวแบบขยับขณะที่ถ่าย ภาพที่ได้ อาจผิดเพี ้ยนได้ และอาจมีแถบเส้ นเกิดขึ ้นในภาพที่ถ่ายภาย
ใต้ แหล่งกําเนิดแสงไฟกะพริ บหรื อแสงชัว่ ขณะ เช่น ไฟฟลูออเรสเซนต์

N หากต้ องการลดการสัน่ ไหว ให้ เลือกโหมด S หรือ M และเลือกความเร็วชัตเตอร์สงู
หากเลือก ต่ อเนื่อง สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงภาพ ภาพที่ถ่ายล่าสุดจะแสดงขึ ้นเมื่อ
ถ่ายภาพเสร็จ เพื่อให้ คณ
ุ เลือกเฟรมที่จะบันทึกได้ โดยไม่ต้องออกไปยังโหมดเล่น
แฟลชจะใช้ ไม่ได้
g โหมดมัลติโฟกัส

ถ่ายภาพเป็ นชุดที่ระยะโฟกัสต่างกันและสร้ างภาพคอมโพสิตจากภาพถ่าย
ที่เลือก

5

1

ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดโดยเลือก e 4K > g โหมดมัลติโฟกัส สําหรับโหมดไดร์ ฟ

N กล้ องจะถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดทุกครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ไม่จําเป็ นต้ องกดปุ่ มชัตเตอร์ค้างไว้
ขณะที่ถ่าย

2

ในการเล่นแบบเต็มเฟรม จะแสดงภาพที่ถ่ายด้ วย
g โหมดมัลติโฟกัส
Ã®¤¨¤´¨·Ã¢´
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ถ่ายภาพต่อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด)

3

โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงแล้ วเลือกภาพที่จะใช้ ในการสร้ างภาพประกอบรวม
ตัวเลือก
เลือกโฟกัส
ออโต
เลือกช่ วง

คําอธิบาย
พื ้นที่ที่อยูใ่ นโฟกัสของแต่ละเฟรมจะมีสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส (w) กํากับไว้ ไฮไลท์
จุดโฟกัสโดยใช้ ไม้ โฟกัสและกดปุ่ ม Q เพื่อสร้ างภาพประกอบรวมจากพื ้นที่
โฟกัสของภาพที่เลือกไว้
กล้ องจะสร้ างภาพคอมโพสิตจากพื ้นที่ที่อยูใ่ นโฟกัส
สร้ างภาพคอมโพสิตจากเฟรมต่างๆ ที่พื ้นที่ที่เลือกอยูใ่ นโฟกัส

้ อง; หากไม่มีขาตังกล้
้ อง ให้ ถือกล้ องไว้ ให้ นิ่งระหว่างที่ถ่าย หากตัวแบบขยับ
O ขอแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
ขณะที่ถ่าย ภาพที่ได้ อาจผิดเพี ้ยนหรื อผิดธรรมชาติได้ และอาจมีแถบเส้ นเกิดขึ ้นในภาพที่ถ่ายภาย
ใต้ แหล่งกําเนิดแสงไฟกะพริ บหรื อแสงชัว่ ขณะ เช่น ไฟฟลูออเรสเซนต์ กระบวนการสร้ างภาพคอม
โพสิตจะทําให้ มมุ มองภาพลดลง คุณอาจไม่ได้ ภาพตามที่ต้องการเมื่อถ่ายภาพตัวแบบเคลื่อนไหว,
ภูมิทศั น์ที่หา่ งไกล หรื อตัวแบบที่ขาดความลึก

N หากเลือก ต่ อเนื่อง สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงภาพ ภาพที่ถ่ายล่าสุดจะแสดงขึ ้นเมื่อ
ถ่ายภาพเสร็จ เพื่อให้ คณ
ุ สร้ างภาพคอมโพสิตได้ โดยไม่ต้องออกไปยังโหมดเล่น

5

แฟลชจะใช้ ไม่ได้
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I การถ่ ายคร่ อม
การตังค่
้ าอาจแตกต่างกันโดยอัตโนมัตใิ นแต่ละชุดของรูปถ่าย

1

กดปุ่ ม DRIVE เพื่อแสดงตัวเลือกโหมดไดร์ ฟ

2

โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกต่อไปนี ้:
ตัวเลือก
O AE BKT
W ถ่ ายคร่ อม ISO
X FILM SIMULATION BKT

5

3

P
75
75
75

ตัวเลือก
V BKT สมดุลแสงสีขาว
Y DYNAMIC RANGE BKT
h HDR

P
75
76
76

โยกไม้ โฟกัสไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์การตังค่
้ าการถ่ายคร่อมที่ต้องการ

N การตังค่้ าการถ่ายคร่อมสําหรับการถ่ายคร่อม AE และถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์มจะเลือกโดยใช้
ตัวเลือก S ตัง้ ค่ าถ่ ายคร่ อม AE และ X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม ในเมนูถ่ายรูป

4
5
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กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือก
ถ่ายรูป

การถ่ายคร่อม

O AE BKT

ใช้ S ตัง้ ค่ าถ่ ายคร่ อม AE เพื่อเลือกจํานวนการถ่ายคร่อมและจํานวนภาพที่ถ่าย แต่ละครัง้ ที่
กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายจํานวนภาพตามที่ระบุ ดังนี ้ ภาพหนึง่ ใช้ คา่ ที่วดั สําหรับรูรับแสง และ
ภาพที่เหลือใช้ คา่ ที่มากกว่าหรื อตํ่ากว่ารูรับแสงตามจํานวนการถ่ายคร่อมต่างๆ ที่เลือก

N โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไม่เกินขีดจํากัดของระบบการวัดแสง
W ถ่ ายคร่ อม ISO

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2⁄3 หรื อ ±1⁄3) แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปที่
ความไวแสงปั จจุบนั แล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาเพิ่มเติมสองชุด โดยชุดหนึง่ มีความไวแสง
เพิ่มขึ ้นและอีกชุดด้ วยความไวแสงที่น้อยลงจากค่าที่เลือก
X FILM SIMULATION BKT
แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพหนึง่ ภาพแล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาทังสิ
้ ้นสาม
ภาพด้ วยการตังค่
้ าการจําลองฟิ ล์มต่างๆ ที่เลือกโดยใช้ ตวั เลือก X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม ใน
เมนูถ่ายรูป
V BKT สมดุลแสงสีขาว

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2 หรื อ ±3) ในการปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้ กล้ องจะถ่ายภาพ
หนึง่ ภาพแล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาสามสําเนา คือ ภาพหนึง่ ที่การตังค่
้ าสมดุลย์สีขาว
ปั จจุบนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิ่มตามจํานวนที่เลือก และภาพสุดท้ ายถ่ายแบบ
ปรับละเอียดโดยลดตามจํานวนที่เลือก

75

5

การถ่ายคร่อม
Y DYNAMIC RANGE BKT

ในแต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพสามภาพด้ วยช่วงไดนามิกที่ตา่ งกัน: 100%
สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพที่สอง และ 400% สําหรับภาพที่สาม

N ขณะที่ใช้ เอฟเฟกต์การถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่ตํ่าสุดของ ISO 800

(หรื อตํ่าสุดของ ISO 200 ถึง 800 เมื่อเลือกตัวเลือกออโต้ สําหรับความไวแสง) และจะคืนค่าความไว
แสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้ าหลังสิ ้นสุดการถ่ายคร่อม

h HDR

แต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพหลายภาพที่คา่ รูรับแสงต่างกันและรวมภาพ
ทังหมดเป็
้
นภาพที่มีชว่ งไดนามิกสูงเพียงภาพเดียว ซึง่ จะช่วยลดการสูญเสียรายละเอียดในโทน
สว่างและโทนมืด เลือกปริ มาณการรับแสงต่างๆ ของกล้ องได้ ตงแต่
ั ้ AUTO, 1.0 EV, 1.5 EV,
2.0 EV, 2.5 EV และ 3.0 EV

O ถือกล้ องให้ อยูน่ ิ่งๆ หากกล้ องขยับหรือตัวแบบเปลี่ยนขณะที่ถ่ายภาพ ภาพถ่ายจะถูกบันทึกแยกกัน
แทนที่จะรวมกันเป็ นภาพเดียว กล้ องอาจบันทึกภาพไม่ได้ หากตัวแบบขยับขณะที่ถ่าย

5

N กล้ องจะแสดงภาพที่รวมกันแล้ วหลังจากที่ถ่าย กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อบันทึกภาพหรือปุ่ ม
DISP/BACK เพื่อสิ ้นสุดการถ่ายภาพ HDR โดยไม่บน
ั ทึกภาพ

76

ออโต้ โฟกัส
ถ่ายรูปโดยใช้ ออโต้ โฟกัส

1
2
3

ใช้ F ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส เพื่อเลือกโหมดโฟกัส (P 78)
ใช้ F ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส เพื่อเลือกโหมดออโต้ โฟกัส (P 80)
เลือกตําแหน่งและขนาดของเฟรมโฟกัส (P 82)

4 ถ่ายรูป
N สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบออโต้ โฟกัส โปรดเยี่ยมชม:

5

http://fujifilm-x.com/af/en/index.html
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โหมดโฟกัส
ใช้ ตวั เลือก โหมดโฟกัส ในเมนู F ตัง้ ค่ า AF/MF เพื่อเลือกวิธีที่จะให้ กล้ องโฟกัส

1
2
3

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนู
เลือก F ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส ในเมนูถ่ายรูป
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
โหมด

คําอธิบาย
โฟกั
ส
แบบแมนวลโดยใช้
ว
งแหวนปรั
บควบคุม เลือกการควบคุมแมนวลโฟกัส
p
โฟกัสแมนนวล หรื อในสถานการณ์ที่กล้ องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัส (P 88)
กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่กดปุ่ ม
k
กดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ไม่สามารถใช้ งาน AF
ต่ อเนื่อง
ตรวจหาดวงตาได้

l
AFเฉพาะจุด

5

ล็อกโฟกัสเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เลือกสําหรับตัวแบบที่อยูน่ ิ่ง

N หากเลือก เปิ ด สําหรับ F ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องในโหมด l
และ k แม้ ขณะที่ไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์

78

ออโต้ โฟกัส

สัญลักษณ์ โฟกัส
สัญลักษณ์โฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียวเมื่อตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส และ
จะกะพริ บเป็ นสีขาวเมื่อกล้ องไม่สามารถโฟกัสได้ วงเล็บ (“( )”)
จะแสดงว่ากล้ องกําลังโฟกัสและแสดงต่อเนื่องกันในโหมด k
j จะปรากฏในโหมดแมนวลโฟกัส
P

1000 5 . 6

12800

สัญลักษณ์ โฟกัส

5
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ตัวเลือกออโต้ โฟกัส (ออโต้ โฟกัส)
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมด l และ k

1
2
3

กด MENU/OK เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป
เลือก F ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส
เลือกออโต้ โฟกัส

วิธีที่กล้ องโฟกัสจะขึ ้นอยูก่ บั โหมดโฟกัส
โหมดโฟกัส l (AFเฉพาะจุด)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก ใช้
สําหรับโฟกัสแบบจุดบนตัวแบบที่เลือก

y

กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก
โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลายจุด ทําให้ โฟกัสบน
ตัวแบบที่เคลื่อนไหวได้ งา่ ย

z

กล้ องจะโฟกัสอัตโนมัตบิ นตัวแบบคอนท
ราสต์สงู ; จอแสดงผลจะแสดงพื ้นที่ในโฟกัส

j

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในหน้ าจอเลือกจุดโฟกัส (P 83, 84) เพื่อสลับ
ออโต้ โฟกัสไปตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว y พืน้ ที่ และ z เลนส์ มุมกว้ าง

จุดเดียว

ภาพตัวอย่ าง

5

พืน้ ที่

เลนส์ มุมกว้ าง

ทัง้ หมด
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ออโต้ โฟกัส

โหมดโฟกัส k (ต่ อเนื่อง)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

โฟกัสจะติดตามตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าหรื อ
ห่างออกไปจากกล้ อง

y

โฟกัสจะติดตามตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่แบบคาดเดาได้
พอสมควร

z

โฟกัสจะติดตามตัวแบบที่เคลื่อนที่ในพื ้นที่
เฟรมที่กว้ าง

j

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในหน้ าจอเลือกจุดโฟกัส (P 83, 84) เพื่อสลับ
ออโต้ โฟกัสไปตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว y พืน้ ที่ และ z ติดตาม

จุดเดียว

พืน้ ที่

ติดตาม

ทัง้ หมด

ภาพตัวอย่ าง

5

81

การเลือกจุดโฟกัส
เลือกจุดโฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส
การดูจอแสดงผลจุดโฟกัส
1 กดตรงกลางของไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อดูการแสดง
จุดโฟกัส

2

5

ใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อจัดตําแหน่งโฟกัสภาพบนจุดโฟกัสที่
ต้ องการ

N สามารถเข้ าถึงการเลือกพื ้นที่โฟกัสทางเมนูถ่ายรูปได้ เช่นกัน

82

ออโต้ โฟกัส

การเลือกจุดโฟกัส
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกจุดโฟกัสและแป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกขนาดของเฟรมโฟกัส ขันตอน
้
อาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับโหมดออโต้
โฟกัส

ไม้ โฟกัส

แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

ออโต้ โฟกัส
เอียง

กด

เลือกจากขนาดเฟรม 5 ขนาด

r
y
z

หมุน

เลือกจุดโฟกัส

เลือกจุดโฟกัสตรงกลาง

เลือกจากขนาดเฟรม 3 ขนาด
—

N ไม่สามารถใช้ การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลเมื่อเลือก z ไวด์ /ติดตาม ในโหมดโฟกัส l
ถ้ าเลือก j ทัง้ หมด สําหรับ ออโต้ โฟกัส คุณสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในหน้ า
จอเลือกจุดโฟกัส (P 84) เพื่อสลับออโต้ โฟกัสไปตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว (ขนาดเฟรม 5)
y พืน้ ที่ (ขนาดเฟรม 3) และ z เลนส์ มุมกว้ าง (โหมดโฟกัส l) หรื อ z ติดตาม (โหมด
โฟกัส k) อย่างใดอย่างหนึง่
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5

จอแสดงผลจุดโฟกัส
จอแสดงผลจุดโฟกัสอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับโหมดออโต้ โฟกัส

N เฟรมโฟกัสจะแสดงด้ วยสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก () โซนโฟกัสจะแสดงด้ วยสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
r จุดเดียว

เลือกจุดโฟกัสจุดเดียว

5

ออโต้ โฟกัส
y พืน้ ที่

z ไวด์ /ติดตาม

เลือกจากโซนที่มีจดุ โฟกัส 7 × 7, จัดตําแหน่งเฟรมโฟกัสเหนือตัว
5 × 5 หรื อ 3 × 3
แบบ แล้ วกด MENU/OK

จุดโฟกัสที่ใช้ ได้
AF ตรวจหาความเปรี ยบต่าง TTL ให้ จดุ โฟกัส (A) มากกว่า AF ไฮบริ ด
อัจฉริ ยะ (B) ที่รวมการตรวจหาระยะกับ AF ตรวจหาความเปรี ยบต่าง
TTL
A

B

การเลือกเฟรมโฟกัสโหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด
เมื่อเลือกความเร็วสูงต่อเนื่อง (J) สําหรับโหมดไดร์ ฟ จํานวนเฟรมโฟกัสที่ใช้ ได้ ในโหมดโฟกัส k จะ
ลดลง

จุดเดียว
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พืน้ ที ่

ติ ดตาม

ออโต้ โฟกัส

ออโต้ โฟกัส
แม้ วา่ กล้ องจะเพิ่มระบบการโฟกัสอัตโนมัตทิ ี่มีความแม่นยําสูง แต่อาจไม่สามารถโฟกัสตัวแบบที่ระบุไว้
ด้ านล่างนี ้ได้
• ตัวแบบที่มีเงาสะท้ อนมาก เช่น กระจกหรือตัวรถยนต์
• ตัวแบบที่ถ่ายผ่านหน้ าต่างหรือวัตถุสะท้ อนอื่นๆ
• ตัวแบบสีเข้ มและตัวแบบที่ดดู ซับแสงแทนที่จะสะท้ อนแสงไฟ เช่น ผมหรือขนสัตว์
• ตัวแบบที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ควันหรือเปลวไฟ
• ตัวแบบที่แสดงคอนทราสต์กบั พื ้นหลังเล็กน้ อย
• ตัวแบบที่อยูด่ ้ านหน้ าหรือด้ านหลังวัตถุที่มีความแตกต่างสูง ซึง่ อยูใ่ นเฟรมโฟกัสเช่นกัน (ตัวอย่างเช่น ตัว
แบบที่ถ่ายรูปกับฉากหลังขององค์ประกอบที่มีคอนทราสต์สงู )
การเช็คโฟกัส
การซูมเข้ าเพื่อโฟกัสที่แม่นยํา ให้ กดปุ่ มควบคุมที่ถกู กําหนดให้ ทํา
หน้ าที่ เช็คโฟกัส ในปั จจุบนั กดปุ่ มควบคุมครัง้ ที่สองเพื่อเปลี่ยน
อัตราส่วนการซูมและกดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม โดยที่การซูมจะ
แสดงอยูร่ อบๆ พื ้นที่โฟกัสในปั จจุบนั ซึง่ จะสามารถเลือกพื ้นที่โฟกัส
ได้ โดยใช้ การเลือกจุดโฟกัส ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น เช็คโฟกัส จะถูก
กําหนดไว้ ที่ปมุ่ Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2)

จอแสดงผลปกติ

5

ซูมโฟกัส

N ในโหมดโฟกัส l สามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง ไม่สามารถ

ซูมโฟกัสได้ ในโหมด k หรื อเมื่อเปิ ด F ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF หรื อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่
จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส ใช้ h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) เพื่อเปลี่ยนแปลงการ
ควบคุมของ เช็คโฟกัส ที่ถกู กําหนดไว้
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ล็อกโฟกัส/การรั บแสง
จัดองค์ประกอบภาพถ่ายที่มีตวั แบบที่ไม่ได้ อยูก่ งึ่ กลาง

1

โฟกัส: วางตําแหน่งตัวแบบในเฟรมโฟกัส และกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อล็อกโฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและ
การรับแสงจะยังคงล็อกไว้ ในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่ง
หนึง่ (การล็อก AF/AE)

2

จัดองค์ ประกอบภาพ: กดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ ครึ่งหนึง่

3

ถ่ ายรู ป: กดปุ่ มลงจนสุด

5

86

ล็อกโฟกัส/การรับแสง

AE/AF LOCK
หากกําหนด ล็อก AE, ล็อก AF, หรื อ AE/AF LOCK ไปยัง
ปุ่ ม Fn โฟกัสและ/หรื อรูรับแสงจะล็อกเมื่อกดปุ่ ม Fn และยัง
คงล็อกอยูแ่ ม้ เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ แล้ ว

5
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แมนวลโฟกัส
ปรับโฟกัสด้ วยตนเอง

1

เลือก โฟกัสแมนนวล สําหรับ F ตัง้ ค่ า AF/MF >
โหมดโฟกัส

5
4
3
2
1
0
-1

j จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล

-2
-3
-4
-5

01 0.5

M

2
5

1.0

1.5

2000 5 . 6

2.0

3.0

1.0

5.0

10

12800

โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับควบคุม หมุน
วงแหวนไปทางซ้ ายเพื่อลดระยะโฟกัส หมุนไปทางขวา
เพื่อเพิ่ม

3 ถ่ายรูป
N ใช้ ตวั เลือก I โฟกัสโดยวงแหวน ในเมนูตงค่ั ้ าเพื่อกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนควบคุม
สามารถกําหนด AF ทันที ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั่ เพื่อให้ ใช้ ปมดั
ุ่ งกล่าวในการโฟกัสไปที่วตั ถุที่อยูใ่ นเฟรม
การโฟกัส เลือกตัวเลือกนี ้เพื่อการโฟกัสอย่างรวดเร็ว ใช้ h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) เพื่อ
เปลี่ยนแปลงการควบของ AF ทันที ที่ถกู กําหนดไว้
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แมนวลโฟกัส

การเช็คโฟกัส
มีตวั เลือกหลากหลายที่ใช้ ได้ สําหรับตรวจสอบโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์ แมนวลโฟกัส
ระยะโฟกัส (เส้นสีขาว)
สัญลักษณ์แมนวลโฟกัสจะแสดงว่าควรมีระยะโฟกัส
เท่าไรที่เหมาะกับระยะห่างของตัวแบบในการถ่ายคร่อม
โฟกัส เส้ นสีขาวจะแสดงระยะห่างของตัวแบบในพื ้นที่
 5.6
โฟกัส (เป็ นเมตรหรื อฟุตตามตัวเลือกที่เลือกไว้ สําหรับ
ความลึกฟิ ลด์
A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น > หน่ วยของระยะโฟกัส ในเมนูตงั ้
ค่า) แถบสีนํ ้าเงินแสดงความลึกของฟิ ลด์ หรื ออีกนัยหนึง่ ระยะห่างจากด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ของตัวแบบที่ปรากฏในโฟกัส

N หากเลือกทัง้ แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงค่ าที่
ตัง้ ไว้ สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ได้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ความลึกฟิ ลด์ในจอภาพมาตรฐาน ใช้ ปมุ่
DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ซูมโฟกัส
ถ้ าเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > เช็คโฟกัส การกดปุ่ มที่ถกู กําหนดให้ เป็ น
เช็คโฟกัส ไว้ จะเป็ นการซูมหน้ าจอเข้ าโดยอัตโนมัตซิ งึ่ จะทําให้ คณ
ุ สามารถโฟกัสได้ อย่างแม่นยํา
มากขึ ้น กดปุ่ มควบคุมครัง้ ที่สองเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนการซูมและกดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม
โดยที่การซูมจะแสดงอยูร่ อบๆ พื ้นที่โฟกัสในปั จจุบนั ซึง่ จะสามารถเลือกพื ้นที่โฟกัสได้ โดยใช้ การ
เลือกจุดโฟกัส ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น เช็คโฟกัส จะถูกกําหนดไว้ ที่ปมุ่ Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2)

N ใช้ h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) เพื่อเปลี่ยนแปลงการควบคุมของ เช็คโฟกัส ที่ถกู กําหนด
ไว้
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5

แมนวลโฟกัส

โฟกัสชัดสุด
เลือก ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด สําหรับ c ระบบช่ วย MF เพื่อไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู ใน
การโฟกัส หมุนวงแหวนควบคุมจนกว่าวัตถุจะถูกไฮไลท์

5

90

การใช้ งานแฟลช
ใช้ แฟลชในตัวสําหรับเพิ่มแสงเมื่อถ่ายรูปกลางคืนหรื อในร่มที่มี
แสงน้ อย

1
2
3

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป
ไฮไลท์ p แฟลช ติดตัง้ > โหมดแฟลช ในเมนูถ่ายรูปและกดปุ่ ม MENU/OK เพื่อดูตวั
เลือกแฟลช
ไฮไลท์ตวั เลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกดปุ่ ม MENU/OK
โหมด
อัตโนมัติ (ออโต้ แฟลช)
K แก้ ตาแดง *
N ใช้ แฟลช
L ใช้ แฟลช *
O สโลว์ ซงิ ค์
M ตาแดง&สโลว์ *
l ม่ านชัตเตอร์ จงั หวะสอง
d ม่ านชัตเตอร์ จงั หวะสอง *

คําอธิบาย
ยิงแฟลชเมื่อจําเป็ น แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
ยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป ใช้ สําหรับตัวแบบที่มีไฟด้ านหลังหรื อ
สําหรับการใช้ สีธรรมชาติเมื่อถ่ายรูปในไฟสว่าง
ถ่ายทังตั
้ วแบบหลักและพื ้นหลังที่อยูใ่ นบริ เวณแสงน้ อย
(โปรดทราบว่าฉากที่มีความสว่างมากอาจได้ รับแสงมาก
เกินไป)
แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์

สามารถใช้ แฟลชในตัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์เสริ มชุดแฟลช
ระยะไกล
ไม่ยิงแฟลชแม้ ตวั แบบจะอยูใ่ นที่แสงน้ อย แนะนําให้ มีขา
P ไม่ ใช้ แฟลช
ตังกล้
้ อง
* สามารถใช้ การลบตาแดงในโหมดเหล่านี ้เมื่อโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะทํางานอยูแ่ ละเปิ ดการลบ
ตาแดงอยู่ การลบตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาท
ตาเรตินาของตัวแบบ
D COMMANDER

N หาก p ปรากฎขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่ กล้ องจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป
ยกเว้ นในโหมด Commander ซึง่ อาจมีการยิงแฟลชหลายครัง้ ในภาพเดียว โปรดอย่าเคลื่อนย้ าย
กล้ องจนกว่าจะถ่ายรูปเสร็จ
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5

WB สมดุลย์ สีขาว
เพื่อให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่ง
กําเนิดแสง

1
2
3

5

92

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป
ไฮไลท์ D สมดุลย์ สีขาว ในเมนูถ่ายภาพจากนันกดปุ่
้
ม MENU/OK เพื่อดูตวั เลือกสมดุลย์
สีขาว
ไฮไลท์ตวั เลือกสมดุลย์สีขาว
• กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อดูหน้ าจอ ปรับเลื่อน WB ซึง่
สามารถปรับแต่งสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียดได้ โดย
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
• กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ถกู ไฮไลท์ไว้
และออกโดยไม่ใช้ การปรับแต่งอย่างละเอียด
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สมดุลย์สีขาว

สมดุลย์ สีขาว
สามารถเลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวต่อไปนี ้ได้
ตัวเลือก
ออโต้
h
k
i
j
k
l
m
n
g

คําอธิบาย
มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ
ค่าวัดแสงสําหรับสมดุลย์สีขาว
เลือกอุณหภูมิสี
สําหรับตัวแบบที่อยูก่ ลางแดดจ้ า
สําหรับตัวแบบที่อยูใ่ นร่ม
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไส้ ร้อน
ลดแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า

N ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันตามสภาพของการถ่ายรูป เล่นภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ วเพื่อตรวจสอบสี
สมดุลย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เท่านัน้ ปิ ดแฟลชโดยใช้ ตวั เลือก
สมดุลย์สีขาวอื่นๆ
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5

สมดุลย์ สีขาวกําหนดเอง
´Ê n µ¤»¨¥r ¸ µª
เลือก h เพื่อปรับสมดุลย์สีขาวสําหรับสภาพแวดล้ อมแสง
ที่ไม่ปกติ ตัวเลือกการวัดสมดุลย์สีขาวจะแสดงขึ ้น เฟรม
วัตถุสีขาวเพื่อให้ อยูใ่ นจอแสดงผล แล้ วกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ทังหมดจนสุ
้
ดเพื่อวัดสมดุลย์สีขาว (การเลือกค่ากําหนดเอง
ล่าสุด และออกโดยไม่วดั สมดุลย์สีขาว ให้ กด DISP/BACK
หรื อกด MENU/OK เพื่อเลือกค่าล่าสุด แล้ วแสดงข้ อความปรับ
ละเอียด)
• หาก “เสร็จสมบูรณ์ ” แสดงขึน้ ให้ กด MENU/OK เพื่อตังค่้ าสมดุลย์สีขาวให้ เป็ นค่าที่วดั ได้
• หาก “แสงน้ อยไป” แสดงขึน้ ให้ เพิ่มการชดเชยการรับแสง แล้ วลองใหม่อีกครัง้
• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ ลดการชดเชยการรับแสงแล้ วลองใหม่อีกครัง้
´ÊnµÄ®¤n
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สมดุลย์สีขาว

k: อุณหภูมส
ิ ี
การเลือก k ในเมนูสมดุลย์สีขาว จะแสดงรายการอุณหภูมิ

ของสี ไฮไลท์อณ
ุ หภูมิของสีแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกตัว
เลือกที่ไฮไลท์ แล้ วแสดงข้ อความปรับละเอียด
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อุณหภูมสิ ี
อุณหภูมิสีเป็ นการวัดเพื่อกําหนดค่าสีของแหล่งกําเนิดแสง โดยแสดงเป็ นหน่วยเคลวิน (K) แหล่งกําเนิด
แสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีใกล้ เคียงกับแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็ นสีขาว แหล่งกําเนิดแสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีตํ่ากว่าจะมี
สีเหลืองหรื อสีแดง ขณะที่อณ
ุ หภูมิสีที่สงู กว่าจะเป็ นออกเป็ นสีนํ ้าเงิน คุณสามารถจับคูอ่ ณ
ุ หภูมิสีกบั แหล่ง
กําเนิดแสง หรื อเลือกตัวเลือกที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสีของแหล่งกําเนิดแสงเพื่อทําให้ ภาพ “อุน่ ขึ ้น”
หรื อ “เย็นลง”

5
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h การใช้ ระบบตัง้ เวลาถ่ ายรูปเอง
ใช้ การตังเวลาสํ
้
าหรับการถ่ายภาพกลุม่ บุคคลหรื อภาพตัวเอง เพื่อ
ป้องกันการเบลอที่เกิดจากการสัน่ ของกล้ อง หรื อปล่อยชัตเตอร์
อัตโนมัตเิ มื่อเป็ นไปตามสภาวะที่เลือกไว้

1
2
3

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป
ไฮไลท์ B ตัง้ เวลาถ่ าย ในเมนูถ่ายภาพจากนันกดปุ่
้
ม MENU/OK
ไฮไลท์ตวั เลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกดปุ่ ม MENU/OK
ตัวเลือก
R 2 วิ
S 10 วิ

P

m ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต

5

o หน้ ายิม้

97
97
97
98

ตัวเลือก
a เพื่อนสนิท
g กลุ่ม

ปิ ด

P
98
99
—

ุ่ ตเตอร์ การยืนด้ านหน้ าของเลนส์อาจมีผลรบกวนต่อโฟกัสและ
O ยืนด้ านหลังกล้ องถ่ายรูปเมื่อใช้ ปมชั
การรับแสง

นาฬิกาตังเวลาจะปิ
้
ดอัตโนมัตเิ มื่อปิ ดกล้ อง
้
อนจะถ่ายภาพ ให้ กด DISP/BACK
N หากต้ องการหยุดการตังเวลาก่
เลือกชุด m ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต, o หน้ ายิม้ , a เพื่อนสนิท หรื อ g กลุ่ม จะตังค่
้ า
F ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา ไปเป็ น หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด การตังค่
้ าเดิมจะถูกกู้คืน
เมื่อปิ ดตังเวลาถ่
้
าย
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การใช้ ระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปเอง

2 วิ/10 วิ
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยหลังจากที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ไปแล้ ว 2 หรื อ 10 วินาที

1

ไฮไลท์ตวั เลือกใดตัวเลือกหนึง่ ในเมนูตงเวลาถ่
ั้
ายและกดปุ่ ม MENU/OK
ตัวเลือก
R 2 วิ
S 10 วิ

2

คําอธิบาย
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช้ เพื่อลด
การเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ องเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ไฟของระบบตังเวลา
้
ถ่ายกะพริ บเมื่อระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปนับถอยหลัง
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช้ สําหรับถ่าย
ภาพที่คณ
ุ ต้ องการถ่ายตัวเอง ไฟตังเวลาถ่
้
ายจะกะพริ บทันทีก่อนถ่ายภาพ

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อเริ่ มต้ นการตังเวลา
้
นาฬิกานับถอยหลังจะปรากฏในจอแสดง
ผล; กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อหมดเวลานับถอยหลัง

ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต
กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อตรวจหาตัวแบบบุคคลที่หนั หน้ าเข้ าหาเลนส์ได้

1
2

5

ไฮไลท์ m (ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต) ในเมนูตงเวลาถ่
ั้
ายและกดปุ่ ม MENU/OK
เฟรมตัวแบบภาพคนในจอแสดงผล กล้ องจะเริ่ มตรวจ
หาใบหน้ าและปล่อยชัตเตอร์ เมื่อตัวแบบหันหน้ าเข้ าหา
เลนส์

O กล้ องอาจไม่สามารถตรวจหาตัวแบบที่ไม่หนั หน้ าเข้ าหากล้ องหรือดวงตาถูกบดบังอยู่

97

หน้ ายิม้
กล้ องจะปล่อยชัตเตอร์ เมื่อตัวแบบยิ ้ม

1
2

ไฮไลท์ o (หน้ ายิม้ ) ในเมนูตงเวลาถ่
ั้
ายและกดปุ่ ม MENU/OK
เฟรมตัวแบบภาพคนในจอแสดงผล กล้ องจะเริ่ มตรวจ
หาใบหน้ าและปล่อยชัตเตอร์ เมื่อตัวแบบคนใดคนหนึง่
ยิ ้ม

O กล้ องอาจไม่สามารถตรวจหาตัวแบบที่ไม่หนั หน้ าเข้ าหากล้ องหรือตัวแบบที่ดวงตาถูกผมหรือวัตถุ
อื่นๆ บดบังอยู่

เพื่อนสนิท
กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อตรวจพบว่าตัวแบบทังสองอยู
้
ใ่ กล้ กนั

5

1
2

ไฮไลท์ a (เพื่อนสนิท) ในเมนูตงเวลาถ่
ั้
ายและกดปุ่ ม MENU/OK
เมื่อมีการเตือนให้ เลือกความใกล้ ชิดของตัวแบบก่อนเริ่ ม
ตังเวลา
้
ให้ ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกดปุ่ ม MENU/OK
(ระดับความใกล้ ชิดจะแสดงด้ วยไอคอนรูปหัวใจในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ: ยิ่งมีหวั ใจมาก ตัวแบบก็จะยิ่งใกล้
กันมาก)
้
่ มต้ นเมื่อตัวแบบอยู่
• LV.1 (ระยะใกล้ ): การตังเวลาจะเริ
ใกล้ กนั จนยื่นมือถึงกันได้
้
่ มต้ นเมื่อไหล่ของตัวแบบชิดกัน
• LV.2 (โคลสอัพ): การตังเวลาจะเริ
้
่ มต้ นเมื่อแก้ มของตัวแบบชิดกัน
• LV.3 (ซุปเปอร์ โคลสอัพ): การตังเวลาจะเริ
ออก

้
่ มต้ นเมื่อตัวแบบอยูใ่ กล้ กนั เพียงพอ; กล้ องจะปล่อยชัตเตอร์ ในหนึง่ วินาทีตอ่ มา
N การตังเวลาจะเริ

98

การใช้ ระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปเอง

กลุ่ม
กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อตรวจพบว่ามีตวั แบบที่เป็ นบุคคลตามจํานวนที่เลือกไว้

1
2

ไฮไลท์ g (กลุ่ม) ในเมนูตงเวลาถ่
ั้
ายและกดปุ่ ม MENU/OK
ไฮไลท์จํานวนตัวแบบที่ต้องการ (1 ถึง 4) และกดปุ่ ม
MENU/OK (จํานวนของตัวแบบจะแสดงด้ วยไอคอน h
ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ) การตังเวลาจะเริ
้
่ มต้ นเฉพาะ
เมื่อมีตวั แบบในเฟรมตามจํานวนที่เลือกไว้ ; กล้ องจะ
ปล่อยชัตเตอร์ ในสองวินาทีตอ่ มา

ออก

5

99

บันทึก

100

เมนูถ่ายรู ป

101

เมนูถ่ายรู ป (A/B/C/D/E)
ปรับการตังค่
้ าการถ่ายภาพ
เมนูถ่ายรูปจะแสดงขึ ้นเมื่อคุณกดปุ่ ม MENU/OK ในโหมดถ่าย
รูป เลือกจากแท็บ A, B, C, D หรื อ E

เมนูถ่ายรู ป
โปรแกรมAE
ตัง ค่ า AF/MF
ประเภทการปล่ อย
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก
ออก

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
A ฉากถ่ ายภาพ

เลือกฉากสําหรับโหมด SP (P 62)
d ฟิ ลเตอร์ ขัน
้ สูง

เลือกฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ งสําหรับ Adv. โหมด (P 65)

6

F ตัง้ ค่ า AF/MF

ปรับการตังค่
้ าโฟกัส
โฟกัสแบบพืน้ ที่
เลือกพื ้นที่โฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส แมนวลโฟกัส และซูมโฟกัส (P 82)
โหมดโฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องจะโฟกัส (P 78)
ออโต้ โฟกัส
เลือกออโต้ โฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส l และ k (P 80)

102

เมนูถ่ายรูป

การถ่ ายภาพอย่ างรวดเร็ว
โฟกัสจะคงที่ตามระยะที่เลือกไว้ —5m (5 เมตร) หรื อ 2m (2 เมตร)—จะทําให้ สามารถถ่ายภาพ
ได้ ทนั ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุด การเลือกตัวเลือกนี ้จะช่วยให้ คณ
ุ ไม่พลาดโอกาสในการถ่ายภาพ
สําคัญ
ตัวเลือก
2m

5m

OFF

้
และแมนวลโฟกัสจะไม่ทํางาน
O ทังออโต้
ุ่ งก์ชนั่ แบบสัมผัส T-Fn1 (ตวัดนิ ้วขึ ้น) เพื่อเปลี่ยนระยะโฟกัสขณะกําลังถ่ายภาพ
N ใช้ ปมฟั

ปลด/โฟกัสก่ อน
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมดโฟกัส AF-S (l) หรื อ AF-C (k)
ตัวเลือก
ปลด
โฟกัส

คําอธิบาย
เน้ นการตอบสนองของชัตเตอร์ มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมื่อกล้ องไม่ได้ อยู่
ในโฟกัส
เน้ นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้ เฉพาะเมื่อกล้ อง
อยูใ่ นโฟกัส

AF+MF
ถ้ าเลือก เปิ ด และล็อคโฟกัส ตัวอย่างเช่น การกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ค้ างไว้ ในขณะที่เลือก
AFเฉพาะจุด ไว้ สําหรับ โหมดโฟกัส จะสามารถปรับโฟกัสแบบแมนวลได้ โดยการหมุนวงแหวน
ควบคุม
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N ใช้ โฟกัสชัดสุดเพื่อตรวจโฟกัสได้ หากต้ องการเปิ ดใช้ โฟกัสชัดสุด ให้ เลือก ไฮไลท์ท่โี ฟกัสชัดสุด
สําหรับ c ระบบช่ วย MF

ซูมโฟกัส AF+MF
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > เช็คโฟกัส และเลือก จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส จะ
สามารถใช้ ซมู โฟกัสเพื่อซูมเข้ าบนพื ้นที่โฟกัสที่เลือกได้
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6

ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและการรับแสง
สําหรับใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึง่
เป็ นการป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในภาพกลุม่ บุคคล
เลือกสําหรับการถ่ายภาพที่เน้ นตัวแบบที่เป็ นบุคคล ระบบ
สามารถตรวจหาใบหน้ าได้ ด้วยกล้ องในแนวตังหรื
้ อแนวนอน
ถ้ าตรวจหาใบหน้ าได้ แล้ ว ระบบจะระบุใบหน้ าด้ วยกรอบสี
เขียว ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะเลือกใบหน้ าที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ ใบหน้ า
อื่นๆ จะถูกระบุด้วยกรอบสีขาว คุณยังสามารถเลือกได้ วา่ กล้ องจะตรวจหาและโฟกัสดวงตาเมื่อ
เปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะหรื อไม่ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
ตัวเลือก
หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด
หน้ าเปิ ด/ตา ออโต้
หน้ าเปิ ด/เน้ นตาขวา
หน้ าเปิ ด/เน้ นตาซ้ าย
หน้ าปิ ด/ตาปิ ด

6

คําอธิบาย
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะเท่านัน้
กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาข้ างใดเมื่อตรวจพบใบหน้ า
กล้ องจะโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจหา
ใบหน้ าอัจฉริ ยะ
กล้ องจะโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจหา
ใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
O ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่้ าการรับแสงสําหรับทังเฟรม
ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบสี
เขียวเมื่อถ่ายภาพ

N ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรือวัตถุอื่น
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
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PRE-AF
หากเลือก เปิ ด กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่อง แม้ เมื่อไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ โปรดทราบว่า
วิธีนี ้จะเปลืองแบตเตอรี่ มากขึ ้น
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

แสงหา AF
หากเลือก เปิ ด ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสจะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O แสงช่วยหา AF ปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มื่อเลือก ปิ ด สําหรับ o เสียง&แฟลช ในเมนูตงค่ั ้ า
กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ แสงช่วยหา AF ได้ ในบางกรณี หากกล้ องไม่สามารถโฟกัสในระยะ
ใกล้ ให้ ลองเพิ่มระยะทางเข้ าหาตัวแบบ
หลีกเลี่ยงการส่องไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสไปยังตาของตัวแบบโดยตรง

6
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R ประเภทการปล่ อย

เลือกการทํางานของปุ่ มชัตเตอร์ เมื่อเลือก e 4K > f 4K เบิร์สต์ เป็ นโหมดไดร์ ฟ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปิ ดเมื่อกดปุ่ ม กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
กล้ องจะเริ่ มถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ และจะหยุดถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
สวิตซ์ เปิ ด/ปิ ด
เป็ นครัง้ ที่สอง
กล้ องจะเริ่ มบันทึกภาพเฟรมต่างๆ ไปยังหน่วยความจําบัฟเฟอร์ เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
พรี .เรค.
ลงครึ่งหนึง่ เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ที่เหลือลงจนสุด กล้ องจะส่งภาพที่ถ่ายในวินาทีก่อน
หน้ าไปยังการ์ ดหน่วยความจําและจะถ่ายภาพต่อจนกว่าจะปล่อยปุ่ มชัตเตอร์
N ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้ อง

6

ตัวเลือก
ออโต้ 1
ออโต้ 2
ออโต้ 3
12800–200
H (25600/51200),
L (100)

คําอธิบาย
ความไวแสงจะปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายรูป เลือกความ
ไวแสงพื ้นฐาน, ความไวแสงสูงสุด และความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุดสําหรับ ออโต้ 1,
ออโต้ 2 และ ออโต้ 3
ปรับความไวแสงด้ วยตนเอง ค่าที่เลือกจะแสดงในจอแสดงผล
เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบว่าอาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพที่ถ่ายที่
H ในขณะที่ L ลดช่วงไดนามิก

N ความไวแสงจะไม่ถกู รีเซ็ตเมื่อปิ ดกล้ อง
หากเลือกตัวเลือก RAW สําหรับคุณภาพของภาพ ภาพที่ถ่ายโดยเลือก L ไว้ สําหรับ
N ความไวแสง จะถูกบันทึกที่ ISO 200 ขณะที่ภาพที่ถ่ายโดยเลือก H ไว้ จะถูกบันทึกที่

ISO 12800
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การปรั บความไวแสง
สามารถใช้ คา่ ที่สงู กว่าเพื่อลดภาพสัน่ ไหวเมื่อแสงสว่างน้ อย ขณะที่คา่ ที่ตํ่ากว่าจะช่วยให้ ความเร็ วชัตเตอร์
ช้ าลงหรื อรูรับแสงกว้ างขึ ้นในที่ที่มีแสงสว่างจ้ า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพที่
ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง

ออโต้
เลือกความไวแสงพื ้นฐาน, ความไวแสงสูงสุด และความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุดสําหรับ ออโต้ 1,
ออโต้ 2 และ ออโต้ 3 ค่าเริ่ มต้ นจะแสดงด้ านล่าง
รายการ
ความไวเริ่มต้ น
ISOสูงสุด
SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

ตัวเลือก
6400–200
6400–400
1⁄500–¼ วิ, ออโต้

ออโต้ 1
800

ค่ าเริ่มต้ น
ออโต้ 2
200
1600
ออโต้

ออโต้ 3
3200

กล้ องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัตริ ะหว่างค่าเริ่ มต้ นและค่าสูงสุด ความไวแสงจะเพิ่มขึ ้นสูงกว่า
ค่าเริ่ มต้ นเฉพาะเมื่อความเร็วชัตเตอร์ ที่จําเป็ นสําหรับการรับแสงที่เหมาะสมตํ่ากว่าค่าที่เลือก
สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

N หากค่าที่เลือกสําหรับ ความไวเริ่มต้ น สูงกว่าค่าที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้ องจะตังค่้ า ความ
ไวเริ่มต้ น เป็ นค่าที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด

กล้ องอาจเลือกความเร็วชัตเตอร์ ที่ช้ากว่า SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพยังคงเป็ นการรับ
แสงน้ อยเกินไปที่คา่ ที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด การเลือกตัวเลือกสําหรับการกันภาพสัน่ สะเทือนจะ
ไม่มีผลในความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุด
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O ขนาดภาพ

เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้ บนั ทึกภาพนิ่ง
ตัวเลือก
O3:2
P3:2
Q3:2

ขนาดภาพ
6000 × 4000
4240 × 2832
3008 × 2000

ตัวเลือก
O 16 : 9
P 16 : 9
Q 16 : 9

ขนาดภาพ
6000 × 3376
4240 × 2384
3008 × 1688

ตัวเลือก
O1:1
P1:1
Q1:1

ขนาดภาพ
4000 × 4000
2832 × 2832
2000 × 2000

N ขนาดภาพ จะไม่ถกู ตังค่้ าใหม่เมื่อปิ ดกล้ องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอื่น
อัตราส่ วนภาพ
ภาพที่มีอตั ราส่วนภาพ 3 : 2 จะมีสดั ส่วนเดียวกันกับเฟรมของฟิ ล์มขนาด 35 มม. ขณะที่อตั ราส่วนภาพ
16 : 9 จะพอดีกบั การแสดงผลบนอุปกรณ์ความละเอียดสูง (HD) รูปภาพที่มีอตั ราส่วนภาพ 1 : 1 เป็ น
สี่เหลี่ยมจตุรัส
การเลือกอัตราส่ วน 1 : 1
เพื่อเปลี่ยนไปใช้ อตั ราส่วนภาพ 1 : 1 ก่อนการถ่ายภาพ กดปุ่ มควบคุมที่ถกู กําหนด โหมดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(1:1) ไว้ (P 167) กดปุ่ มควบคุมอีกครัง้ เพื่อเรี ยกคืนอัตราส่วนภาพที่เลือกไว้ ก่อนหน้ านี ้ ที่การตังค่
้ าเริ่ ม
ต้ น โหมดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสจะถูกกําหนดไว้ ที่ปมฟั
ุ่ งก์ชนั่ แบบสัมผัส T-Fn2 (ตวัดนิ ้วไปทางซ้ าย)

6

ขนาดภาพในปั จจุบนั
O 3 : 2 หรื อ O 16 : 9
P 3 : 2 หรื อ P 16 : 9
Q 3 : 2 หรื อ Q 16 : 9
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โหมดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส(1:1) ที่ถกู กําหนดไว้
O1:1
P1:1
Q1:1
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T คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์ แมทไฟล์และอัตราการบีบอัด เลือก FINE หรื อ NORMAL เพื่อบันทึกภาพ JPEG
เลือก RAW เพื่อบันทึกภาพ RAW หรื อเลือก FINE+RAW หรื อ NORMAL+RAW เพื่อบันทึกทัง้
ภาพ JPEG และ RAW FINE และ FINE+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG ตํ่ากว่าสําหรับภาพ
JPEG คุณภาพสูง ในขณะที่ NORMAL และ NORMAL+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG สูง
กว่าเพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่สามารถจัดเก็บได้
ปุ่ มฟั งก์ ช่ ัน
การสลับเปิ ดหรื อปิ ดคุณภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดี่ยว ให้ ตงค่
ั ้ า RAW ไปยังปุ่ มใดปุ่ มหนึง่
(P 167) ถ้ าเลือก JPEG เป็ นตัวเลือกคุณภาพของภาพปั จจุบนั ให้ กดปุ่ มเลือกตัวเลือกที่เทียบเท่า
JPEG+RAW ชัว่ คราว ถ้ าเลือก JPEG+RAW เป็ นตัวเลือกปั จจุบนั ให้ กดปุ่ มเลือกตัวเลือกที่เทียบเท่า
JPEG ชัว่ คราว ขณะที่ถ้าเลือก RAW ให้ กดปุ่ มเลือก FINE ชัว่ คราว การถ่ายรูปหรื อกดปุ่ มอีกครัง้ จะคืนค่า
ไปยังการตังค่
้ าก่อนหน้ า

6
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U ช่ วงไดนามิก

ควบคุมคอนทราสต์ เลือกค่าที่ตํ่าลงเพื่อเพิ่มคอนทราสต์เมื่อถ่ายรูปในร่มหรื อใต้ ท้องฟ้าที่มี
เมฆมาก ค่าที่สงู ขึ ้นเพื่อลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเมื่อถ่ายภาพฉากคอ
นทราสต์สงู แนะนําให้ ใช้ คา่ ที่สงู กว่าสําหรับฉากที่มีทงแสงอาทิ
ั้
ตย์และที่ร่ม เช่น ตัวแบบที่มีคอ
นทราสต์สงู อย่างแสงอาทิตย์เหนือนํ ้า แสงที่สอ่ งใบไม้ ในฤดูใบไม้ ร่วง ภาพคนตัดกับท้ องฟ้า และ
วัตถุสีขาวหรื อคนสวมเสื ้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% อย่างใดอย่างหนึง่ โดยอัตโนมัติ ตาม
ตัวแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงจะแสดงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
สามารถใช้ W 200% ที่ความไวแสง ISO 400 และสูงกว่า, X 400% ที่ความไวแสง ISO 800
และสูงกว่า

6
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P จําลองฟิ ล์ ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดต่างๆ ของฟิ ล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรื อไม่มีฟิลเตอร์ สี) เลือกสีตามตัว
แบบและความคิดสร้ างสรรค์ของคุณ
ตัวเลือก

c
d
e
i
g
h
b
e
d
f
f

คําอธิบาย
การผลิตสีปกติใหม่ เหมาะสําหรับตัวแบบหลายประเภท ตังแต่
้ ภาพ
PROVIA/สีปกติ
คนไปจนถึงภาพวิว
Velvia/สดใส
กลุม่ สีคอนทราสต์สงู ของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ
มีชว่ งสีที่กว้ างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะที่ชว่ ย
ASTIA/นุ่มนวล
เก็บรักษาสีนํ ้าเงินสว่างของท้ องฟ้าช่วงกลางวัน แนะนําให้ ใช้ สําหรับ
ภาพคนกลางแจ้ ง
CLASSIC CHROME
คอนทราสต์ของสีออ่ นและเงาที่กว้ างสําหรับภาพที่สงบ
มีคอนทราสต์มากกว่า h (PRO Neg. Std) เล็กน้ อย แนะนําให้ ใช้
PRO Neg. Hi
สําหรับภาพคนกลางแจ้ ง
กลุม่ โทนสีออ่ น ช่วงสีกว้ างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็ นตัวเลือกที่ดี
PRO Neg. Std
สําหรับการถ่ายภาพบุคคลในสตูดโิ อ
โมโนโครม
ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน
ถ่ายรูปข่าวดําโดยเพิ่มคอนทราสต์เล็กน้ อย การตังค่
้ านี ้ยังลดโทนสี
โมโน+ฟิ ลเตอร์ เหลือง
ความสว่างของท้ องฟ้าลงเล็กน้ อย
ถ่ายรูปข่าวดําโดยเพิ่มคอนทราสต์ การตังค่
้ านี ้ยังลดโทนสีความสว่าง
โมโนโครม+ฟิ ลเตอร์ แดง
ของท้ องฟ้าลง
โมโน+ฟิ ลเตอร์ เขียว
ทําให้ โทนสีผิวของภาพคนแบบขาวดําอ่อนลง
ซีเปี ย
ถ่ายรูปภาพในรูปแบบซีเปี ย

N ตัวเลือกจําลองฟิ ล์มสามารถรวมกับการตังค่้ าโทนและความคมชัด
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/
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X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม

เลือกการจําลองฟิ ล์มสามชนิดที่ใช้ สําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์ม (P 75, 111)
ตัวเลือก
PROVIA/สี
ป
กติ
c
d Velvia/สดใส
CLASSIC
CHROME
i
g PRO Neg. Hi
โมโนโครม
b
e โมโน+ฟิ ลเตอร์ เหลือง
โมโน+ฟิ
ลเตอร์
เ
ขี
ย
ว
f

e ASTIA/ตํ่า
h PRO Neg. Std
d โมโนโครม+ฟิ ลเตอร์ แดง
f ซีเปี ย

B ตัง้ เวลาถ่ าย

ใช้ การตังเวลาสํ
้
าหรับการถ่ายภาพกลุม่ บุคคลหรื อภาพตัวเอง เพื่อป้องกันการเบลอที่เกิดจาก
การสัน่ ของกล้ อง หรื อปล่อยชัตเตอร์ อตั โนมัตเิ มื่อเป็ นไปตามสภาวะที่เลือกไว้ (P 96)

6
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o ถ่ ายตามช่ วงเวลา

กําหนดค่ากล้ องให้ ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตใิ นช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า ภาพที่ถ่ายโดยใช้ การ
ถ่ายตามช่วงเวลาจะสามารถนํามาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ ถ่ายช้ าได้ หากคุณต้ องการ

1
2

ไฮไลท์ o ถ่ ายตามช่ วงเวลา ในเมนูถ่ายรูปและกดปุ่ ม MENU/OK
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกช่วงเวลาและจํานวน
ภาพ กด MENU/OK เพื่อดําเนินการ

ช่ วงเวลา/จํานวนครั ง
ช่ วงเวลา
2
1

จํานวนครั ง

0h01 m 00s

001

24
23

จบ

3

ไฮไลท์ประเภทการบันทึกข้ อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้และกด
ปุ่ ม MENU/OK
• นิ่ง: ภาพถ่ายแต่ละภาพจะถูกบันทึกแยกกัน
• นิ่ง+ภาพยนตร์ ถ่ายช้ า: ภาพถ่ายแต่ละภาพจะถูก
บันทึกแยกกัน; นอกจากนัน้ ภาพถ่ายต่อมาทังหมด
้
จะถูกบันทึกเป็ นภาพยนตร์ ถ่ายช้ า

ยกเลิก

´Ê n µ
Ã®¤´¹
·É
·É£µ¡¥¦r nµ¥o µ


´Ê

¥o °¨´

6

N สามารถเลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสําหรับภาพยนตร์ถ่ายช้ าได้ โดยใช้
P โหมดภาพยนตร์ ถ่ายช้ า ก่อนจะเริ่ มถ่าย

4

ใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อเลือกเวลาเริ่ มต้ น จากนันกด
้ MENU/OK

เริ$ มเวลารอ
2
1

0h

00 m ทีหลัง

24
23

ประมาณเวลารอ 11:00 PM
เริ$ม
ยกเลิก
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5

การถ่ายภาพจะเริ่ มต้ นโดยอัตโนมัติ
6h12m30s

3/999

ยกเลิ ก

้
ไม่ได้ ที่ความเร็วชัตเตอร์ B (การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง) หรื อ HDR, e (4K) หรื อ
O การถ่ายรูปตังเวลาจะใช้
ระหว่างการถ่ายพาโนราม่าหรื อการถ่ายภาพซ้ อน ในโหมดต่อเนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพเพียง
หนึง่ ภาพเมื่อปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้

้ อง
N แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
บางครัง้ จอแสดงผลจะปิ ดระหว่างการถ่ายแต่ละภาพและจะสว่างขึ ้นสองสามวินาทีก่อนที่จะถ่าย
ภาพถัดไป สามารถเปิ ดใช้ งานจอแสดงผลได้ ทกุ เวลาโดยกดปุ่ มชัตเตอร์
P โหมดภาพยนตร์ ถ่ายช้ า

เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสําหรับภาพยนตร์ ถ่ายช้ า
ตัวเลือก

6

V 2160/30P *
V 2160/15P *
i 1080/59.94P
i 1080/50P
i 1080/24P
i 1080/23.98P
h 720/59.94P
h 720/50P
h 720/24P
h 720/23.98P

ขนาดเฟรม
3840 × 2160 (4K)

1920 × 1080 (Full HD)

1280 × 720 (HD)

อัตรา
30 fps
15 fps
59.94 fps
50 fps
24 fps
23.98 fps
59.94 fps
50 fps
24 fps
23.98 fps

* ใช้ การ์ ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์ ถ่ายช้ าที่จะใช้ ดบู นกล้ อง
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D สมดุลย์ สีขาว

เพื่อให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง (P 92)
f สี

ปรับความหนาแน่นของสี เลือกจาก 5 ตัวเลือก ระหว่าง +2 และ –2
+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

q ความคมชัด

เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง เลือกจาก 5 ตัวเลือก ระหว่าง +2 และ –2
+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

–1

–2

r โทนสว่ าง

ปรับโทนสว่างของภาพ เลือกจาก 5 ตัวเลือก ระหว่าง +2 และ –2
+2

+1

ตัวเลือก
0

6
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s โทนมืด

ปรับโทนมืดของภาพ เลือกจาก 5 ตัวเลือก ระหว่าง +2 และ –2
+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

h ลดเสียงรบกวน

ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง เลือกจาก 5 ตัวเลือก ระหว่าง +2 และ –2
+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

K NRฉายแสงนาน

เลือก เปิ ด เพื่อลดรอยจุดในการฉายแสงนาน
ตัวเลือก
เปิ ด

6
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S ตัง้ ค่ าถ่ ายคร่ อม AE

ปรับการตังค่
้ าการถ่ายคร่อมการรับแสง (P 75)
ตัง้ ค่ าเฟรม/ขัน้ ที่
เลือกจํานวนภาพที่ถ่ายและความกว้ างของขันตอนการรั
้
บแสงสําหรับการถ่ายคร่อมการรับแสง
ตัวเลือก
ภาพ
ขัน้ ที่

คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพที่ถ่ายในลําดับการถ่ายคร่อม
เลือกปริ มาณการเปลี่ยนแปลงของการรับแสงของภาพถ่ายแต่ละภาพ

1 เฟรม/ต่ อเนื่อง
เลือกหน้ าที่โดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ ระหว่างการถ่ายคร่อมการรับแสง
ตัวเลือก
1 เฟรม
ต่ อเนื่อง

คําอธิบาย
กล้ องจะถ่ายภาพหนึง่ ภาพทุกครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์
ทุกครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพตามที่จํานวนที่เลือกโดยใช้
ตัง้ ค่ าเฟรม/ขัน้ ที่ การรับแสงก็จะเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณที่เลือกไว้ ในแต่ละภาพ

ตัง้ ค่ าต่ อเนื่อง
เลือกลําดับที่ถ่ายภาพ
ตัวเลือก
0→+→–
0→–→+
–→0→+
+→0→–

คําอธิบาย
กล้ องจะถ่ายภาพแรกที่การตังค่
้ าการรับแสงปั จจุบนั และการชดเชยการรับแสงจะถูก
แก้ ไขในภาพที่ถ่ายเสร็จ ซึง่ จะดําเนินการตามลําดับจากค่าสูงสุดไปค่าตํ่าสุด
กล้ องจะถ่ายภาพแรกที่การตังค่
้ าการรับแสงปั จจุบนั และการชดเชยการรับแสงจะถูก
แก้ ไขในภาพที่ถ่ายเสร็จ ซึง่ จะดําเนินการตามลําดับจากค่าตํ่าสุดไปค่าสูงสุด
การถ่ายภาพจะดําเนินการตามลําดับจากค่าตํ่าสุดไปค่าสูงสุด
การถ่ายภาพจะดําเนินการตามลําดับจากค่าสูงสุดไปค่าตํ่าสุด
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w ตัง้ วงแหวนควบคุม

เลือกฟั งก์ชนั่ ที่่จะถูกกําหนดลงในวงแหวนควบคุม (P 9)
ค่ าเริ่มต้ น
ความไวแสง

ตัวเลือก
สมดุลย์ สีขาว
จําลองฟิ ลม์

ดิจติ อลคอนเวอเตอร์
ปิ ด

K โหมดหน้ าจอสัมผัส
เลือกว่าจะสามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสหรื อปล่อยชัตเตอร์ หรื อไม่
(P 16)
M แตะเพื่อซูม

เลือกว่าจะใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการซูมแบบดิจิตอลหรื อไม่ (P 20)
c ระบบช่ วย MF

เลือกวิธีที่จะแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
มาตรฐาน
ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด

6
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คําอธิบาย
โฟกัสแสดงตามปกติ
กล้ องจะเพิ่มโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด

เมนูถ่ายรูป

C วัดแสง

เลือกวิธีที่จะให้ กล้ องวัดการรับแสง

O ตัวเลือกที่เลือกจะมีผลเฉพาะเมื่อ F ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น หน้ าปิ ด/
ตาปิ ด

โหมด

o

หลายจุด

p

เฉพาะจุด

q

เฉลี่ย

คําอธิบาย
กล้ องจะกําหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ
ความสว่างที่มี แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
กล้ องจะวัดสภาพของแสงในพื ้นที่ตรงกลางของเฟรมที่เท่ากับ 2% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
แนะนําให้ ใช้ กบั ตัวแบบที่มีไฟด้ านหลัง และในกรณีอื่นที่พื ้นหลังมีแสงสว่างมากกว่า
หรื อมืดมากกว่าตัวแบบหลัก
ตังค่
้ าการรับแสงให้ เป็ นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ ทังเฟรม
้
ให้ การรับแสงที่สมํ่าเสมอตลอด
การถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนที่ตวั
แบบสวมชุดสีดําหรื อสีขาว

v รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.

เลือก เปิ ด เพื่อวัดแสงเฟรมโฟกัสปั จจุบนั เมื่อเลือก จุดเดียว สําหรับ F ตัง้ ค่ า AF/MF >
ออโต้ โฟกัส และเลือก เฉพาะจุด สําหรับ C วัดแสง

6

ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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p แฟลช ติดตัง้

ปรับการตังค่
้ าแฟลช
โหมดแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (P 91)
ชดเชยแฟลช
ปรับความสว่างแฟลช เลือกค่าระหว่าง +2 EV และ –2 EV โปรดทราบว่าอาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่
ต้ องการ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการถ่ายรูปและระยะห่างของตัวแบบ
+2 +1 2⁄3 +1 1⁄3 +1

+2⁄3 +1⁄3

ตัวเลือก
±0 –1⁄3

–2⁄3

–1 –1 1⁄3 –1 2⁄3 –2

ลบตาแดง
เลือก เปิ ด เพื่อลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช
ตัวเลือก
เปิ ด

N การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเมื่อตรวจพบใบหน้ าเท่านัน้
6

ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพ RAW ได้

120

ปิ ด

เมนูถ่ายรูป

W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์

ปรับตัวเลือกการบันทึกภาพยนตร์
โหมดมูฟวี่
เลือกขนาดและอัตราเฟรมสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก

V 2160/15P *
i 1080/59.94P
i 1080/50P
h 720/59.94P
h 720/50P

ขนาดเฟรม
3840 × 2160 (4K)

i 1080/24P
i 1080/23.98P
h 720/24P
h 720/23.98P

1920 × 1080 (Full HD)
1280 × 720 (HD)

อัตรา
15 fps
59.94 fps, 50 fps,
24 fps, 23.98 fps

* ใช้ การ์ ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์ ถ่ายช้ าที่จะใช้ ดบู นกล้ อง

วิดโี อไฮสปี ด HD
บันทึกภาพยนตร์ HD อัตราเฟรมสูงที่เล่นแบบเคลื่อนไหวช้ า ซึง่ จะให้ เวลาเพื่อดูตวั แบบที่
เคลื่อนไหวรวดเร็วหรื อรายละเอียดที่รวดเร็วเกินกว่าตาปกติจะมองเห็นได้ : การเหวี่ยงไม้ ตี, แมลง
กระโดด หรื อนํ ้าที่ไหลเร็ว
ตัวเลือก
1.6× a59.94P F100P
2× a50P F100P
3.3× a29.97P F100P
4× a25P F100P
OFF

คําอธิบาย

6

บันทึกภาพยนตร์ HD (1280 × 720) ที่ความเร็ว 1.6×, 2×, 3.3× หรื อ
4× และอัตราเฟรมที่ 100 fps ภาพยนตร์ จะเล่นที่ความเร็ ว 1⁄1.6, ½, 1⁄3.3
หรื อ ¼ ตามลําดับ
ปิ ดการบันทึกความเร็วสูง

O ภาพยนตร์ความเร็วสูงจะถูกบันทึกที่ขนาดเฟรมที่ลดลงและไม่มีเสียง โฟกัส, ค่ารับแสง และสม

ดุลย์สีขาวจะถูกกําหนดคงที่ไว้ ที่คา่ ที่จะส่งผลเมื่อเริ่ มการบันทึก ภาพยนตร์ ที่ถ่ายภายใต้ แสงน้ อย
อาจได้ รับแสงน้ อยเกินไปเนื่องจากความเร็วในการบันทึกสูง ขอแนะนําให้ ถ่ายกลางแจ้ งในเวลา
กลางวันหรื อสถานที่ที่สว่างไสว คุณจะสามารถดูภาพยนตร์ ความเร็วสูงในแบบเคลื่อนไหวช้ าบน
คอมพิวเตอร์ ได้ หากคุณต้ องการ
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ความไวแสงถ่ ายมูฟวี่
เลือกความไวแสงสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ จาก ออโต้ หรื อจากการตังค่
้ าระหว่าง ISO 400
และ 6400

N การตังค่้ านี ้ไม่มีผลต่อรูปภาพ
โหมดโฟกัส
เลือกโหมดโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
โฟกัสแมนนวล
ต่ อเนื่อง
AFเฉพาะจุด

คําอธิบาย
โฟกัสแบบแมนวล
กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF-C
กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF-S

ออโต้ โฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
หลายจุด
โฟกัสพืน้ ที่

6

คําอธิบาย
การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ
กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในพื ้นที่โฟกัสที่เลือก

จอแสดงข้ อมูลเอาต์ พุต HDMI
หากเลือก เปิ ด อุปกรณ์ HDMI ที่กล้ องเชื่อมต่อจะทําหน้ าที่แสดงข้ อมูลที่อยูใ่ นจอแสดงผลของ
กล้ องถ่ายรูป
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

เมนูถ่ายรูป

เอาต์ พุตภาพยนตร์ 4K
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ที่ถ่ายขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับเครื่ องบันทึก HDMI หรื ออุ
ปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ 4K
ตัวเลือก
b การ์ ด

HDMI

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําและจะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์
HDMI ในรูปแบบ 4K
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K กล้ องจะไม่บนั ทึก
ภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ ดหน่วยความจํา

ควบคุมการบันทึก HDMI
เลือกว่าจะให้ กล้ องส่งสัญญาณเริ่ มและหยุดไปยังอุปกรณ์ HDMI เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มและ
หยุดการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
ON

OFF

ปรั บระดับไมค์
ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนในตัวและภายนอก
ตัวเลือก
4

3

2

6

1

ไมค์ /รี โมท
ระบุวา่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ เป็ นไมโครโฟนหรื อรี โมตกด
ชัตเตอร์
ตัวเลือก
m ไมค์

n รี โมท
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W กันภาพดิจต
ิ อลสั่น

เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนแบบดิจิตอลระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

r การสื่อสารไร้ สาย

เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนที่ใช้ แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ ชนั่ ล่าสุด สามารถใช้ สมาร์ ท
โฟนสําหรับ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพที่อพั โหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพที่เลือกจากกล้ อง
ั ้ งกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งที่ตงไปยั
• กดปุ่ มชัตเตอร์ของกล้ อง
• อัพเดทเฟิ ร์มแวร์ของกล้ อง

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

6
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เมนูถ่ายรูป

x ชนิดชัตเตอร์

เลือกประเภทชัตเตอร์ การใช้ ชตั เตอร์ อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ เพื่อปิ ดเสียงของชัตเตอร์ ได้
ตัวเลือก
t ชัตเตอร์ กลไก
s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
t กลไก+s อิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบาย
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ กลไก
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
กล้ องจะเลือกชนิดชัตเตอร์ ตามสภาพการถ่ายรูป

O เมื่อใช้ ชตั เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อาจมองเห็นภาพผิดเพี ้ยนได้ ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่และการ

ถ่ายด้ วยมือที่ถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์ สงู ในขณะที่อาจมีแถบเส้ นหรื อหมอกเกิดขึ ้นในภาพที่ถ่าย
ภายใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ หรื อแสงวูบหรื อผิดปกติ เมื่อถ่ายภาพโดยปิ ดเสียงชัตเตอร์ ให้ เคารพ
สิทธิในรูปถ่ายและสิทธิสว่ นบุคคลของตัวแบบด้ วย (P 148)

N เมื่อใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แฟลชจะถูกปิ ดใช้ งาน ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่คา่
ISO 12800–200 และไม่มีผลต่อการลดสัญญาณรบกวนในที่ฉายแสงนาน

J ดิจต
ิ อลคอนเวอเตอร์
ถ่ายภาพที่ทางยาวโฟกัสแตกต่างกันโดยใช้ ตวั แปลงเลนส์เทเลแบบดิจิตอล (P 68)

50mm

ตัวเลือก
35mm

OFF

6

้
กกําหนดโดยใช้ รูปแบบ 35 มม. หรื อเทียบเท่า
N ทางยาวโฟกัสทังหมดจะถู
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บันทึก
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การเล่ นภาพและเมนูแสดงภาพ

127

จอแสดงผลการเล่ น
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการเล่น
้
O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

01/01/2018 10:00 AM

7

A วันทีแ่ ละเวลา ........................................... 35, 146
B เปิ ด/ปิ ด Bluetooth ..........................................156
C คําสัง่ ย้ายภาพ .................................................133
D สถานะการส่งภาพ ...........................................133
E จํานวนภาพทีเ่ ลือกเพือ่ อัพโหลด ........................133
F สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................................147
G หมายเลขเฟรม ................................................154
H ป้ องกันภาพ ....................................................139
I ข้อมูลตําแหน่ง........................................ 156, 158
J สัญลักษณ์ลบตาแดง .......................................140
K ฟิ ลเตอร์ ขนั้ สูง ....................................................65
L ระดับแบตเตอรี ่ ..................................................34
M ขนาดภาพ/คุณภาพ ................................ 108, 109
N จําลองฟิ ล์ม .....................................................111
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O ช่วงไดนามิ ก ....................................................110
P สมดุลย์สีขาว ...................................................115
Q ความไวแสง ....................................................106
R การชดเชยการรับแสง .........................................67
S รูรบั แสง ............................................... 53, 56, 57
T ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 53, 54, 57
U สัญญาณโหมดเล่น ............................................42
V ไอคอนมูฟวี ่ .......................................................48
W สัญลักษณ์ตรวจหาใบหน้า................................104
X ภาพของขวัญ ....................................................42
Y สัญลักษณ์ช่วยค้นหาสมุดภาพ .........................141
Z การให้คะแนน..................................................129
a สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF ..............................143

จอแสดงผลการเล่น

ปุ่ ม DISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ
ระหว่างการเล่น

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

01/01/2018 10:00 AM

1/1000

5.6

+1.0

12800

01/01/2018 10:00 AM

01/01/2018 10:00 AM

รายการโปรด

รายการโปรด

แสดงข้อมูล 1

ต่ อไป

7
LENS
FOCAL LENGTH
COLOR SPACE
LENS MODULATION OPT.

S.S 1/1000

F 5.6

ISO 12800

แสดงข้อมูล 2

23.0mm
F5.6
23.0mm
sRGB
ON

+1.0

ต่ อไป

รายการโปรด: การให้ คะแนนภาพ
หากต้ องการให้ คะแนนภาพปั จจุบนั ให้ กด DISP/BACK และกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นและลงเพื่อเลือก
ดาวจากศูนย์ถงึ ห้ าดาว

129

จอแสดงผลการเล่น

การซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส
กดปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2) เพื่อซูมเข้ าที่จดุ โฟกัส กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อกลับไปยังการดูภาพแบบเต็มเฟรม

7

130

การดูภาพ
อ่านเนื ้อหาในส่วนนี ้สําหรับข้ อมูลในการซูมการเล่นและการเล่นแบบหลายเฟรม
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อไปจากการเล่นแบบเต็ม
เฟรมไปยังซูมการเล่น หรื อการเล่นแบบหลายเฟรม

การเล่นแบบเต็มเฟรม

การเล่นแบบหลายเฟรม
การดูภาพเก้าเฟรม

ซูมการเล่น
DISP/BACK
MENU/OK

ซูมระดับกลาง

7

การดูภาพร้อยเฟรม

ซูมสูงสุด
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การดูภาพ

ซูมการเล่ น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าหรื อซูมออกบนรูปภาพในการดูภาพแบบเต็มเฟรม
เพื่อออกจากการซูม กดปุ่ ม DISP/BACK ปุ่ ม MENU/OK หรื อปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2)

N อัตราซูมสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ O ขนาดภาพ การซูมขณะเล่นจะใช้
ไม่ได้ สําหรับภาพที่ตดั บางส่วน หรื อเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด a

เลื่อน
เมื่อซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เลื่อนดูสว่ น
ต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอได้

หน้าต่างการนําทาง

การเล่ นแบบหลายเฟรม
เพื่อเปลี่ยนจํานวนการแสดงภาพ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังตามเข็มนาฬิกาในขณะที่ใช้
การแสดงภาพแบบเต็มเฟรม

N ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อไฮไลท์ภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่เลือกแบบเต็มเฟรม ในการ
7

แสดงภาพเก้ าเฟรมและร้ อยเฟรม ให้ กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรื อลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
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เมนูเล่ น (K/L/M)
ปรับการตังค่
้ าการเล่น
เมนูเล่นจะแสดงขึ ้นเมื่อคุณกด MENU/OK ในโหมดการเล่น
เลือกจากแท็บ K, L หรื อ M

เมนูแสดงภาพ
คําสั$งย้ ายภาพ
การสื$อสารไร้ สาย
แปลงไฟล์ RAW
ลบภาพ
ตัดส่ วนภาพ
ปรั บขนาด
ป้องกันการลบ
ออก

U คําสั่งย้ ายภาพ
เลือกรูปภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตที่จบั คูไ่ ว้

1
2

เลือก U คําสั่งย้ ายภาพ > เลือกเฟรม ในเมนูเล่น

3

กด DISP/BACK เพื่อออกไปยังการเล่นภาพ

ไฮไลท์รูปภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก ทําซํ ้าจนกระทัง่ เลือก
รูปภาพที่ต้องการทังหมดเสร็
้
จแล้ ว

N หากเลือก เปิ ด สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด

Bluetooth กล้ องจะเริ่ มต้ นอัพโหลดภาพหลังจากที่คณ
ุ ออกไปยังการเล่นภาพหรื อปิ ดกล้ องได้
ไม่นาน

N คําสัง่ ย้ ายภาพจะรองรับภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ รูปภาพที่มีการป้องกัน, ภาพ RAW, ภาพ “ของ
ขวัญ” และภาพยนตร์ จะเลือกเพื่ออัพโหลดไม่ได้

เมื่อกําหนด การสื่อสารไร้ สาย ให้ กบั ปุ่ ม Fn และเลือก คําสั่งจับคู่/ย้ าย สําหรับ
r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป > r ตัง้ ค่ าปุ่ ม จะสามารถใช้ ปมุ่ Fn เพื่อเลือกภาพสําหรับ

อัพโหลดได้ หากต้ องการไม่เลือกภาพทังหมด
้
ให้ เลือก รี เซ็ตคําสั่ง สําหรับ คําสั่งย้ ายภาพ
หากต้ องการอัพโหลดภาพทันทีที่ถ่าย ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า
Bluetooth > ติดแท็กภาพอัตโนมัติ
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7

r การสื่อสารไร้ สาย

เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนที่ใช้ แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ ชนั่ ล่าสุด สามารถใช้ สมาร์ ท
โฟนสําหรับ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพที่อพั โหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพที่เลือกจากกล้ อง
ั ้ งกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งที่ตงไปยั
• กดปุ่ มชัตเตอร์ของกล้ อง
• อัพเดทเฟิ ร์มแวร์ของกล้ อง

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

j แปลงไฟล์ RAW

ภาพ RAW จัดเก็บข้ อมูลบนการตังค่
้ ากล้ องแยกจากข้ อมูลที่ถ่ายโดยเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องถ่าย
รูป การใช้ j แปลงไฟล์ RAW คุณสามารถสร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ได้ โดยใช้ ตวั
เลือกต่างๆ สําหรับการตังค่
้ าที่ระบุในหน้ า 135 ข้ อมูลภาพต้ นฉบับจะไม่ได้ รับผลกระทบ โดยให้
ภาพ RAW เดี่ยวประมวลผลในวิธีที่ตา่ งกันหลากหลายวิธี

7

1
2

เมื่อแสดงภาพ RAW ให้ กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูแสดงภาพ
โยกไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์
j แปลงไฟล์ RAW ในเมนูแสดงภาพแล้ วกดปุ่ ม
MENU/OK เพื่อแสดงการตังค่
้ า

Â¨Å¢¨r RAW
ÁºÉ°Å Â¨£µ¡5$:
¦³¤ª¨¨PUSH/PULL
n ªÅµ¤·
Îµ¨°¢· ¨¤r
¤»¨¥r ¸ µª
¦´ Á¨ºÉ°WB

N สามารถแสดงตัวเลือกเหล่านี ้ได้ เช่นกันโดยการกดปุ่ ม
Q ระหว่างการเล่น
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เมนูเล่น

3
4

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อไฮไลท์การตังค่
้ า
โยกไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับการตัง้
ค่าที่ถกู ไฮไลท์

Â¨Å¢¨r RAW


100%
200%
400%

WB

5
6

ใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ

7

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

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ถกู ไฮไลท์ รายการการตังค่
้ าที่อยูใ่ นขันตอนที
้
่ 2 จะ
แสดงขึ ้นมา ให้ ทําตามขันตอนที
้
่ 2 ถึง 6 ซํ ้าอีกรอบเพื่อปรับการตังค่
้ าเพิ่มเติมได้ ตาม
ต้ องการ

การตังค่
้ าที่สามารถปรับได้ เมื่อแปลงภาพจาก RAW เป็ น JPEG ได้ แก่:
การตัง้ ค่ า
ใช้ การตัง้ ค่ าที่ถ่ายภาพ
เพิ่ม/ลดความสว่ าง
ช่ วงไดนามิก
จําลองฟิ ล์ ม
สมดุลย์ สีขาว
ปรั บเลื่อน WB
สี
ความคมชัด
โทนสว่ าง
โทนมืด
ลดสัญญาณรบกวน
ขอบเขตสี

คําอธิบาย
สร้ างสําเนา JPEG โดยใช้ การตังค่
้ าในเอฟเฟกต์ที่ใช้ ในเวลาที่ถ่ายภาพ
ปรับการรับแสง
ปรับรายละเอียดที่เน้ นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ
จําลองเอฟเฟ็ คของฟิ ล์มชนิดต่างๆ
ปรับสมดุลย์สีขาว
ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด
ปรับความหนาแน่นของสี
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
ปรับโทนสว่าง
ปรับโทนมืด
สร้ างสําเนาเพื่อลดรอยจุด
เลือกสเปซสีที่ใช้ สําหรับการผลิตสี
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7

A ลบภาพ

ลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพทังหมด
้

O ภาพทีถ่ ูกลบจะไม่สามารถเรี ยกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ
ตัวเลือก
ทีละภาพ
ภาพที่เลือก
ทุกภาพ

คําอธิบาย
ลบรูปภาพทีละภาพ
ลบรูปภาพที่เลือกหลายภาพ
ลบรูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้

ทีละภาพ
1 เลือก ทีละภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบ
(ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติม

7
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ภาพที่เลือก
1 เลือก ภาพที่เลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

ไฮไลท์ภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก (ภาพในสมุดภาพหรื อลําดับ
เครื่ องพิมพ์ที่แสดงด้ วย S) ภาพที่เลือกจะแสดงด้ วยเครื่ องหมายถูก (R)

3
4

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

ทุกภาพ
1 เลือก ทุกภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

กล่องโต้ ตอบยืนยันจะแสดงขึ ้น ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบรูปภาพที่ไม่ได้
ป้องกันทังหมด
้

้
N การกด DISP/BACK จะยกเลิกการลบ โปรดทราบว่าภาพที่ลบไปก่อนหน้ าที่จะกดปุ่ มนันจะไม่
สามารถเรี ยกคืนได้

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

7
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G ตัดส่ วนภาพ

สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก G ตัดส่ วนภาพ ในเมนูการเล่น
3 ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังกับไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกตัดรูปบางส่วน
4 กด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
5 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการครอบตัดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
้
อตั ราส่วนภาพ 3 : 2
N ภาพครอบตัดขนาดใหญ่กว่าจะทําให้ ได้ สําเนาขนาดใหญ่กว่า สําเนาทังหมดมี
ถ้ าขนาดของสําเนาที่ต้องการจริ งคือ a, ตกลง จะปรากฏเป็ นสีเหลือง

O ปรั บขนาด

สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง

7

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก O ปรับขนาด ในเมนูการเล่น
3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
4 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการปรับขนาดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
N ขนาดที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้ นฉบับ
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D ป้องกันการลบ

ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั ้ เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK

• เฉพาะภาพ: ป้องกันภาพที่เลือก กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรือขวาเพื่อดูภาพและ
กด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดําเนินการเสร็จสมบูรณ์
้
• ป้องกันหมด: ป้องกันภาพทังหมด
ตั
ง
้
ค่
า
ใหม่
:
ลบการป
้
องกั
น
จากภาพทั
งหมด
้
•

O ภาพที่มีการป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
C หมุนภาพ

หมุนภาพ

1
2
3

แสดงภาพที่ต้องการ
เลือก C หมุนภาพ ในเมนูการเล่น
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรื อกดขึ ้นเพื่อหมุน 90°
ทวนเข็มนาฬิกา

4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็ นแนวที่เลือกโดยอัตโนมัตเิ มื่อเล่นในกล้ อง
N ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุนภาพ
กล้ องจะไม่สามารถหมุนภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น ภาพที่หมุนในกล้ องจะไม่หมุนเมื่อดูบน
คอมพิวเตอร์ หรื อกล้ องอื่น

7

ภาพที่ถ่ายด้ วย A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > หมุนภาพที่แสดง จะแสดงผลอัตโนมัตใิ นแนวที่ถกู ต้ อง
ระหว่างการเล่น
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B ลบตาแดง

ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้ องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดย
สร้ างสําเนาภาพที่ลดตาแดง

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก B ลบตาแดง ในเมนูการเล่น
3 กด MENU/OK
N ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ฉากและความสําเร็จในการตรวจจับใบหน้ าของกล้ อง ไม่

สามารถลบตาแดงจากภาพที่เคยผ่านการดําเนินการโดยใช้ การลบตาแดง ซึง่ มีไอคอน e แสดง
ระหว่างการเล่นภาพ
ระยะเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินการของภาพจะแตกต่างกันไปตามจํานวนของใบหน้ าที่
ตรวจพบ
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้

I สไลด์ โชว์

ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ กด MENU/OK เพื่อเริ่ มต้ น แล้ วกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางขวา
หรื อซ้ ายเพื่อข้ ามไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได้ ในระหว่างแสดงผลเพื่อดูวิธี
ใช้ บนหน้ าจอ สามารถจบการแสดงผลด้ วยการกด MENU/OK

7

N กล้ องจะไม่ปิดอัตโนมัตใิ นระหว่างแสดงสไลด์โชว์
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m ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ

สร้ างสมุดภาพจากภาพที่คณ
ุ ชอบ
การสร้ างสมุดภาพ
1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ m ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ ในเมนูการเล่น

2

เลื่อนดูภาพต่างๆ และกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นเพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด
MENU/OK เพื่อออกเมื่อสมุดเสร็ จสมบูรณ์

N ไม่สามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเล็กกว่าหรือภาพยนตร์สําหรับสมุดภาพ
ภาพแรกที่เลือกจะกลายเป็ นรูปภาพหน้ าปก กดไม้ โฟกัสลงเพื่อเลือกรูปภาพปั จจุบนั เป็ นหน้ า
ปกแทน

3

ไฮไลท์ สร้ างสมุดภาพเสร็จ แล้ วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพทังหมดสํ
้
าหรับสมุด ให้
เลือก เลือกทุกภาพ) ระบบจะเพิ่มสมุดเล่มใหม่ไปยังรายการในเมนูชว่ ยเหลือของสมุด
ภาพ

N สมุดสามารถมีภาพได้ สงู สุด 300 ภาพ สมุดที่ไม่มีภาพจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
สมุดภาพ
สามารถคัดลอกสมุดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio

7
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การดูสมุดภาพ
ไฮไลท์สมุดในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพและกด MENU/OK เพื่อแสดงสมุด จากนันกดไม้
้
โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพต่างๆ
การแก้ ไขและลบสมุดภาพ
แสดงสมุดภาพและกด MENU/OK ตัวเลือกต่อไปนี ้จะปรากฏขึ ้น ให้ เลือกตัวเลือกที่ต้องการและ
ทําตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
• แก้ ไข: แก้ ไขสมุดตามที่อธิบายใน “การสร้ างสมุดภาพ”
• ลบ: ลบสมุด
s จัดเก็บ PC ออโต้

อัพโหลดรูปภาพจากกล้ องถ่ายรูปไปยังคอมพิวเตอร์ ที่กําลังเปิ ดใช้ FUJIFILM PC AutoSave
รุ่นล่าสุด (โปรดทราบว่า คุณจะต้ องติดตังซอฟต์
้
แวร์ และกําหนดค่าคอมพิวเตอร์ เป็ นปลายทาง
สําหรับรูปถ่ายที่คดั ลอกมาจากกล้ องถ่ายรูปเสียก่อน)

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

7
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K สั่งพิมพ์ (DPOF)

สร้ าง “สัง่ พิมพ์” สําหรับเครื่ องพิมพ์ที่รองรับ DPOF

1
2

เลือก K สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูการเล่น

3
4

แสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการรวมเข้ าหรื อลบออกจากคําสัง่ พิมพ์

เลือก แสดงวันที่ s เพื่อพิมพ์วนั ที่ที่บนั ทึกรูปภาพ ไม่ มีวันที่ เพื่อพิมพ์รูปภาพโดยไม่มี
วันที่ หรื อ ตัง้ ค่ าใหม่ เพื่อลบรูปภาพทังหมดออกจากคํ
้
าสัง่ พิมพ์ก่อนดําเนินการ
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อเลือกจํานวน
ภาพ (สูงสุดถึง 99 ภาพ) หากต้ องการลบภาพออกจาก
คําสัง่ ให้ กดไม้ โฟกัสลงจนกว่าจํานวนภาพจะเป็ น 0

สั$งพิมพ์ (DPOF)
DPOF: 00001

จํ านวนทัง้ หมดทีพ่ ิ มพ์
01 แผ่ น

ภาพ

ตัง ค่ า

จํ านวนสําเนา

้
่ 3–4 เพื่อให้ คําสัง่ การพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
5 ทําซํ ้าขันตอนที
ั้
กด MENU/OK เพื่อออก
6 จํานวนการพิมพ์ทงหมดจะแสดงบนจอภาพ
N รูปภาพในคําสัง่ การพิมพ์ปัจจุบนั จะแสดงโดยไอคอน u ระหว่างการเล่น
คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ

7

หากใส่การ์ ดหน่วยความจําที่มีคําสัง่ พิมพ์ที่สร้ างด้ วยกล้ องอื่นไว้ แล้ ว คุณจําเป็ นจะต้ องลบคําสัง่
ออกก่อนที่จะสร้ างคําสัง่ พิมพ์ตามรายละเอียดที่อธิบายข้ างต้ น
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V พิมพ์ ภาพ instax

พิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม (P 182)
J อัตราส่ วนภาพ

เลือกวิธีที่อปุ กรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้ วยอัตราส่วนภาพ 3 : 2 (ตัวเลือกนี ้สามารถ
ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพื่อแสดงภาพเพื่อให้ เต็มหน้ าจอด้ วยการ
ครอบตัดส่วนบนและล่างของภาพออก 3 : 2 เพื่อแสดงภาพทังหมดด้
้
วยแถบสีดําด้ านใดด้ านหนึง่
16:9
3 :2

ตัวเลือก
16∶9

จอแสดงผล

7
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เมนูตงั ้ ค่ า
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เมนูตงั ้ ค่ า (G/H/I)
ปรับการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น
หากต้ องการเข้ าถึงการตังค่
้ ากล้ อง ให้ กดปุ่ ม MENU/OK และ
เลือกแท็บ G, H หรื อ I

ติดตัง
วันที$/เวลา
เวลาต่ าง
รี เซ็ต
เสียง&แฟลช
ตัง ค่ าเสียง
ตัง ค่ าจอเริ$มต้ น

ภาษาไทย
เปิ ด

ออก

F วันที่/เวลา

ตังนาฬ
้ ิกาของกล้ อง (P 37)
N เวลาต่ าง

สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็ นเวลาในท้ องถิ่นที่คณ
ุ เดินทางไป หาก
ต้ องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลาที่บ้านของคุณ:

1
2

8

ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลา
ในประเทศของคุณ กด MENU/OK เมื่อการตังค่
้ าสมบูรณ์

การตังค่
้ านาฬิกากล้ องตามเวลาท้ องถิ่น ให้ ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK การตังค่
้ า
นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้ เลือก h HOME หากเลือก g LOCAL
จะมี g ปรากฏเป็ นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเมื่อเปิ ดกล้ อง
ตัวเลือก
g LOCAL

Qa

เลือกภาษา (P 37)
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h HOME

เมนูตงค่
ั้ า

R รี เซ็ต

ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่
้ าเพื่อใช้ คา่ เริ่ มต้ น

1

ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK
ตัวเลือก

คําอธิบาย
รี เซ็ตการตังค่
้ าเมนูถ่ายรูปทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น ยกเว้ นสมดุลย์
รี เซ็ตเมนูถ่ายภาพ
สีขาวตังค่
้ าเอง
รี เซ็ตการตังค่
้ าของเมนูตงค่
ั ้ าทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น ยกเว้ น
รี เซ็ตตัง้ ค่ า
F วันที่/เวลา, N เวลาต่ าง และ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ

2

ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้นมา ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK

o เสียง&แฟลช

เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดลําโพง แฟลช และไฟช่วยหาในสถานการณ์ที่ห้ามใช้ เสียงหรื อแสงกล้ องถ่ายรูป
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N o ปรากฏในจอแสดงผลเมื่อเลือก ปิ ด

8
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b ตัง้ ค่ าเสียง

ปรับการตังค่
้ าเสียง
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงเมื่อใช้ งานการควบคุมกล้ อง เลือก e ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานเสียงการควบคุม
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํ่า)

e ปิ ด (ปิ ดเสียง)

เสียงชัตเตอร์
ปรับระดับเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เลือก e ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํ่า)

e ปิ ด (ปิ ดเสียง)

เลือกเสียง
เลือกเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือก
i เสียง 1

j เสียง 2

k เสียง 3

ปรั บเสียง
ปรับระดับเสียงสําหรับการเล่นภาพยนตร์ เลือกระดับจาก 10 ตัวเลือกระหว่าง 10 (สูง) และ
1 (ตํ่า) หรื อเลือก 0 เพื่อปิ ดเสียงขณะเล่นภาพยนตร์

8

10
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9

8

7

6

ตัวเลือก
5

4

3

2

1

0

เมนูตงค่
ั้ า

A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น

ปรับการตังค่
้ าจอแสดงผล
แสดงภาพ
เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ ว สีอาจแตกต่างจากภาพจริ งเล็กน้ อย และ
อาจมองเห็นรอยจุด “สัญญาณรบกวน” ที่ความไวสูง โปรดทราบว่าในการตังค่
้ าบางค่า กล้ องจะ
แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพโดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก
ตัวเลือก
ต่ อเนื่อง
1.5 วิ
0.5 วิ
ปิ ด

คําอธิบาย
ภาพจะแสดงจนกว่ากดปุ่ ม MENU/OK หรื อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ การซูมเข้ าที่จดุ
โฟกัสที่ทํางาน ให้ กดปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2); กดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม
ภาพจะแสดงตามเวลาที่เลือกหรื อจนกว่ากดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป

ตรวจแสงโหมดแมนนวล
เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดการตรวจแสงในโหมดแมนนวลรับแสง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลช หรือในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ
ความสว่ าง LCD
ปรับความสว่างจอภาพ
+5

+4

+3

+2

ตัวเลือก
+1
0
–1

+3

+2

+1

8
–2

–3

–4

–5

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

–5

สี LCD
ปรับระดับสีจอภาพ
+5

+4
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เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
เลือก เปิ ด เพื่อดูตวั อย่างเอฟเฟ็ คของการจําลองฟิ ล์ม สมดุลย์สีขาว และการตังค่
้ าอื่นๆ ใน
จอภาพ เลือก ปิ ด เพื่อสร้ างเงาในฉากที่มีคอนทราสต์ตํ่า พื ้นหลังสว่าง และวัตถุอื่นๆ ที่มองเห็น
ยากให้ มองเห็นได้ มากขึ ้น
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N หากเลือก ปิ ด จะมองไม่เห็นเอฟเฟ็ คของการตังค่้ ากล้ องในจอภาพ และสีและโทนสีจะแตกต่าง

ออกไปจากภาพจริ ง อย่างไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพื่อแสดงเอฟเฟ็ คของตัวกรองขันสู
้ งและของ
การตังค่
้ าโมโนโครมและซีเปี ย

แนวทางกรอบ
เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป
ตัวเลือก
F GRID 9

จอแสดงผล

H เฟรมภาพ HD

ตารางหกส่วนสี ่

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่ สดงโดย
เส้นด้านบนและล่างของจอแสดงผล

P

P

สําหรับการจัดองค์ประกอบ
“กฎสามส่วน”

8

G GRID 24

P

N ตารางกรอบภาพจะไม่แสดงที่การตังค่้ าเริ่มต้ น แต่สามารถแสดงโดยใช้ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น >
แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ (P 13)

150

เมนูตงค่
ั้ า

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

ปิ ด

เช็คโฟกัส
ถ้ าเลือก เปิ ด เมื่อหมุนวงแหวนควบคุมในโหมดแมนวลโฟกัสจอแสดงภาพจะซูมเข้ าบนพื ้นที่
โฟกัสที่เลือกไว้ โดยอัตโนมัติ
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N การกดปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ชนั่ 2) จะเป็ นการยกเลิกการซูมโฟกัส
หน่ วยของระยะโฟกัส
เลือกหน่วยที่ใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
ตัวเลือก
เมตร

ฟุต

แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้
เลือกรายการสําหรับจอแสดงผลมาตรฐาน (P 13)

8
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h การตัง้ ค่ าปุ่ ม

เลือกหน้ าที่ที่ทํางานโดยตัวควบคุมกล้ อง
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
เลือกหน้ าที่ที่ทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั (P 167)

N และยังสามารถเข้ าถึงการเลือกหน้ าที่ได้ โดยการกดค้ างปุ่ มฟั งก์ชนั่ หรือปุ่ ม DISP/BACK
แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
เลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น (P 165)

N สามารถเข้ าถึงเมนูดว่ นในโหมดถ่ายภาพได้ เช่นกันโดยการกดปุ่ ม Q ค้ างไว้
ตัง้ ค่ าตัวปรั บโฟกัส
เลือกฟั งก์ชนั ที่ใช้ งานด้ วยไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ล็อก (ปิ ด)
ไม่สามารถใช้ ไม้ โฟกัสระหว่างการถ่ายภาพ
เลื่อน n เพื่อปลดล็อค กดไม้ เพื่อดูจอแสดงผลจุดโฟกัสและเอียงไม้ เพื่อเลือกจุดโฟกัส
เปิ ด
เอียงไม้ เพื่อดูจอแสดงผลจุดโฟกัสและเลือกจุดโฟกัส
I โฟกัสโดยวงแหวน

เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อเพิ่มระยะโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
X ตามเข็มนาฬิกา
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Y ทวนเข็มนาฬิกา

เมนูตงค่
ั้ า

K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส

เปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

Z จัดการใช้ พลังงาน

ปรับการตังค่
้ าจัดการใช้ พลังงาน
ตัง้ ปิ ดเอง
เลือกว่าจะใช้ เวลานานเท่าใดก่อนกล้ องปิ ดการทํางานอัตโนมัตเิ มื่อไม่มีการดําเนินการใดๆ เวลา
สันลงจะช่
้
วยเพิ่มอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ ถ้ าเลือก ปิ ด ผู้ใช้ จะต้ องปิ ดกล้ องด้ วยตนเอง
ตัวเลือก
2 นาที

5 นาที

ปิ ด

ประสิทธิภาพสูง
เลือก เปิ ด สําหรับโฟกัสที่เร็วกว่า และเพื่อลดเวลาที่ใช้ ในการรี สตาร์ ทกล้ องหลังจากที่ปิดกล้ อง
แล้ ว
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

8
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t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า

ปรับการตังค่
้ าจัดการไฟล์
ลําดับรู ป
ภาพใหม่จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ภาพที่ตงชื
ั ้ ่อโดยใช้ หมายเลข
ไฟล์สี่หลัก ซึง่ กําหนดโดยใช้ หมายเลขไฟล์ลา่ สุดบวกหนึง่
หมายเลขไฟล์จะปรากฏในระหว่างการเล่นดังภาพประกอบ
ลําดับรู ป ใช้ ควบคุมว่าจะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เป็ น 0001
หรื อไม่ เมื่อมีการเสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อมีการฟ
อร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําในปั จจุบนั
ตัวเลือก
ต่ อ
ตัง้ ค่ า

100-0001

หมายเลขเฟรม
100-0001

หมายเลขไดเรกทอรี
หมายเลขไฟล์

คําอธิบาย
การกําหนดตัวเลขจะเรี ยงต่อจากหมายเลขไฟล์ลา่ สุดที่ใช้ หรื อหมายเลขไฟล์แรกที่ใช้ ได้
วิธีใดก็ได้ ที่มีตวั เลขสูงกว่า เลือกตัวเลือกนี ้เพื่อลดจํานวนภาพที่มีชื่อไฟล์ซํ ้ากัน
การกําหนดตัวเลขจะถูกรี เซ็ตเป็ น 0001 หลังจากฟอร์ แมทหรื อเมื่อเสียบการ์ ดหน่วย
ความจําใหม่

N ถ้ าหมายเลขเฟรมถึง 999-9999 ชัตเตอร์จะถูกปิ ดใช้ งาน ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหลังจาก
ถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ที่คณ
ุ ต้ องการเก็บไปยังคอมพิวเตอร์

การเลือก R รี เซ็ต จะตังค่
้ า ลําดับรู ป เป็ น ต่ อ แต่จะไม่รีเซ็ตหมายเลขไฟล์
หมายเลขเฟรมสําหรับภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นอาจแตกต่างกัน

8

เก็บต้ นฉบับ
เลือก เปิ ด เพื่อบันทึกสําเนาที่ไม่ได้ ประมวลผลของภาพที่ถ่ายโดยใช้ p แฟลช ติดตัง้ >
ลบตาแดง
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

เมนูตงค่
ั้ า

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 าด้ วยขีดเส้ นใต้
ตัวเลือก
sRGB
AdobeRGB

คําเสริมหน้ าชื่อเริ่มต้ น
DSCF
_DSF

ชื่อไฟล์ ตวั อย่ าง
ABCD0001
_ABC0001

ลงวันที่
ลงเวลาและ/หรื อวันที่ที่บนั ทึกลงบนรูปถ่ายขณะที่ถ่ายรูป
ตัวเลือก
R+S
R

ปิ ด

คําอธิบาย
ลงวันที่และเวลาสําหรับการบันทึกในรูปภาพใหม่
ลงวันที่สําหรับการบันทึกในรูปภาพใหม่
ไม่ลงวันที่และเวลาในรูปภาพใหม่

O ไม่สามารถลบเวลาและวันที่ที่ลงได้ ปิ ด ลงวันที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ วนั ที่เวลาและวันที่แสดงบน
ภาพถ่ายใหม่

หากยังไม่ได้ ตงค่
ั ้ านาฬิกา คุณสามารถตังค่
้ านาฬิกาเป็ นวันที่และเวลาปั จจุบนั ได้ ทนั ที (P 35,
37)
ขอแนะนําให้ ปิดตัวเลือก DPOF “พิมพ์วนั ที่” เมื่อพิมพ์ภาพที่มีการลงวันที่ (P 143)
การลงเวลาและวันที่จะไม่ปรากฏบนภาพยนตร์ หรื อภาพ RAW หรื อบนภาพที่ถ่ายโดยใช้ 4K เบิร์สต์
หรื อ มัลติโฟกัส

8

J เสปซสี

เลือกช่วงสีที่ใช้ งานได้ สําหรับการผลิตสี
ตัวเลือก
sRGB
Adobe RGB

คําอธิบาย
แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
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r ตัง้ การเชื่อมต่ อ

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้ สาย รวมถึงสมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์ และ
เครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE

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

การตัง้ ค่ า Bluetooth
ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ตัวเลือก
การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกปลายทางการจับคู่
ลบการลงทะเบียนการจับคู่

เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
ติดแท็กภาพอัตโนมัติ

8

โอนแบบไร้ รอยต่ อ

ตัง้ ค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน
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คําอธิบาย
หากต้ องการจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต ให้ เลือกตัวเลือกนี ้
จากนันเปิ
้ ดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ ทดีไวซ์ แล้ วแตะ
การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกการเชื่อมต่อจากรายการของอุปกรณ์ที่จบั คูอ่ ยูก่ บั กล้ องโดยใช้ การลง
ทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่ มีการเชื่อมต่ อ เพื่อออกโดยไม่มีการเชื่อมต่อ
ลบข้ อมูลการจับคูส่ ําหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้ จากรายการ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ถกู เลือกไว้ จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ที่อยูใ่ น เลือก
ปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จบั คูเ่ มื่อเปิ ด
กล้ องโดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครื่องหมายภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายรูป
• ปิ ด: ภาพจะไม่ถกู ทําเครื่องหมายสําหรับอัพโหลดทันทีที่ถ่าย
• เปิ ด: ภาพถ่ายจะถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ หลังจากที่ถ่าย
• ปิ ด: ภาพถ่ายจะถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ เฉพาะเมื่อปิ ดกล้ อง
หรื อไม่นานหลังจากที่คณ
ุ ออกจากการเล่นภาพ
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานที่กบั สมาร์ ทโฟนที่จบั คูด่ ้ วยหรื อไม่
• สถานที่&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่
• สถานที่: ซิงโครไนซ์สถานที่
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์

เมนูตงค่
ั้ า

้
FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณก่อนจับคู่
N ติดตังแอพ
อุปกรณ์กบั กล้ องของคุณหรื ออัพโหลดรูปภาพ

เมื่อเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับทัง้ เปิ ด/ปิ ด Bluetooth และ ติดแท็กภาพอัตโนมัติ และเลือก ปิ ด ไว้
สําหรับ โอนแบบไร้ รอยต่ อ การอัพโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ จะเริ่ มต้ นเมื่อปิ ดกล้ องหรื อไม่นาน
หลังจากที่คณ
ุ ออกจากการเล่นภาพ
หากปิ ด ติดแท็กภาพอัตโนมัติ จะสามารถทําเครื่ องหมายภาพสําหรับย้ ายได้ โดยใช้ ตวั เลือก
U คําสั่งย้ ายภาพ ในเมนูการเล่น

จัดเก็บ PC ออโต้
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง LAN ไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกวิธีที่ใช้ สําหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผา่ น LAN ไร้ สาย
• ตัง้ ค่ าอย่ างง่ าย: เชื่อมต่อโดยใช้ WPS
ตัง้ ค่ าจัดเก็บ PC
• ตัง้ ค่ าแมนนวล: เลือกเครือข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่
ชื่อเอง (ใส่ SSID)
ลบการลงทะเบียน PC ลบปลายทางที่เลือก
ข้ อมูลต่ อครั ง้ ก่ อน ดูคอมพิวเตอร์ ที่เพิ่งเชื่อมต่อกับกล้ อง

ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้
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ตัง้ ค่ าทั่วไป
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกําหนดชื่อกล้ องบนเครื อข่ายไร้ สาย (กล้ องจะกําหนดชื่อที่ไม่ซํ ้า
ชื่อ
กันตามค่าเริ่ มต้ น)
เลือก เปิ ด (การตังค่
้ าเริ่ มต้ น แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่) เพื่อย่อขนาด
ภาพไปยัง H สําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน ปิ ด เพื่ออัพโหลดภาพที่ขนาด
ย่ อขนาดภาพ H
ต้ นฉบับ ย่อขนาดภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน โดยไม่สง่
ผลกะรทบต่อภาพต้ นฉบับ
ใส่ พกิ ัด
เลือกว่าจะฝั งข้ อมูลที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนลงในภาพภาพเมื่อถ่ายหรื อไม่
ข้ อมูลตําแหน่ ง แสดงข้ อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดครัง้ ล่าสุดจากสมาร์ ทโฟน
เลือกหน้ าที่ของปุ่ ม Fn เมื่อกําหนดฟั งก์ชนั การสื่อสารไร้ สาย ไว้
คําสั่งจับคู่/ย้ าย: ปุ่ ม Fn จะสามารถใช้ ได้ สําหรับการจับคูแ่ ละการเลือกภาพ
•
r ตัง้ ค่ าปุ่ ม
สําหรับย้ าย
การสื
• ่อสารไร้ สาย: ปุ่ ม Fn จะสามารถใช้ สําหรับการเชื่อมต่อไร้ สายได้

ข้ อมูล
ดูที่อยู่ MAC และ Bluetooth ของกล้ อง
รี เซ็ตการตัง้ ค่ าไวเลส
เรี ยกคืนการตังค่
้ าไร้ สายไปยังค่าเริ่ มต้ น
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เมนูตงค่
ั้ า

K ฟอร์ แมท

การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา:

1
2

ไฮไลท์ K ฟอร์ แมท ในเมนูตงค่
ั ้ าและกด MENU/OK
ข้ อความยืนยันจะปรากฏ การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วย
ความจํา ให้ ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK การออก
โดยไม่ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา ให้ เลือก ยกเลิก
หรื อกด DISP/BACK

ฟอร์ แมท
ฟอร์ แมท OK?
ลบภาพทัง หมด
ตกลง
ยกเลิก
ตัง ค่ า

้
รวมถึงภาพที่มีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ ดหน่วยความจํา โปรดคัดลอกไฟล์ที่
O ข้ อมูลทังหมด
สําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่น

ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ในระหว่างการฟอร์ แมท

8

159

บันทึก

160

ทางลัด

161

ตัวเลือกทางลัด
กําหนดการควบคุมกล้ องด้ วยตนเองให้ เหมาะกับรูปแบบหรื อสถานการณ์ของคุณ
สามารถเพิ่มตัวเลือกที่ใช้ บอ่ ยลงในเมนู Q หรื อกําหนดให้ กบั ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั ) สําหรับการเข้ าถึง
โดยตรง:
• เมนู Q (P 163): เมนู Q จะแสดงขึ ้นโดยการกดปุ่ ม Q ใช้ เมนู Q เพื่อดูหรือเปลี่ยนตัวเลือกที่
เลือกสําหรับรายการเมนูที่ใช้ บอ่ ย
ุ่ งก์ชนั เพื่อเข้ าถึงโดยตรงไปยังคุณสมบัตทิ ี่เลือก
• ปุ่ มฟั งก์ ชัน (P 166): ใช้ ปมฟั

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

¤»¨¥r ¸ µª

P

400
3:2

F

´Ê n µ

A โหมดถ่ ายรูป
B ความไวแสง
C ช่ วงไดนามิก
D สมดุลย์ สีขาว
E ลดเสียงรบกวน
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 โหมดแฟลช
P ความสว่ าง LCD
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การดูและแก้ ไขการตัง้ ค่ า
1 กด Q เพื่อแสดงเมนูดว่ นขณะที่ถ่ายรูป

2

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อไฮไลท์รายการ

สมดุลย์ สีขาว

ตัง ค่ า

3

9

จบ

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังหรื อด้ านหน้ าเพื่อ
เลือกตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลท์ไว้

4 กด Q เพื่อออกเมื่อการตังค่้ าเสร็จสมบูรณ์
N โหมดถ่ายรูปคือโหมดถ่ายรูปปั จจุบนั และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากเมนูดว่ น
h กําหนดเอง และ k อุณหภูมส
ิ ี ปรับสมดุลย์สีขาวไม่สามารถเข้ าถึงโดยใช้ ปมุ่ Q ใช้ ปมุ่
ฟั งก์ชนั หรื อเมนูถ่ายรูป

164

ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)

การแก้ ไขเมนูด่วน
การเลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น:

1

กดปุ่ ม Q ค้ างไว้ ระหว่างการถ่ายภาพ

2

เมนูดว่ นในปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น; ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไฮไลท์รายการที่คณ
ุ ต้ องการจะ
เปลี่ยนแล้ วกด MENU/OK

3

ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังตําแหน่งที่เลือก

• ความไวแสง
• ออโต้ โฟกัส
• ช่วงไดนามิก
• โหมดโฟกัส
สมดุ
ล
ย์
ส
ข
ี
าว
•
• โหมดแฟลช
• ลดเสียงรบกวน
• ชดเชยแฟลช
• ขนาดภาพ
• ระบบช่วย MF
• คุณภาพของภาพ
• โหมดมูฟวี่
• จําลองฟิ ล์ม
• ความไวแสงถ่ายมูฟวี่
• โทนสว่าง
• ปรับระดับไมค์
• โทนมืด
• เสียง&แฟลช
สี
•
• ความสว่าง LCD
• ความคมชัด
• สี LCD
้
าย
• ตังเวลาถ่
• ชนิดชัตเตอร์
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• ไม่มี
• วัดแสง
N เลือก ไม่ มี เพื่อไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งที่เลือก

9

N นอกจากนี ้ ยังสามารถแก้ ไขเมนูดว่ นโดยใช้ ตวั เลือก h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
ในเมนูการตังค่
้ า
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ช่ ัน)
กําหนดหน้ าที่ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั สําหรับการเข้ าถึงคุณสมบัตทิ ี่เลือกไว้ อย่างรวดเร็ว

N ฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ กบั T-Fn1 ถึง T-Fn4 จะสามารถเข้ าใช้ งานได้ โดยการตวัดหน้ าจอ
การกําหนดค่าเริ่ มต้ นมีดงั นี ้:
ปุ่ ม Fn1 (ฟั งก์ ช่ ัน 1)

ปุ่ ม Fn2 (ฟั งก์ ช่ ัน 2)

ติ ดแท็กภาพอัตโนมัติ

เช็คโฟกัส

T-Fn1 (ตวัดนิว้ ขึน้ บน)

T-Fn2 (ตวัดนิว้ ไปทางซ้ าย)

การถ่ายภาพอย่างรวดเร็ ว

โหมดสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั (1:1)

T-Fn3 (ตวัดนิว้ ไปทางขวา)

T-Fn4 (ตวัดนิว้ ลง)

ตัง้ ค่าตรวจจับใบหน้า/ตา

ตัง้ วงแหวนควบคุม

9
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั่ )

การกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มฟั งก์ ชัน
สามารถเลือกหน้ าที่ที่กําหนดให้ กบั ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั่ ) และท่าทางของฟั งก์ชนั่ การสัมผัสได้ โดยใช้
h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)

• พรีวิวชัดตื ้น
• ความไวแสง
้
าย
• ตังเวลาถ่
• ขนาดภาพ
• โหมดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส(1:1)
• คุณภาพของภาพ
• ช่วงไดนามิก
• จําลองฟิ ล์ม
• สมดุลย์สีขาว
• วัดแสง
• แตะเพื่อซูม
• ตังค่้ าฉากAE
• ล็อก AE
• ล็อก AF
• AE/AF LOCK
• AF ทันที
• ออโต้ โฟกัส
• โหมดโฟกัส

• การถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ประเภทการปล่อย
• โหมดแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมูฟวี่
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• RAW
• การสื่อสารไร้ สาย
• ติดแท็กภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• ชนิดชัตเตอร์
• ตรวจแสงโหมดแมนนวล
• เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
้
ม
• ตังวงแหวนควบคุ
• ไม่มี

N หากต้ องการปิ ดใช้ งานปุ่ ม Fn ให้ เลือก ไม่ มี
ไม่สามารถกําหนดท่าทางของฟั งก์ชนั่ การสัมผัสให้ กบั ล็อก AE, ล็อก AF, AE/AF LOCK และ
AF ทันที (T-Fn1 ถึง T-Fn4)
และยังสามารถเข้ าถึงการเลือกหน้ าที่ได้ โดยการกดค้ างปุ่ มฟั งก์ชนั่ หรื อปุ่ ม DISP/BACK
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อุปกรณ์ เสริมและต่ อพ่ วง

169

อุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm
อุปกรณ์เสริ มต่อไปนี ้มีให้ บริ การจาก Fujifilm สําหรับข้ อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริ ม
ที่พร้ อมใช้ งานในพื ้นที่ของคุณ โปรดสอบถามข้ อมูลจากตัวแทนของ Fujifilm ในพื ้นที่
ของคุณหรื อเข้ าสู่
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์ จซํา้ ได้
NP-95: สามารถซื ้อแบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้า NP-95 ที่มีความจุมากได้ เพิ่มเติมตาม
ต้ องการ
เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
BC-65N: ที่ +20 °C เครื่ อง BC-65N ชาร์ จ NP-95 โดยใช้ เวลา 250 นาที

รี โมตกดชัตเตอร์
RR-90: ใช้ เพื่อลดการสัน่ ของกล้ องหรื อเปิ ดชัตเตอร์ ไว้ ระหว่างเวลาการรับแสง

เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
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อุปกรณ์เสริ มจาก Fujifilm

การใช้ รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ RR-90 ซึง่ เป็ นตัวเลือกเสริ มสําหรับฉาย
แสงนานได้ เชื่อมต่อ RR-90 ผ่านทางช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B)
USB 2.0

หรื อสามารถเชื่อมต่อรี โมตกดชัตเตอร์ จากซัพพลายเออร์ อื่นที่ผา่ น
ทางช่องต่อรี โมตกดชัตเตอร์ (มินิแจ็คแบบ 3 ขัว้ ขนาด ⌀2.5 มม.)

N ข้ อความยืนยันจะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อรีโมตกดชัตเตอร์จาก
ซัพพลายเออร์ อื่นแล้ ว ให้ กด MENU/OK แล้ วเลือก รี โมท
สําหรับ W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > ไมค์ /รี โมท

¦ª°µ¦´Ê n µ
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การใช้ ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบันทึกเสียงด้ วยไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ แจ็คที่
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 มม.; ไม่สามารถใช้ ไมโครโฟนที่ต้อง
มีปลัก๊ อินพาวเวอร์ โปรดดูรายละเอียดในคูม่ ือไมโครโฟน
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การเชื่อมต่ อ
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HDMI เอาต์ พุต
สามารถส่งเอาต์พตุ จอแสดงผลการถ่ายรูปและการเล่นของกล้ องไปยังอุปกรณ์ HDMI
ได้
การเชื่อมต่ อไปยังอุปกรณ์ HDMI
เชื่อมต่อกล้ องไปยังโทรทัศน์หรื ออุปกรณ์ HDMI อื่นๆ โดยใช้ สาย HDMI ของบริ ษัทอื่น

1
2

ปิ ดกล้ อง
เชื่อมต่อสายตามที่แสดงด้ านล่าง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบเข้ าช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว
เสียบลงในช่องต่อ HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร HDMI
(ชนิ ด D)

O ใช้ สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.
3

กําหนดค่าอุปกรณ์สําหรับสัญญาณขาเข้ าของ HDMI ตามที่อธิบายในเอกสารที่จดั มาให้
พร้ อมกับอุปกรณ์

4 เปิ ดกล้ อง ข้ อมูลของหน้ าจอกล้ องจะแสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ HDMI
O ไม่สามารถใช้ สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI
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HDMI เอาต์พตุ

การถ่ ายรู ป
ถ่ายรูปและบันทึกภาพยนตร์ ขณะที่ดฉู ากผ่านเลนส์ของกล้ องบนอุปกรณ์ หรื อบันทึกฟุตเทจไป
ยังอุปกรณ์ HDMI

N สามารถใช้ คณุ สมบัตนิ ี ้เพื่อบันทึกภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยังเครื่องบันทึก HDMI
การเล่ น
การเริ่ มต้ นเล่น ให้ กดปุ่ ม a ของกล้ อง หน้ าจอของกล้ องจะปิ ด และจะส่งเอาต์พตุ ภาพและ
ภาพยนตร์ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โปรดทราบว่าการควบคุมระดับเสียงของกล้ องจะไม่มีผลกับ
เสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ ใช้ การควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง

O โทรทัศน์บางเครื่องอาจแสดงหน้ าจอเป็ นสีดําครู่หนึง่ เมื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์
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การเชื่อมต่ อแบบไร้ สาย (Bluetooth, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)
เข้ าถึงเครื อข่ายไร้ สายแล้ วเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต สําหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: FUJIFILM Camera Remote
เชื่อมต่อกับกล้ องผ่านทาง Bluetooth หรื อ LAN ไร้ สาย
้
FUJIFILM Camera Remote
N เพื่อสร้ างการเชื่อมต่อแบบไร้ สายกับกล้ อง คุณต้ องติดตังแอพ
เวอร์ ชนั่ ล่าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณก่อน

FUJIFILM Camera Remote
เมื่อสร้ างการเชื่อมต่อแล้ ว คุณสามารถใช้ FUJIFILM Camera Remote เพื่อ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพที่อพั โหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพที่เลือกจากกล้ อง
ั ้ งกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งที่ตงไปยั
• กดปุ่ มชัตเตอร์ของกล้ อง
• อัพเดทเฟิ ร์มแวร์ของกล้ อง
สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การเชื่อมต่อแบบไร้ สาย (Bluetooth, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: การจับคู่ Bluetooth®
ใช้ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > การลงทะเบียนการจับคู่ เพื่อจับคูก่ ล้ อง
กับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต การจับคูจ่ ะทําให้ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้ องได้ ด้วยวิธี
ง่ายๆ

N รูปภาพจะถูกดาวน์โหลดผ่านทางการเชื่อมต่อแบบไร้ สาย
หลังจากการจับคูเ่ สร็จแล้ ว คุณสามารถซิงโครไนซ์นาฬิกาและข้ อมูลตําแหน่งที่ตงของกล้
ั้
องกับสมา
ร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตได้ (P 156)

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: Wi-Fi
ใช้ ตวั เลือก r การสื่อสารไร้ สาย ในเมนูถ่ายรูปหรื อเมนูการเล่นเพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
หรื อแท็บเล็ตผ่านทาง Wi-Fi
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การเชื่อมต่อแบบไร้ สาย (Bluetooth, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)

คอมพิวเตอร์ : FUJIFILM PC AutoSave
ติดตัง้ FUJIFILM PC AutoSave รุ่นล่าสุดไว้ ในคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่ออัพโหลดรูปภาพจาก
กล้ องผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

คอมพิวเตอร์ : การเชื่อมต่ อไร้ สาย
คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพจากกล้ องได้ โดยใช้ ตวั เลือก s จัดเก็บ PC ออโต้ ในเมนูเล่น

N คุณสามารถอัพโหลดภาพโดยการกดค้ างปุ่ ม Fn1 (ฟั งก์ชนั่ 1) ในโหมดการเล่นได้ เช่นกัน

11

178

การเชื่อมต่ อไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง USB
เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดาวน์โหลดภาพ
Windows (MyFinePix Studio)
ใช้ MyFinePix Studio เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ที่ซงึ่ สามารถจัดเก็บ ดู จัดระบบ
และพิมพ์ได้ สามารถดาวน์โหลด MyFinePix Studio จากเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ ้น ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด (”MFPS_Setup.EXE”) และทําตามคําสัง่
บนหน้ าจอเพื่อติดตังให้
้ เสร็จสิ ้น
Mac OS X/macOS
สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้ พร้ อมกับ
คอมพิวเตอร์ ของคุณ) หรื อซอฟต์แวร์ อื่น
RAW FILE CONVERTER EX
การดูไฟล์ RAW บนคอมพิวเตอร์ ของคุณ ใช้ RAW FILE CONVERTER EX ดาวน์โหลดได้ จาก:
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
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การเชื่อมต่ อกล้ อง
เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ สาย USB ที่ให้ มา

1

หาการ์ ดหน่วยความจําที่มีรูปถ่ายที่คณ
ุ ต้ องการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ แล้ วใส่การ์ ดลง
ในกล้ อง

O หากเกิดไฟฟ้าดับขณะถ่ายโอนข้ อมูล อาจทําให้ สญู เสียข้ อมูลหรือทําให้ การด์หน่วยความจํา
เสียหาย ใส่แบตเตอรี่ ใหม่หรื อที่ชาร์ จเต็มแล้ วลงไปก่อนเชื่อมต่อกล้ อง

2

ปิ ดกล้ องและเชื่อมต่อสาย USB ที่มีให้ ดงั ภาพ โปรดตรวจสอบว่าได้ เสียบสายกับช่องต่อ
จนแน่นสนิท

O กล้ องจะมีชอ่ งต่อไมโคร USB (Micro-B) USB 2.0
3
4

เปิ ดกล้ อง

5

เมื่อถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ ปิดเครื่ องกล้ องแล้ วถอดสาย USB

คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ MyFinePix Studio หรื อแอพพลิเคชันที่ให้ มา
พร้ อมกับระบบปฏิบตั กิ ารของคุณ
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การเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง USB

O ถ้ าเสียบการ์ดหน่วยความจําที่มีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการล่าช้ าก่อนที่ซอฟต์แวร์จะ
เริ่ มต้ นและคุณอาจไม่สามารถนําเข้ าหรื อบันทึกรูปภาพได้ โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจําเพื่อ
ถ่ายโอนภาพ
เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์
ห้ ามถอดสาย USB ขณะที่กําลังแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกล้ องและคอมพิวเตอร์ และห้ ามใส่หรื อ
ถอดการ์ ดหน่วยความจําออกขณะที่กําลังถ่ายโอนข้ อมูล การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังอาจทําให้
สูญเสียข้ อมูลหรื อทําให้ การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
ในบางกรณี อาจไม่สามารถเข้ าถึงภาพที่บนั ทึกไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ เครื อข่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ ในลักษณะ
เดียวกับที่ดําเนินการในคอมพิวเตอร์ แบบสแตนด์อโลน
ผู้ใช้ ยอมรับที่จะชําระค่าบริ การทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บโดยบริ ษัทโทรศัพท์หรื อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
เมื่อใช้ บริ การที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
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เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
พิมพ์รูปภาพจากกล้ องดิจิตอลของคุณไปยังเครื่ องพิมพ์ instax SHARE
การสร้ างการเชื่อมต่ อ
้ าของกล้ อง และใส่ชื่อ
เลือก r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax ในเมนูการตังค่
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE (SSID) และรหัสผ่าน
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้
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เครื่ องพิมพ์ instax SHARE

การพิมพ์ รูปภาพ
1 เปิ ดเครื่องพิมพ์

2

เลือก V พิมพ์ ภาพ instax ในเมนูเล่นภาพของกล้ อง
กล้ องจะเชื่อมต่อกับเครื่ องพิมพ์

¡·¤¡r £µ¡

instax-12345678
Îµ¨´ÁºÉ°¤n °Á¦ºÉ °¡·¤¡r

FUJIFILM-CAMERA-1234

¥Á¨·

3

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คณ
ุ
ต้ องการจะพิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK

¡·¤¡r ¡·¤¡r 

100-0020

n 
¥Á¨·
instax-12345678

N รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD
การแสดงผลอาจแตกต่างกันเนื่องจากประเภทของเครื่ องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ

4

รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น
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บันทึก

184

หมายเหตุด้านเทคนิค

185

ซอฟต์ แวร์ จาก Fujifilm
คุณสามารถใช้ กล้ องร่วมกับซอฟต์แวร์ Fujifilm ต่อไปนี ้ได้
FUJIFILM Camera Remote
สร้ างการเชื่อมต่อไร้ สายระหว่างกล้ องของคุณกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต (P 176)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave
ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้ องของคุณผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย (P 178)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

MyFinePix Studio
จัดการภาพ, ดูภาพ, พิมพ์ภาพ และแก้ ไขภาพต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจากกล้ องดิจิตอลของคุณ
(P 179)
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

RAW FILE CONVERTER EX
ดูภาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ ของคุณแล้ วแปลงเป็ นรูปแบบอื่น (P 179)
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่
ไอคอนนันระบุ
้ 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 การใช้ กล้ องต่อไปเมื่อเกิดควันไฟ มี
กลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิ่งแปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ อง ถ้ ามีนํ ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสูต่ วั กล้ อง ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะ
แดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา
ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายทีเ่ ชื่อมต่ อ การกระทําเหล่านี ้อาจทําให้ สายเสีย
หายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย 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 อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ อง
ถนนได้
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คําเตือน
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวจาก
ประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน ห้ ามทําแบตเตอรี่ ตก, ชน หรื อโยน หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ได้ รับแรง
กระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ทรี่ ั่ ว, ผิดรูป, เปลี่ยนสี หรื อมีสภาวะทีผ่ ิดปกติอื่นๆ ใช้ เฉพาะเครื่ องชาร์ จทีก่ าํ หนดให้ ใช้ กับ
แบตเตอรี่ ทชี่ าร์ จซํา้ ได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซํา้ ไม่ ได้ ห้ าม
ช็อตแบตเตอรี่ หรื อเก็บแบตเตอรี่ 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 แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอืน่ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้ ล้างบริเวณนั้นๆ ด้ วยนํ้าสะอาดและพบ
แพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในทีน่ ี้เพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เครื่ องชาร์ จที่มีให้ นนมี
ั ้ ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ ประเภท
ที่มาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน้ การใช้ เครื่ องชาร์ จเพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ ทวั่ ไปหรื อแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จซํ ้าได้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว ร้ อนจัด หรื อ
ระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและ
เด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพืน้ ผิวร้ อนเป็ นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
แวดล้ อมสูง หรือกับผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรือข้ อ
ควรระหวังทีค่ ล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ วดล้ อมสูง หรือกับ
ผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ 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 เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋า
แข็ง เมื่อทิง้ ให้ ปิดขั้วของแบตเตอรี่ ด้วยเทปทีเ่ ป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่นหรื อแบตเตอรี่ ที่เป็ นโลหะอาจทําให้ แบตเตอรี่ ลกุ
ไหม้ หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชิน้ ส่ วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ ห่างจากเด็กเล็ก เด็กอาจกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็กได้
จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบแพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุที่อาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึง่ อาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี ้อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์
การบินหรื อการแพทย์
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

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 าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด อาจ
ทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ ามเคลื่อนย้ ายกล้ องขณะทีย่ ังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั เครื่ อง
บิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
ห้ ามใช้ ปลั๊กทีช่ าํ รุ ดหรื อเสียบเข้ ากับเต้ ารั บได้ ไม่ แน่ น หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้าอาจ
ทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับและค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการบาด
เจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm เพื่อขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี 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 งานไม่เหมาะสมจะทําให้ 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 จ
เต็มไว้ ในที่อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อต้ องการ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่อบอุน่ และใส่แบตเตอรี่ เมื่อต้ องการถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ าม
วางแบตเตอรี่ ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์ทําความร้ อนอื่นๆ โดยตรง
■ การชาร์ จแบตเตอรี่
ชาร์ จแบตเตอรี่ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ให้ มา เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า +10 °C หรื อสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์ จ
แบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า +40 °C และแบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 0 °C
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
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■ อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
ที่อณ
ุ หภูมิปกติ จะสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ซํ ้าได้ ประมาณ 300 ครัง้ การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั ้ แสดงให้
เห็นว่าแบตเตอรี่ สิ ้นอายุการใช้ งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ ว
■ การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจลดลง ถ้ าชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็มแล้ วไม่ได้ ใช้ งานและวางทิ ้งไว้ เป็ นเวลานาน ใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่
จะจัดเก็บ
ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออก แล้ วเก็บไว้ ในที่แห้ งซึง่ มีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ ามเก็บไว้ ในที่ซงึ่ มีอากาศ
ร้ 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
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

การใช้ กล้ อง

้
าให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้
• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนันอาจทํ
• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนที่จะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้ ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
กล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรที่เป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเว้ นกรณีที่ใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพที่บนั ทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่
้ สามารถนํามาใช้ ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรดทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ดหน่วยความจําที่มีภาพหรื อข้ อมูลที่ได้ รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นนสามารถทํ
ั้
าได้ เฉพาะภายในข้ อจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้ เท่านัน้

การจัดการ
เพื่อให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสัน่ สะเทือนขณะที่บนั ทึกภาพ

จอผลึกเหลว
ในกรณีที่จอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนี ้ถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
ขึ ้น:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนันด้้ วยผ้ า และจากนันล้้ างให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าไหล
้
ทนั ที
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริเวณที่สมั ผัสถูกด้ วย นํ ้าสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์
้
ทนั ที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํ ้า ปริมาณมากๆ ดื่มนํ ้าปริมาณมากๆ และพยายามทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยูเ่ สมอหรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การทํางานผิด
ปกติ และภาพที่บนั ทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ

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 รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Mac,
OS X และ macOS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
ของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ
Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ้ าของและการใช้ เครื่ องหมายดังกล่าว
โดย Fujifilm อยูภ่ ายใต้ การอนุญาต โลโก้ SDHC และ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ า
หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC. ชื่อทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อ
เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้ที่เป็ นเจ้ าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนี ้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลหรื อสายการบินก่อนที่จะใช้ กล้ องใน
โรงพยาบาลหรื อในเครื่ องบิน

ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ 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 ในการผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี ้
ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้
้
อม ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์
้
แวร์ ที่ได้ รับอนุญาตใช้ งานนี ้โดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยหน่วย
งานผู้กํากับดูแล
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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 โดยทํางานตามเงื่อนไขสองข้ อต่อไปนี ้
(1) อุปกรณ์นี ้จะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี ้ต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่
เป็ นไปตามที่ต้องการ
อุปกรณ์นี ้และเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งสัญญาณอื่นๆ ยกเว้ นวิทยุในตัวที่ผา่ นการทดสอบ
แล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้ งานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อปุ กรณ์ไร้ สายกําลังตํ่า อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าเหล่านี ้มีความปลอดภัยทังหมด
้
อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
ระดับตํ่า ในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ขณะที่กําลังใช้ งาน ในขณะที่คลื่นความถี่วิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยให้ ความร้ อนแก่
กล้ ามเนื ้อ) การได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่มีผลกระทบในการสร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ มีงาน
วิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอื่นๆ งานวิจยั บางชิ ้นได้ แสดงความเห็นว่าอาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อื่นๆ เพิ่มเติม XF10 ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อ
จํากัดการได้ รับรังสี IC ที่กําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุ
(RF) IC

่ ักอาศัยส่ วนบุคคล
การกําจัดทิง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพ
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์ หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/หรื อบน
บรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัดผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสม
สําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับการกําจัดทิ ้งอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิง่
แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม
สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี่ เหล่านี ้รวมกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อน
หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิ ้งต่างหากตามข้ อบังคับในท้ องถิ่นของคุณ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑ์นี ้กลับมาใช้ ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อ
ผลิตภัณฑ์
ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้ รวมถึงแบตเตอรี่ หรื อหม้ อ
สะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นและสอบถามวิธีการกําจัดทิ ้งที่เหมาะสม
ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ แสดงว่าต้ องกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้แยกต่างหาก
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เครื อข่ ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้ อควรระวัง
ข้ อสําคัญ: โปรดอ่ านประกาศต่ อไปนี้ก่อนใช้ งานเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายในตัวกล้ อง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา
และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
• ใช้ เฉพาะเครือข่ ายไร้ สายหรืออุปกรณ์ Bluetooth Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผล
ต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับที่สงู กว่าระบบไร้
สายหรื ออุปกรณ์ Bluetooth ที่นําเสนอ โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังที่จําเป็ นทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและ
ป้องกันการทํางานผิดพลาด
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศทีซ่ ื้ออุปกรณ์ เท่านั้น อุปกรณ์นี ้สอดคล้ องตามระเบียบการควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้ สายและ Bluetooth ใน
ประเทศที่ซื ้ออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถิ่นทังหมดเมื
้
่อใช้ งานอุปกรณ์ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอื่น
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีท่ อี่ าจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื่องส่ง
สัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานที่ที่อาจได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงึ่ อาจขัด
ขวางการรับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ ้นเมื่อใช้ งานเครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั อุปกรณ์ไร้ สายอื่นที่ทํางานบนย่าน
ความถี่ 2.4 GHz
• การรักษาความปลอดภัย เครือข่ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth จะส่งข้ อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ ด้ วยเหตุนี ้ จึงต้ องให้ ความใส่ใจในการรักษา
ความปลอดภัยมากกว่าการใช้ งานเครื อข่ายแบบมีสาย
้
บ่ นอุปกรณ์ของคุณก็ตาม
- ห้ ามเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ร้ ูจกั หรือเครือข่ายที่คณุ ไม่มีสทิ ธิ์ในการเข้ าถึง แม้ วา่ เครือข่ายเหล่านันจะแสดงอยู
เนื่องจากการเข้ าถึงดังกล่าวถือว่าเป็ นการกระทําที่ไม่ได้ รับอนุญาต โปรดเชื่อมต่อเฉพาะเครื อข่ายที่คณ
ุ มีสทิ ธิ์ในการเข้ าถึงเท่านัน้
้
คคลภายนอก
- โปรดระมัดระวังว่าการส่งข้ อมูลแบบไร้ สายอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกสกัดกันจากบุ
• การกระทําต่ อไปนี้อาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:
- การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี ้
- การถอดป้ายรับรองอุปกรณ์
• อุปกรณ์ นี้ทาํ งานบนคลื่นความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา และทางการแพทย์ และเครื่องส่ งสัญญาณไร้ สาย
นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่าแบบไม่มีใบอนุญาต
พิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนี้ ยืนยันว่าเครื่องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางาน
ก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้ คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์สร้ างสัญญาณรบกวนในเครื่ องส่งสัญญาณที่ได้ รับอนุญาตที่ใช้ สําหรับการติดตาม RFID หรื อไม่
ให้ หยุดการใช้ งานความถี่ที่ได้ รับผลกระทบทันที หรื อย้ ายอุปกรณ์ไปยังตําแหน่งที่ตงอื
ั ้ ่น หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี ้ก่อให้ เกิดสัญญาณ
รบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํ่า ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ Fujifilm
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ นี้บนเครื่องบิน โปรดทราบว่า Bluetooth อาจยังคงเปิ ดอยูแ่ ม้ วา่ จะปิ ดกล้ องแล้ วก็ตาม คุณสามารถปิ ดใช้ งาน Bluetooth
ได้ โดยการเลือก ปิ ด สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
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โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งานเลนส์
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ กล้ องโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่
ไอคอนนันระบุ
้ 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
ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํ้า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ามจุ่มนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื่ อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนื่องจากการ
ทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา
ห้ ามวางบนพื้นผิวทีไ่ ม่ ม่ันคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้
ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดผลเสียกับการมอง
เห็นอย่างถาวร
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ หรื อเก็บในบริเวณทีส่ ัมผัสไอนํ้า หรื อควัน หรื อความชื้นสูง หรื อฝุ่ นหนา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิด
เพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิง้ ให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริเวณทีอ่ าจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยานพาหนะทีป่ ิ ดมิดชิดในวันทีม่ ีแสงแดด
แรง 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 องเมื่อดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรม
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
เมื่อไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเลนส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจากสัมผัสแสงอาทิตย์ โดยตรง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสในเลนส์
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรื อเลนส์ ในขณะทีย่ ดึ กล้ องไว้ กับขาตั้งกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอื่น ทําให้ เกิดการเสียหายได้

12
195

การดูแลผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี ้
ตัวกล้ อง: ใช้ ผ้าแห้ ง นุม่ เพื่อทําความสะอาดตัวกล้ องหลังจากใช้ งานแต่ละครัง้ ห้ ามใช้
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรื อสารระเหยอื่นๆ ที่อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์หนังบนตัวกล้ องเปลี่ยนสีหรื อ
เสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้ องถ่ายรูป ควรเช็ดออกทันทีด้วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ใช้ เครื่ องเป่ าลม
เพื่อขจัดฝุ่ นออกจากหน้ าจอ ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วย
ผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาด
เลนส์ของ Fujifilm โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย เปลี่ยนฝาปิ ดเลนส์ก่อนที่จะนํา
กล้ องไปวางไว้ ที่อื่น
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อัพเดทเฟิ ร์ มแวร์
บางฟั งก์ชนั่ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ในคูม่ ือจัดจําหน่ายเนื่องจากการ
อัพเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้ อมูลโดยละเอียดในแต่ละรุ่น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

การตรวจสอบเวอร์ ช่ ันเฟิ ร์ มแวร์

O กล้ องจะแสดงเฉพาะรุ่นเฟิ ร์มแวร์หากใส่การ์ดหน่วยความจําไว้
1 ปิ ดกล้ องแล้ วตรวจสอบว่าได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว
2 เปิ ดกล้ องขณะที่กดปุ่ ม DISP/BACK ค้ างไว้ รุ่นเฟิ ร์มแวร์ ปัจจุบนั จะแสดงขึ ้น; ตรวจสอ
บรุ่นเฟิ ร์มแวร์

3

ปิ ดกล้ อง
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การแก้ ไขปั ญหา
โปรดดูตารางด้ านล่างเกี่ยวกับปั ญหาที่คณ
ุ อาจประสบเมื่อใช้ กล้ อง หากคุณไม่พบวิธี
การแก้ ไขในนี ้ โปรดติดต่อผู้แทนจําหน่าย Fujifilm ใกล้ บ้าน
พลังงานและแบตเตอรี่
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 30)

กล้ องไม่ เปิ ดทํางาน

แบตเตอรี่ หมดอย่ าง
รวดเร็ว

กล้ องปิ ดการทํางาน
กะทันหัน
ไม่ เริ่มชาร์ จแบตเตอรี่
การชาร์ จทํางานช้ า
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• ใส่ แบตเตอรี่ไม่ ถกู ต้ อง: ใส่แบตเตอรี่เข้ าไปใหม่ในทิศทางที่ถกู ต้ อง

(P 26)
• ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ไม่ ลงล็อก: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ให้ ลง
ล็อก (P 26)
• แบตเตอรี่เย็น: อุน่ แบตเตอรี่ด้วยการวางไว้ ในกระเป๋ าหรือที่มีอณุ หภูมิอนุ่
และนําไปใส่ในกล้ อง อีกครัง้ ทันทีก่อนถ่ายรูป
• ขัว้ แบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
• เลือก เปิ ด สําหรับ PRE-AF: ปิ ด PRE-AF (P 105)
• เลือก S สําหรับโหมดถ่ ายรูป: เลือกโหมดที่แตกต่าง (P 52)
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่หลายครัง้ : แบตเตอรี่หมดอายุการใช้ งานสําหรับ
การชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่
แบตเตอรี่ หมด: ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
(P 30)
ใส่แบตเตอรี่ อีกครัง้ ในทิศทางที่ถกู ต้ องและตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ เสียบอะ
แดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับแล้ ว (P 26, 30)
ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง

การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ขั
ว
้
แบตเตอรี
่
ส
กปรก:
ทํ
า
ความสะอาดขั
วด้
้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ (P 26)
•
ไฟแสดงสถานะการ
มี
ก
ารชาร์
จ
แบตเตอรี
่
ห
ลายครั
ง
้
:
แบตเตอรี
่ หมดอายุการใช้ งานสําหรับ
ชาร์ จกะพริบ แต่ ไม่ ชาร์ จ •
การชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่ ถ้ าแบตเตอรี่ ยงั คงไม่ชาร์ จ โปรดติดต่อตัวแทน
แบตเตอรี่
จําหน่ายของ Fujifilm (P 170)

เมนูและจอแสดงผล
ปั ญหา
จอแสดงผลไม่ ใช่ ภาษา
ไทย

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก ภาษาไทย สําหรับ a (P 37, 146)

การถ่ ายรู ป
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
การ์
ด
หน่
ว
ยความจํ
า
เต็
ม
:
ใส่
การ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อลบภาพ
•
(P 26, 136)
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
(P 159)
• หน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหน้ า
ไม่ มีการถ่ ายรู ปเมื่อกดปุ่ ม สัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
ชัตเตอร์
• การ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย: เสียบการ์ดหน่วยความจําใหม่ (P 26)
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 30)
• กล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปิ ดกล้ อง (P 33)
• ไฟแสดงสถานะเป็ นสีส้มเมื่อคุณพยายามบันทึกภาพพาโนราม่ า: รอ
จนกว่าไฟแสดงสถานะดับ (P 59)
มีรอยจุด
ค่าเกนเพิ่มขึ ้นเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมื่อตัวแบบมีแสงน้ อย และ
(“สัญญาณรบกวน”) ปรากฏ
รูรับแสงลดลง ซึง่ อาจทําให้ เกิดรอยจุดที่มองเห็นได้ เมื่อดูตวั อย่างภาพใน
บนหน้ าจอ เมื่อกดปุ่ ม
จอแสดงผล ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึ่ง
ตัวแบบไม่ เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้ การล็อกโฟกัส หรื อแมนวล
กล้ องไม่ โฟกัส
โฟกัส (P 86)
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ปั ญหา

ไม่ สามารถตรวจหา
ใบหน้ า

เลือกตัวแบบผิด

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ใบหน้
า
ของตั
ว
แบบถู
ก
บั
ง
ด้
วยแว่ นตา หมวก ผมยาว หรื อวัตถุอ่ ืน:
•
นําสิง่ กีดขวางออก (P 104)
• ใบหน้ าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ : เปลี่ยนการ
วางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ ใบหน้ าของตัวแบบอยูใ่ นเฟรมให้ มากขึ ้น
(P 104)
• ศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ ตวั แบบวางศีรษะให้
ตรง (P 104)
กล้
• องเอียง: วางกล้ องในแนวระนาบ
• ใบหน้ าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้ สว่างขึ ้น
ตัวแบบที่เลือกอยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางของเฟรมมากกว่าตัวแบบหลัก จัดวางองค์
ประกอบภาพใหม่หรื อปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ า และวางกรอบการถ่ายรูป
โดยใช้ การล็อกโฟกัส (P 86)

การบันทึกภาพยนตร์ ,
ความเร็วในการเขียนการ์ ดหน่ วยความจําช้ าเกินไป: ใช้ การ์ ดหน่วย
4K เบิร์สต์ และ 4K มัลติ
ความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไป (P 29, 46, 71)
โฟกัสจะใช้ ไม่ ได้
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 30)
กล้ องไม่ ยงิ แฟลช
• กล้ องอยู่ในโหมดถ่ ายคร่ อมหรือถ่ ายรูปต่ อเนื่อง: เลือกโหมดเฟรม
เดียว (P 69, 74)
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 147)
โหมดแฟลชบางโหมดไม่
เลือก ปิ ด สําหรั บ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 147)
สามารถใช้ ได้
• ตัวแบบไม่ อยู่ในช่ วงของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้ อยูใ่ นช่วงแฟลช
แฟลชไม่ ยงิ ไปยังตัวแบบ • ช่ องแฟลชถูกขวาง: จับกล้ องอย่างถูกต้ อง
อย่ างเต็มที่
• ความเร็วชัตเตอร์ จะเร็วกว่ า ความเร็วซิงค์ : เลือก ความเร็วชัตเตอร์ที่
ช้ าลง (P 54, 57, 209)
• เลนส์ สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์
• เลนส์ ถกู บัง: นําวัตถุออกจากเลนส์ (P 40)
ภาพถ่ ายมัว
• s ปรากฏขึน้ ระหว่ างถ่ ายรูปและกรอบโฟกัสเป็ นสีแดง: ตรวจสอบ
โฟกัสก่อนถ่ายรูป (P 41)
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การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา
ภาพมีรอยจุด

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ความเร็
ว
ชั
ต
เตอร์
ช
้
า
และอุ
ณหภูมหิ ้ องสูง: อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและ
•
ไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
• มีการใช้ งานกล้ องติดต่ อกันที่อุณหภูมสิ ูงหรือมีคาํ เตือนอุณหภูมิ
ปรากฏขึน้ : ปิ ดกล้ องและรอให้ อณ
ุ หภูมิเย็นลง (P 33, 206)

การเล่ น
ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ภาพมัวเป็ นรอยจุด
ถ่ายรูปด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น
การซูมการเล่ นรายการไม่
มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรั บขนาด หรื อด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น
สามารถใช้ ได้
• ระดับเสียงของการเล่ นเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงของการเล่น
(P 148)
ไม่ มีเสียงในการเล่ น
ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการบันทึก
•
ภาพยนตร์
• ลําโพงถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการเล่น
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 147)
ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้ อปุ กรณ์
ไม่ สามารถลบภาพที่เลือก
ที่ใช้ ดําเนินการแต่แรก (P 139)
มีการรี เซ็ตการกําหนด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ เปิ ดในขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่ ปิ ดกล้ องก่อน
หมายเลขไฟล์ โดยไม่ คาด
เปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (P 154)
หมาย

การเชื่อมต่ อ
ปั ญหา
จอภาพว่ างเปล่ า

วิธีแก้ ไขปั ญหา
กล้ องเชื่อมต่ อไปยังโทรทัศน์ แล้ ว: รูปภาพจะแสดงขึ ้นบนโทรทัศน์แทน
จอภาพของกล้ อง (P 174)
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ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เชื
่
อ
มต่
อ
กล้
อ
งไม่
ถ
ก
ต้
อ
ง:
เชื่อมต่อกล้ องอย่างถูกต้ อง (P 174)
ู
•
มี
ก
ารตั
ง
้
ค่
า
สั
ญ
ญาณเข้
า
ในโทรทั
ศน์ เป็ น “TV”: ตังค่
้ าสัญญาณเข้ าเป็ น
โทรทัศน์ ไม่ มีภาพหรื อ •
“HDMI” (P 174)
เสียง
• ระดับเสียงในโทรทัศน์ เบาเกินไป: ใช้ ระบบควบคุมบนโทรทัศน์เพื่อปรับ
เสียง (P 174)
คอมพิวเตอร์ จาํ กล้ องไม่ ได้ โปรดเชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ อง (P 179)
ไม่ สามารถโอนย้ ายไฟล์
ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ ายภาพ (สําหรับ Windows เท่านัน้
RAW หรื อ JPEG ไปยัง
179)
P
คอมพิวเตอร์

ส่ งไร้ สาย
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปั ญหา
ปั ญหาการเชื่อมต่ อหรื อ
การอัพโหลดภาพไปยัง
สมาร์ ทโฟน

ไม่ สามารถอัพโหลด
ภาพได้

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• สมาร์ ทโฟนอยู่ไกลเกินไป: ย้ ายอุปกรณ์ให้ ใกล้ มากขึ ้น (P 176)
• อุปกรณ์ ใกล้ เคียงก่ อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางวิทยุ: ย้ ายกล้ อง

ถ่ายรูปและสมาร์ ทโฟนให้ หา่ งจากเตาไมโครเวฟหรื อโทรศัพท์ไร้ สาย
(P 176)
• สามารถโฟนเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ อ่ืน: สามารถโฟนและกล้ องถ่ายรูป
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ เพียงหนึง่ เครื่ องในเวลาเดียวกัน หยุดการเชื่อม
ต่อแล้ วลองใหม่อีกครัง้
• มีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่องในบริเวณใกล้ เคียง: ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครัง้
การมีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่ องอาจทําให้ เชื่อมต่อได้ ยาก
• ภาพถูกสร้ างขึน้ บนอุปกรณ์ อ่ืน: กล้ องอาจอัพโหลดภาพที่สร้ างด้ วย
อุปกรณ์อื่นไม่ได้
• ภาพนัน้ เป็ นภาพยนตร์ : การอัพโหลดภาพยนตร์จะใช้ เวลาพักหนึง่
ภาพยนตร์ ที่จะใช้ สําหรับแสดงผลบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตควรถูก
บันทึกที่ขนาดเฟรมไม่เกิน 1280 × 720 (HD) สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการดู
ภาพบนกล้ อง โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา
สมาร์ ทโฟนจะไม่ แสดง
รู ปภาพ

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก เปิ ด สําหรับ ย่ อขนาดภาพ H การเลือก ปิ ด จะเพิ่มเวลาอัพโหลด
สําหรับภาพที่ใหญ่กว่า นอกจากนี ้ โทรศัพท์บางเครื่ องอาจไม่แสดงภาพที่
ใหญ่กว่าขนาดปั จจุบนั (P 158)

เบ็ดเตล็ด
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
กล้
อ
งทํ
า
งานผิ
ด
ปกติ
ช
่
ั
ว
คราว:
นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไป
•
ใหม่ (P 26)
กล้ องไม่ ตอบสนอง
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็ม
แล้ ว (P 30)
• กล้ องเชื่อมต่ อไปยัง LAN ไร้ สายแล้ ว: หยุดการเชื่อมต่อ
นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 26) ถ้ าปั ญหายังคงอยู่
กล้ องไม่ ทาํ งานตามที่คาดไว้
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
• ปรับระดับเสียง (P 148)
ไม่ มีเสียง
• เลือก เปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช (P 147)
้ ิกาของกล้ อง (P 37, 146)
• ลงเวลาและวันที่ไม่ ถกู ต้ อง: ตังนาฬ
ลงเวลาและวันที่ให้ แสดงบนภาพถ่ าย: ไม่สามารถลบเวลาและวัน
•
ลงเวลาและวันที่
ที่ที่ลงได้ การป้องกันไม่ให้ วนั ที่แสดงบนภาพถ่ายใหม่ ให้ เลือก ปิ ด
สําหรับ เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > ลงวันที่ (P 155)
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คําเตือนต่อไปนี ้จะปรากฏในจอแสดงผล
คําเตือน

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
แบตเตอรี่ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
s (ปรากฏเป็ นสีแดง
กล้ องไม่สามารถโฟกัส ใช้ การล็อกโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูใ่ นระยะ
พร้ อมกับกรอบโฟกัสสีแดง) ห่างเดียวกัน จากนันวางองค์
้
ประกอบภาพใหม่
รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ ตัวแบบสว่างมากหรื อมืดมากเกินไป และภาพจะเปิ ดรับแสงได้ สว่างหรื อมืด
ปรากฏเป็ นสีแดง
มากไป ใช้ แฟลชเพื่อเพิ่มแสงสว่างเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่มีแสงน้ อย
โฟกัสผิดพลาด
กล้ องทํางานผิดปกติ ปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดใหม่อีกครัง้ ถ้ าข้ อความยังคงอยู่
เลนส์ ทาํ งานผิดพลาด
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
ปิ ดกล้ องและเปิ ดใหม่
อีกครั ง้
สามารถกดปุ่ มชัตเตอร์ ได้ เฉพาะเมื่อใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว ให้ ใส่การ์ ด
ไม่ มีการ์ ด
หน่วยความจํา
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรือมีการฟอร์ แมทการ์ ด
หน่ วยความจําในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อ่ ืน: ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วย
ความจําโดยใช้ K ฟอร์ แมท
การ์ ดยังไม่ พร้ อมใช้ งาน • ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความ
สะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟ
อร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
i (แดง)
j (กะพริ บเป็ นสีแดง)
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ข้ อความเตือนและจอแสดงผล

คําเตือน

การ์ ดผิดพลาด

การ์ ดถูกป้องกัน
ไม่ พร้ อมทํางาน
b การ์ ดเต็ม

บันทึกผิดพลาด

เลขภาพเต็ม

คําอธิบาย
ไม่
ไ
ด้
ฟ
อร์
แ
มทการ์
ด
หน่
ว
ยความจํ
าสําหรั บใช้ ในกล้ อง:
•
ฟอร์ แมทการ์ ด
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําหรือการ์ ด
หน่ วยความจําเสียหาย: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้
เปลี่ยนการ์ ด
• การ์ ดหน่ วยความจําใช้ ร่วมกันไม่ ได้ : ใช้ การ์ดที่ใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
การ์ ดหน่วยความจําถูกล็อก ปลดล็อกการ์ ด
ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําไม่ถกู ต้ อง ใช้ กล้ องเพื่อฟอร์ แมทการ์ ด
การ์ ดหน่วยความจําเต็มและไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้ ลบภาพ หรื อเสียบ
การ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ งมากกว่า
• ข้ อผิดพลาดของการ์ ดหน่ วยความจําหรือข้ อผิดพลาดในการเชื่อม
ต่ อ: เสียบการ์ ดเข้ าไปใหม่หรื อปิ ดกล้ องและเปิ ดอีกครัง้ ถ้ าข้ อความยังคงอยู่
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
• เหลือหน่ วยความจําไม่ เพียงพอสําหรับบันทึกภาพเพิ่มเติม: ลบภาพ
หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ งมากกว่า
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
กล้ องมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปั จจุบนั คือ 999-9999) ฟอร์ แม
ทการ์ ดหน่วยความจําและเลือก ตัง้ ค่ า สําหรับ ลําดับรู ป ถ่ายรูปเพื่อรี เซ็ต
การกําหนดหมายเลขภาพเป็ น 100-0001 แล้ วเลือก ต่ อ สําหรับ ลําดับรู ป
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คําเตือน

อ่ านไม่ ได้

ป้องกันภาพ
ตัดส่ วนภาพไม่ ได้
ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
หมุนภาพไม่ ได้
F หมุนภาพไม่ ได้

ตัง้ ค่ า DPOF
DPOF
F ดําเนินการไม่ ได้
m ดําเนินการไม่ ได้
F ตัง้ ค่ า

p
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คําอธิบาย
ไฟล์
เ
สี
ย
หายหรื
อ
ไม่
ไ
ด้
ถ
่
า
ยด้
วยกล้ อง: ไม่สามารถดูไฟล์ได้
•
ต้
อ
งทํ
า
ความสะอาดหน้
า
สั
ม
ผั
สของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความ
•
สะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟ
อร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
มีการพยายามลบหรื อหมุนภาพที่มีการป้องกัน ลบการป้องกันและลอง
ดําเนินการอีกครัง้
ภาพเสียหายหรื อไม่ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง
คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ ไม่เกิน 999 ภาพ คัดลอกภาพอื่นๆ ที่คณ
ุ
ต้ องการพิมพ์ไปยังการ์ ดหน่วยความจําอื่นแล้ วสร้ างคําสัง่ การพิมพ์ที่สอง
ภาพที่เลือกไม่สามารถหมุนได้
ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์ โดยใช้ DPOF
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพยนตร์ ที่เลือก
ไม่สามารถใช้ การแก้ ตาแดงกับภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้นในภาพที่ถ่ายขณะมีคํา
แจ้ งเตือนแสดงขึ ้น

ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา
ตารางต่อไปนี ้แสดงเวลาในการบันทึกหรื อจํานวนภาพที่สามารถใช้ ได้ เมื่อถ่ายรูปขนาด
ต่างๆ ตัวเลขทังหมดเป็
้
นตัวเลขโดยประมาณ ขนาดไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามฉากที่
บันทึก ทําให้ มีตวั แปรสําหรับจํานวนไฟล์ที่สามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรื อระยะ
เวลาที่เหลืออาจไม่ลดลงในอัตราที่สมํ่าเสมอ
ความจุ
FINE

O 3∶2

668

รู ปถ่ าย ภาพยนตร์ 1, 2

T

RAW (ไม่ ได้ บบี อัด)
V 2160/15P
i 1080/59.94P, 50P, 24P, 23.98P
h 720/59.94P, 50P, 24P, 23.98P

8 GB
NORMAL

1064

16 GB
FINE NORMAL

1337

2130

186

372

9 นาที

20 นาที

26 นาที

54 นาที

51 นาที

105 นาที

1 ใช้ การ์ ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรื อสูงกว่า
2 ภาพยนตร์ แต่ละตอนจะมีความยาวไม่เกิน 30 นาที

O แม้ การบันทึกภาพยนตร์จะดําเนินการต่อโดยไม่ถกู ขัดจังหวะเมื่อขนาดของไฟล์ถงึ 4 GB แล้ ว แต่
ภาพยนตร์ ที่ถ่ายต่อไปจะถูกบันทึกลงในไฟล์แยกซึง่ ต้ องรับชมแยกต่างหาก
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ระบบ
รุ่ น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
พิกเซลใช้ งาน
เซ็นเซอร์ ภาพ
สื่อเก็บข้ อมูล
ช่ องใส่ การ์ ดหน่ วย
ความจํา
ระบบไฟล์

12

FUJIFILM XF10
FF180002
ประมาณ 24.2 ล้ าน
23.5 มม. × 15.7 มม. (รูปแบบ APS-C), CMOS (สารกึง่ ตัวนําจากออกไซด์ของ
โลหะ) เซ็นเซอร์ ภาพพร้ อมกับพิกเซลจัตรุ ัสและฟิ ลเตอร์ แม่สี
การ์ ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC ที่ Fujifilm แนะนํา
ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา SD (UHS-1)

รองรับกับ Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 และ Digital
Print Order Format (DPOF)
รู ปแบบไฟล์
• ภาพนิ่ง: Exif 2.3 JPEG (บีบอัด); RAW (ฟอร์แมท RAF ต้ นฉบับ, ต้ องมี
ซอฟต์แวร์ เฉพาะด้ าน); รองรับ RAW+JPEG
• ภาพยนตร์ : H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)
O 3∶2 (6000 × 4000) O 16∶9 (6000 × 3376) O 1∶1 (4000 × 4000)
ขนาดภาพ
P 3∶2 (4240 × 2832) P 16∶9 (4240 × 2384) P 1∶1 (2832 × 2832)
Q 3∶2 (3008 × 2000) Q 16∶9 (3008 × 1688) Q 1∶1 (2000 × 2000)
RAW (6000 × 4000)
O พาโนรามา: แนวตัง้ (2160 × 9600) / แนวนอน (9600 × 1440)
P พาโนรามา: แนวตัง้ (2160 × 6400) / แนวนอน (6400 × 1440)
เลนส์
• ประเภท: เลนส์ทางยาวโฟกัสคงที่ FUJINON
• ทางยาวโฟกัส: f=18.5 มม. (เทียบเท่ารูปแบบ 35: 28 มม.)
• รูรับแสงสูงสุด: F2.8
ความไวแสง
• ภาพนิ่ง: ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 200–12800 โดยเพิ่มครัง้
ละ 1⁄3 EV; ออโต้ ; ความไวเอาต์พตุ ขยายเทียบกับ ISO 100, 25600 หรื อ
51200
• ภาพยนตร์ : ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 400–6400 โดยเพิ่มครัง้
ละ 1⁄3 EV; ออโต้
การวัดแสง
การวัดแสง 256 ส่วน through-the-lens (TTL); หลายจุด, เฉพาะจุด, เฉลี่ย
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
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ระบบ
ความเร็วชัตเตอร์

• ชัตเตอร์ กลไก

⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง ¼000 วินาที
⁃ โหมดอื่นๆ: 30 วินาที ถึง ¼000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: สูงสุด 60 นาที
⁃ เวลา: 30 วินาที ถึง ¼000 วินาที

• ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์

⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง 1⁄16000 วินาที
⁃ โหมดอื่นๆ: 30 วินาที ถึง 1⁄16000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: 1 วินาที คงที่
⁃ เวลา: 30 วินาที ถึง 1⁄16000 วินาที

• กลไก+อิเล็กทรอนิกส์

⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง 1⁄16000 วินาที
⁃ โหมดอื่นๆ: 30 วินาที ถึง 1⁄16000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: สูงสุด 60 นาที
⁃ เวลา: 30 วินาที ถึง 1⁄16000 วินาที

ต่ อเนื่อง

โหมด

อัตราเฟรม (fps) เฟรมต่ อการถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด
6.0
สูงสุดประมาณ 10
3.0
สูงสุดประมาณ 10
อั
ต
ราเฟรมจะแตกต่
า
งกั
น
ตามสภาพการถ่
ายรูปและจํานวนของรูปภาพ
O
ที่บนั ทึก นอกจากนี ้ อัตราการบันทึกภาพและจํานวนของภาพต่อภาพต่อ
เนื่องอาจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ประเภทการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้
โหมด:
• AF เดี่ยว หรือต่อเนื่อง; แมนวลโฟกัสด้ วยวงแหวนควบคุม; AF+MF;
การถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว
้
• การเลือกพืน้ ที่โฟกัส: จุดเดียว, พื ้นที่, ไวด์/ติดตาม, ทังหมด
• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอัจฉริยะ (ตรวจหาความเปรียบต่าง TTL/
AF ตรวจหาระยะ) พร้ อมไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
ปรับเอง การเลือกอุณหภูมิสี ออโต้ แสงแดด ในร่ม ฟลูออเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลู
ออเรสเซนต์สีอนุ่ ฟลูออเรสเซนต์สีเย็น แสงจากหลอดไส้ ใต้ นํ ้า
ปิ ด, 2 วินาที, 10 วินาที, ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต, หน้ ายิ ้ม, เพื่อนสนิท, กลุม่
• ประเภท: ออโต้ แฟลช
• ระยะทํางาน (ISO 1600): ประมาณ 0.3 ม. – 7.5 ม.
J
O

โฟกัส

สมดุลย์ สีขาว
การตัง้ เวลา
แฟลช
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ระบบ
โหมดแฟลช

ฐานเสียบแฟลช
(Hot shoe)
เชื่อมต่ อซิงค์
ขัว้ ซิงค์
ช่ องมองภาพ
จอภาพ LCD
ภาพยนตร์

ออโต้ , แฟลชลบเงา, ปิ ด, สโลว์ซงิ ค์, ซิงค์แฟลชหลัง, commander (ปิ ดลบ
ตาแดง); ออโต้ พร้ อมลบตาแดง, แฟลชลบเงาพร้ อมลบตาแดง, ปิ ด, สโลว์ซงิ ค์
พร้ อมลบตาแดง, ซิงค์แฟลชหลังพร้ อมลบตาแดง, commander (เปิ ดลบตาแดง)
–
–
–
–
คงทีท่ ี่ 3.0 นิ ้ว/7.6 ซม., จอภาพสี LCD หน้ าจอสัมผัส 1040k จุด
• ภาพยนตร์ พร้ อมเสียงสเตอริโอ
V 2160/15P
i 1080/59.94P
h 720/59.94P
i 1080/50P
h 720/50P
i 1080/24P
h 720/24P
i 1080/23.98P
h 720/23.98P

• ภาพยนตร์ เงียบความเร็วสูงแบบ HD
1.6× a59.94P F100P
2× a50P F100P
3.3× a29.97P F100P
4× a25P F100P

ขัว้ อินพุต/เอาต์ พุต
อินพุต/
เอาต์ พุตดิจติ อล
HDMI เอาต์ พุต
ช่ องต่ อไมโครโฟน/
รี โมตกดชัตเตอร์
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USB 2.0 ความเร็วสูง
ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B)
ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)
มินิแจ็คแบบ 3 ขัว้ ขนาด ⌀2.5 มม.

ข้ อมูลจําเพาะ

การจ่ ายพลังงาน/อื่นๆ
การจ่ ายพลังงาน
ขนาดกล้ อง
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนักกล้ อง
นํา้ หนักในการถ่ ายรู ป
สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน
อายุการใช้ งาน
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์ จซํ ้าได้ (จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง)
112.5 มม. × 64.4 มม. × 41.0 มม. (25.9 มม. ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
วัดที่สว่ นที่บางที่สดุ )
ประมาณ 241.2 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริ ม และการ์ ดหน่วยความจํา
ประมาณ 278.9 กรัม รวมแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา
• อุณหภูม:ิ 0 °C ถึง +40 °C
• ความชืน้ : 10% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
• ประเภทแบตเตอรี่: NP-95
• โหมดถ่ ายภาพ: โหมด P
จํานวนเฟรมโดยประมาณ
330
โหมด
V
i

เวลาการบันทึกปกติ
ประมาณ 55 นาที
ประมาณ 70 นาที

เวลาการบันทึกต่ อเนื่อง
ประมาณ 75 นาที
ประมาณ 120 นาที

มาตรฐาน CIPA วัดโดยใช้ แบตเตอรี่ ที่ให้ มากับกล้ องถ่ายรูปและหน่วยความ
จํา SD
หมายเหตุ: จํานวนภาพที่ถ่ายได้ ด้วยแบตเตอรี่ จะแตกต่างกันไปตามระดับประจุ
ของแบตเตอรี่ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า
เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย
LAN ไร้ สาย
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้ สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร • ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศจีน: 2412 MHz – 2472 MHz (13 ช่องสัญญาณ)
(ความถี่กลาง)
• ประเทศอื่นๆ: 2412 MHz – 2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ)
โปรโตคอลการเข้ าถึง โครงสร้ างพื ้นฐาน
Bluetooth®
มาตรฐาน
Bluetooth รุ่น 4.1 (Bluetooth พลังงานตํ่า)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร 2402 MHz–2480 MHz
(ความถี่กลาง)
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แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์ จซํา้ ได้
แรงดันไฟฟ้าปกติ
3.6 V DC
ความจุปกติ
1800 mAh
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
ขนาด
35.2 มม. × 49.5 มม. × 10.8 มม.
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนัก
ประมาณ 36 กรัม
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG
พิกัดอินพุต
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ความจุอนิ พุต
10.5 VA (100 V), 11.9 VA (240 V)
พิกัดเอาต์ พุต
5.0 V DC, 1000 mA
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
นํา้ หนัก
ประมาณ 26 กรัม ±15% (เฉพาะอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ)
นํ ้าหนักและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรื อภูมิภาคที่จําหน่าย ป้าย, เมนู และการแสดงผลอื่นๆ
อาจแตกต่างจากที่แสดงในกล้ องจริ ง

O ข้ อมูลจําเพาะและประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิด
ต่อข้ อผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีในคูม่ ือนี ้ ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากที่อธิบาย
ในคูม่ ือเล่มนี ้
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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

