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อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:
• แบตเตอรี่ NP-45S ที่ชาร์จซํ ้าได้
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG
• อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟ
(ลักษณะของอะแดปเตอร์ จะต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคที่จําหน่าย)
• สาย USB
• สายคล้ อง
• User Guide/Basic Manual (คูม่ ือผู้ใช้ /คูม่ ือพื ้นฐาน)
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xii

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ และข้ อควรระวังในการใช้ งาน
■ ความต้ านทานนํา้ ฝุ่ น และแรงกระแทก
Qกล้ องมีมาตรฐานความต้ านทานนํ ้า JIS คลาส 8 และความต้ านทานฝุ่ น JIS คลาส 6 (IP68) และผ่านการ
ทดสอบการตกกระแทกของ Fujifilm (ระดับความสูง: 1.80 ม.; พื ้นผิวตกกระแทก: ไม้ อดั ความหนา 5 ซม.)
เป็ นไปตามหลักการ MIL-STD 810F 516.5: ตกกระแทก ผลการทดสอบเหล่านี ้เป็ นการทดสอบภายในและ
ไม่รับประกันคุ้มครองเต็มจํานวนสําหรับการกันนํ ้าหรื อความปลอดภัยจากความเสียหายหรื อการถูกทําลาย
อุปกรณ์เสริ มที่ใช้ ร่วมกับกล้ องไม่มีคณ
ุ สมบัตกิ นั นํ ้า
■ ก่ อนใช้ งาน

1 ตรวจสอบซีลกันนํ ้าและพื ้นผิวบริเวณใกล้ เคียงแล้ วเช็ดฝุ่ น ทราย
หรื อสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ โดยใช้ ผ้าแห้ งนุม่

Qเปลี่ยนซีลกันนํ ้าหากซีลผิดรูป เพราะอาจทําให้ เกิดความเสียหายได้ (โปรดทราบว่ามีการคิดค่าธรรมเนียม
สําหรับบริ การนี ้ โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกของท่านหรื อช่างซ่อมผู้ได้ รับอนุญาตจาก Fujifilm เพื่อรับข้ อมูลเพิ่ม
เติม) ความผิดพลาดจากการเปลี่ยนซีลกันนํ ้ามีผลทําให้ นํ ้ารั่วซึมและกล้ องเสียหายได้

2 จับฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่กดปิ ดเข้ าไปในตัวกล้ อง
(A) หมุนสลักจนคลิกเข้ าที่ (B) แสดงว่าปิ ดฝา
ครอบอย่างปลอดภัยแล้ ว

3 ตรวจสอบว่าฝาครอบปิ ดสนิทอย่างปลอดภัยแล้ วโดยการหมุนสลักในทิศทางตรงข้ ามและยืนยันว่าฝา
ครอบไม่เปิ ดออกมา
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Qพื ้นผิวด้ านหน้ าของเลนส์กล้ องมีการป้องกันด้ วยแผ่นกระจก วัตถุแปลกปลอมบนกระจกอาจปรากฏบน
ภาพถ่ายจึงควรรักษากระจกให้ สะอาดอยูต่ ลอดเวลา
Qตรวจสอบว่าปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่ สนิทแล้ ว หากมีนํ ้า โคลน หรื อทราย เข้ าไปในกล้ อง อาจทําให้ กล้ องทํางาน
ผิดปกติได้
Qห้ ามเปิ ดหรื อปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ขณะมือเปี ยกหรื อในสถานที่ที่มีฝนุ่ ทรายมาก หรื อใกล้ แหล่งนํ ้า
เช่น ขณะอยูเ่ หนือนํ ้า หรื ออยูข่ ้ างแหล่งนํ ้า
Qตรวจสอบว่ากล้ องแห้ งสนิทก่อนใส่หรื อถอดแบตเตอรี่ หรื อการ์ ดหน่วยความจํา หรื อเชื่อมต่อกับสาย USB
หรื อ HDMI
Qกล้ องไม่มีคณ
ุ สมบัตลิ อยนํ ้า ตรวจสอบว่าติดสายคล้ องและคล้ องไว้ กบั ข้ อมือของคุณขณะใช้ งานกล้ อง
■ ขณะใช้ งาน
Qข้ อจํากัดการใช้ งานใต้ นํ ้าที่ความลึก 25 ม. หรื อน้ อยกว่า และระยะเวลาใช้ งานไม่เกิน 120 นาที ทําความ
สะอาดและเช็ดกล้ องให้ แห้ งภายในหนึง่ ชัว่ โมงหลังจากใช้ งานใต้ นํ ้า
Qชิ ้นส่วนภายในของกล้ องไม่มีคณ
ุ สมบัตกิ นั นํ ้า ห้ ามเปิ ดหรื อปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ขณะอยูใ่ ต้ นํ ้า หลัง
จากทําความสะอาดกล้ องแล้ ว ตรวจสอบว่ากล้ องแห้ งสนิทก่อนเปิ ดหรื อปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่
Qห้ ามใช้ ในบ่อนํ ้าร้ อนหรื อสระนํ ้าอุน่
Qกล้ องอาจสูญเสียความต้ านทานนํ ้าหากได้ รับแรงดันหรื อการสัน่ สะเทือนมากเกินไป ห้ ามดํานํ ้าลงไปพร้ อม
กับกล้ อง เพราะอาจทําให้ กล้ องได้ รับแรงดันมากเกินไป ในกรณีที่กล้ องได้ รับแรงกระแทกอย่างแรง ให้ ตดิ ต่อ
ผู้ค้าปลีกของคุณหรื อช่างซ่อมที่ได้ รับอนุญาตจาก Fujifilm
Qหากทิ ้งกล้ องไว้ บนพื ้นทราย อุณหภูมิอาจเพิ่มขึ ้นเกินขีดจํากัดการทํางานและอาจมีทรายเข้ าไปในลําโพงหรื อ
ไมโครโฟนได้
Qครี มกันแดด โลชัน่ กันแดด หรื อสารเคมีที่มีความมันชนิดอื่น อาจทําให้ สีของตัวกล้ องผิดเพี ้ยนและควรเช็ด
ออกด้ วยผ้ าชื ้น
Qโปรดทราบว่าสีจากสายคล้ องที่ให้ มาอาจซีดลงหรื อตกสีใส่วตั ถุอื่นได้ หากได้ รับความชื ้นหรื อเสียดสี
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คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์และข้ อควรระวังในการใช้ งาน

■ หลังใช้ งาน

ปฏิบตั ทิ ําตามขันตอนต่
้
อไปนี ้หลังจากใช้ งานกล้ องใต้ นํ ้าหรื อสถานที่ที่อาจมีวตั ถุแปลกปลอมติดที่ตวั กล้ อง

1 ปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ให้ แน่นสนิทแล้ วล้ างกล้ องถ่ายรูป

ด้ วยนํ ้าประปา หรื อปล่อยไว้ ในอ่างนํ ้าจืดเป็ นเวลาประมาณสิบ
นาที

2 เช็ดนํ ้าออกจากกล้ องด้ วยผ้ าแห้ งนุม่ แล้ วปล่อยให้ แห้ งในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ ดี
3 หลังจากตรวจสอบว่ากล้ องแห้ งและไม่มีหยดนํ ้าแล้ ว ให้ เปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่แล้ วใช้ ผ้าแห้ งนุม่
เช็ดนํ ้า ฝุ่ น หรื อสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

Qเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากซีลกันนํ ้าและพื ้นผิวบริ เวณใกล้ เคียง วัตถุแปลกปลอมอาจทําให้ ซีลกันนํ ้าเสียหาย
และทําให้ คณ
ุ สมบัตกิ นั นํ ้าลดลง
Qสบูเ่ หลว ผงซักฟอก แอลกอฮอล์ และนํ ้ายาทําความสะอาดอื่นๆ อาจมีผลต่อคุณสมบัตกิ นั นํ ้าและไม่ควรนํา
มาใช้ กบั กล้ อง
Qหลังจากใช้ งาน ให้ เช็ดหยดนํ ้าและสิง่ แปลกปลอมออกด้ วยผ้ าแห้ ง ปิ ดสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ให้ แน่น
แล้ วแช่กล้ องถ่ายรูปในนํ ้าจืดเป็ นเวลาสิบนาที ทําให้ กล้ องแห้ งสนิทหลังจากนํากล้ องออกจากนํ ้า
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คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์และข้ อควรระวังในการใช้ งาน

■ การเก็บและบํารุ งรั กษา
Qห้ ามเก็บในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 0 °C หรื อสูงกว่า 40 °C
Qเพื่อรักษาคุณสมบัตกิ ารกันนํ ้า แนะนําให้ เปลี่ยนซีลกันนํ ้าประมาณปี ละหนึง่ ครัง้ (มีการคิดค่าธรรมเนียม
สําหรับการบริ การนี ้) ติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรื อช่างซ่อมที่ได้ รับอนุญาตจาก Fujifilm เพื่อรับข้ อมูลเพิ่มเติม
■ การควบแน่ นภายในเลนส์

ในบางสภาพแวดล้ อม อาจเกิดการควบแน่น (ไอนํ ้า) ภายในเลนส์
ได้ กรณีเช่นนี ้ไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ การควบแน่นจะหาย
ไปเมื่อเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ทิ ้งไว้ ในสถานที่ที่มีอณ
ุ หภูมิคงที่
และไม่มีความร้ อน ความชื ้น ทราย และฝุ่ นละออง

การควบแน่ น
การควบแน่นสามารถเกิดขึ ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวางกล้ องถ่ายรูปไว้ ในนํ ้าเย็น หลังจากที่กล้ องสัมผัส
สภาพแวดล้ อมที่มีอณ
ุ หภูมิสงู หรื อเมื่อนํากล้ องออกจากนํ ้าเย็นไปยังสภาพแวดล้ อมที่อนุ่ หรื อหากเปิ ดช่อง
ใส่แบตเตอรี่ ในสถานที่ที่มีความชื ้น
■ สภาพอากาศเย็น
Qการทํางานของแบตเตอรี่ จะลดลงที่อณ
ุ หภูมิตํ่า ทําให้ ลดจํานวนภาพที่สามารถถ่ายได้ ให้ หอ่ กล้ องถ่ายรูปไว้
เพื่อรักษาความอุน่ หรื อวางไว้ ในเสื ้อผ้ าของคุณ
Qใช้ แบตเตอรี่ NP-45S
Qการแสดงผลตอบสนองอาจช้ าที่อณ
ุ หภูมิตํ่า กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การทํางานผิดปกติ
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เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี ้
คูม่ ือนี ้ประกอบด้ วยคําชี ้แจงสําหรับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM FinePix XP140 ของคุณ
โปรดอ่านและทําความเข้ าใจเนื ้อหาในคูม่ ือก่อนใช้ งาน
สัญลักษณ์ และข้ อตกลง
คูม่ ือนี ้มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตอ่ ไปนี ้:
ข้
อ
มู
ล
ที
่ควรอ่านเพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์
O
N ข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
P หน้ าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง

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”

xvii

บันทึก

xviii

ก่ อนที่จะเริ่มต้ น

1

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

1

A ไมโครโฟน .........................................................36 E แฟลช ........................................................ 59, 73
B ปุ่ มชัตเตอร์ ........................................................31 F ไฟตัง้ เวลา .................................................. 61, 70
ไฟช่วยหาออโตโฟกัส................................... 30, 67
C ปุ่ ม ON/OFF .......................................................23
D ปุ่ ม t (บันทึกภาพยนตร์ )..................................36 G เลนส์/กระจกป้ องกัน ..........................................30

2

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

1

H ตัวเลือก ..............................................................4
I ปุ่ ม W (ซูมออก).......................................... 31, 83
J ปุ่ ม T (ซูมเข้า) ............................................ 31, 83
K ปุ่ ม a (เล่น)....................................................32
L ล็อคนิรภัย .................................................. 15, 17
M สลัก........................................................... 15, 17
N รูสําหรับสายคล้อง .............................................14
O ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK .................................... 8, 81
P ปุ่ มโหมดถ่ายภาพต่อเนือ่ ง .................5, 53, 54, 56

Q ลําโพง...................................................... 38, 102
R ช่องยึดขาตัง้
S ป้ ายชือ่ ผลิ ตภัณฑ์ ........................... โปรดดูดา้ นล่าง
T จอ LCD..............................................................6
U ซี ลกันนํ้า .................................................... xiii, 16
V ช่องต่อ Micro USB (Micro-B) .........................126
W ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา .................................15
X ช่องต่อ Micro HDMI (ประเภท D) ....................120
Y ช่องใส่แบตเตอรี ่ ................................................15
ปุ่ ม r(ส่งไร้สาย) (โหมดแสดงภาพ) ...............110 Z สลักแบตเตอรี ่....................................................17

ป้ายชื่อผลิตภัณฑ์
ห้ ามแกะป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ซงึ่ ระบุ FCC ID, เครื่ องหมาย KC, CMIIT ID, หมายเลขประจําเครื่ อง และ
ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ ออก

3

ปุ่ มตัวเลือก
ใช้ ปมุ่ efgh (ขึ ้น, ลง, ซ้ าย และขวา) เพื่อไฮไลท์
รายการเมนูหรื อเข้ าถึงฟั งก์ชนั ของกล้ อง
A เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ขึ้น (e)

1

ปุ่ ม d (ชดเชยการรับแสง) .......................................................52
ปุ่ ม b (ลบ) ..............................................................................33
B เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปทางซ้าย (g)
ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ชนั่ ) ......................................................................114
C เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปทางขวา (h)
ปุ่ ม N (แฟลช) ..................................................................59, 114
D เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ลง (f)
ปุ่ ม h (ตัง้ เวลา) ...............................................................61, 114
E ปุ่ ม MENU/OK ....................................................... 11, 66, 84, 100

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ชัน)
้
าย) ยังสามารถทําหน้ าที่เป็ นปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั ) ได้ การกดปุ่ ม f, g
• ปุ่ ม N (แฟลช) และ h (ตังเวลาถ่
หรื อ h ค้ างไว้ ระหว่างถ่ายภาพจะเป็ นการเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั ที่กําหนดไว้ แสดงเมนูของตัวเลือก
• สามารถเลือกหน้ าที่ที่กําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ โดยใช้ รายการ F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในเมนูการตังค่้ า
(P 105, 115)
• และยังสามารถเข้ าถึงการเลือกหน้ าที่ได้ โดยการกดค้ างปุ่ มฟั งก์ชนั่ หรือปุ่ ม DISP/BACK

4

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ปุ่ มโหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด
กดปุ่ มโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด (I) เพื่อสลับระหว่าง
โหมดเฟรมเดียวและโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด

B
I

โหมด
ภาพนิ่ง
บันทึกต่ อเนื่อง

P
30
54

f
h

โหมด
4K เบิร์สต์
HDR

1
P
54
56

5

จอแสดงผลของกล้ อง
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพ
้
O เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

จอภาพ LCD

1

A B C D

E

F

G H

IJ

K

e

L
d
c

M

b
a

O

N
P
Q

Z

R

Y X

6

W

V

U

T

S

จอแสดงผลของกล้ อง

A ลงวันที ่............................................................107
B สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง .....................110
C สถานะการอัพโหลดภาพ ....................................84
D เปิ ด/ปิ ด Bluetooth ..........................................108
E โหมดมูฟวี ี ่ .................................................. 36, 74
F เวลาทีเ่ หลือในการบันทึกภาพยนตร์ .....................36
G สัญลักษณ์หน่วยความจําภายใน 1
H จํานวนภาพทีถ่ ่ายได้ 2 ......................................155
I ขนาดภาพ.........................................................69
J คุณภาพของภาพ ...............................................70
K วันทีแ่ ละเวลา ........................................... 25, 100
L เฟรมโฟกัส ........................................................58
M สมดุลย์แสงขาว .......................................... 60, 73
N สี FINEPIX........................................................70
O คําเตือนอุณหภูมิ .............................................154
P คําเตือนภาพสัน่ ...............................................152

Q สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................................101
R การเตือนโฟกัส ..................................................31
S ระดับแบตเตอรี ่ ..................................................24
T ความไวแสง ......................................................68
U การชดเชยการรับแสง .........................................52
V รูรบั แสง
W ความเร็ วชัตเตอร์
X ตัง้ ค่าตรวจจับใบหน้า/ตา....................................66
Y โหมดถ่ายรูป .....................................................42
Z โหมดต่อเนือ่ ง ....................................................53
a สัญญาณการตัง้ เวลาถ่าย (ถ่ายภาพเป็ นช่วง/
ภาพยนตร์ ถ่ายช้า) ...........................................70

b ชดเชยแฟลช......................................................73
c โหมดแฟลช .......................................................59
d โหมด IS ...........................................................76
e ซูมดิ จิตอลอัจฉริ ยะ ............................................78

1 a: แสดงว่าไม่ได้ เสียบการ์ ดหน่วยความจําและกล้ องจะเก็บภาพไว้ ในหน่วยความจําภายในของกล้ อง ไฟกะพริ บ
สีเหลืองขณะบันทึกภาพ หากใส่การ์ ดหน่วยความจําไว้ แล้ ว ไอคอน b สีเหลืองจะกะพริ บในจอแสดงผลขณะ
บันทึกภาพ
2 แสดง “9999” หากมีพื ้นที่มากกว่า 9999 เฟรม
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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

8

ไม่แสดงข้อมูล

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
โหมดถ่ายภาพ
รูรับแสง/ชัตเตอร์ /ISO
ข้ อมูลที่พื ้นหลัง
Expo. Comp (เลข)
แฟลช
โหมดต่อเนื่อง

ค่ าเริ่มต้ น
R
R
R
R
R
R
R
R
R

รายการ
โหมดป้องกันภาพสัน่ ไหว
สมดุลย์สีขาว
FINEPIX เลือกสี
จํานวนภาพที่เหลือ
ขนาดภาพ/คุณภาพ
โหมดมูฟวี่ & เวลา บันทึก
ซูมดิจิตอลอัจฉริ ยะ
คําสัง่ ย้ ายภาพ
ระดับแบตเตอรี่

1

ค่ าเริ่มต้ น
R
R
R
R
R
R
R
R
R

4

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5

ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ

9

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

10

การใช้ เมนู
ในการแสดงเมนู ให้ กด MENU/OK
การถ่ ายรู ป

การเล่ น

Á¤¼nµ¥¦¼ 

Á¤¼Â£µ¡

Ã®¤n µ¥¦¼ 
´Ê n µAF/MF
¦³Á£µ¦¨n °¥
ªµ¤ÅªÂ
µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
FINEPIXÁ¨º°¸

Îµ´É¥o µ¥£µ¡
µ¦ºÉ°µ¦Å¦o µ¥
o ®µ£µ¡n µ¥
¨£µ¡
´ °£µ¡¥¦r
´n ª£µ¡
¦´  µ

°°

1

°°

การนําทางเมนู:

1

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนู

Á¤¼nµ¥¦¼

Ã®¤nµ¥¦¼
´ÊnµAF/MF
¦³Á£µ¦¨n°¥
ªµ¤ÅªÂ
µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
FINEPIX Á¨º°¸

°°

2

กดปุ่ มเลือกซ้ ายเพื่อเลือกแท็บสําหรับเมนูปัจจุบนั

Á¤¼nµ¥¦¼ 

Ã®¤n µ¥¦¼ 
´Ê n µAF/MF
¦³Á£µ¦¨n °¥
ªµ¤ÅªÂ
µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
FINEPIXÁ¨º°¸

°°

แท็บ

3

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์แท็บ (A, B, C, K, L, M, G หรื อ
H) ที่มีรายการที่ต้องการ

4

กดปุ่ มเลือกขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนู

11

บันทึก

12

ขัน้ แรก

13

การต่ อสายคล้ อง
ต่อสายคล้ องเข้ าในรูสําหรับสายคล้ องตามที่แสดง

2

O เพื่อป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสายคล้ องแน่นดีแล้ ว

14

การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตามที่อธิบายด้ านล่าง

O ก่อนดําเนินการต่อ ให้ ตรวจสอบว่าซีลกันนํ ้าไม่มีสงิ่ แปลกปลอมตามที่อธิบายในหน้ า xiii
1 เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
กดล็อคนิรภัยไว้ (A) หมุนสลัก (B) แล้ วเปิ ดฝา
ครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (C)

เช็ดหยดนํ ้าและสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ ด้ วยผ้ าแห้ งก่อน
เปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

2

O • อย่าเปิ ดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ขณะที่กล้ องเปิ ดอยู่ ถ้ า
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ เกิดความเสีย
หายกับไฟล์ภาพหรื อการ์ ดหน่วยความจํา
• อย่าใช้ แรงมากเกินไปในการเปิ ดและปิ ดฝาปิ ดช่อง
ใส่แบตเตอรี่

2

ใส่ แบตเตอรี่ ตามที่แสดงในภาพ
ใช้ แบตเตอรี่ โดยกดสลักแบตเตอรี่ ไว้ ด้านหนึง่ ใส่หน้ า
สัมผัสของแบตเตอรี่ ก่อนในทิศทางที่แสดงด้ วยลูกศร

O • การใส่แบตเตอรี่ในทิศทางทีไ่ ม่ถูกต้องอาจทําให้

กล้องเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี ่ใน
ทิ ศทางทีถ่ ูกต้อง
• ตรวจสอบว่าปิ ดสลักแบตเตอรี่แน่นดีแล้ ว

15

3

ให้ ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา

O • โปรดตรวจสอบว่าการ์ดอยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ องอย่าใส่
การ์ ดโดยเอียงหรื อใช้ แรง หากใส่การ์ ดหน่วยความ
จําไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา a
จะปรากฏในจอภาพ LCD และจะใช้ หน่วยความจํา
ภายในสําหรับการบันทึกและการเล่น
• จับการ์ดในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้ าที่ให้ คลิกเข้ าสู่
ส่วนหลังของช่อง

2

4

จับฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ กดปิ ดเข้ าไปในตัวกล้ อง (A) หมุนสลักจนคลิกเข้ า
ที่ (B) แสดงว่ าปิ ดฝาครอบอย่ างปลอดภัยแล้ ว

O • หากปิ ดฝาครอบไม่ได้ ให้ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยูใ่ น
แนวที่ถกู ต้ องหรื อไม่
• ก่อนปิ ดฝาครอบ ตรวจสอบว่าไม่มีฝนุ่ ทราย หรือ

สิง่ แปลกปลอมอื่นๆ ในซีลกันนํ ้าหรื อพื ้นผิวบริ เวณ
ใกล้ เคียง
• เมื่อปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ห้ ามให้ กล้ องได้ รับ
แรงแนวระนาบมากเกินไป หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ซีลกันนํ ้าเกิดการเยื ้องแนว
ทําให้ นํ ้าเข้ ามาในกล้ องได้
• ตรวจสอบว่าฝาครอบปิ ดสนิทอย่างปลอดภัยแล้ วโดย
การหมุนสลักในทิศทางตรงข้ มและยืนยันว่า
ฝาครอบไม่เปิ ดออกมา

5

ฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจํา (P 111)

O ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําก่อนที่จะใช้ ครัง้ แรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
ทังหมดหลั
้
งจากที่ใช้ งานในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ ว

16

การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

ตรวจสอบว่ าใส่ สลักฝาครอบแล้ ว
• โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสายคล้ องไม่ตดิ อยูใ่ นฝาครอบ

• โปรดตรวจสอบว่าสลักปิ ดอยู่

ถูกต้ อง

ไม่ ถกู ต้ อง

2

สัญลักษณ์แสดงว่าสลักอยูใ่ นตําแหน่งปิ ด

สัญลักษณ์แสดงว่าสลักไม่อยูใ่ นตําแหน่งปิ ด

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

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

O กดตรงกลางของการ์ดตอนที่นําการ์ดออก
17

การ์ ดหน่ วยความจําที่ใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องสามารถใช้ งานได้ กบั การ์ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC รองรับอินเตอร์เฟส
บัส UHS-I
• ใช้ การ์ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปสําหรับการถ่ายภาพ 4K เบิร์สต์หรือ
เมื่อบันทึกภาพยนตร์
• รายการของการ์ดหน่วยความจําที่รองรับได้ มีอยูใ่ นเว็บไซต์ของ Fujifilm สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/

2

18

การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

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

ทการ์ ดหรื อบันทึกหรื อลบภาพได้ ก่อนที่จะใส่การ์ ดหน่วย
ความจํา ให้ เลื่อนสวิตช์ป้องกันการเขียนไปที่ตําแหน่งปลด
ล็อก
• การ์ดหน่วยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเข้ าปากได้
ดังนันโปรดเก็
้
บให้ พ้นมือเด็ก ถ้ าเด็กกลืนการ์ ดหน่วยความจํา ให้ พบแพทย์ทนั ที
• ตัวแปลง miniSD หรือ microSD ที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าการ์ดหน่วยความจําอาจไม่สามารถนํา
ออกได้ ตามปกติ ถ้ าไม่สามารถนําการ์ ดออก ให้ ตดิ ต่อตัวแทนบริ การที่ได้ รับอนุญาต อย่าใช้ แรง
เพื่อนําการ์ ดออก
• อย่าติดสติกเกอร์หรือวัตถุอื่นบนการ์ดหน่วยความจํา ฉลากที่ลอกหรือม้ วนอาจทําให้ กล้ องทํางาน
ผิดปกติได้
• การบันทึกภาพยนตร์อาจหยุดชะงักเมื่อใช้ งานกับการ์ดหน่วยความจําบางประเภท
• ข้ อมูลในหน่วยความจําภายในอาจถูกลบหรือเสียหายขณะซ่อมแซมกล้ องถ่ายรูป โปรดทราบว่า
ช่างซ่อมกล้ องจะดูภาพในหน่วยความจําภายในได้
• เมื่อถ่ายภาพแรกหลังจากที่ใช้ กล้ องฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหรือหน่วยความจําภายใน
กล้ องจะสร้ างโฟลเดอร์ ที่ใช้ เก็บภาพ โปรดอย่าเปลี่ยนชื่อหรื อลบโฟลเดอร์ นี ้ หรื อใช้ คอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ ไข ลบ หรื อเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ ใช้ กล้ องเพื่อลบภาพจากการ์ ดหน่วยความ
จําและหน่วยความจําภายในกล้ องเสมอ ก่อนที่จะแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อภาพ ให้ คดั ลอกไปยัง
คอมพิวเตอร์ และแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อสําเนาภาพ แต่อย่าดําเนินการเหล่านี ้กับต้ นฉบับ การเปลี่ยน
ชื่อไฟล์บนกล้ องถ่ายรูปอาจทําให้ เกิดปั ญหาระหว่างการเล่นภาพ
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2

การชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้
งาน กล้ องจะชาร์ จแบตเตอรี่ จากภายในเครื่ อง

O • แบตเตอรี่ NP-45S แบบชาร์จซํ ้าได้ จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง
• การชาร์จใช้ เวลาประมาณ 120 นาที
1 ต่ ออะแดปเตอร์ ปลั๊กไฟเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ต่ออะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟตามที่แสดง ตรวจสอบว่าเสีย
บอะแดปเตอร์ เข้ าไปในขัวกระแสไฟสลั
้
บ จนสุดและมี
เสียงคลิกเข้ าที่

2

O • อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟที่ให้ มามีไว้ สําหรับใช้ งานกับอะ

แดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG โดยเฉพาะ
ห้ ามใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
• รูปทรงของอะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟจะแตกต่างกันไปตาม
แต่ละประเทศที่จําหน่าย

2

เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
กดล็อคนิรภัยไว้ (A) หมุนสลัก (B) แล้ วเปิ ดฝาครอบ
ช่องใส่แบตเตอรี่ (C)
ก่อนเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ใช้ ผ้าเนื ้อนุม่ เช็ด
หยดนํ ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ ออกจากกล้ อง
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การชาร์ จแบตเตอรี่

3

ชาร์ จแบตเตอรี่
ต่อกล้ องเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ด้ วยสาย USB ที่มีมาให้ จากนันต่
้ ออะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ ากับเต้ ารับไฟฟ้าภายใน
อาคาร

O • เชื่อมต่อสายเข้ ากับช่องต่อไมโคร USB (Micro-B) ของกล้ อง
• โปรดตรวจสอบว่าขัวต่้ ออยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ อง และเสียบให้ สดุ

2

สถานะการชาร์ จ
ไฟตังเวลาแสดงสถานะการชาร์
้
จแบตเตอรี่ ดงั ต่อไปนี ้

ไฟตัง้ เวลา
เปิ ด
ปิ ด
กระพริ บ

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสิ ้น
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด
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การชาร์ จแบตเตอรี่

O • แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจะรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 ถึง 240 V (อาจต้ องการอะแดป
เตอร์ ปลัก๊ สําหรับใช้ งานนอกประเทศ)

• แบตเตอรี่ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์จประจุไว้ ปิ ดกล้ องและชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้ งาน
• อย่าติดป้ายหรือวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไม่สามารถนํา
แบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้

้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
• ห้ ามช็อตขัวของแบตเตอรี
• อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน”
• ใช้ แบตเตอรี่แบบชาร์จซํ ้าของแท้ ของ Fujifilm ที่กําหนดให้ ใช้ กบั กล้ องนี ้เท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด

2

• ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่หรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึง่ หรือสองวันก่อนการ

ใช้ งาน หากแบตเตอรี่ ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่าหมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์ จ
แล้ วและต้ องเปลี่ยนใหม่
• ถอดปลัก๊ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกจากเต้ ารับเมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะ
• นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
ทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้
• เวลาในการชาร์จอาจเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิตํ่ามากหรือสูงมาก
• กล้ องทํางานในโหมดพลังงานภายนอกหากเปิ ดกล้ องในขณะที่เสียบเข้ ากับไฟฟ้ากระแสสลับ
โดยที่ใส่แบตเตอรี่ อยู่
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การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
ใช้ ปมุ่ ON/OFF เพื่อเปิ ดและปิ ดกล้ อง
กดปุ่ ม ON/OFF หนึง่ ครัง้ เพื่อเปิ ดกล้ องและกดอีกหนึง่ ครัง้ เพื่อปิ ดกล้ อง

2

O • รอยนิ ้วมือหรือรอยอื่นๆ บนกระจกป้องกันที่ครอบเลนส์จะมีผลต่อภาพ รักษาความสะอาดของ
กระจก
• คุณอาจตรวจสอบได้ ทนั ทีวา่ ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ปิดอยู่ แต่กรณีเช่นนี ้ไม่ได้ แสดงถึง
การทํางานผิดปกติ

N • การกดปุ่ ม a ระหว่างถ่ายภาพจะเริ่มต้ นการเล่น
• กดปุ่ มชัตเตอร์ครึ่งทางเพื่อกลับสูโ่ หมดถ่ายรูป
• กล้ องจะปิ ดเครื่องอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานหรือการทํางานเป็ นเวลาหนึง่ ตามที่เลือกไว้ สําหรับ
Z จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง

• การเลือก ประสิทธิภาพสูง สําหรับ Z จัดการใช้ พลังงาน จะลดเวลาในการเริ่มต้ น
โหมดเล่ น
• ในการเปิ ดกล้ องและเริ่มต้ นการเล่น ให้ กดปุ่ ม a เป็ นเวลาประมาณหนึง่ วินาที
• กดปุ่ ม a อีกครัง้ หรือกดปุ่ ม ON/OFF เพื่อปิ ดกล้ อง
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การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ในจอแสดงผล
ระดับแบตเตอรี่ จะแสดงดังนี ้:

2

สัญลักษณ์
O
(ขาว)
M
(ขาว)
J

(แดง)
A

(กะพริ บเป็ นสีแดง)
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คําอธิบาย
แบตเตอรี่ มีการใช้ งานบางส่วน
แบตเตอรี่ มีการใช้ งานมากกว่าครึ่ง
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
เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK

3

จับคู่กล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
กด MENU/OK บนกล้ องและแตะ
การลงทะเบียนการจับคู่ ใน FUJIFILM Camera
Remote

N หากต้ องการข้ ามการจับคู่ ให้ กด DISP/BACK

2

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n
´¼n´¤µ¦r Ã¢"
¥o µ¥£µ¡Å¥´¤µ¦r Ã¢
°¥n µn µ¥µ¥o ª¥µ¦´¼n
Â45&2'(o ®µ)8-,),/0
&DPHUD5HPRWHÁªÈ

ªµ¤n ª¥Á®¨º°
´Ê n µ
o µ¤
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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 27)

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

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n
Phone000111111
µ¦´¼nÁ¦È·Ê
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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
วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเน้ นปี เดือน วันที่ ชัว่ โมง หรื อ
้ านาฬิกา
นาที และกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า กด MENU/OK เพื่อตังค่
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บันทึก

28

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

29

การถ่ ายรู ป
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื ้องต้ น

1

เปิ ดกล้ อง
กดปุ่ ม ON/OFF เพื่อเปิ ดกล้ อง สัญลักษณ์การถ่ายรูป
S จะปรากฏ

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 ดบังแฟลชและ
กระจกป้องกันที่ครอบเลนส์
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การถ่ายรูป

3

จัดวางภาพในเฟรม
ใช้ ปมซู
ุ่ มเพื่อจัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดงผล
ซูมออก

ซูมเข้า

สัญลักษณ์ ซูม

4

โฟกัส
กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส
• หากกล้ องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และเฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนจากสี
ขาวเป็ นสีเขียว
• หากกล้ องไม่ สามารถโฟกัสได้ เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง และ s จะปรากฏ
ขึ ้น เปลี่ยนองค์ประกอบภาพหรื อใช้ ลอ็ คโฟกัส (P 58)

N • เลนส์จะส่งเสียงออกมาเมื่อกล้ องโฟกัส ซึง่ เป็ นอาการปกติ
• หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสอาจติดขึ ้นเพื่อช่วยการทํางานของ
โฟกัส

• โฟกัสและการรับแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่ โฟกัสและการรับแสงจะยังคง
ล็อคไว้ ในขณะที่กดปุ่ มค้ างไว้ ในตําแหน่งนี ้ (การล็อค AF/AE)

• กล้ องจะโฟกัสที่วตั ถุทกุ ระยะในระยะมาโครและช่วงโฟกัสมาตรฐานสําหรับเลนส์
5

ถ่ ายรู ป
ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป
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3

a การดูภาพ
คุณสามารถดูภาพในจอภาพ LCD
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a

3

กดปุ่ มตัวเลือกไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลําดับที่บนั ทึก กดทางซ้ ายเพื่อดูภาพโดยสลับลําดับ กด
ปุ่ มตัวเลือกค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

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

32

b การลบรูปภาพ
ใช้ ปมุ่ b (e) เพื่อลบรูปภาพ

O ภาพที่ถกู ลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้ อมูล
อื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ

1

สําหรับภาพที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ ม b (e)แล้ วเลือก ทีละภาพ
ลบภาพ

ทีละภาพ
ภาพทีเลือก
ทุกภาพ

3

2 กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบ
ั้
N • ภาพจะถูกลบทันทีที่คณุ กดปุ่ ม MENU/OK; ระวังอย่าลบภาพโดยไม่ได้ ตงใจ
• ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติมตามที่จําเป็ น แสดงภาพที่จะลบแล้ วกด MENU/OK
• ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการลบ (P 92)
• คุณสามารถลบภาพโดยใช้ A ลบภาพ จากเมนูเล่น (P 87)
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บันทึก
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การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่ น
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F การบันทึกภาพยนตร์
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์

1

กด t เพื่อถ่ายรูปภาพยนตร์

• สัญลักษณ์การบันทึก (V) จะแสดงขณะกําลัง
ทําการบันทึก
• จอแสดงผลยังแสดงเวลาที่เหลือด้ วย

4

N คุณสามารถปรับซูมขณะที่อยูร่ ะหว่างการบันทึก (P 31)
2

ในการหยุดการบันทึก ให้ กดปุ่ ม t อีกครัง้ การบันทึกจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อภาพยนตร์
มีความยาวสูงสุดหรื อเมื่อหน่วยความจําเต็ม

O • การลดการสัน่ สะเทือนอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ทํางานเมื่อเลือก V 2160/15P หรือ
i 1080/59.94P สําหรับ W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > โหมดมูฟวี่ (P 74)
• ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ขณะบันทึกภาพยนตร์ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้
แบตเตอรี่ ไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ ได้
• ใช้ การ์ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์
• บริเวณที่บนั ทึกเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ W กันภาพดิจติ อลสั่น จะเล็กกว่าที่แสดงในจอภาพ
• กล้ องจะบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนในตัว; ห้ ามปิ ดครอบไมโครโฟนระหว่างการบันทึก
• โปรดทราบว่าไมโครโฟนอาจจับเสียงเลนส์หรือเสียงอื่นที่เกิดขึ ้นจากกล้ องระหว่างที่กําลังบันทึก
้ อแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ ที่มีตวั แบบที่สว่างมาก อาการนี ้เป็ นภาวะปกติ
• อาจมีเส้ นแนวตังหรื
และไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
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การบันทึกภาพยนตร์

N อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่้ าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่สามารถใช้ การตังค่้ าได้
ระหว่างการบันทึก

กันภาพดิจติ อลสั่น
สามารถใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนแก้ ไขการสัน่ ไหวของกล้ องระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ทําให้
ได้ ภาพที่มีการสัน่ สะเทือนน้ อยลง สามารถเปิ ดหรื อปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือนโดยใช้ ตวั เลือก
W กันภาพดิจต
ิ อลสั่น ในเมนูถ่ายรูป (P 76)

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 >
โหมดโฟกัส เลือกจาก ต่ อเนื่อง และ AFเฉพาะจุด
• เลือกโหมดโฟกัสโดยใช้ W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > โหมดโฟกัส; สําหรับการโฟกัสต่อเนื่อง ให้
เลือก ต่ อเนื่อง หรื อเลือก AFเฉพาะจุด และเปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ

O กล้ องอาจมีอณุ หภูมิสงู ขึ ้น ถ้ ามีการใช้ บนั ทึกภาพยนตร์เป็ นเวลานาน หรือถ้ าอุณหภูมิโดยรอบสูง
อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ

N • การรับแสงและสมดุลย์สีขาว จะมีการปรับโดยอัตโนมัตติ ลอดการบันทึก สีและความสว่างของ
ภาพอาจแตกต่างกันไปจากที่ปรากฏก่อนที่การบันทึกจะเริ่ มต้ น
• หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสอาจสว่างขึ ้นเพื่อช่วยการทํางานของโฟกัส ใน
การปิ ดไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ F ตัง้ ค่ า AF/MF > แสงหา AF (P 67)
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4

a การดูภาพยนตร์
ดูภาพยนตร์ บนกล้ อง
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม ภาพยนตร์ จะถูกระบุด้วยไอคอน
W กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อเริ่ มต้ นการเล่นภาพยนตร์

01/01/2019 10:00 AM

Á¨n 

การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้ ขณะที่ภาพยนตร์ ปรากฏ:

4
ตัวเลือก
f

การเล่ นแบบเต็มเฟรม
ลบภาพ
เริ่ มการเล่น

gh

ดูภาพอื่นๆ

e

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

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างที่เล่น

O • โปรดอย่าให้ มีสงิ่ ใดปิ ดลําโพงระหว่างการเล่น
• หากเลือก ปิ ด ใน o เสียง&แฟลช จะทําให้ ไม่มีเสียง
®¥»

®¥»´Éª ³

N กด MENU/OK เพื่อพักการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อปรับ

ระดับเสียง และกด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อเล่นต่อ นอกจากนี ้ยังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้
b ตัง้ ค่ าเสียง > ปรั บเสียง (P 102)
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การดูภาพยนตร์

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

®¥»

®¥»´Éª ³

ลูกศร

4
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บันทึก
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การถ่ ายรู ป
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การเลือกโหมดถ่ ายภาพ
เลือกโหมดถ่ายรูปตามฉากหรื อประเภทของตัวแบบ

1

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป

2

เลือก A โหมดถ่ ายรู ป แล้ วกดปุ่ มเลือกขวาเพื่อแสดง
ตัวเลือกของโหมดถ่ายรูป
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3

เลือกโหมดที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK

SR AUTO ´Ê ¼
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กด DISP/BACK เพื่อออกไปยังโหมดถ่ายรูป

การเลือกโหมดถ่ายภาพ

ตัวเลือกของโหมดถ่ ายรู ป
โหมด
S SR AUTO ขัน
้ สูง

P โปรแกรมAE
j ถ่ ายภาพซ้ อน
h ภาพคน
Z ปรั บผิวหน้ า
M ภาพวิว
Y ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
r พาโนรามา
N ภาพกีฬา
O กลางคืน
H กลางคืน(ฐาน)
p พลุไฟ
Q พระอาทิตย์ ตก
R หิมะ
s ทะเล
F ใต้ นํา้
U ปาร์ ตี ้
V ดอกไม้
W ตัวอักษร
t CALS

คําอธิบาย
กล้ องจะวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพโดยอัตโนมัติ และเลือกฉาก
ตามสภาพการถ่ายรูป และประเภทตัวแบบ (P 44)
กล้ องตังค่
้ ารูรับแสงอัตโนมัติ
สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ (P 45)
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
ประมวลผลภาพบุคคลเพื่อให้ ตวั แบบมีผิวพรรณเรี ยบเนียน ดูเป็ น
ธรรมชาติ
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์ (P 46)
หันกล้ องเพื่อบันทึกชุดรูปถ่ายที่รวมเข้ าด้ วยกันเป็ นรูปแบบพาโนรามา
(P 48)
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน
เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจาก
ดอกไม้ ไฟ (P 51)
เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและ
พระอาทิตย์ตก
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของ
ฉากที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของ
ชายหาดกลางแดด
เลือกสําหรับการถ่ายรูปใต้ นํ ้า
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
เลือกสําหรับการถ่ายรูประยะใกล้ ของดอกไม้ สีสด
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด
ถ่ายภาพที่ตงค่
ั ้ าขนาดและคุณภาพของภาพที่เหมาะสมสําหรับการ
ส่งภายใต้ แนวทางของกระทรวงที่ดนิ ประเทศญี่ปนุ่ โครงสร้ างพื ้นฐาน
การขนส่ง และการท่องเที่ยว (P 51)
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5

S SR AUTO ขัน
้ สูง
เลือก S SR AUTO ขัน้ สูง สําหรับโหมดการถ่ายภาพ

SR AUTO ´Ê ¼
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กล้ องจะเลือกฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ฉาก
ออโต้
ภาพคน
ภาพวิว
กลางคืน

5

ฉาก
โหมดมาโคร
ถ่ ายภาพคนกลางคืน
ถ่ ายภาพย้ อนแสง
พระอาทิตย์ ตก

£µ¡

O โหมดที่เลือกอาจแตกต่างกันตามสภาพการถ่ายรูป โหมดที่เลือกสําหรับตัวแบบที่กําหนด

อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพการถ่ายรูป หากโหมดและตัวแบบไม่ตรงกัน ให้ เลือกโหมด

P (โปรแกรม AE)

N • หากกล้ องตรวจพบตัวแบบที่เป็ นบุคคลอย่างน้ อยหนึง่ ตัวแบบ ใบหน้ าที่เลือกโดยกล้ องจะแสดง

ในกรอบสีเขียว; กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะ
เลือกใบหน้ าที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ ใบหน้ าอื่นๆ จะแสดงในกรอบสีขาว เพื่อเลือกใบหน้ าอื่น ให้
กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย
้
เขียว; กดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
• หากกล้ องตรวจพบตัวแบบที่ไม่ใช่บคุ คล ตัวแบบนันจะแสดงในกรอบสี
ครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย (g) เพื่อสลับโฟกัสไปมาระหว่างตัวแบบที่เลือกกับตัว
แบบที่อยูต่ รงกลางของเฟรม
• ฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ กบั ปุ่ ม g จะถูกปิ ดใช้ งานในโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง
• หากกล้ องขยับหรือตัวแบบเปลี่ยนตําแหน่งกะทันหันก่อนจะปล่อยชัตเตอร์ ตัวแบบอาจไม่อยูใ่ น
กรอบสีเขียวเมื่อถ่ายภาพ
ั้
ายภาพแนวตังหรื
้ อการถ่ายภาพแนวนอน
• การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
• กล้ องอาจไม่สามารถตรวจพบใบหน้ าหรือตัวแบบที่สวมแว่นตาหรือดวงตาถูกบดบังโดยเส้ นผม
หรื อวัตถุอื่น
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j ถ่ ายภาพซ้ อน

สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

1
2
3

เลือก j ถ่ ายภาพซ้ อน สําหรับโหมดการถ่ายภาพ
ถ่ายภาพที่หนึง่
กด MENU/OK ภาพแรกที่ถ่ายจะแสดงซ้ อนทับบนมุม
มองภาพผ่านเลนส์ และคุณสามารถถ่ายภาพที่สอง
ได้ ทนั ที

้
่ 2 แล้ วถ่ายภาพแรกใหม่ ให้
N • การกลับไปยังขันตอนที
กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย
• ในการบันทึกภาพแรกแล้ วออกโดยไม่สร้ างภาพชุด

n °Å
¨°Ä®¤n

5

°°

การรับแสง ให้ กด DISP/BACK

4

ถ่ายภาพที่สอง โดยใช้ เฟรมแรกเป็ นแนวทาง

°°

5

กด MENU/OK เพื่อรับแสงหลายครัง้ หรื อกดปุ่ มตัวเลือก
ซ้ ายแล้ วกลับไปยังขันตอนที
้
่ 4 แล้ วถ่ายรูปที่สองอีกครัง้

¨°Ä®¤n

°°
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Y ฟิ ลเตอร์ ขัน
้ สูง

ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์

1

เลือก Y ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง สําหรับโหมดการถ่ายภาพ
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ั ้ งได้ โดยกดปุ่ มฟั งก์ชนั การเลือกฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ งถูก
N • สามารถแสดงตัวเลือกฟิ ลเตอร์ขนสู
กําหนดให้ กบั ปุ่ ม g โดยค่าเริ่ มต้ น
ั ้ งให้ เป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั อื่นได้ (P 115)
• สามารถกําหนดการเลือกฟิ ลเตอร์ขนสู
• สามารถกําหนดปุ่ ม g ให้ เป็ นฟั งก์ชนั อื่นได้ โดยใช้ รายการ F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในเมนู
การตังค่
้ า

2

เมนูของตัวเลือกฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ งจะแสดงขึ ้นมา

¢· ¨Á°¦r ´Ê ¼
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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
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
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)
สร้ างรูปแบบที่มีลกั ษณะนุม่ นวลตลอดทัว่ ทังภาพ
้
X ซอฟต์ โฟกัส

* ไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่อถ่ายภาพยนตร์

O ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรือมีความแตกต่างในความสว่างหรือระดับของสี ทังนี้ ้ขึ ้นอยู่
กับการตังค่
้ าตัวแบบและกล้ อง
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5

r พาโนรามา

ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อสร้ างภาพพาโนราม่า

1

เลือก r พาโนรามา สําหรับโหมดการถ่ายภาพ
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2

การเลือกขนาดของมุมที่คณ
ุ สามารถหมุนกล้ องขณะถ่ายรูป ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย ไฮไลท์
ขนาดแล้ วกด MENU/OK

3

กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพื่อดูตวั เลือกสําหรับทิศทางในการหันกล้ 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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้
ดก่อนจะบันทึกภาพพาโนราม่าเสร็จสิ ้น การถ่ายรูปจะสิ ้นสุด
O • หากกดปุ่ มชัตเตอร์ลงทังหมดจนสุ
และอาจไม่มีการบันทึกภาพพาโนราม่า
• ส่วนสุดท้ ายของภาพพาโนราม่าอาจไม่ถกู บันทึกหากหยุดถ่ายภาพก่อนภาพพาโนราม่าจะ
สมบูรณ์

• ภาพพาโนราม่าเกิดจากภาพหลายภาพ และในบางกรณีกล้ องจะไม่สามารถเชื่อมต่อภาพให้ เข้ า
กันอย่างสมบูรณ์

• ภาพพาโนราม่าอาจเบลอถ้ าตัวแบบอยูใ่ นที่มีแสงน้ อย
• การถ่ายภาพอาจหยุดชะงักหากหันกล้ องเร็วหรือช้ าเกินไป การถ่ายภาพจะถูกยกเลิกหากหันกล้ อง
ไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้

• อาจมีบางกรณีที่กล้ องบันทึกมุมที่มากกว่าหรือน้ อยกว่าตามที่เลือกไว้
• อาจจะไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อ:
- ตัวแบบเคลื่อนที่
- ตัวแบบอยูใ่ กล้ กล้ อง
- ตัวแบบที่ไม่มีความแตกต่างกัน เช่น ท้ องฟ้าหรือทุง่ หญ้ า
- ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ ้าตก
- ตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่างเห็นได้ ชดั
• ล็อคการรับแสงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่ เป็ นครัง้ แรก

5
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การดูพาโนราม่ า
เมื่อแสดงภาพพาโนราม่าแบบเต็มเฟรม กดตัวเลือกลงเพื่อเริ่ มการดูภาพพาโนราม่า ภาพพาโนราม่าแนว
ตังจะเลื
้
่อนไปตามแนวตัง้ ภาพพาโนราม่าแนวนอนจะเลื่อนไปตามแนวนอน
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• เพื่อซูมเข้ าหรือซูมออกภาพพาโนราม่า หยุดการเล่นชัว่ คราวและใช้ ปมุ่ W (ซูมออก) และ T (ซูมเข้ า)
• การดูภาพพาโนราม่าควบคุมโดยใช้ ตวั เลือก
ตัวเลือก

การเล่ นแบบเต็มเฟรม

การดูภาพพาโนราม่ า หยุดการดูภาพพาโนราม่ า

e

ลบภาพ

สิ ้นสุดการเล่น

(กดขึ ้น)
f

(กดลง)

5

gh

(กดซ้ ายหรื อขวา)
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เริ่ มการเล่น

หยุดการเล่นชัว่ คราว

เริ่ มการดูภาพอีกครัง้

ดูภาพอื่นๆ

เลือกทิศทางการหัน

เลื่อนภาพพาโนราม่าแบบ
แมนวล

การเลือกโหมดถ่ายภาพ

p พลุไฟ

มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจากดอกไม้ ไฟ

1

เลือก p พลุไฟ สําหรับโหมดการถ่ายภาพ
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2

เลือกความเร็วชัตเตอร์ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นแล้ วกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

3

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือก

5
t CALS

ถ่ายภาพที่ตงค่
ั ้ าขนาดและคุณภาพของภาพที่เหมาะสมสําหรับการส่งภายใต้ แนวทางของ
กระทรวงที่ดนิ ประเทศญี่ปนุ่ โครงสร้ างพื ้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว

1

เลือก t CALS สําหรับโหมดการถ่ายภาพ

2 กด MENU/OK
O รายการ O ขนาดภาพ และ T คุณภาพของภาพ ในเมนูถ่ายรูปจะถูกปิ ดใช้ งานใน

โหมด t CALS เพื่อปรับขนาดและคุณภาพของภาพโดยใช้ รายการ O ขนาดภาพ และ
T คุณภาพของภาพ เลือกโหมดอื่น
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d การชดเชยการรับแสง
ปรับการรับแสง

1

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น (d) เพื่อแสดงตัวเลือกการชดเชย
การรับแสง

2 กดปุ่ มเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อเลือกค่าการชดเชยแสง แล้ วกด MENU/OK
O การชดเชยการรับแสงไม่สามารถใช้ ได้ ในบางโหมด

5
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I ถ่ ายภาพต่ อเนื่อง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด)
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็ นชุดภาพนิ่ง

1

กดปุ่ มโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด (I) ตัวเลือก
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดจะปรากฏขึ ้น

2

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ I บันทึกต่ อเนื่อง (P 54) หรื อ f 4K เบิร์สต์
(P 54)

3

เมื่อเลือก I บันทึกต่ อเนื่อง คุณสามารถกดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกอัตรา
เฟรม (J สูง, K กลาง หรื อ O ตํ่า)

4
5

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือก

5

ถ่ายรูป

การดูภาพที่ถ่ายโดยใช้ ถ่ายภาพต่ อเนื่อง
จะแสดงเฉพาะภาพแรกของแต่ละชุด กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อดูภาพอื่นในที่อยูใ่ นชุด
ั้
่ มต้ นด้ วย “S”
N ภาพที่ถ่ายด้ วยโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ชื่อไฟล์นนจะเริ
เช่น S0010001.JPG
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I บันทึกต่ อเนื่อง (สูง/กลาง/ตํ่า)

กล้ องจะถ่ายภาพตามอัตราเฟรมที่เลือก (J สูง, K กลาง หรื อ O ตํ่า) เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
การถ่ายจะสิ ้นสุดเมื่อปล่อยปุ่ มชัตเตอร์ หรื อเมื่อการ์ ดหน่วยความจําเต็ม

O • หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิ ้น ภาพที่เหลือจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์
ใหม่
• การถ่ายรูปจะหยุดลงเมื่อการ์ดหน่วยความจําหรือหน่วยความจําภายในเต็ม; กล้ องจะบันทึกภาพ

ทังหมดที
้
่ถ่ายถึงจุดนัน้ ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดอาจไม่เริ่ มถ่ายหากพื ้นที่ที่ใช้ งานได้ ในการ์ ดหน่วย
ความจําหรื อหน่วยความจําภายในไม่เพียงพอ
• อัตราเฟรมอาจช้ าเมื่อถ่ายภาพมากขึ ้น
• อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามฉาก, ความไวชัตเตอร์, ความไวแสง และโหมดโฟกัส
• ขึ ้นอยูก่ บั สภาพการถ่ายรูป อัตราเฟรมอาจช้ า
• แฟลชจะใช้ ไม่ได้
• เวลาในการบันทึกภาพอาจเพิ่มขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด

f 4K เบิร์สต์

5

ถ่ายภาพ 4K ต่อเนื่องเป็ นชุดและเลือกภาพที่จะบันทึกไว้
เลือก f 4K เบิร์สต์ ในเมนูโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
4K Á·¦rr

O • ใช้ การ์ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไป
• การเลือกโหมด 4K เบิร์สต์จะลดมุมภาพลง
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ถ่ายภาพต่อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด)

1

ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดโดยเลือก f 4K เบิร์สต์ สําหรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด

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

2

ในการเล่นแบบเต็มเฟรม จะแสดงภาพที่ถ่ายด้ วย
f 4K เบิร์สต์ กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อดูภาพในชุดภาพ
ต่อเนื่องเป็ นแบบรายการภาพขนาดย่อ
Á¨º°£µ¡

3

กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์เฟรมและกดปุ่ ม
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด (I) เพื่อบันทึกเฟรมที่
ไฮไลท์เป็ นภาพแยก
´¹

4

Á¨¸É¥·Á¡¨¥r

°°

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 • หากเลือก ต่ อเนื่อง สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงภาพ ภาพที่ถ่ายล่าสุดจะแสดงขึ ้นเมื่อ
ถ่ายภาพเสร็จ เพื่อให้ คณ
ุ เลือกเฟรมที่จะบันทึกได้ โดยไม่ต้องออกไปยังโหมดเล่น
• แฟลชจะใช้ ไม่ได้
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5

h HDR
แต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพหลายภาพที่คา่ รูรับแสงต่างกันและรวม
ภาพทังหมดเป็
้
นภาพที่มีชว่ งไดนามิกสูงเพียงภาพเดียว ซึง่ จะช่วยลดการสูญเสียราย
ละเอียดในโทนสว่างและโทนมืด

5

1

กดปุ่ มโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด (I) ตัวเลือก
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดจะปรากฏขึ ้น

2
3

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ h HDR ในเมนูโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกปริ มาณค่าแสงที่แตกต่างกันในแต่ละภาพ (AUTO,
1.0EV, 1.5EV, 2.0EV, 2.5EV หรื อ 3.0EV)

้ นค่าที่เลือก
4 กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือก ช่วงการรับแสงจะถูกตังเป็
5 ถ่ายรูป
O • กล้ องอาจบันทึกภาพไม่ได้ หากตัวแบบขยับขณะที่ถ่าย
• หากกล้ องขยับหรือตัวแบบเปลี่ยนขณะที่ถ่ายภาพ ภาพถ่ายจะถูกบันทึกแยกกันแทนที่จะรวมกัน
เป็ นภาพเดียว

• ถือกล้ องให้ อยูน่ ิ่งๆ

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

s

หลายจุด

คําอธิบาย
เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ กล้ องจะตรวจหาตัวแบบที่มีคอนทราสต์สงู แล้ ว
เลือกพื ้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนพื ้นที่โฟกัสได้ กดตัวเลือกขึ ้น ลง ซ้ าย หรื อขวาเพื่อเลื่อนพื ้นที่
้ าพื ้นที่โฟกัส
โฟกัส จากนันกด
้ MENU/OK เพื่อใช้ การตังค่
Ã¢´Á¡µ³¸É

t

โฟกัสพืน้ ที่

5
จุดพืน้ ทีโ่ ฟกัส

จัดตําแหน่งของตัวแบบให้ อยูต่ รงกลางของพื ้นที่โฟกัสแล้ วกด DISP/BACK
x
ติดตามสัญญาณ โฟกัสจะติดตามตัวแบบเมื่อเคลื่อนที่ในเฟรม
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ล็อกโฟกัส/การรั บแสง
จัดองค์ประกอบภาพถ่ายที่มีตวั แบบที่ไม่ได้ อยูก่ งึ่ กลาง

5

1

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

2

จัดองค์ ประกอบภาพ: กดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ ครึ่งหนึง่
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าระยะห่างของตัวแบบไม่
เปลี่ยนแปลง

3

ถ่ ายรู ป: กดปุ่ มลงจนสุด

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 )
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การใช้ งานแฟลช
ใช้ แฟลชในตัวสําหรับเพิ่มแสงเมื่อถ่ายรูปกลางคืนหรื อในร่มที่มีแสงน้ อย

1

กดปุ่ ม h (N แฟลช) ตัวเลือกแฟลชจะปรากฏขึ ้น

N • สามารถกําหนดปุ่ มตัวเลือกขวา (N แฟลช) ให้ เป็ นฟั งก์ชนั อื่นได้ โดยใช้ รายการ

F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในเมนูการตังค่
้ า สามารถกําหนดหน้ าที่เริ่ มต้ นให้ เป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั อื่น
ได้ (P 115)
• นอกจากนี ้ยังสามารถปรับการตังค่้ าได้ โดยใช้ รายการ p แฟลช ติดตัง้ ในเมนูถ่ายรูป

2

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 *
P ไม่ ใช้ แฟลช

คําอธิบาย

5

ยิงแฟลชเมื่อจําเป็ น
ยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป
ถ่ายทังตั
้ วแบบหลักและพื ้นหลังที่อยูใ่ นบริ เวณแสงน้ อย
(โปรดทราบว่าฉากที่มีความสว่างมากอาจได้ รับแสงมากเกินไป)
ไม่ยิงแฟลชแม้ ตวั แบบจะอยูใ่ นที่แสงน้ อย แนะนําให้ มีขาตังกล้
้ อง

* สามารถใช้ การลบตาแดงในโหมดเหล่านี ้เมื่อโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะทํางานอยูแ่ ละเปิ ดการลบ
ตาแดงอยู่ การลบตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาท
ตาเรตินาของตัวแบบ

N • หาก p ปรากฎขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่ กล้ องจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป
• ยิงแฟลชหลายครัง้ ในภาพเดียว โปรดอย่าเคลื่อนย้ ายกล้ องจนกว่าจะถ่ายรูปเสร็จ
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WB สมดุลย์ สีขาว
เพื่อให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง

1
2
3

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป
ไฮไลท์ D สมดุลย์ สีขาว ในเมนูถ่ายภาพจากนันกดปุ่
้
ม MENU/OK เพื่อดูตวั เลือกสมดุลย์
สีขาว
สามารถเลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวต่อไปนี ้ได้
ตัวเลือก
ออโต้
i
j
k
l
m
n
g

5

คําอธิบาย
มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
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 • ในกรณีที่ ออโต้ ไม่สามารถให้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ภายใต้ แสงบางประเภทหรือใน
ระยะใกล้ ของตัวแบบที่เป็ นบุคคล ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง
• สมดุลย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เท่านัน้ ปิ ดแฟลชโดยใช้ ตวั เลือก
สมดุลย์สีขาวอื่นๆ
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h การใช้ ระบบตัง้ เวลาถ่ ายรูปเอง
ใช้ การตังเวลาสํ
้
าหรับการถ่ายภาพกลุม่ บุคคลหรื อภาพตัวเอง เพื่อป้องกันการเบลอที่
เกิดจากการสัน่ ของกล้ อง หรื อปล่อยชัตเตอร์ อตั โนมัตเิ มื่อเป็ นไปตามสภาวะที่เลือกไว้

1

กดปุ่ ม f (h ตังเวลาถ่
้
าย) ตัวเลือกตังเวลาถ่
้
ายจะ
ปรากฏขึ ้น

้
าย) ให้ เป็ นฟั งก์ชนั อื่นได้ โดยใช้ รายการ
N • สามารถกําหนดปุ่ มตัวเลือกลง (h/ตังเวลาถ่

F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในเมนูการตังค่
้ า สามารถกําหนดหน้ าที่เริ่ มต้ นให้ เป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั อื่น
ได้ (P 115)
• นอกจากนี ้ยังสามารถปรับการตังค่้ าได้ โดยใช้ รายการ B ตัง้ เวลาถ่ าย ในเมนูถ่ายรูป

2

ไฮไลท์ตวั เลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกดปุ่ ม MENU/OK
ตัวเลือก
R 2 วิ
S 10 วิ
m ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต
o หน้ ายิม้

P
62
62
62
63

ตัวเลือก
a เพื่อนสนิท
g กลุ่ม
ปิ ด

P
63
64
—

ุ่ ตเตอร์ การยืนด้ านหน้ าของเลนส์อาจมีผลรบกวนต่อโฟกัส
O • ยืนด้ านหลังกล้ องถ่ายรูปเมื่อใช้ ปมชั
และการรับแสง
้
ดอัตโนมัตเิ มื่อปิ ดกล้ อง
• นาฬิกาตังเวลาจะปิ
้
อนจะถ่ายภาพ ให้ กด DISP/BACK
N • หากต้ องการหยุดการตังเวลาก่
• เลือกชุด m ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต, o หน้ ายิม้ , a เพื่อนสนิท หรือ g กลุ่ม จะตังค่้ า

F ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา ไปเป็ น หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด การตังค่
้ าเดิมจะถูกกู้
คืนเมื่อปิ ดตังเวลาถ่
้
าย
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5

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

5

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

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
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การใช้ ระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปเอง

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

1
2

ไฮไลท์ a (เพื่อนสนิท) ในเมนูตงเวลาถ่
ั้
ายและกดปุ่ ม MENU/OK

5

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

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

กลุ่ม
กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อตรวจพบว่ามีตวั แบบที่เป็ นบุคคลตามจํานวนที่เลือกไว้

1
2

5
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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

°°

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

Á¤¼nµ¥¦¼ 

Ã®¤n µ¥¦¼ 
´Ê n µAF/MF
¦³Á£µ¦¨n °¥
ªµ¤ÅªÂ
µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
FINEPIXÁ¨º°¸

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
°°

A โหมดถ่ ายรู ป

เลือกโหมดถ่ายรูปตามประเภทของตัวแบบ (P 42)
F ตัง้ ค่ า AF/MF

ปรับการตังค่
้ าโฟกัส
โหมดโฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องจะโฟกัส (P 57)

6

ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและรูรับแสงสําหรับ
ใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึง่ เป็ นการ
ป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในภาพกลุม่ บุคคล เหมาะ
ที่ใช้ สําหรับการถ่ายภาพที่เน้ นตัวแบบที่เป็ นบุคคล คุณยัง
สามารถเลือกได้ วา่ กล้ องจะตรวจหาและโฟกัสดวงตาเมื่อเปิ ด
โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะหรื อไม่ โดยเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
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
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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

เมนูถ่ายรูป

O • ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบ
สีเขียวเมื่อถ่ายภาพ
้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
• ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่้ าการรับแสงสําหรับทังเฟรม
N • ใบหน้ าที่ถกู เลือกโดยกล้ องจะระบุด้วยกรอบสีเขียว
• ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะเลือกใบหน้ าที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ ; ใบหน้ าอื่นๆ จะ

ถูกระบุด้วยกรอบสีขาว ในโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง (แต่ไม่ใช่ในโหมดอื่น) คุณสามารถเลือก
ใบหน้ าอื่นได้ โดยกดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย
ั้
ายภาพแนวตังหรื
้ อการถ่ายภาพแนวนอน
• การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
• ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรือวัตถุอื่น
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน

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 องไม่สามารถโฟกัสในระยะใกล้ ให้ ลองเพิ่มระยะทางเข้ าหาตัวแบบ
• หลีกเลี่ยงการส่องแสงช่วยหา AF ไปยังตาของตัวแบบโดยตรง

6
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R ประเภทการปล่ อย

เลือกการทํางานของปุ่ มชัตเตอร์ เมื่อเลือก f 4K เบิร์สต์ เป็ นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปิ ดเมื่อกดปุ่ ม กล้ องจะถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
กล้ องจะเริ่ มถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ และจะหยุดถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
สวิตซ์ เปิ ด/ปิ ด
เป็ นครัง้ ที่สอง
N ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้ อง
ตัวเลือก
ออโต้
AUTO (1600)
AUTO (800)
AUTO (400)
12800–100

คําอธิบาย
ความไวแสงจะมีการปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมในการถ่าย
รูป แต่จะไม่เกินค่าที่แสดงไว้ ในวงเล็บ ออโต้ จะปรากฏขึ ้นก็ตอ่ เมื่อ AUTO (1600),
AUTO (800) และ AUTO (400) ใช้ ไม่ได้ เท่านัน้
ปรับความไวแสงด้ วยตนเอง ค่าที่เลือกจะแสดงในจอแสดงผล

N ความไวแสงจะไม่ถกู รีเซ็ตเมื่อปิ ดกล้ อง
6

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

เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้ บนั ทึกภาพนิ่ง
ตัวเลือก
O4 : 3

O3 : 2

(4608 × 3456)
P4 : 3
(3264 × 2448)
Q4 : 3
(2048 × 1536)

(4608 × 3072)
P3 : 2
(3264 × 2176)
Q3 : 2
(2304 × 1536)

O 16 : 9
(4608 × 2592)
P 16 : 9
(3264 × 1840)
Q 16 : 9
(1920 × 1080)

O1 : 1
(3456 × 3456)
P1 : 1
(2432 × 2432)
Q1 : 1
(1728 × 1728)

O เมื่อบันทึกภาพลงในหน่วยความภายใน ค่าเริ่มต้ นจะตังค่้ าไว้ ที่ Q 4 : 3
N ขนาดภาพ จะไม่ถกู ตังค่้ าใหม่เมื่อปิ ดกล้ องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอื่น
อัตราส่ วนภาพ
อัตราส่วนภาพเป็ นตัวกําหนดขนาดของเฟรม เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
4:3
รูปภาพมีสดั ส่วนเดียวกันกับจอแสดงผลของกล้ องดิจิตอล
3:2
รูปภาพมีสดั ส่วนเดียวกับฟิ ล์มขนาด 35 มม.
16 : 9
เหมาะสําหรับแสดงผลบนอุปกรณ์ความละเอียดสูง (HD)
1:1
รูปภาพเป็ นสี่เหลี่ยม

6

การเลือกอัตราส่ วน 1 : 1
เพื่อเปลี่ยนไปใช้ อตั ราส่วนภาพ 1 : 1 ก่อนการถ่ายภาพ กดปุ่ มควบคุมที่ถกู กําหนด โหมดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(1:1) ไว้ (P 115) กดปุ่ มควบคุมอีกครัง้ เพื่อเรี ยกคืนอัตราส่วนภาพที่เลือกไว้ ก่อนหน้ านี ้
ขนาดภาพในปั จจุบนั
O 4 : 3, O 3 : 2, O 16 : 9
P 4 : 3, P 3 : 2, P 16 : 9
Q 4 : 3, Q 3 : 2, Q 16 : 9

เลือกขนาดภาพโดยใช้ การควบคุม
โหมดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส(1:1) ที่ถกู กําหนดไว้
O1:1
P1:1
Q1:1
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T คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์ แมทไฟล์และอัตราการบีบอัด
ตัวเลือก
FINE
NORMAL

คําอธิบาย
ภาพที่มีคณ
ุ ภาพสูงจะใช้ อตั ราการบีบอัดที่ตํ่าลง
อัตราการบีบอัดที่สงู ขึ ้นจะใช้ เพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่สามารถจัดเก็บได้

P FINEPIX เลือกสี

เพิ่มความคมชัดและความอิ่มตัวของสีหรื อถ่ายรูปขาวดํา
ตัวเลือก

c มาตรฐาน
a สีจดั
b ขาวดํา
f ซีเปี ย

6

คําอธิบาย
ความคมชัดและความอิ่มตัวที่เป็ นค่ามาตรฐาน แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์
ส่วนใหญ่
ความคมชัดและความอิ่มตัวที่มีสีสดใส เลือกสําหรับการถ่ายรูปสีสดใสของ
ดอกไม้ หรื อเพิ่มสีเขียวและฟ้าในภาพทิวทัศน์
ถ่ายรูปขาวดํา
ถ่ายรูปภาพในรูปแบบซีเปี ย

N • การตังค่้ าอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก c มาตรฐาน จะปรากฏเป็ นไอคอนในหน้ าจอ LCD
• เอฟเฟกต์ของ a สีจดั อาจไม่ปรากฏให้ เห็นในหน้ าจอ LCD ทังนี้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตัวแบบ
B ตัง้ เวลาถ่ าย

ใช้ การตังเวลาสํ
้
าหรับการถ่ายภาพกลุม่ บุคคลหรื อภาพตัวเอง เพื่อป้องกันการเบลอที่เกิดจาก
การสัน่ ของกล้ อง หรื อปล่อยชัตเตอร์ อตั โนมัตเิ มื่อเป็ นไปตามสภาวะที่เลือกไว้ (P 61)
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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 ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกช่วงเวลาและจํานวนภาพ 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 ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกเวลาเริ่ มต้ น จากนันกด
้
MENU/OK

เริ มเวลารอ
2
1

0h

24
23

00 m ทีหลัง

ประมาณเวลารอ 11:00 PM
เริม
ยกเลิก
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5

การถ่ายภาพจะเริ่ มต้ นโดยอัตโนมัติ
6h12m30s

3/999

ยกเลิ ก

้
นช่วงได้ ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด, 4K เบิร์สต์, HDR,
O ไม่สามารถใช้ การถ่ายรูปตังเวลาเป็
พาโนราม่า หรื อการรับแสงหลายจุด

้ อง
N • แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
• บางครัง้ จอแสดงผลจะปิ ดระหว่างการถ่ายแต่ละภาพและจะสว่างขึ ้นสองสามวินาทีก่อนที่จะถ่าย
ภาพถัดไป

• สามารถเปิ ดใช้ งานจอแสดงผลได้ ทกุ เวลาโดยกดปุ่ มชัตเตอร์
การดูภาพที่ถ่ายโดยใช้ การถ่ ายรู ปตัง้ เวลาเป็ นช่ วง
จะแสดงเฉพาะภาพแรกของแต่ละชุด กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อดูภาพอื่นที่อยูใ่ นชุด
้
นช่วงจะมีชื่อไฟล์ขึ ้นต้ นด้ วย “S”
N ภาพที่ถ่ายด้ วยการถ่ายรูปตังเวลาเป็
เช่น S0010001.JPG

6

P โหมดภาพยนตร์ ถ่ายช้ า
เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสําหรับภาพยนตร์ ถ่ายช้ า

ตัวเลือก

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

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

ขนาดเฟรม
3840 × 2160 (4K)
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
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D สมดุลย์ สีขาว

เพื่อให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง (P 60)
p แฟลช ติดตัง้

ปรับการตังค่
้ าแฟลช
โหมดแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (P 59)
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

ตัวเลือก
+2⁄3 +1⁄3 ±0 –1⁄3

–2⁄3

–1 –1 1⁄3 –1 2⁄3 –2

ลบตาแดง
เลือก เปิ ด เพื่อลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช
ตัวเลือก
เปิ ด

6

ปิ ด

N การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเมื่อตรวจพบใบหน้ าเท่านัน้
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W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์

ปรับตัวเลือกการบันทึกภาพยนตร์
โหมดมูฟวี่
เลือกขนาดและอัตราเฟรมสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก

6

V 2160/15P 1, 2
i 1080/59.94P 1
i 1080/50P
i 1080/24P
i 1080/23.98P
n 1080 SQUARE 59.94P
n 1080 SQUARE 50P
n 1080 SQUARE 24P
n 1080 SQUARE 23.98P
h 720/59.94P
h 720/50P
h 720/24P
h 720/23.98P
m 720 SQUARE 59.94P
m 720 SQUARE 50P
m 720 SQUARE 24P
m 720 SQUARE 23.98P

ขนาดเฟรม
3840 × 2160 (4K)
1920 × 1080 (Full HD)

1080 × 1080 (Full HD)

1280 × 720 (HD)

720 × 720 (HD)

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

1 การลดการสัน่ สะเทือนอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ทํางาน
2 ใช้ การ์ ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์ ถ่ายช้ าที่จะใช้ ดบู นกล้ อง

O การตังค่้ าเริ่มต้ นของภาพยนตร์ที่บนั ทึกไปยังหน่วยความจําภายใน คือ V 2160/15P
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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
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

โหมดโฟกัส
เลือกโหมดโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
ต่ อเนื่อง
AFเฉพาะจุด

6

คําอธิบาย
กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF ต่อเนื่อง
กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF เดี่ยว

ฟิ ลเตอร์ ลม
เลือกว่าจะเปิ ดการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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L โหมดIS

เลือกจากตัวเลือกการกันภาพสัน่ สะเทือนต่อไปนี ้:
ตัวเลือก

คําอธิบาย

L เคลื่อนที่+ต่ อเนื่อง เปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน หากเลือก +เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับความเร็ ว
ชัตเตอร์ เพื่อลดการสัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
l ตลอดเวลา
M เคลื่อนที่+เมื่อถ่ าย จากข้ างต้ น ยกเว้ นว่าการกันภาพสัน่ สะเทือนจะทํางานเฉพาะเมื่อปล่อย
m เฉพาะถ่ าย

ปิ ด

ชัตเตอร์ หากเลือก +เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อลดการ
สัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
ปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน เลือกตัวเลือกนี ้เมื่อใช้ กบั ขาตัง้

N +เมื่อถ่ าย ไม่มีเอฟเฟกต์เมื่อตังค่้ าความไวแสงเป็ นค่าคงที่ และอาจไม่สามารถใช้ งานได้ ในการตัง้

ค่าที่ผสมรวมกับการตังค่
้ าอื่น เอฟเฟกต์อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะของแสงและความเร็ วเมื่อตัว
แบบเคลื่อนที่

W กันภาพดิจต
ิ อลสั่น

เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนแบบดิจิตอลระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

6
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ปิ ด

เมนูถ่ายรูป

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

N • สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
• หากเลือก การสื่อสารไร้ สาย ไว้ สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป > r ตัง้ ค่ าปุ่ ม

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังสมาร์ ทโฟนระหว่างถ่ายภาพโดยใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั ที่กําหนดให้ กบั ปุ่ ม การ
สื่อสารไร้ สาย (P 114)

6
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เมนูถ่ายรูป

R ซูมดิจต
ิ อลอัจฉริยะ

หากเลือก เปิ ด การกด T ที่การซูมสูงสุดแบบออปติคอลจะเป็ นการเรี ยกใช้ การซูมดิจิตอล
อัจฉริ ยะ ขยายภาพต่อไปในขณะที่ประมวลผลเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่คมชัดและมีความละเอียดสูง
W

T

ออปติ คลั ซูม

การซูมแบบ
ดิ จิตอลอัจฉริ ยะ

ซูมดิจติ อลอัจฉริยะ เปิ ด

W

T

ออปติ คลั ซูม

ซูมดิจติ อลอัจฉริยะ ปิ ด
ตัวเลือก

เปิ ด

6

ปิ ด

N • ในบางครัง้ การซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ อาจให้ คณุ ภาพของภาพที่ตํ่ากว่าการซูมแบบออปติคลั
• การเลือกโหมดอื่นอาจทําให้ หยุดการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ
• เมื่อใช้ ร่วมกับการซูมแบบออปติคลั การซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะจะช่วยให้ มีปัจจัยสูงถึง 10 เท่า
• เวลาที่จําเป็ นต้ อใช้ ในการบันทึกภาพจะเพิ่มขึ ้น
• เอฟเฟกต์จะไม่สามารถมองเห็นได้ ในจอแสดงผลขณะถ่ายรูป
• จะไม่มีการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ ในโหมดต่อเนื่องหรือระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
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การเล่ นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่ น
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการเล่น
้
O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด
B C DE

A

F

G

c
b

H

a

J

Z

K

I

L

Y

M

7

X

W

V

U

T

A วันทีแ่ ละเวลา ........................................... 25, 100
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จอแสดงผลการเล่น

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

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

4
01/01/2019 10:00 AM

รายการโปรด

7

รายการโปรด: การให้ คะแนนภาพ
ในการให้ คะแนนภาพปั จจุบนั ให้ กด DISP/BACK และกดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นและลงเพื่อเลือกจากศูนย์ถงึ ห้ าดาว

81

การดูภาพ
อ่านเนื ้อหาในส่วนนี ้สําหรับข้ อมูลในการซูมการเล่นและการเล่นแบบหลายเฟรม
ใช้ ปมุ่ W หรื อ T เพื่อไปจากการเล่นแบบเต็มเฟรมสูซ่ มู การเล่น
หรื อการเล่นแบบหลายเฟรม
การเล่นแบบเต็มเฟรม

การเล่นแบบหลายเฟรม

ซูมการเล่น

การดูภาพเก้าเฟรม

ซูมระดับกลาง

การดูภาพร้อยเฟรม

ซูมสูงสุด

7

N กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อกลับไปยังการเล่นแบบเต็มเฟรม
82

การดูภาพ

ซูมการเล่ น
กด T เพื่อซูมเข้ าในภาพที่แสดงในการเล่นแบบเฟรมเดียว กด DISP/BACK เพื่อออกจากการซูม

N • กด W เพื่อซูมออก
• อัตราซูมสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ O ขนาดภาพ
• การซูมขณะเล่นจะใช้ ไม่ได้ สําหรับภาพที่ตดั บางส่วน หรือเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด a
เลื่อน
เมื่อซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อดูสว่ นต่างๆ ของ
ภาพที่ไม่ปรากฏในจอ

หน้าต่างการนําทาง

การเล่ นแบบหลายเฟรม
กด W เพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่แสดงจาก 1 ถึง 9 หรื อ 9 ถึง 100 (การเล่นแบบหลายเฟรม)
จํานวนของภาพที่แสดงจะลดลงทุกครัง้ ที่กดปุ่ ม T
ุ่ วเลือกเพื่อเน้ นภาพและกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่
N • เมื่อมีภาพแสดงอย่างน้ อยสองภาพ ให้ ใช้ ปมตั
เลือกไว้ แบบเต็มเฟรม

ุ่ วเลือกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
• ในการแสดงเก้ าเฟรมและหนึง่ ร้ อยเฟรม ให้ ใช้ ปมตั

7
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เมนูเล่ น (K/L/M)
ปรับการตังค่
้ าการเล่น
เมนูเล่นจะแสดงขึ ้นเมื่อคุณกด MENU/OK ในโหมดการเล่น
เลือกจากแท็บ K, L หรื อ M
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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
7

Bluetooth กล้ องจะเริ่ มต้ นอัพโหลดภาพหลังจากที่คณ
ุ ออกไปยังการเล่นภาพหรื อปิ ดกล้ องได้
ไม่นาน

N • คําสัง่ ย้ ายภาพจะรองรับภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ
• จะเลือกภาพต่อไปนี ้เพื่ออัพโหลดไม่ได้ :
- ภาพที่ป้องกันไว้
- ภาพยนตร์
- ภาพ “Gift” (ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องตัวอื่น)
• หากเลือก คําสั่งจับคู่/ย้ าย ไว้ สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป > r ตัง้ ค่ าปุ่ ม จะ
สามารถทําเครื่ องหมายภาพเพื่ออัพโหลดโดยใช้ ปมุ่ r (ส่งไร้ สาย) ได้

้
าดับปั จจุบนั ให้ เลือก
• หากต้ องการลบเครื่องหมายการอัพโหลดออกจากภาพทังหมดในลํ
คําสั่งย้ ายภาพ > รี เซ็ตคําสั่ง

• หากเลือก เปิ ด ไว้ สาํ หรับ r ตัง้ การเชื่อมต่อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > ติดแท็กภาพอัตโนมัติ
ภาพจะถูกทําเครื่องหมายเพือ่ อัพโหลดทันทีทถี่ า่ ยโดยอัตโนมัติ
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เมนูเล่น

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

N • สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
• หากเลือก การสื่อสารไร้ สาย ไว้ สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป >

r ตัง้ ค่ าปุ่ ม คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังสมาร์ ทโฟนระหว่างถ่ายภาพได้ โดยกดปุ่ ม
r (ส่งไร้ สาย) ระหว่างการเล่น

7
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b ค้ นหาภาพถ่ าย

ค้ นหาภาพ

1

เลือก b ค้ นหาภาพถ่ าย ในเมนูเล่น เลือกเกณฑ์ค้นหาหนึง่ ข้ อจากรายการต่อไปนี ้ แล้ ว
กด MENU/OK
ตัวเลือก
ตามวันที่
จากใบหน้ า
I ชื่นชอบ
ตามฉาก
ตามชนิดข้ อมูล

คําอธิบาย
ค้ นหาตามวันที่
ค้ นหาภาพทังหมดที
้
่มีใบหน้ า
ค้ นหาตามการให้ คะแนน
หาภาพทังหมดตรงกั
้
บฉากที่เลือกไว้
ค้ นหาภาพนิ่งทังหมด
้
ภาพยนตร์ ทงหมด
ั้
หรื อภาพถ่ายทังหมดที
้
่
ถ่ายในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด

2 เลือกเงื่อนไขการค้ นหา แสดงเฉพาะภาพที่ตรงตามเงื่อนไขการค้ นหาเท่านัน้
N หากต้ องการลบหรือป้องกันภาพที่เลือกหรือดูผลการค้ นหาในสไลด์โชว์ ให้ กด MENU/OK แล้ วเลือก:
• A ลบภาพ (P 87)
• D ป้องกันการลบ (P 92)
• I สไลด์ โชว์ (P 93)
7
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เมนูเล่น

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 แสดงภาพที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อลบ
ั้
N • ภาพจะถูกลบทันทีที่คณุ กดปุ่ ม MENU/OK; ระวังอย่าลบภาพโดยไม่ได้ ตงใจ
• ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติมตามที่จําเป็ น แสดงภาพที่จะลบแล้ วกด MENU/OK

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
เพื่อลบภาพ

• หากใส่การ์ดหน่วยความจํา จะส่งผลเฉพาะภาพในการ์ดหน่วยความจําเท่านัน;้ ส่วนภาพในหน่วย
ความจําภายในจะถูกลบออกเฉพาะเมื่อไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําเท่านัน้
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n ตัดขอบภาพยนตร์

แก้ ไขภาพยนตร์
จุดตัดขอบภาพยนตร์
นําภาพเปิ ดหรื อปิ ดออกเพื่อสร้ างสําเนาของภาพยนตร์ ปัจจุบนั ที่มีการแก้ ไข

1
2

เล่นภาพยนตร์ ที่ต้องการ

3
4

กดปุ่ มเลือกลงเพื่อเริ่ มต้ นการเล่นและกดลงอีกครัง้ เมื่อถึงเฟรมเปิ ดใหม่

เลือก n ตัดขอบภาพยนตร์ > จุดตัดขอบภาพยนตร์ ในเมนูการเล่น หากต้ องการนํา
ภาพออกจากส่วนเริ่ มต้ น ของสําเนา ให้ ดําเนินการตามขันตอนที
้
่ 3 มิฉะนันให้
้ ใช้
ขันตอนที
้
่4
กด MENU/OK หากต้ องการนําภาพออกจากส่วนสุดท้ าย ของสําเนา ให้ ดําเนินการตามขัน้
ตอนที่ 5 มิฉะนันให้
้ ใช้ ขนตอนที
ั้
่6

5 กดปุ่ มเลือกลงเพื่อเริ่มต้ นการเล่นและกดลงอีกครัง้ เมื่อถึงเฟรมปิ ดใหม่
6 กด MENU/OK เพื่อบันทึกสําเนา
O ห้ ามปิ ดกล้ องขณะที่ตดั ขอบภาพยนตร์
7
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ตัดต่ อวิดโี อ
เพิ่มภาพที่มีอยูไ่ ปยังส่วนท้ ายของภาพยนตร์ ปัจจุบนั เพื่อสร้ างสําเนาที่แก้ ไข

1
2
3
4

เล่นภาพยนตร์ ที่ต้องการ
เลือก n ตัดขอบภาพยนตร์ > ตัดต่ อวีดโี อ ในเมนูการเล่น
กดปุ่ มเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกภาพยนตร์
กด MENU/OK เพื่อเพิ่มภาพที่เลือกไปยังส่วนท้ ายของภาพยนตร์ ปัจจุบนั และบันทึกสําเนา
ที่เป็ นผลลัพธ์ หรื อกด DISP/BACK เพื่อออกโดยไม่สร้ างสําเนา

ั้
องได้ รับการบันทึกเป็ นขนาดเฟรมเดียวกันและอัตราเดียวเดียวกัน
O • ภาพยนตร์ทงสองรายการต้
• ไม่สามารถรวมฟุตเทจได้ หากขนาดของไฟล์ที่จะออกมาเกิน 4 GB
• ห้ ามปิ ดกล้ องขณะที่ตดั ขอบภาพยนตร์
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G ตัดส่ วนภาพ

สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก G ตัดส่ วนภาพ ในเมนูการเล่น
ุ่ มเพื่อซูมเข้ าและออก แล้ วใช้ ปมเลื
ุ่ อกเพื่อเลื่อนภาพจนมีการแสดงส่วนที่ต้องการ
3 ใช้ ปมซู
4 กด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
5 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการครอบตัดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
N • อัตราการซูมที่สงู จะทําให้ จํานวนของพิกเซลในสําเนาภาพที่ตดั น้ อยลง
• ถ้ าขนาดของสําเนาที่ต้องการจริงคือ a, ตกลง จะปรากฏเป็ นสีเหลือง
O ปรั บขนาด

สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง

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
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ป้องกันภาพที่เลือก กดปุ่ มเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อดูภาพและกด MENU/OK เพื่อเลือก
เฉพาะภาพ
หรื อยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดําเนินการเสร็จสมบูรณ์
ป้องกันหมด ป้องกันภาพทังหมด
้
ตัง้ ค่ าใหม่ ลบการป้องกันจากภาพทังหมด
้

O ภาพที่มีการป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหน่วยความจําภายใน
C หมุนภาพ

หมุนภาพ

7

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก C หมุนภาพ ในเมนูการเล่น
3 กดตัวเลือกเพื่อหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือเลือกขึ ้นเพื่อหมุน 90° ทวนเข็มนาฬิกา
4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็ นแนวที่เลือกโดยอัตโนมัตเิ มื่อเล่นในกล้ อง
N • ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุนภาพ
• กล้ องจะไม่สามารถหมุนภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น ภาพที่หมุนในกล้ องจะไม่หมุนเมื่อดูบน
คอมพิวเตอร์ หรื อกล้ องอื่น

• 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
• ระยะเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินการของภาพจะแตกต่างกันไปตามจํานวนของใบหน้ าที่
ตรวจพบ

• ไม่สามารถลบตาแดงจากภาพที่เคยผ่านการดําเนินการโดยใช้ การลบตาแดง ซึง่ มีไอคอน e
แสดงระหว่างการเล่นภาพ

I สไลด์ โชว์

ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ กด MENU/OK เพื่อเริ่ มต้ น แล้ วกดตัวเลือกขวาหรื อซ้ ายเพื่อข้ าม
ไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได้ ในระหว่างแสดงผลเพื่อดูวิธีใช้ บนหน้ าจอ
สามารถจบการแสดงผลด้ วยการกด MENU/OK

N กล้ องจะไม่ปิดอัตโนมัตใิ นระหว่างแสดงสไลด์โชว์
7
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m ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ

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

2

เลื่อนผ่านรูปภาพและกดปุ่ มเลือกขึ ้นเพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด MENU/OK เพื่อออก
เมื่อสมุดเสร็จสมบูรณ์

N • ไม่สามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเล็กกว่าหรือภาพยนตร์สําหรับสมุดภาพ
• ภาพแรกที่เลือกจะกลายเป็ นรูปภาพหน้ าปก กดปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อเลือกรูปภาพปั จจุบนั
สําหรับหน้ าปกแทน

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

94

เมนูเล่น

การดูสมุดภาพ
เลือกสมุดในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพเพื่อดูเนื ้อหา กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนผ่าน
รูปในสมุดที่เลือก
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/
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E คัดลอกภาพ

คัดลอกภาพระหว่างหน่วยความจําภายในและการ์ ดหน่วยความจํา

1
2

เลือก E คัดลอกภาพ ในเมนูการเล่น

3

เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK:
• ทีละภาพ: คัดลอกภาพที่เลือก

เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกดปุ่ มเลือกขวา
• a เมมโมรี่ y b การ์ ด: สร้ างสําเนารูปภาพจากหน่วยความจําภายในไปยังการ์ด
หน่วยความจํา
• b การ์ ด y a เมมโมรี่: สร้ างสําเนารูปภาพจากการ์ดหน่วยความจําไปยังหน่วย
ความจําภายใน

N กดตัวเลือกด้ านซ้ ายหรือด้ านขวาเพื่อแสดงภาพต่างๆ และกด MENU/OK เพื่อคัดลอกภาพ
ในขณะนัน้

• ทุกภาพ: คัดลอกทุกรูป

N • การสร้ างสําเนาจะหยุดลงเมื่อปลายทางเต็ม
• ข้ อมูลการพิมพ์ DPOF จะไม่ถกู คัดลอก
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
กดปุ่ มเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด
ถึง 99 สําเนา)

สังพิมพ์ (DPOF)
DPOF: 00001

จํ านวนทัง้ หมดทีพ่ ิ มพ์

N หากต้ องการลบภาพออกจากคําสัง่ ให้ กดปุ่ มเลือกลง
จนกว่าจํานวนสําเนาจะเป็ น 0

01 แผ่ น

ภาพ

ตัง ค่ า

จํ านวนสําเนา

้
่ 3–4 เพื่อให้ คําสัง่ การพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
5 ทําซํ ้าขันตอนที
ั้
กด MENU/OK เพื่อออก
6 จํานวนการพิมพ์ทงหมดจะแสดงบนจอภาพ
N • ถอดการ์ดหน่วยความจําออกเพื่อสร้ างหรือดัดแปลงคําสัง่ การพิมพ์สําหรับรูปภาพในหน่วยความ
จําภายใน
• รูปภาพในคําสัง่ การพิมพ์ปัจจุบนั จะแสดงโดยไอคอน u ระหว่างการเล่น
• คําสัง่ พิมพ์สามารถมีภาพได้ สงู สุด 999 ภาพจากการ์ดหน่วยความจําเดียว
• หากใส่การ์ดหน่วยความจําที่มีคําสัง่ พิมพ์ที่สร้ างด้ วยกล้ องอื่นไว้ แล้ ว คุณจําเป็ นจะต้ องลบคําสัง่
ออกก่อนที่จะสร้ างคําสัง่ พิมพ์ตามรายละเอียดที่อธิบายข้ างต้ น
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7

เมนูเล่น

V พิมพ์ ภาพ instax

พิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม (P 128)
J อัตราส่ วนภาพ

เลือกวิธีที่อปุ กรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้ วยอัตราส่วนภาพ 4 : 3 (ตัวเลือกนี ้สามารถ
ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI)
16:9

4 :3

ตัวเลือก
16∶9

4∶3

จอแสดงผล

7

N เลือก 16 : 9 เพื่อแสดงภาพเพื่อให้ เต็มหน้ าจอด้ วยการครอบตัดส่วนบนและล่างของภาพออก 4 : 3
เพื่อแสดงภาพทังหมดด้
้
วยแถบสีดําด้ านใดด้ านหนึง่
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เมนูตงั ้ ค่ า
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เมนูตงั ้ ค่ า (G/H)
ปรับการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น
หากต้ องการเข้ าถึงการตังค่
้ ากล้ อง ให้ กดปุ่ ม MENU/OK และ
เลือกแท็บ G หรื อ H
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F วันที่/เวลา

ตังนาฬ
้ ิกาของกล้ อง (P 27)
N เวลาต่ าง

สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็ นเวลาในท้ องถิ่นที่คณ
ุ เดินทางไป หาก
ต้ องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลาที่บ้านของคุณ:

1
2

8

ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK
ใช้ ปมเลื
ุ่ อกเพื่อเลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้ องถิ่นและเขตเวลาใน
้ าสมบูรณ์
ประเทศของคุณ กด MENU/OK เมื่อการตังค่

การตังค่
้ านาฬิกากล้ องตามเวลาท้ องถิ่น ให้ ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK การตังค่
้ า
นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้ เลือก h HOME
ตัวเลือก
g LOCAL

h HOME

N หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏเป็ นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเมื่อเปิ ดกล้ อง

100

เมนูตงค่
ั้ า

Qa

เลือกภาษา (P 27)
R รี เซ็ต

ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่
้ าเพื่อใช้ คา่ เริ่ มต้ น

1

ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK
ตัวเลือก
คําอธิบาย
รี เซ็ตเมนูถ่ายภาพ รี เซ็ตเมนูถ่ายรูปทังหมดเป็
้
นค่าเริ่ มต้ น
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
ตัวเลือก
ต่ อเนื่อง
1.5 วิ
0.5 วิ
ปิ ด

คําอธิบาย
ภาพจะแสดงจนกว่ากดปุ่ ม MENU/OK หรื อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ภาพจะแสดงตามเวลาที่เลือกหรื อจนกว่ากดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป

N • สีอาจแตกต่างจากภาพจริงเล็กน้ อย
• อาจมองเห็นรอยจุดที่เป็ น “สัญญาณรบกวน” เกิดขึ ้นได้ ที่คา่ ความไวแสงสูง
• โปรดทราบว่าในการตังค่้ าบางค่า กล้ องจะแสดงภาพหลังจากถ่ายภาพโดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือก
ที่เลือก

ความสว่ าง LCD
ปรับความสว่างจอภาพ
+5

+4

+3

ตัวเลือก
0
–1

+2

+1

+2

ตัวเลือก
+1
0
–1

–2

–3

–4

–5

สี LCD
ปรับระดับสีจอภาพ
+5

+4

+3

8
–2

–3

–4

–5
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แนวทางกรอบ
เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป
ตัวเลือก
F GRID 9

จอแสดงผล

P

G GRID 24

H เฟรมภาพ HD

ตารางหกส่วนสี ่

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่ สดงโดย
เส้นด้านบนและล่างของจอแสดงผล

P

P

สําหรับการจัดองค์ประกอบ
“กฎสามส่วน”

N ตารางกรอบภาพจะไม่แสดงที่การตังค่้ าเริ่มต้ น แต่สามารถแสดงโดยใช้ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น >
แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ (P 9)

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

แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้
เลือกรายการสําหรับจอแสดงผลมาตรฐาน (P 9)

8
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ปิ ด

เมนูตงค่
ั้ า

F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)

เลือกหน้ าที่ที่กําหนดให้ กบั ปุ่ มตัวเลือกซ้ าย (Fn/ฟั งก์ชนั ,
้
าย, C)
A), ขวา (N/แฟลช, B) และลง (h/ตังเวลาถ่
(P 115)

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 อง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

8
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t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า

ปรับการตังค่
้ าจัดการไฟล์
ลําดับภาพ
ภาพใหม่จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ภาพที่ตงชื
ั ้ ่อโดยใช้ หมายเลข
ไฟล์สี่หลัก ซึง่ กําหนดโดยใช้ หมายเลขไฟล์ลา่ สุดบวกหนึง่
หมายเลขไฟล์จะปรากฏในระหว่างการเล่นดังภาพประกอบ
ลําดับภาพ ใช้ ควบคุมว่าจะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เป็ น
0001 หรื อไม่ เมื่อมีการเสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อมี
การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําหรื อหน่วยความจําภายใน
ปั 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 รีเซ็ต จะตังค่้ า ลําดับภาพ เป็ น ต่ อ แต่จะไม่รีเซ็ตหมายเลขไฟล์
• หมายเลขเฟรมสําหรับภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นอาจแตกต่างกัน
8
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เมนูตงค่
ั้ า

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 ตงค่ั ้ านาฬิกา คุณสามารถตังค่้ านาฬิกาเป็ นวันที่และเวลาปั จจุบนั ได้ ทนั ที (P 25,
27)

• ขอแนะนําให้ ปิดตัวเลือก DPOF “พิมพ์วนั ที่” เมื่อพิมพ์ภาพที่มีการลงวันที่ (P 97)
• การลงเวลาและวันที่จะไม่ปรากฏบนภาพยนตร์หรือพาโนราม่าหรือบนภาพที่ถ่ายโดยใช้ 4K
เบิร์สต์

8
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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

108

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: ภาพจะถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูร่ ะหว่างการเล่น ขณะที่กล้ อง
ปิ ดอยู่ และหลังจากถ่ายภาพ
• 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 อไม่
นานหลังจากที่คณ
ุ ออกจากการเล่นภาพ
• หากปิ ด ติดแท็กภาพอัตโนมัติ จะสามารถทําเครื่องหมายภาพสําหรับย้ 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
้

8
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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)
เลือกว่าจะปรับเปลี่ยนขนาดภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อไม่ ย่อขนาด
ภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน; โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อภาพ
ต้ นฉบับ
ย่ อขนาดภาพ H
• เปิ ด: ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าจะถูกปรับเปลี่ยนขนาดเป็ น H สําหรับอัพโหลด
ขอแนะนําให้ ใช้ การตังค่
้ านี ้
• ปิ ด: ภาพจะถูกอัพโหลดในขนาดเดิม
ใส่ พกิ ัด
เลือกว่าจะฝั งข้ อมูลที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนลงในภาพภาพเมื่อถ่ายหรื อไม่
ข้ อมูลตําแหน่ ง แสดงข้ อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดครัง้ ล่าสุดจากสมาร์ ทโฟน
เลือกหน้ าที่ของปุ่ ม r (ส่งไร้ สาย) ระหว่างการเล่นหรื อระหว่างถ่ายภาพโดยปุ่ ม Fn
เมื่อมีการกําหนดฟั งก์ชนั การสื่อสารไร้ สาย
r ตัง้ ค่ าปุ่ ม • คําสั่งจับคู่/ย้ าย: หากกล้ องไม่ได้ จบ
ั คูก่ บั อุปกรณ์อื่นอยู่ ตัวเลือกการจับคู่
Bluetooth จะปรากฏขึ ้น มิฉะนัน้ ตัวเลือกการถ่ายโอนจะปรากฏขึ ้น
• การสื่อสารไร้ สาย: ปุ่ มนี ้ทําหน้ าที่เหมือนกับปุ่ มการสื่อสารไร้ สาย

ข้ อมูล
ดูที่อยู่ MAC และ Bluetooth ของกล้ อง

8

รี เซ็ตการตัง้ ค่ าไวเลส
เรี ยกคืนการตังค่
้ าไร้ สายไปยังค่าเริ่ มต้ น
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เมนูตงค่
ั้ า

K ฟอร์ แมท

หากใส่การ์ ดหน่วยความจําลงในกล้ อง ตัวเลือกนี ้จะฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา หากไม่ได้ ใส่
การ์ ดหน่วยความจําตัวเลือกนี ้จะฟอร์ แมทหน่วยความจําภายใน

1
2

ไฮไลท์ K ฟอร์ แมท ในเมนูตงค่
ั ้ าและกด MENU/OK
ข้ อความยืนยันจะปรากฏ ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด
MENU/OK เพื่อฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําหรื อหน่วย
ความจําภายใน

ฟอร์ แมท
ฟอร์ แมท OK?
ลบภาพทัง หมด

ตกลง

ยกเลิก

ตัง ค่ า

N การออกโดยไม่ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหรือหน่วยความจําภายใน ให้ เลือก ยกเลิก หรือ
กด DISP/BACK

้
รวมถึงภาพที่มีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ ดหน่วยความจําหรื อหน่วยความจํา
O • ข้ อมูลทังหมด
ภายใน โปรดคัดลอกไฟล์ที่สําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่น
• ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ในระหว่างการฟอร์แมท

8

111

บันทึก

112

ทางลัด

113

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ช่ ัน)
กําหนดหน้ าที่ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั สําหรับการเข้ าถึงคุณสมบัตทิ ี่เลือกไว้ อย่างรวดเร็ว
การกําหนดค่าเริ่ มต้ นมีดงั นี ้:
ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ช่ ัน)

ปุ่ ม N (แฟลช)

ฟิ ลเตอร์ ขนั้ สูง

โหมดแฟลช

ปุ่ ม h (ตัง้ เวลา)

ตัง้ เวลาถ่าย

9

114

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั่ )

การกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มฟั งก์ ชัน
สามารถเลือกหน้ าที่ที่กําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ โดยใช้ รายการ F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในเมนูการ
ตังค่
้ า สามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี ้

• ความไวแสง
• ระดับปรับภาพบุคคล
้
าย
• ตังเวลาถ่
• โหมดแฟลช
• ขนาดภาพ
• ชดเชยแฟลช
• โหมดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส(1:1)
• โหมดมูฟวี่
คุ
ณ
ภาพของภาพ
•
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
ั้ ง
• ฟิ ลเตอร์ขนสู
• การสื่อสารไร้ สาย
• FINEPIX เลือกสี
• ติดแท็กภาพอัตโนมัติ
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกปลายทางการจับคู่
• โหมดโฟกัส
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• ไม่มี
N • การปิ ดใช้ งานปุ่ มฟั งก์ชนั ให้ เลือก ไม่ มี
• และยังสามารถเข้ าถึงการเลือกหน้ าที่ได้ โดยการกดค้ างปุ่ มฟั งก์ชนั่ หรือปุ่ ม DISP/BACK
ั ้ งไว้ จะแสดงตัวเลือกการเลือกฟิ ลเตอร์ ไฮไลท์ฟิลเตอร์ แล้ วกด
• การกดปุ่ มที่กําหนดฟิ ลเตอร์ขนสู

MENU/OK เพื่อเลือก หากต้ องการออกจากโหมดฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ้ ง ให้ เลือกโหมดถ่ายภาพอื่นหรื อกด
ปุ่ ม DISP/BACK เพื่อกลับสูโ่ หมดที่เลือกไว้ ก่อนหน้ า
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อุปกรณ์ เสริม
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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-45S: สามารถซื ้อแบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้า NP-45S เพิ่มเติมได้ ตามต้ องการ

เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
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การเชื่อมต่ อ
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HDMI เอาต์ พุต
สามารถส่งเอาต์พตุ การแสดงผลการเล่นของกล้ องไปยังอุปกรณ์ HDMI ได้ โดยใช้ สาย
HDMI ของบริ ษัทอื่น
การเชื่อมต่ อไปยังอุปกรณ์ HDMI
เชื่อมต่อกล้ องไปยังโทรทัศน์หรื ออุปกรณ์ HDMI อื่นๆ โดยใช้ สาย HDMI ของบริ ษัทอื่น

1
2

ปิ ดกล้ อง
เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบด้ านล่าง
เสียบลงในช่องต่อ HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิ ด D)

3

กําหนดค่าอุปกรณ์สําหรับสัญญาณขาเข้ าของ HDMI ตามที่อธิบายในเอกสารที่จดั มาให้
พร้ อมกับอุปกรณ์

4

กดปุ่ ม a ประมาณหนึง่ วินาทีเพื่อเปิ ดกล้ อง หน้ าจอของกล้ องจะปิ ด แล้ วภาพและ
ภาพยนตร์ จะเล่นบนโทรทัศน์

O • ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว
• ไม่สามารถใช้ สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI
• ใช้ สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.
11
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HDMI เอาต์พตุ

N • เมื่อเชื่อมต่อสาย HDMI แล้ ว รูปภาพและเสียงจะเล่นบนโทรทัศน์
• โทรทัศน์บางเครื่องอาจแสดงหน้ าจอเป็ นสีดําครู่หนึง่ เมื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์
• โปรดทราบว่าการควบคุมระดับเสียงของกล้ องจะไม่มีผลกับเสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ ใช้ การ
ควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง
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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
ั้
องกับ
• หลังจากการจับคูเ่ สร็จแล้ ว คุณสามารถซิงโครไนซ์นาฬิกาและข้ อมูลตําแหน่งที่ตงของกล้
สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตได้ (P 108)

• การจับคูย่ งั สามารถทําได้ โดยกดปุ่ ม r (ส่งไร้ สาย) ระหว่างการเล่นหรือโดยการกดปุ่ มที่กําหนด
ไว้ ให้ คําสั่งจับคู่/ย้ าย โดยใช้ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป > r ตัง้ ค่ าปุ่ ม (P 114)
เมื่อการจับคูเ่ สร็จสมบูรณ์ ปุ่ มเหล่านี ้จะแสดงตัวเลือกการถ่ายโอน

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: Wi-Fi
ใช้ ตวั เลือก r การสื่อสารไร้ สาย ในเมนูถ่ายรูปหรื อเมนูการเล่นเพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
หรื อแท็บเล็ตผ่านทาง Wi-Fi

N การเชื่อมต่อ Wi-Fi ยังสามารถเริ่มต้ นได้ โดยกดปุ่ ม r (ส่งไร้ สาย) ระหว่างการเล่นหรือโดยการกด

ปุ่ มที่กําหนดไว้ ให้ การสื่อสารไร้ สาย โดยใช้ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป > r ตัง้ ค่ าปุ่ ม
(P 114)
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การเชื่อมต่อแบบไร้ สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)

การคัดลอกรู ปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ : PC AutoSave
ติดตัง้ FUJIFILM PC AutoSave รุ่นล่าสุดไว้ ในคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่ออัพโหลดรูปภาพจาก
กล้ องผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย (Wi-Fi)
FUJIFILM PC AutoSave
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
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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

O โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB
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การเชื่อมต่ อกล้ อง
เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ สาย USB ที่ให้ มา

1
2

เริ่ มต้ นระบบคอมพิวเตอร์
ปิ ดกล้ องและเชื่อมต่อสาย USB ที่มีให้ ดงั ภาพ โปรดตรวจสอบว่าได้ เสียบสายกับช่องต่อ
จนแน่นสนิท

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

กดปุ่ ม a ประมาณหนึง่ วินาทีเพื่อเปิ 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 • เมื่อเชื่อมต่อกับสาย USB ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายในทิศทางที่ถกู ต้ องและแน่นสนิทดีแล้ ว
เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง; ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์
• หากเกิดไฟฟ้าดับขณะถ่ายโอนข้ อมูล อาจทําให้ สญู เสียข้ อมูลหรือทําให้ หน่วยความจําภายในหรือ
การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย โปรดชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนเชื่อมต่อกล้ อง

• ในการโอนย้ ายภาพจากหน่วยความจําภายใน นําการ์ดหน่วยความจําออกจากกล้ อง
• ถ้ าเสียบการ์ดหน่วยความจําที่มีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการล่าช้ าก่อนที่ซอฟต์แวร์

จะเริ่ มต้ นและคุณอาจไม่สามารถนําเข้ าหรื อบันทึกรูปภาพได้ โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจํา
เพื่อถ่ายโอนภาพ
้
งข้ อมูล การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังอาจ
• อย่าถอดสาย USB ขณะที่อยูร่ ะหว่างขันตอนการส่
ทําให้ สญ
ู เสียข้ อมูลหรื อทําให้ หน่วยความจําภายในหรื อการ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
• ตัดการเชื่อมต่อกล้ องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหน่วยความจําออก
• ในบางกรณี อาจไม่สามารถเข้ าถึงภาพที่บนั ทึกไว้ ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะเดียวกับที่ดําเนินการในคอมพิวเตอร์ แบบสแตนด์อโลน
• อย่าหยุดการเชื่อมต่อกล้ องกับระบบหรือถอดสาย USB ออกทันทีหลังจากที่ข้อความแสดงว่ามี
การทําสําเนาอยูห่ ายไปจากหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ถ้ าภาพที่ทําสําเนามีจํานวนมาก อาจจะยังมีการ
ส่งข้ อมูลอยูห่ ลังจากที่ข้อความหายไปจากหน้ าจอแล้ ว
้
่เรี ยกเก็บโดยบริ ษัทโทรศัพท์หรื อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
• ผู้ใช้ ยอมรับที่จะชําระค่าบริการทังหมดที
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 °
FUJIFILM-CAMERA-1234

¥Á¨·

3

แสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการพิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK

¡·¤¡r ¡·¤¡r 

100-0020

n 
¥Á¨·
instax-12345678

N • รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
• พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้
4

รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น
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บันทึก
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หมายเหตุด้านเทคนิค
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ซอฟต์ แวร์ จาก Fujifilm
คุณสามารถใช้ กล้ องร่วมกับซอฟต์แวร์ Fujifilm ต่อไปนี ้ได้
FUJIFILM Camera Remote
สร้ างการเชื่อมต่อไร้ สายระหว่างกล้ องของคุณกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต (P 122)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave
ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้ องของคุณผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย (P 124)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

MyFinePix Studio
จัดการภาพ, ดูภาพ, พิมพ์ภาพ และแก้ ไขภาพต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจากกล้ องดิจิตอลของคุณ
(P 125)
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
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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
ดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี
ถอดแบตเตอรี่ ถอดสาย USB
USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไป
เมื่อเกิดควันไฟ มีกลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm
ของคุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิ่งแปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ องหรื อสายเชื่อมต่ อ อย่าใช้ กล้ องหรื อสายเชื่อมต่อหลังจากที่มีนํ ้าหรื อนํ ้าเกลือ, นม,
เครื่ องดื่ม, นํ ้ายาซักผ้ า หรื อของเหลวอื่นๆ เข้ าไปข้ างใน หากของเหลวเข้ าไปในกล้ องหรื อสายเชื่อมต่อ ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่
ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อ
ตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า (ยกเว้ นผลิตภัณฑ์ ทกี่ ันนํ้าได้ ) 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 สาย
เสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ อย่าใช้ สายเคเบิล
ที่ขวต่
ั ้ องอ
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คําเตือน
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
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวจาก
ประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อ่ืนนอกเหนือจากทีร่ 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 ร่ั วและของเหลวจากแบตเตอรี่ 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
ปิ ดกล้ องถ่ ายรู ปเมื่ออยู่ในทีช่ ุมชน กล้ องถ่ายรูปปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวนเครื่ องกระตุ้นหัวใจ
ปิ ดกล้ องถ่ ายรู ปในบริเวณใกล้ กับประตูอัตโนมัติ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ และเครื่ องควบคุมอัตโนมัตติ ่ างๆ
กล้ องถ่ายรูปจะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์เหล่านี ้ให้ ทํางานผิดพลาดได้
เก็บกล้ องถ่ ายรู ปให้ ห่างจากบุคคลทีใ่ ส่ เครื่ องกระตุ้นหัวใจอย่ างน้ อย 22 ซม. กล้ องถ่ายรูปปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวน
เครื่ องกระตุ้นหัวใจ
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุที่อาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึง่ อาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้ สายตาบกพร่องได้
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คําเตือน
ห้ ามมองพระอาทิตย์ ผ่านเลนส์ หรื อช่ องมองกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้ สญ
ู เสียการมองเห็นถาวรได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ บุคคลนั้นสูญเสียการมองเห็นไปชั่วขณะ อาจเกิดความเสี่ยงที่
จะทําให้ สญ
ู เสียการมองเห็นไปชัว่ ขณะ ขณะใช้ แฟลชในการถ่ายรูปเด็กหรื อทารก โปรดรักษาระยะห่างให้ เพียงพอ
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี ้อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์
การบินหรื อการแพทย์

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีละอองนํ้ามัน ไอนํ้า ความชื้น หรื อฝุ่ นละออง อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีอุณหภูมริ ้ อนจัด ห้ ามทิ ้งกล้ องไว้ ในสถานที่เช่น รถที่ปิดประตูหน้ 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
เลื่อนนิ้วออกจากช่ องแฟลชก่ อนทีแ่ ฟลชจะทํางาน มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ ได้ รับความร้ อน
รั กษาความสะอาดของช่ องแฟลช และไม่ ใช้ แฟลชถ้ าช่ องแฟลชมีสิ่งปิ ดบัง มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดควันหรื อผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนสี
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่ นอกเฟรมภาพเมื่อถ่ ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสเข้ าไปที่กล้ องเมื่อดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรมสามารถ
ทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรือเลนส์ ในขณะทีย่ ดึ กล้ องไว้ กับขาตั้งกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอื่น ทําให้ เกิดการเสียหายได้
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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
เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า +10 °C หรื อสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า +40 °C และ
แบตเตอรี่ 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
■ 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
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■

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
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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

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

12
138

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
ข้ อมูลเครื่ องหมายการค้ า
ตัวอักษรที่ใช้ รวมในที่นี ้ได้ รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Mac, OS X และ macOS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple Inc.
ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็ นเครื่ องหมายการค้ า
จดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ้ าของและการใช้ เครื่ องหมายดังกล่าวโดย Fujifilm อยูภ่ ายใต้ การอนุญาต โลโก้ SDHC และ SDXC
เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC.
ชื่อทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ 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 FinePix XP140 ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ น
ไปตามข้ อจํากัดการได้ รับรังสี IC ที่กําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลื่น
ความถี่วิทยุ (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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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
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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
มีนํา้ ในกล้ อง
ปั ญหา
มีนํา้ ในกล้ อง

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ ปิดไม่ สนิทก่ อนนํากล้ องลงในนํา้ หรื อฝา
ครอบเปิ ดออกขณะใช้ งานใต้ นํา้ : นํากล้ องถ่ายรูปไปให้ ชา่ งบริ การที่ได้ รับ
อนุญาตจาก Fujifilm ทําการซ่อมแซม ห้ ามเปิ ดกล้ อง

พลังงานและแบตเตอรี่
ปั ญหา
ไม่ สามารถปิ ดกล้ องได้
โดยการกดปุ่ ม ON/OFF
หรื อกดปุ่ ม a ค้ างไว้

แบตเตอรี่ หมดอย่ าง
รวดเร็ว
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วิธีแก้ ไขปั ญหา

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 20)

• ใส่ แบตเตอรี่ไม่ ถกู ต้ อง: ใส่แบตเตอรี่เข้ าไปใหม่ในทิศทางที่ถกู ต้ อง

(P 15)
• ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ไม่ ลงล็อก: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ให้ ลง
ล็อก (P 15)
• แบตเตอรี่เย็น: อุน่ แบตเตอรี่ด้วยการวางไว้ ในกระเป๋ าหรือที่มีอณุ หภูมิอนุ่
และนําไปใส่ในกล้ อง อีกครัง้ ทันทีก่อนถ่ายรูป
• ขัว้ แบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
• มีการเลือก x ติดตามสัญญาณ สําหรับ โหมดโฟกัส: เลือกโหมด
โฟกัสอื่น (P 57)
• เลือก S สําหรับโหมดถ่ ายรูป: เลือกโหมดที่แตกต่าง (P 44)
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่หลายครัง้ : แบตเตอรี่หมดอายุการใช้ งานสําหรับ
การชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่

การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา
กล้ องปิ ดการทํางาน
กะทันหัน

วิธีแก้ ไขปั ญหา
แบตเตอรี่ หมด: ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
(P 20)
ใส่แบตเตอรี่ อีกครัง้ ในทิศทางที่ถกู ต้ องและตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ เสียบอะ
ไม่ เริ่มชาร์ จแบตเตอรี่
แดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับแล้ ว (P 15, 20)
การชาร์ จทํางานช้ า
ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
• ขัว้ แบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ (P 15)
มีการชาร์ จแบตเตอรี่ หลายครั ง้ : แบตเตอรี่ หมดอายุการใช้ งานสําหรับ
ไฟของระบบตัง้ เวลาถ่ าย •
การชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่ ถ้ าแบตเตอรี่ ยงั คงไม่ชาร์ จ โปรดติดต่อตัวแทน
กะพริบ และไม่ ชาร์ จ
จําหน่ายของ Fujifilm (P 118)
แบตเตอรี่
• แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นเกินไป: โปรดรอให้ อณุ หภูมิของแบตเตอรี่อยูใ่ น
ระดับปกติ (P 20)

เมนูและจอแสดงผล
ปั ญหา
จอแสดงผลไม่ ใช่ ภาษา
ไทย

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก ภาษาไทย สําหรับ a (P 27, 101)
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การถ่ ายรู ป
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• หน่ วยความจําเต็ม: ใส่การ์ดหน่วยความจําใหม่หรือลบภาพ
(P 15, 87)

• ไม่ ได้ ฟอร์ แมทหน่ วยความจํา: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหรือหน่วย

ความจําภายใน (P 111)
ไม่ มีการถ่ ายรู ปเมื่อกดปุ่ ม • หน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหน้ า
สัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
ชัตเตอร์
• การ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย: เสียบการ์ดหน่วยความจําใหม่ (P 15)
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 20)
• กล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปิ ดกล้ อง (P 23)
มีรอยจุด
ค่าเกนเพิ่มขึ ้นเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมื่อตัวแบบมีแสงน้ อย
(“สัญญาณรบกวน”) ปรากฏ
ซึง่ อาจทําให้ เกิดรอยจุดที่มองเห็นได้ เมื่อดูตวั อย่างภาพในจอแสดงผล
บนหน้ าจอ เมื่อกดปุ่ ม
ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึ่ง
กล้ องไม่ โฟกัส
ตัวแบบไม่ เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้ การล็อคโฟกัส (P 58)
• ใบหน้ าของตัวแบบถูกบังด้ วยแว่ นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอ่ืน:
นําสิง่ กีดขวางออก (P 66)
• ใบหน้ าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ : เปลี่ยนการ
วางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ ใบหน้ าของตัวแบบอยูใ่ นเฟรมให้ มากขึ ้น
ไม่ สามารถตรวจหา
(P 66)
ใบหน้ า
• ศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ ตวั แบบวางศีรษะให้
ตรง (P 66)
• กล้ องเอียง: วางกล้ องในแนวระนาบ
• ใบหน้ าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้ สว่างขึ ้น
ตัวแบบที่เลือกอยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางของเฟรมมากกว่าตัวแบบหลัก จัดวางองค์
เลือกตัวแบบผิด
ประกอบภาพใหม่หรื อปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ า และวางกรอบการถ่ายรูป
โดยใช้ การล็อกโฟกัส (P 58)
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การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ไม่ สามารถบันทึก
ความเร็วในการเขียนการ์ ดหน่ วยความจําช้ าเกินไป: ใช้ การ์ ดหน่วย
ภาพยนตร์ และ 4K เบิร์สต์ ความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไป (P 18, 36, 54)
• แฟลชถูกปิ ดใช้ งาน: ปรับการตังค่้ า (P 59)
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
กล้ องไม่ ยงิ แฟลช
(P 20)
• กล้ องอยู่ในโหมดต่ อเนื่อง: เลือกโหมดเฟรมเดียว (P 53)
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 101)
โหมดแฟลชบางโหมดไม่
เลือก ปิ ด สําหรั บ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 101)
สามารถใช้ ได้
แฟลชไม่ ยงิ ไปยังตัวแบบ • ตัวแบบไม่ อยู่ในช่ วงของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้ อยูใ่ นช่วงแฟลช
อย่ างเต็มที่
• ช่ องแฟลชถูกขวาง: จับกล้ องอย่างถูกต้ อง
• กระจกป้องกันที่ครอบเลนส์ สกปรก: ทําความสะอาดกระจก
• กระจกป้องกันที่ครอบเลนส์ ถกู บัง: นําวัตถุออกจากเลนส์ (P 30)
ภาพถ่ ายมัว
• s ปรากฏขึน้ ระหว่ างถ่ ายรูปและกรอบโฟกัสเป็ นสีแดง: ตรวจสอบ
โฟกัสก่อนถ่ายรูป (P 31)
้ อง (P 59)
• k ปรากฏระหว่ างถ่ ายรูป: ใช้ แฟลชหรือขาตังกล้
• ความเร็วชัตเตอร์ ช้าและอุณหภูมหิ ้องสูง: อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและ
ไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
ภาพมีรอยจุด
• มีการใช้ งานกล้ องติดต่ อกันที่อุณหภูมสิ ูงหรือมีคาํ เตือนอุณหภูมิ
ปรากฏขึน้ : ปิ ดกล้ องและรอให้ อณ
ุ หภูมิเย็นลง (P 23, 154)
ข้ อมูลตําแหน่งไม่ถกู ต้ อง กล้ องถูกเคลื่อนย้ ายตังแต่
้ ข้อมูลตําแหน่งได้ รับการ
ข้ อมูลตําแหน่ ง
อัพเดตครัง้ ล่าสุด
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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 102)
ไม่ มีเสียงในการเล่ น
ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการบันทึก
•
ภาพยนตร์
• ลําโพงถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการเล่น
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 101)
ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้ อปุ กรณ์
ไม่ สามารถลบภาพที่เลือก
ที่ใช้ ดําเนินการแต่แรก (P 92)
มีการรี เซ็ตการกําหนด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ เปิ ดในขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่ ปิ ดกล้ องก่อน
หมายเลขไฟล์ โดยไม่ คาด
เปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (P 106)
หมาย
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การแก้ ไขปั ญหา

การเชื่อมต่ อ
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
กล้ องเชื่อมต่ อไปยังโทรทัศน์ แล้ ว: รูปภาพจะแสดงขึ ้นบนโทรทัศน์แทน
จอภาพว่ างเปล่ า
จอภาพของกล้ อง (P 120)
• เชื่อมต่ อกล้ องไม่ ถกู ต้ อง: เชื่อมต่อกล้ องอย่างถูกต้ อง (P 120)
มีการตัง้ ค่ าสัญญาณเข้ าในโทรทัศน์ เป็ น “TV”: ตังค่
้ าสัญญาณเข้ าเป็ น
โทรทัศน์ ไม่ มีภาพหรื อ •
“HDMI” (P 120)
เสียง
• ระดับเสียงในโทรทัศน์ เบาเกินไป: ใช้ ระบบควบคุมบนโทรทัศน์เพื่อปรับ
เสียง (P 120)
คอมพิวเตอร์ จาํ กล้ องไม่ ได้ โปรดเชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ อง (P 125)
ไม่ สามารถถ่ ายโอนภาพ ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ ายภาพ (สําหรับ Windows เท่านัน้
ไปยังคอมพิวเตอร์
P 125)
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ส่ งไร้ สาย
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก เปิ ด สําหรับ ย่ อขนาดภาพ H การเลือก ปิ ด จะเพิ่มเวลาอัพโหลด
สมาร์ ทโฟนจะไม่ แสดง
สําหรับภาพที่ใหญ่กว่า นอกจากนี ้ โทรศัพท์บางเครื่ องอาจไม่แสดงภาพที่
รู ปภาพ
ใหญ่กว่าขนาดปั จจุบนั (P 110)
ไม่ สามารถเชื่อมต่ อกับ • สมาร์ ทโฟนอยู่ไกลเกินไป: ย้ ายอุปกรณ์ให้ ใกล้ มากขึ ้น (P 122)
สมาร์ ทโฟนได้
• อุปกรณ์ ใกล้ เคียงก่ อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางวิทยุ: ย้ ายกล้ อง
การเชื่อมต่ อหรื ออัพโหลด ถ่ายรูปและสมาร์ ทโฟนให้ หา่ งจากเตาไมโครเวฟหรื อโทรศัพท์ไร้ สาย
ภาพจากกล้ องไปยังสมา (P 122)
ร์ ทโฟนช้ า
• สามารถโฟนเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ อ่ืน: สามารถโฟนและกล้ องถ่ายรูป
การอัพโหลดไม่ สาํ เร็จหรื อ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ เพียงหนึง่ เครื่ องในเวลาเดียวกัน หยุดการเชื่อม
ต่อแล้ วลองใหม่อีกครัง้
ถูกรบกวน
• มีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่องในบริเวณใกล้ เคียง: ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครัง้
การมีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่ องอาจทําให้ เชื่อมต่อได้ ยาก
• ภาพนัน้ เป็ นภาพยนตร์ : การอัพโหลดภาพยนตร์จะใช้ เวลาพักหนึง่
ภาพยนตร์ ที่จะใช้ สําหรับแสดงผลบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตควรถูก
ไม่ สามารถอัพโหลด
บันทึกที่ขนาดเฟรมไม่เกิน 1280 × 720 (HD) สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการดู
ภาพได้
ภาพบนกล้ อง โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

• ภาพถูกสร้ างขึน้ บนอุปกรณ์ อ่ืน: กล้ องอาจอัพโหลดภาพที่สร้ างด้ วย
อุปกรณ์อื่นไม่ได้
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การแก้ ไขปั ญหา

เบ็ดเตล็ด
ปั ญหา

กล้ องไม่ ตอบสนอง

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• กล้ องทํางานผิดปกติช่ ัวคราว: นําแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้ าไป
ใหม่ (P 15)

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็ม
แล้ ว (P 20)

• กล้ องเชื่อมต่ อไปยัง LAN ไร้ สายแล้ ว: หยุดการเชื่อมต่อ

กล้ องไม่ ทาํ งานตามที่คาดไว้
ไม่ มีเสียง

ลงเวลาและวันที่

นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 15) ถ้ าปั ญหายังคงอยู่
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
• ปรับระดับเสียง (P 102)
• เลือก เปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช (P 101)
้ ิกาของกล้ อง (P 27, 100)
• ลงเวลาและวันที่ไม่ ถกู ต้ อง: ตังนาฬ
• ลงเวลาและวันที่ให้แสดงบนภาพถ่ าย: ไม่สามารถลบเวลาและวัน
ที่ที่ลงได้ การป้องกันไม่ให้ วนั ที่แสดงบนภาพถ่ายใหม่ ให้ เลือก ปิ ด
สําหรับ เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > ลงวันที่ (P 107)
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ข้ อความเตือนและจอแสดงผล
คําเตือนต่อไปนี ้จะปรากฏในจอแสดงผล
คําเตือน

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
แบตเตอรี่ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
k
ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่า ภาพอาจเบลอ ให้ ใช้ แฟลชหรื อขาตังกล้
้ อง
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
ไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําขณะที่เลือก คัดลอกภาพ ในเมนูการเล่น
ไม่ มีการ์ ด
ให้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรือหน่ วยความจําภายใน
หรื อมีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําในคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ อ่ ืน: ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําหรื อหน่วยความจําภายในโดย
ใช้ ตวั เลือก ฟอร์ แมท ในเมนูการตังค่
้ ากล้ อง
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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คําเตือน

การ์ ดผิดพลาด

การ์ ดถูกป้องกัน
ไม่ พร้ อมทํางาน
b การ์ ดเต็ม
a การ์ ดเต็ม
เมมโมรี่ภายในเต็ม
กรุณาใส่ การ์ ดใหม่

บันทึกผิดพลาด

จํานวนภาพมากเกินไป
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 ดหน่วยความจําหรื อหน่วยความจําภายในเต็มและไม่สามารถบันทึกหรื อ
คัดลอกภาพได้ ลบภาพหรื อเสียบการ์ 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
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรือหน่ วยความจําภายใน:
ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําหรื อหน่วยความจําภายใน
การค้ นหาแสดงผลลัพธ์มากกว่า 5000 รายการ หรื อมีการเลือกภาพมากกว่า
999 ภาพเพื่อลบ ดําเนินการค้ นหารายการอื่นหรื อเลือกภาพน้ อยลง
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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อ่ านไม่ ได้

ป้องกันภาพ
b ไม่ มีภาพ
a ไม่ มีภาพ
a ตัดส่ วนภาพไม่ ได้

ตัดส่ วนภาพไม่ ได้
ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
P ดําเนินการไม่ได้
Q ดําเนินการไม่ได้
a ดําเนินการไม่ได้

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
ไม่มีภาพในต้ นทางที่เลือกสําหรับ คัดลอกภาพ เลือกต้ นทางอื่น
ไม่สามารถครอบตัดภาพ a ได้
ภาพเสียหายหรื อไม่ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง
คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ ไม่เกิน 999 ภาพ คัดลอกภาพอื่นๆ ที่คณ
ุ
ต้ องการพิมพ์ไปยังการ์ ดหน่วยความจําอื่นแล้ วสร้ างคําสัง่ การพิมพ์ที่สอง
มีการพยายามสร้ างสําเนาที่ปรับขนาดที่มีขนาดเท่ากับหรื อใหญ่กว่าภาพ
ต้ นฉบับ โปรดเลือกขนาดเล็กกว่า

ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์ โดยใช้ DPOF
ภาพที่เลือกไม่สามารถหมุนได้
ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพยนตร์ ที่เลือก
ไม่สามารถใช้ การแก้ ตาแดงกับภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น
เกิดข้ อผิดพลาดในการเชื่อมต่อในขณะที่กําลังจะพิมพ์หรื อคัดลอกภาพไป
การเชื่อมต่ อผิดพลาด ยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่น โปรดตรวจสอบว่าเปิ ดอุปกรณ์แล้ วและเชื่อม
ต่อสาย USB แล้ ว
ตรวจให้ แน่ ใจว่ าได้ ล็อค ตรวจสอบว่าใส่สลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ แล้ ว โปรดทราบว่าคุณอาจใส่
ช่ องใส่
สลักฝาครอบแล้ ว ข้ อความนี ้เป็ นเพียงการแจ้ งเตือนให้ คณ
ุ ตรวจสอบความ
แบตเตอรี่ แล้ ว
เรี ยบร้ อยอีกครัง้ ก่อนเริ่ มจะใช้ งาน
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้นในภาพที่ถ่ายขณะมีคํา
p
แจ้ งเตือนแสดงขึ ้น
ตัง้ ค่ า DPOF
F ตัง้ ค่ า DPOF
หมุนภาพไม่ ได้
F หมุนภาพไม่ ได้
F ดําเนินการไม่ ได้
m ดําเนินการไม่ ได้
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ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา
ตารางต่อไปนี ้แสดงเวลาในการบันทึกหรื อจํานวนภาพที่สามารถใช้ ได้ เมื่อถ่ายรูปขนาด
ต่างๆ ตัวเลขทังหมดเป็
้
นตัวเลขโดยประมาณ ขนาดไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามฉากที่
บันทึก ทําให้ มีตวั แปรสําหรับจํานวนไฟล์ที่สามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรื อระยะ
เวลาที่เหลืออาจไม่ลดลงในอัตราที่สมํ่าเสมอ
ความจุ
รู ปถ่ าย

T

FINE

O 4∶3

1000

ภาพยนตร์ 1, 2

V 2160/15P
i 1080/59.94P, 50P, 24P, 23.98P
n 1080 SQUARE 59.94P, 50P, 24P, 23.98P
h 720/59.94P, 50P, 24P, 23.98P
m 720 SQUARE 59.94P, 50P, 24P, 23.98P

8 GB
NORMAL

1590

13 นาที
27 นาที
47 นาที
52 นาที
89 นาที

16 GB
FINE NORMAL

2000

3190

26 นาที
55 นาที
95 นาที
105 นาที
178 นาที

1 ใช้ การ์ ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรื อสูงกว่า
2 ภาพยนตร์ แต่ละตอนจะมีความยาวได้ ไม่เกิน 29 นาทีหรื อขนาด 4 GB
คําเตือนอุณหภูมิ
กล้ องจะปิ ดโดยอัตโนมัตเิ พื่อป้องกันตัวเองเมื่ออุณหภูมิหรื ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ สงู ขึ ้น หากมีคําเตือน
เกี่ยวกับอุณหภูมิปรากฏขึ ้น ภาพอาจมีสญ
ั ญาณรบกวนเพิ่มขึ ้น ปิ ดกล้ องและรอให้ อณ
ุ หภูมิเย็นลงก่อน
เปิ ดกล้ องอีกครัง้ (P 154)
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ระบบ
รุ่ น
พิกเซลใช้ งาน
เซ็นเซอร์ ภาพ
สื่อเก็บข้ อมูล

กล้ องดิจิตอล FinePix XP140 ซีรี่ส์
ประมาณ 16.35 ล้ าน
½.3 นิ ้ว CMOS พิกเซลจัตรุ ัสและฟิ ลเตอร์ แม่สี
• เมมโมรีี่ภายใน (ประมาณ 90 MB)
• การ์ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC ที่ Fujifilm แนะนํา
ระบบไฟล์
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)
• ภาพยนตร์ : MOV (H.264)/Linear PCM (เสมือนสเตอริโอ)
O 4∶3 (4608 × 3456)
O 3∶2 (4608 × 3072)
ขนาดภาพ
P 4∶3 (3264 × 2448)
P 3∶2 (3264 × 2176)
Q 4∶3 (2048 × 1536)
Q 3∶2 (2304 × 1536)
O 16∶9 (4608 × 2592)
O 1∶1 (3456 × 3456)
P 16∶9 (3264 × 1840)
P 1∶1 (2432 × 2432)
Q 16∶9 (1920 × 1080)
Q 1∶1 (1728 × 1728)
t CALS (1280 × 960)
O พาโนรามา: แนวตัง้ (5760 × 1632) / แนวนอน (5760 × 1088)
P พาโนรามา: แนวตัง้ (3840 × 1632) / แนวนอน (3840 × 1088)
เลนส์
• ประเภท: เลนส์ซมู ออปติคลั Fujinon 5 ×
• ทางยาวโฟกัส: f=5.0 มม.–25.0 มม.
(รูปแบบ 35 มม.: เทียบเท่ากับประมาณ 28 มม.–140 มม.)
• รูรับแสงสูงสุด: F3.9 (มุมกว้ าง) – F4.9 (เทเลโฟโต้ )
การซูมแบบดิจติ อล สูงสุดประมาณ 2 เท่า ด้ วยการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริ ยะ
(สูงสุด 10 เท่า เมื่อรวมกับการซูมแบบดิจิตอล)
รู รับแสง
F3.9/F6.2 (มุมกว้ าง), F4.9/F8.0 (เทเลโฟโต้ )
ช่ วงโฟกัส (ระยะห่ าง ประมาณ 9 ซม.– อนันต์ (มุมกว้ าง); 1.0 ม. – อนันต์ (เทเลโฟโต้ )
จากหน้ าเลนส์ )
ความไวแสง
ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 100–12800 โดยเพิ่มครัง้ ละ 1 EV;
ออโต้ *, AUTO (1600), AUTO (800), AUTO (400)
* ออโต้ จะปรากฏขึ ้นก็ตอ่ เมื่อ AUTO (1600), AUTO (800) และ AUTO (400)
ใช้ ไม่ได้ เท่านัน้
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ระบบ
การวัดแสง
การวัดแสง 256 ส่วน through-the-lens (TTL); หลายจุด
การควบคุมการรั บแสง ตามโปรแกรม AE
การชดเชยการรับแสง –2 EV – +2 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
ความเร็วชัตเตอร์
• S, P, j, h, Z, M, Y, N, O, Q, R, s, F, U,
V, W, t: ¼ วินาที ถึง ½000 วินาที
• r: 1⁄60 วินาที ถึง ½000 วินาที
• H: 4 วินาที ถึง ½000 วินาที
• p: 4 วินาที ถึง ½ วินาที
ต่ อเนื่อง
โหมด อัตราเฟรม (fps) เฟรมต่ อการถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด
10.0
6
5.0
10
3.0
จนกว่าที่เก็บข้ อมูลจะเต็ม
O อัตราเฟรมช้ าลงเมื่อตังค่้ าความไวแสงเป็ น ISO 12800 หรือ 6400 อัตรา
เฟรมและจํานวนของเฟรมต่อภาพต่อเนื่องจะแตกต่างกันไปตามสภาพ
การถ่ายรูปและประเภทการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้
โหมด:
• หลายจุด, โฟกัสพื ้นที่, ติดตามสัญญาณ
• การเลือกพืน้ ที่โฟกัส: Contrast-detect TTL AF
• โหมดโฟกัสภาพยนตร์ : ต่อเนื่อง, AFเฉพาะจุด
ออโต้ , แสงแดด, ในร่ม, ฟลูออเรสเซนต์ธรรมชาติ, ฟลูออเรสเซนต์สีอนุ่ , ฟลูออ
เรสเซนต์สีเย็น, แสงจากหลอดไส้ , ใต้ นํ ้า
ปิ ด, 2 วินาที, 10 วินาที, ชัตเตอร์ ใบหน้ าออโต, หน้ ายิ ้ม, เพื่อนสนิท, กลุม่
• ประเภท: ออโต้ แฟลช
• ระยะทํางาน (ISO ออโต้ ):
ประมาณ 30 ซม.–4.4 ม. (มุมกว้ าง), 1.0 ม.–3.8 ม. (เทเลโฟโต้ )
ออโต้ , แฟลชลบเงา, ปิ ด, สโลว์ซงิ ค์; ออโต้ พร้ อมลบตาแดง, แฟลชลบเงาพร้ อม
ลบตาแดง, ปิ ด, สโลว์ซงิ ค์พร้ อมลบตาแดง
3.0 นิ ้ว (7.6 ซม.) จอ LCD สี 920 k จุด; พื ้นทีเ่ ฟรมประมาณ 100 %
J
K
O

โฟกัส

สมดุลย์ สีขาว
การตัง้ เวลา
แฟลช

โหมดแฟลช
จอภาพ LCD
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ระบบ
ภาพยนตร์

• ภาพยนตร์ พร้ อมเสียงเสมือนสเตอริโอ
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

n 1080 SQUARE 59.94P
n 1080 SQUARE 50P
n 1080 SQUARE 24P
n 1080 SQUARE 23.98P
m 720 SQUARE 59.94P
m 720 SQUARE 50P
m 720 SQUARE 24P
m 720 SQUARE 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
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USB 2.0 ความเร็วสูง, ช่องต่อ Micro USB (Micro-B); MTP/PTP
ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)

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-45S ที่ชาร์ จซํ ้าได้ (จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง)
109.6 มม. × 71.0 มม. × 27.8 มม. ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
ประมาณ 190.6 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริ ม และการ์ ดหน่วยความจํา
ประมาณ 207.4 กรัม รวมแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา
• อุณหภูม:ิ –10 °C ถึง +40 °C
• ความชืน้ : 10% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
• ประเภทแบตเตอรี่: NP-45S
• โหมดถ่ ายภาพ: โหมด P
จํานวนเฟรมโดยประมาณ
240
โหมด
V
i*

เวลาการบันทึกปกติ
ประมาณ 42 นาที
ประมาณ 40 นาที

เวลาการบันทึกต่ อเนื่อง
ประมาณ 73 นาที
ประมาณ 54 นาที

* ที่อตั ราเฟรม 59.94 fps

มาตรฐาน CIPA วัดโดยใช้ แบตเตอรี่ ที่ให้ มากับกล้ องถ่ายรูปและหน่วยความ
จํา SD
หมายเหตุ: จํานวนภาพที่ถ่ายได้ ด้วยแบตเตอรี่ จะแตกต่างกันไปตามระดับประจุ
ของแบตเตอรี่ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า
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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-45S ที่ชาร์ จซํา้ ได้
แรงดันไฟฟ้าปกติ
3.7 V DC
ความจุปกติ
740 mAh
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
ขนาด
31.4 มม. × 39.5 มม. × 5.8 มม.
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนัก
ประมาณ 19 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)

N นํ ้าหนักและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่จําหน่าย ป้าย
O ข้ อมูลจําเพาะและประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิด
ต่อข้ อผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีในคูม่ ือนี ้ ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากที่อธิบาย
ในคูม่ ือเล่มนี ้

12
161

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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

