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ก่อนทีจ่ะเร่ิมต้นก่อนทีจ่ะเร่ิมต้น
อุปกรณ์เสริมที่มีให้อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีรวมมากบักล้องของคณุ:

แบตเตอร่ี NP-95 ทีช่าร์จซ้ําได้ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
AC-5VT

อะแดปเตอร์ปลัก๊ไฟ * สาย USB

• แผ่นครอบป้องกนั (× 2)
• สายคลอ้งคอ
• คูมื่อผู้ใช้ (คู่มือเล่มนี)้

ฝาปิดเลนส์ เคร่ืองมือคลอ้งห่วง ห่วงสายคลอ้งโลหะ (× 2)

* ลกัษณะของอะแดปเตอร์จะตา่งกนัไปในแตล่ะภมิูภาคท่ีจําหนา่ย
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ก่อนทีจ่ะเริ่มต้น
เก่ียวกับคู่มือฉบบันีี้เก่ียวกับคู่มือฉบบันีี้

สัญลักษณ์และข้อตกลงสัญลักษณ์และข้อตกลง
คูมื่อนีมี้การใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:้

 Q ควรอา่นข้อมลูนีก่้อนท่ีจะใช้งานเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อยา่งถกูต้อง

 R ข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีอาจมีประโยชน์เม่ือใช้กล้อง

การ์ดหน่วยความจาํการ์ดหน่วยความจาํ
สามารถเก็บภาพไว้ในการ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม ซึง่ในคูมื่อนีเ้รียกวา่ “การ์ดหนว่ยความจํา”
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การดแูลผลิตภณัฑ์การดแูลผลิตภณัฑ์

เพ่ือรักษากล้องให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ โปรดใช้ผ้าแห้งเนือ้นุม่เช็ดทําความสะอาดตวักล้องหลงัจากใช้งานทกุครัง้ ห้ามใช้
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารระเหยอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้ผลติภณัฑ์หนงับนตวักล้องเปลี่ยนสีหรือเสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้อง
ถ่ายรูป ควรเช็ดออกทนัทีด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ใช้เคร่ืองเป่าลมเพ่ือขจดัฝุ่ นออกจากหน้าจอ ระมดัระวงัเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีด
ขว่น จากนัน้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ สามารถขจดัคราบท่ีหลงเหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ 
FUJIFILM โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย การป้องกนัฝุ่ นเข้าสูก่ล้อง
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ข้ันแรกข้ันแรก
การต่อสายคล้องการต่อสายคล้อง

ตดิหว่งสายคล้องเข้ากบักล้องจากนัน้ให้ตดิเข้ากบัสายคล้อง

 1 เปิดห่วงสายคล้อง
ใช้เคร่ืองมือคล้องหว่งเพ่ือเปิดหว่งสายคล้อง ตรวจสอบให้
แนใ่จวา่เคร่ืองมือและหว่งอยูใ่นแนวตามท่ีแสดง

 Q เก็บเคร่ืองมือไว้ในท่ีปลอดภยั คณุอาจจําเป็นต้องใช้เพ่ือเปิด

หว่งสายคล้องเม่ือถอดสายคล้อง

 2 ใส่ห่วงคล้องเข้าในรูสาํหรับสายคล้อง
เก่ียวรูสําหรับสายคล้องเข้าไปในหว่งท่ีเปิดอยู ่นําเคร่ืองมือ
ออก ใช้อีกมือหนึง่จบัหว่งให้เข้าท่ี

 3 ร้อยห่วงเข้าไปในรูสาํหรับสายคล้อง
หมนุหว่งไปรอบๆ รูสําหรับสาย

คล้องจนกระทัง่หว่งปิดสนิท
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ขั้นแรก
การต่อสายคล้อง

 4 ใส่แผ่นครอบป้องกัน
วางแผน่ครอบป้องกนัไว้เหนือรูสําหรับคล้องสายตามท่ี
แสดง โดยใช้ด้านสีดําของแผน่ครอบหนัเข้าไปทางกล้อง ทํา
ซํา้ขัน้ตอนท่ี 1-4 สําหรับคล้องสายรูท่ีสอง

 5 ใส่สายคล้อง

ใสส่ายคล้องผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคล้อง

 6 ดงึสายคล้องให้แน่น
ดงึสายคล้องให้แนน่ตามภาพ ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 5-6 สําหรับ
คล้องสายรูท่ีสอง

 Q เพ่ือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สายคล้องแนน่ดีแล้ว
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การใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํการใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ

ใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําตามท่ีอธิบายด้านลา่งนี ้

 1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี
เลื่อนสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงแล้วเปิดฝา
ครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

 Q อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอร่ีขณะท่ีกล้องเปิดอยู ่ถ้าไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ดหนว่ยความจํา

เสียหาย

 Q อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดชอ่งใส่

แบตเตอร่ี

 2 ใส่แบตเตอร่ี
ใช้แบตเตอร่ีโดยกดสลกัแบตเตอร่ีไว้ด้านหนึง่ ใสห่น้าสมัผสั
ของแบตเตอร่ีก่อนในทิศทางท่ีแสดงด้วยลกูศร ตรวจสอบวา่
ปิดสลกัแบตเตอร่ีแนน่ดีแล้ว

ลูกศร

สลกัแบตเตอร่ี

 Q ใสข่ัว้แบตเตอร่ีตามแนวท่ีแสดง ห้ามใช้แรงในการใส่
แบตเตอร่ีกลับด้านหรือผิดข้ัว แบตเตอร่ีจะเลื่อนเข้าท่ีได้
อยา่งงา่ยดายถ้าถกูขัว้
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ขั้นแรก
การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

3 ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดหนว่ยความจําในทิศทางท่ีแสดง เลื่อนเข้าท่ีให้คลกิ
เข้าสูส่ว่นหลงัของชอ่ง

คลิก!

 Q โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางท่ีถกูต้องอยา่ใสก่าร์ด

โดยเอียงหรือใช้แรง หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําไมถ่กูต้องหรือ
ไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา a จะปรากฏในจอภาพ LCD 

และจะใช้หนว่ยความจําภายในสําหรับการบนัทกึและการเลน่

4 ปิดฝาของช่องใส่แบตเตอร่ี

 การถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ การถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ

ก่อนท่ีจะถอดแบตเตอร่ีหรือการ์ดหนว่ยความจํา โปรด ปิดกล้อง 

และเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

ในการนําแบตเตอร่ีออก ให้กดสลกัของ

แบตเตอร่ีไปทางด้านข้าง และเลื่อน

แบตเตอร่ีออกจากกล้องดงัท่ีแสดง

สลกัแบตเตอร่ี

ในการนําการ์ดหนว่ยความจําออก ให้

กดเข้าและคอ่ยๆ ปลอ่ยออก การ์ดจะ
สามารถนําออกได้ด้วยมือ เม่ือถอดการ์ด

หนว่ยความจํา การ์ดอาจหลดุออกจาก

ชอ่งเร็วเกินไป ใช้นิว้มือจบัและคอ่ยๆ นํา
การ์ดออก
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การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ กล้องจะชาร์จแบตเตอร่ีจากภายในเคร่ือง

• กล้องนีใ้ช้แบตเตอร่ี NP-95 ท่ีชาร์จซํา้ได้

• แบตเตอร่ีใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาทีในการชาร์จให้เตม็

 1 ต่ออะแดปเตอร์ปล๊ักไฟเข้ากับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ตอ่อะแดปเตอร์ปลัก๊ไฟตามท่ีแสดง ตรวจสอบวา่เสียบอะ

แดปเตอร์เข้าไปในขัว้กระแสไฟสลบั จนสดุและมีเสียงคลกิ

เข้าท่ี

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสลลบั

อะแดปเตอร์ปลัก๊

 Q อะแดปเตอร์ปลัก๊มีไว้สําหรับใช้งานกบัเคร่ืองชาร์จท่ีจดัมาให้

ใช้กบั อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ท่ีจดัมาให้เทา่นัน้ ห้าม
ใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน

 2 ชาร์จแบตเตอร่ี

ตอ่กล้องเข้ากบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ด้วยสาย 

USB ท่ีมีมาให้ จากนัน้ตอ่อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัเข้า

กบัเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร

 Q โปรดตรวจสอบวา่ขัว้ตอ่อยูใ่นทิศทางท่ีถกูต้อง และเสียบให้

สดุ
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ขั้นแรก
การชาร์จแบตเตอรี่

 สถานะการชาร์จ สถานะการชาร์จ

ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอร่ีจะแสดงสถานะการชาร์จเม่ือกล้องเปิดอยู ่และไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จเม่ือกล้องปิดอยู่
ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอร่ีเม่ือกล้องเปิดอยู่ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอร่ีเม่ือกล้องเปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะเม่ือปิดเคร่ืองไฟแสดงสถานะเม่ือปิดเคร่ือง สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

YY (สีเหลือง) (สีเหลือง) เปิดเปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จแบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ

NN (สีเขียว) (สีเขียว) ปิดปิด การชาร์จเสร็จสิน้การชาร์จเสร็จสิน้

ZZ (สีแดง) (สีแดง) กระพริบกระพริบ แบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาดแบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาด

ไมมี่ไอคอนไมมี่ไอคอน —— กําลงัใช้แหลง่จา่ยไฟภายนอกกําลงัใช้แหลง่จา่ยไฟภายนอก

 R กล้องจะใช้โหมดแหลง่จา่ยไฟฟ้าภายนอกหากกล้องกําลงัเปิดขณะท่ีเสียบตอ่เข้ากบักระแสไฟสลบั และใสแ่บตเตอร่ี

 Q แบตเตอร่ีจะไมส่ามารถทําการชาร์จได้หากกล้องอยูใ่นโหมดถ่ายรูป

 Q นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอร่ีด้วยผ้าแห้งท่ีสะอาด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้แบตเตอร่ีไมส่ามารถชาร์จได้

 Q อยา่ตดิสตกิเกอร์หรือวตัถอ่ืุนบนแบตเตอร่ี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไมส่ามารถนําแบตเตอร่ีออกจากกล้องได้

 Q ห้ามลดัวงจรขัว้ของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีอาจมีความร้อนสงู

 Q อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอร่ีและแหลง่จา่ยพลงังาน”

 Q ใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีกําหนดให้ใช้กบัแบตเตอร่ีเทา่นัน้ หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด
 Q ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอร่ีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก

 Q แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

 Q เวลาในการชาร์จอาจเพ่ิมขึน้เม่ืออณุหภมิูต่ํามากหรือสงูมาก



12

การชาร์จแบตเตอรี่

 การชาร์จผ่านคอมพวิเตอร์ การชาร์จผ่านคอมพวิเตอร์

คณุสามารถชาร์จแบตเตอร่ีด้วยการเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ ตอ่สาย USB ท่ีให้มาตามภาพ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ตอ่สายเข้าแนน่ 

 Q เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

 Q ถ้าคอมพิวเตอร์พกัการทํางานขณะท่ีชาร์จ การชาร์จจะหยดุลง ในการชาร์จตอ่ไป ให้ปิดโหมดพกัการทํางานของคอมพิวเตอร์ และถอดสาย 

USB จากนัน้เช่ือมตอ่ใหม่

 Q การชาร์จอาจทําไมไ่ด้สําหรับคอมพิวเตอร์ท่ีมีข้อกําหนด การตัง้คา่ หรืออยูใ่นเง่ือนไขบางอยา่ง
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ขั้นแรก
การเปิดและปิดกล้องการเปิดและปิดกล้อง
การเปิดกล้อง ให้หมนุวงแหวนปรับซมูตามท่ีแสดงในภาพ หมนุ
วงแหวนปรับซมูไปยงั OFF เพ่ือปิดการทํางานของกล้อง

85 50 35 28 OFF112

 R กดปุ่ ม a เพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงทางเพ่ือกลบัสู่

โหมดถ่ายรูป

 R กล้องจะปิดเคร่ืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานเป็นเวลาหนึง่ตามท่ี

เลือกไว้สําหรับ Z จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเองในเมนตูัง้คา่ 

การเปิดใช้งานใหมห่ลงัจากกล้องปิดการทํางานโดยอตัโนมตั ิให้

หมนุวงแหวนปรับซมูไปท่ี OFF จากนัน้ให้เปิดการทํางานของกล้อง

 Q รอยนิว้มือและรอยอ่ืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่

ภาพถ่ายหรือมมุมองขณะดผูา่นชอ่งมองภาพ โปรดรักษาเลนส์
และชอ่งมองภาพให้สะอาด

 เปิดกล้องในโหมดเล่น เปิดกล้องในโหมดเล่น

ในการเปิดกล้องและเร่ิมต้นการเลน่ ให้กดปุ่ ม a เป็นเวลา

ประมาณหนึง่วินาที

กดปุ่ ม a อีกครัง้เพ่ือปิดกล้อง

 Q กล้องจะไมอ่อกไปยงัโหมดถ่ายรูปเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์

 ระดบัแบตเตอร่ี ระดบัแบตเตอร่ี

หลงัจากเปิดกล้องแล้ว ให้ตรวจ

สอบระดบัแบตเตอร่ีในจอแสดงผล

สัญลักษณ์สัญลักษณ์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

NN แบตเตอร่ีชาร์จใกล้จะเตม็

LL แบตเตอร่ีชาร์จไปได้ประมาณสองในสาม

JJ
แบตเตอร่ีชาร์จไปได้ประมาณหนึง่ในสาม ชาร์จ

โดยเร็วท่ีสดุ

JJ

(สีแดง)(สีแดง)
แบตเตอร่ีหมด ปิดกล้องและชาร์จแบตเตอร่ีใหม่
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การตัง้ค่าพืน้ฐานการตัง้ค่าพืน้ฐาน
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏในครัง้แรกท่ีเปิดกล้อง ตัง้
คา่กล้องตามท่ีอธิบายด้านลา่ง (คณุสามารถตัง้เวลาใหม ่หรือ
เปลี่ยนภาษาได้ตลอดเวลาโดยใช้ตวัเลือก F วันที่/เวลา หรือ  

Q a ในเมนกูารตัง้คา่)

 การใช้ปุ่มตวัเลือก การใช้ปุ่มตวัเลือก

กดปุ่ มตวัเลือกขึน้ ลง ซ้าย หรือขวา เพ่ือไฮไลท์รายการ และกด 
MENU/OK เพ่ือเลือก 

เลือ่นเคอร์เซอร์ข้ึน

เลือ่นเคอร์เซอร์ขวา

เลือกรายการทีไ่ฮไลท์

เลือ่นเคอร์เซอร์ซ้าย

เลือ่นเคอร์เซอร์ลง

 1 เปิดกล้อง

85 50 35 28 OFF112

 2 เลือกท่ีภาษาและกด MENU/OK
START MENU

NOSET

ENGLISH

FRANCAIS
DEUTSCH

 R กด DISP/BACK เพ่ือข้ามขัน้ตอนปัจจบุนั ขัน้ตอนใดก็ตามท่ี

ข้ามไปจะปรากฏในครัง้ถดัไปท่ีคณุเปิดกล้อง
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ขั้นแรก
การตั้งค่าพื้นฐาน

 3 วนัท่ีและเวลาจะปรากฏ วนัท่ีและเวลาจะปรากฏ กดปุ่ ม
ตวัเลือกทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเน้นปี เดือน วนัท่ี ชัว่โมง หรือ
นาที และกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ ในการเปลี่ยนลําดบั
ของการแสดงปี เดือน และวนัท่ี ให้เน้นรูปแบบวนัท่ีและกด
ปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลง กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่สมบรูณ์

ไม่ตั �งค่า

ป. ด. ว

ไม่ได้ตั �งค่า
วันที�/เวลา

 1.   12014 12 : 00
AM2013

2012

2016
2015

 4 ตวัเลือกการจดัการพลงังานจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลือกขึน้
หรือลงเพ่ือเลือกตวัเลือกตอ่ไปนีห้นึง่ตวัเลือกแล้วกด MENU/
OK:
• n เซฟพลังงาน: ประหยดัพลงังานแบตเตอร่ี
• o ประสิทธิภาพสูง: เลือกเพ่ือแสดงผลสวา่งขึน้และ

โฟกสัเร็วขึน้

 R ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่

และข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏเม่ือเปิดกล้อง
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่นการถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น
การถ่ายรูปการถ่ายรูป

เนือ้หาในสว่นนีค้รอบคลมุพืน้ฐานการถ่ายภาพในโหมด S (SR AUTO ขัน้สูง)

 1 เลือกโหมด S

หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี S (SR AUTO ขัน้สูง) ข้อมลู

ตอ่ไปนีป้รากฏในหน้าจอ LCD

 ไอคอนฉาก ไอคอนฉาก

กล้องจะเลือกฉากท่ีเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ

 ไอคอน  ไอคอน gg

ในโหมด S กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เน่ืองและค้นหา

ใบหน้า ทําให้เปลืองแบตเตอร่ี g จะปรากฏบนจอภาพ LCD

 การใช้แฟลช การใช้แฟลช

การยกแฟลชเม่ือมีแสงสวา่งน้อย ให้กดสวิตช์ยกแฟลช
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น
การถ่ายรูป

 2 เตรียมกล้องให้พร้อม
ถือกล้องให้น่ิงด้วยมือทัง้สองข้าง 
และจดัให้ข้อศอกแนบชิดข้างลําตวั 
ถ้ามือสัน่หรือไมน่ิ่งจะทําให้ภาพสัน่
ไหวหรือพร่ามวัได้

เพ่ือไมใ่ห้ภาพหลดุโฟกสัหรือมืด

เกินไป (รับแสงไมเ่พียงพอ) โปรด

อยา่ให้นิว้มือและสิง่อ่ืนๆ ปิดบงั

เลนส์และแฟลช

 3 จดัวางภาพในเฟรม

ใช้วงแหวนปรับซมูเพ่ือจดัวางภาพในเฟรมภายในจอแสดง

ผล สญัลกัษณ์การซมูจะปรากฏ

วงแหวนปรบัซูม สญัลกัษณ์ซูม

 4 โฟกัส
เฟรมรูปภาพโดยให้ตวัแบบอยูต่รงกลางของ
จอแสดงผล แล้วกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือ
โฟกสั

 R หากตวัแบบมีความสวา่งน้อย ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัอาจสวา่ง

ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ 

จะสง่เสียงเตือนสองครัง้และ

พืน้ท่ีโฟกสัและสญัลกัษณ์

โฟกสัจะสวา่งเป็นสีเขียว 

โฟกสัจะการรับแสงจะลอ็ค

เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

เฟรมโฟกสั

สญัลกัษณ์โฟกสั

ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกสัจะเปลี่ยนเป็น

สีแดง s จะปรากฏ และสญัลกัษณ์โฟกสัจะกะพริบเป็น

สีขาว

 5 ถ่ายรูป

คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอร์จนสดุเพ่ือถ่ายรูป
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การดภูาพการดภูาพ
การดรููปภาพแบบเตม็เฟรมการดรููปภาพแบบเตม็เฟรม
การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a

100-0001

สามารถดรููปภาพเพ่ิมเตมิได้โดยกดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ กดปุ่ มตวัเลือกหรือหมนุแป้นไปทางขวา

เพ่ือดภูาพตามลําดบัท่ีบนัทกึ หรือกดทางซ้ายเพ่ือดภูาพโดยสลบัลําดบั กดปุ่ มตวัเลือกค้างไว้เพ่ือเลื่อนไปยงัภาพท่ีต้องการอยา่ง

รวดเร็ว

 R ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะแสดงเป็นไอคอน m (“ภาพของขวญั”) ระหวา่งการเลน่

 รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ

ในการให้คะแนนภาพปัจจบุนั ให้กด DISP/BACK และกดปุ่ มตวัเลือกขึน้และลงเพ่ือเลือกจากศนูย์ถงึห้าดาว
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น
การดูภาพ

การดขู้อมูลรูปภาพการดขู้อมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลี่ยนแตล่ะครัง้เม่ือกดตวัเลือก

ขอ้มูลพืน้ฐาน แสดงขอ้มูล 1 แสดงขอ้มูล 2
11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

ต่อไป ย้อนกลับ

 R กดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือดภูาพอ่ืนๆ

 การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือซมูเข้าไปยงัจดุโฟกสั กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่อีกครัง้เพ่ือกลบัคืนไปยงัการเลน่แบบเตม็

เฟรม
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การดูภาพ

ซูมการเล่นซูมการเล่น
หมนุวงแหวนควบคมุไปทางขวาเพ่ือซมูภาพปัจจบุนัเข้า หมนุไปทางซ้ายเพ่ือซมูออก (ในการดู
ภาพหลายภาพ ให้หมนุวงแหวนควบคมุไปทางซ้ายเม่ือแสดงรูปภาพแบบเตม็เฟรม) กด DISP/
BACK หรือ MENU/OK เพ่ือออกจากการซมู

วงแหวนควบคมุ

หมนุไปทางขวา หมนุไปทางขวา

100-0001

สญัลกัษณ์ซูม

หมนุไปทางซ้าย

 R อตัราสว่นการซมูสงูสดุจะแตกตา่งกนัไปตามขนาดภาพ การซมูขณะเลน่จะใช้ไมไ่ด้สําหรับภาพท่ีตดับางสว่น หรือเปลี่ยนขนาดและบนัทกึใน

ขนาด a

 หน้าต่างการนําทาง หน้าต่างการนําทาง

เม่ือซมูเข้าในภาพ คณุสามารถใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือดสูว่นตา่งๆ

หนา้ต่างการนําทางจะแสดงส่วน
ของภาพทีแ่สดงอยู่ในขณะนัน้
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น
การดูภาพ

การเล่นแบบหลายเฟรมการเล่นแบบหลายเฟรม
การเปลี่ยนจํานวนภาพท่ีแสดง ให้หมนุวงแหวนควบคมุไปทางซ้ายเม่ือแสดงรูปภาพแบบเตม็
เฟรม

วงแหวนควบคมุ

หมนุไปทางซ้ายเพือ่
ดูภาพเพ่ิมข้ึน

100-0001100-0001

หมนุไปทางขวาเพือ่ดู
ภาพลดข้ึน

ใช้ตวัเลือกเพ่ือไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือดภูาพท่ีไฮไลท์แบบเตม็เฟรม (ในการซมูภาพท่ีเลือกไว้เข้า หมนุวงแหวนควบคมุ

ไปทางขวาเม่ือแสดงรูปภาพแบบเตม็เฟรม) ในการแสดงเก้าเฟรมและหนึง่ร้อยเฟรม ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือดภูาพเพ่ิมเตมิ
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การลบรูปภาพการลบรูปภาพ
ในการลบภาพแตล่ะภาพ ภาพท่ีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพ
ทัง้หมด ให้กดปุ่ ม b เม่ือแสดงรูปภาพแบบเตม็เฟรม แล้ว
เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี ้โปรดทราบว่า ภาพทีถ่กูลบจะไม่
สามารถเรียกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพวิเตอร์
หรืออุปกรณ์เกบ็ข้อมูลอ่ืนๆ ก่อนทีจ่ะดาํเนินการต่อ

ลบภาพ

ทีละภาพ
ภาพที�เลือก

ทุกภาพ

 R ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจาก

ภาพท่ีต้องการลบ
 R ถ้าข้อความปรากฏเพ่ือแจ้งวา่ภาพท่ีเลือกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่
พิมพ์ DPOF ให้กด MENU/OK เพ่ือลบภาพ

 R หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําไว้ ภาพจะถบูลบออกจากการ์ดหนว่ย

ความจํา มิฉะนัน้แล้ว ภาพจะถกูลบจากหนว่ยความจําภายใน

ทลีะภาพทลีะภาพ
ลบรูปภาพทีละภาพ

 1 กดปุ่ ม b ในการเลน่แบบเตม็เฟรม และเลือก ทลีะภาพ

 2 กดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด MENU/
OK เพ่ือลบภาพ (ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซํา้เพ่ือลบ

ภาพเพ่ิมเตมิ
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น
การลบรูปภาพ

ภาพทีเ่ลือกภาพทีเ่ลือก
ลบรูปภาพท่ีเลือกหลายภาพ

 1 กดปุ่ ม b ในการเลน่แบบเตม็เฟรม และเลือก ภาพที่เลือก

 2 ไฮไลท์ภาพและกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก 

(ภาพในสมดุภาพหรือลําดบัการพิมพ์ท่ีแสดงด้วย S)

 3 เม่ือการดําเนินการเสร็จสิน้ กด DISP/BACK เพ่ือแสดง

ข้อความยืนยนั

 4 ไฮไลท์ ตกลง และกด MENU/OK เพ่ือลบภาพท่ีเลือก

ทกุภาพทกุภาพ
ลบรูปภาพท่ีไมไ่ด้ป้องกนัทัง้หมด

 1 กดปุ่ ม b ในการเลน่แบบเตม็เฟรม และเลือก ทกุภาพ

 2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้ ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/
OKเพ่ือลบรูปภาพท่ีไมไ่ด้ป้องกนัทัง้หมด การกด DISP/BACK 

จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพท่ีลบไปก่อนหน้าท่ีจะ

กดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรียกคืนได้
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การบนัทกึภาพยนตร์เบือ้งต้น และการเล่นการบนัทกึภาพยนตร์เบือ้งต้น และการเล่น
การบันทกึภาพยนตร์ความละเอียดสูง (HD)การบันทกึภาพยนตร์ความละเอียดสูง (HD)
สามารถใช้กล้องเพ่ือบนัทกึภาพยนตร์ความละเอียดสงูขนาด
สัน้ได้ 

 1 กดปุ่ มบนัทกึภาพยนตร์เพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ

ไฟแสดงสถานะการบนัทึก

เวลาทีเ่หลือ

 2 กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือสิน้สดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสิน้สดุโดย

อตัโนมตัเิม่ือมีความยาวสงูสดุหรือเม่ือการ์ดหนว่ยความจํา

เตม็

 Q ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะบนัทกึภาพยนตร์

การดภูาพยนตร์์การดภูาพยนตร์์
ระหวา่งท่ีเลน่ กล้องจะแสดง
ภาพยนตร์ตามท่ีแสดงด้านขวา 
การทํางานตอ่ไปนี ้สามารถทําได้
ขณะท่ีภาพยนตร์ปรากฏ:

11/15/2015 11:15 AM

เล่นเล่น

ไอคอนมูฟวี่

การทาํงานการทาํงาน คาํอธิบายคาํอธิบาย

เร่ิม/หยดุการเลน่ชัว่คราวเร่ิม/หยดุการเลน่ชัว่คราว

กดปุ่มตวัเลือกลง เพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ กดอีก
ครัง้เพ่ือหยดุชัว่คราว ขณะท่ีหยดุการเลน่ชัว่คราว 
คณุสามารถกดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือย้อน
กลบัหรือเลื่อนไปข้างหน้าทีละหนึง่เฟรม

สิน้สดุการเลน่สิน้สดุการเลน่ กดปุ่มตวัเลือกขึน้ เพ่ือหยดุการเลน่

ปรับความเร็วปรับความเร็ว
กดตวัเลือกซ้ายหรือขวา เพ่ือปรับความเร็วใน
การเลน่ขณะเลน่อยู่
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น
การดภูาพบนคอมพวิเตอร์การดภูาพบนคอมพวิเตอร์

เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปโดยใช้สาย USB ท่ีจดัมาให้ และคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์

 Q เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

 Windows Windows

• สามารถใช้ MyFinePix Studio (มีให้ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ด้านลา่ง) เพ่ือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถบนัทกึ ด ูจดัระเบียบ 

และพิมพ์ภาพได้

 http://fujifilm-dsc.com/mfs/

• สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER (มีให้ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ด้านลา่ง) เพ่ือดภูาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ได้

 http://fujifilm-dsc.com/rfc/

 Mac OS Mac OS

สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER (มีให้ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ด้านลา่ง) เพ่ือดภูาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ได้

http://fujifilm-dsc.com/rfc/



26

ส่วนต่างๆ ของกล้องส่วนต่างๆ ของกล้อง
ส่วนต่างๆ ของกล้องส่วนต่างๆ ของกล้อง
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ส่วนต่างๆ
 ของกล้อง

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

A ปุ่ มตวัเลือกวงแหวนควบคมุ

B ปุ่ มชตัเตอร์ 

C ปุ่ มบนัทกึภาพยนตร์ (ปุ่ มฟังก์ชนั 1)

D แป้นหมนุการชดเชยการรับแสง

E แป้นหมนุเลือกโหมด

F ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั
ไฟตัง้เวลาถ่าย

G ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)

H ไมโครโฟน (L/R)

I แฟลช

J รูสําหรับสายคล้อง

K ตวัเลือกโหมดโฟกสั

L วงแหวนควบคมุ

M วงแหวนปรับซมู
สวิตช์ ON/OFF

N เลนส์

O จอภาพ

P ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF)

Q ฝาครอบขัว้

R ฝาครอบสาย DC coupler

S ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

T สลกัฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

U ลําโพง

V ชอ่งยดึขาตัง้

W ชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์

X ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI *

Y ชอ่งตอ่ไมโคร USB

Z สลกัแบตเตอร่ี

a ชอ่งใสแ่บตเตอร่ี 

b ชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

c สวิตช์ N (ยกแฟลช)

d ปุ่ ม a (เลน่) 

e ควบคมุการปรับไดออปเตอร์ 

f ตรวจพบสญัญาณดวงตา

g ไฟแสดงสถานะ 

h ปุ่ ม VIEW MODE

i ปุ่ ม DRIVE
ปุ่ ม b (ลบ) (โหมดเลน่)

j แป้นหมนุเลือกคําสัง่

k ปุ่ ม AEL/AFL (ลอ็คการรับแสงอตัโนมตัิ/ออโต้
โฟกสั) 

l ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)
ปุ่ มแปลง RAW (โหมดเลน่)

m ตวัเลือก/ปุ่ มฟังก์ชนั

n ปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟังก์ชนั 6)
ปุ่ ม Wi-Fi (โหมดเลน่)

o ปุ่ ม DISP (แสดง)/BACK

* ใช้สาย HDMI ท่ียาวไมเ่กิน 1.5 ม
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ปุ่มตัวเลือกปุ่มตัวเลือก
กดปุ่ มตวัเลือกขึน้ (w), ซ้าย 
(e), ขวา (r) หรือลง (t) เพ่ือ
ไฮไลท์รายการ และกด MENU/OK  
(q) เพ่ือเลือก ปุ่ มขึน้, ซ้าย, ขวา 

และลงยงัเพ่ิมขึน้สองเทา่เป็นปุ่ ม

ฟังก์ชนั 2 ผา่นทาง 5

แป้นหมุนเลือกโหมดแป้นหมุนเลือกโหมด
การเลือกโหมดถ่ายรูป ให้หมนุแป้น
หมนุเลือกโหมดไปยงัคา่ท่ีต้องการ

• S (SR AUTO ขัน้สูง): กล้องจะตัง้คา่ไปยงัฉากท่ีเหมาะสมโดย

อตัโนมตัิ

• B (ออโต้): แนะนําให้ใช้โหมด “point-and-shoot” ท่ีงา่ยสําหรับผู้

ใช้กล้องดจิิตอลครัง้แรก

• P: สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์โดยใช้สลบัโปรแกรม

• S, A, M: เลือกควบคมุการตัง้คา่กล้องทัง้หมด รวมถงึรูรับแสง (M 

และ A) และ/หรือความเร็วชตัเตอร์ (M และ S)

• Filter (ฟิลเตอร์ขัน้สูง): เลือกเพ่ือถ่ายภาพด้วยการตกแตง่พิเศษ

• Adv. (ขัน้สูง): เทคนิคท่ีทนัสมยัทําให้งา่ยขึน้

• SP1/SP2 (ฉากถ่ายภาพ): เลือกฉากท่ีเหมาะสมกบัตวัแบบหรือ
สภาวะการถ่ายรูปแล้วให้กล้องทํางานท่ีเหลือ

• u (พาโนราม่า 360): แพนกล้องเพ่ือถ่ายภาพเป็นชดุ ซึง่จะรวม

เป็นภาพพาโนรามา่หนึง่ภาพ
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ส่วนต่างๆ
 ของกล้อง

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังแป้นหมุนเลือกคาํส่ัง

สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือนําทางเมน ูดู

รูปภาพและเลือกตวัเลือกในจอแสดงผลเมนดูว่น

กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือซมูเข้า

พืน้ท่ีโฟกสัท่ีทํางานระหวา่งถ่ายรูปหรือระหวา่ง

การเลน่

วงแหวนควบคุมวงแหวนควบคุม
ใช้วงแหวนควบคมุสําหรับการเข้า
ถงึฟังก์ชนัของกล้องอยา่งรวดเร็ว
ในระหวา่งถ่ายภาพ สามารถเลือก
ฟังก์ชนัท่ีใช้กบัวงแหวนควบคมุได้

โดยการกดปุ่ มตวัเลือกวงแหวนควบคมุ เลือกจาก:

• คา่เร่ิมต้น • จําลองฟิลม์
• ความไวแสง • บนัทกึตอ่เน่ือง
• สมดลุย์สีขาว

 “ค่าเร่ิมต้น” “ค่าเร่ิมต้น”
เม่ือเลือก ค่าเร่ิมต้น ฟังก์ชนัท่ีใช้กบัวงแหวนควบคมุจะเปลี่ยนไป
ตามโหมดการถ่ายถาพ

โหมดโหมด ใช้วงแหวนควบคุมสาํหรับใช้วงแหวนควบคุมสาํหรับ

SS จําลองฟิล์ม

BB จําลองฟิล์ม; แมนวลโฟกสั 1

PP โปรแกรมสลบั; แมนวลโฟกสั 1

SS การเลือกความเร็วชตัเตอร์; แมนวลโฟกสั 1

AA การเลือกรูรับแสง; แมนวลโฟกสั 1

MM การเลือกความเร็วชตัเตอร์/รูรับแสง 2; แมนวลโฟกสั 1

FilterFilter การเลือก Filter ขัน้สงู
Adv.Adv. การเลือกโหมดขัน้สงู

SP1/SP2SP1/SP2 การเลือกฉาก; แมนวลโฟกสั 1

1 เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั
2 กดปุ่ มตวัเลือกวงแหวนควบคมุเพ่ือสลบัระหวา่งความเร็วชตัเตอร์และการเลือกรูรับแสง
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ปุ่ม VIEW MODEปุ่ม VIEW MODE
กดปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือสลบัโหมดแสดงผลตามท่ีแสดงด้านลา่งนี ้

EE สัญญาณตา สัญญาณตา: แสดงการเลือกอตัโนมติั
โดยใชส้ญัญาณตา LCD

EVF EVF

เฉพาะ EVF: เฉพาะช่องมองภาพ

เฉพาะ EVF + E: เฉพาะช่องมองภาพ 
สญัญาณตาจะเปิดหรือปิดจอแสดงผล

EVF

LCD
เฉพาะ LCD: เฉพาะจอภาพ LCD

 สัญญาณตา สัญญาณตา

สญัญาณตาจะเปิดชอ่งมองภาพเม่ือคณุนําชอ่งมองภาพมาไว้แนบดวงตา และจะปิดเม่ือคณุเลื่อนกล้องออกไปจาก

ดวงตา (โปรดทราบวา่เซนเซอร์ตรวจสญัญาณดวงตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอ่ืุนท่ีไมใ่ชด่วงตาของคณุหรือตอ่แสงท่ี

สอ่งผา่นเซนเซอร์โดยตรง) หากเปิดใช้งานการเลือกจอแสดงผลอตัโนมตัิ จอภาพ LCD จะเปิดทํางานเม่ือชอ่งมอง

ภาพปิด
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ส่วนต่างๆ
 ของกล้อง

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

  จอภาพ LCDจอภาพ LCD
สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ดภูาพ
ได้งา่ยขึน้ แตร่ะมดัระวงัอยา่แตะสาย
หรือให้สายพนันิว้มือหรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ี
อยูด้่านหลงัหน้าจอ การแตะสายอาจ

ทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

การปรับไดออปเตอร์การปรับไดออปเตอร์
ในกล้องมีตวัปรับไดออปเตอร์เพ่ือปรับ

ให้เหมาะสมกบัสายตาท่ีตา่งกนัของ

แตล่ะคน หมนุตวัควบคมุการปรับได

ออปเตอร์จนกวา่โฟกสัของภาพในชอ่ง

มองภาพคมชดั

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกล้องดงัตอ่ไปนี ้
ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะของกล้องสถานะของกล้อง

สวา่งเป็นสีเขียวสวา่งเป็นสีเขียว โฟกสัลอ็ค

กะพริบเป็นสีเขียวกะพริบเป็นสีเขียว
แจ้งเตือนภาพเบลอ โฟกสั หรือคา่แสง สามารถ
ถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้มกะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพ่ิมได้

สวา่งเป็นสีส้มสวา่งเป็นสีส้ม
กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพ่ิมใน
เวลานีไ้ด้

กะพริบเป็นสีส้ม (เร็ว)กะพริบเป็นสีส้ม (เร็ว) กําลงัชาร์จแฟลช จะไมยิ่งแฟลชเม่ือถ่ายภาพ

กะพริบเป็นสีส้ม (ช้า)กะพริบเป็นสีส้ม (ช้า)
วงแหวนปรับซมูอยูใ่นตําแหนง่ระหวา่ง เปิด และ 
ปิด ไมส่ามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีแดงกะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด

 R อาจมีคําเตือนแสดงขึน้ในจอแสดงผล
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จอแสดงผลของกล้องจอแสดงผลของกล้อง

สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการถ่ายรูปและการเลน่ ในคําอธิบายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลกัษณ์ท่ีใช้งานได้
ทัง้หมดเพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้ สญัลกัษณ์ท่ีแสดงจริงอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกล้อง

 ■การถ่ายรูป: จอภาพ LCD/ช่องมองภาพ

* a: แสดงวา่ไมไ่ด้เสียบการ์ดหนว่ยความจําและกล้องจะเก็บภาพไว้ในหนว่ยความจําภายในของกล้อง
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ส่วนต่างๆ
 ของกล้อง

จอแสดงผลของกล้อง

A เช็คโฟกสั

B ลงวนัท่ี

C สถานะดาวน์โหลดข้อมลูตําแหนง่ 

D โหมดจอมอนิเตอร์กลางแจ้ง

E โหมดมฟูว่ีี

F เวลาท่ีเหลือ

G สญัลกัษณ์หนว่ยความจําภายใน *

H จํานวนภาพท่ีถ่ายได้

I ขนาดภาพ/คณุภาพ

J การเตือนโฟกสั

K สมดลุย์สีขาว

L จําลองฟิลม์

M ชว่งไดนามิก

N คําเตือนอณุหภมิู

O ลอ็คควบคมุ 

P สญัลกัษณ์โหมด Silent

Q ฮิสโตแกรม 

R สญัลกัษณ์ระยะหา่ง

S ระดบัแบตเตอร่ี

T ความไว

U สญัลกัษณ์การรับแสง 

V รูรับแสง 

W ความเร็วชตัเตอร์ 

X สญัลกัษณ์ลอ็ค AE 

Y โหมดถ่ายรูป 

Z การวดัแสง 

a เฟรมโฟกสั 

b ป้องกนัภาพสัน่ไหวขัน้สงู 

c โหมดถ่ายรูปตอ่เน่ือง 

d สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย

e โหมดมาโคร (ระยะใกล้) 

f โหมด Dual IS 

g ระดบัอิเลก็ทรอนิกส์ 

h ซมูดจิิตอลอจัฉริยะ 

i สญัลกัษณ์ซมู

j โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช 

k ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ 

l โหมดโฟกสั

m สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 

n สญัลกัษณ์โฟกสั 

 การเลือกจอแสดงผล การเลือกจอแสดงผล
กดปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือเลือกข้อมลูท่ีจะแสดงในจอภาพเและชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

มาตรฐาน ไม่แสดงขอ้มูล แสดงขอ้มูล (จอภาพเท่านัน้)
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จอแสดงผลของกล้อง

 ■การเล่น

11/15/2015 11:15 AM
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ส่วนต่างๆ
 ของกล้อง

จอแสดงผลของกล้อง

A วนัท่ีและเวลา

B สญัลกัษณ์โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ

C สญัลกัษณ์ลบตาแดง

D โหมดเน้นโฟกสั, โหมดถ่ายซ้อนตอ่เน่ือง

E ฟิลเตอร์ขัน้สงู 

F พาโนรามา่ z

G ข้อมลูตําแหนง่

H ป้องกนัภาพ 

I สญัลกัษณ์โหมด Silent 

J หมายเลขเฟรม

K ภาพของขวญั

L ชว่ยค้นหาสมดุภาพ

M สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF

N ระดบัแบตเตอร่ี

O ขนาดภาพ/คณุภาพ

P จําลองฟิลม์

Q ชว่งไดนามิก

R สมดลุย์สีขาว

S ความไว

T การชดเชยการรับแสง

U รูรับแสง

V ความเร็วชตัเตอร์

W สญัลกัษณ์โหมดเลน่

X เลือกภาพ

Y โปรดปราน 

 การเลือกจอแสดงผล การเลือกจอแสดงผล

กดปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือเลือกข้อมลูท่ีจะแสดงในโหมดเลน่

มาตรฐาน ไม่แสดงขอ้มูล
11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

โปรดปราน

11/15/2015 11:15 AM

ต่อไป

โปรดปราน แสดงขอ้มูล
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เมนูเมนู
การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูปการใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป

ใช้เมนถู่ายรูปเพ่ือปรับการตัง้คา่การถ่ายรูป ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปท่ีเลือก

การใช้เมนูถ่ายรูปการใช้เมนูถ่ายรูป

 1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป
เมนูถ่ายรูป

ออก

โปรแกรม AE
ตั�งออโต้โฟกัส

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์รายการเมนท่ีูต้องการ

 3 กดตวัเลือกขวาเพ่ือแสดงตวัเลือกสําหรับรายการท่ีไฮไลท์
ตั�งออโต้โฟกัส

โฟกัสแบบพื�นที�

 4 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการ

 5 กด MENU/OK เพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์

 6 กด DISP/BACK เพ่ือออกจากเมนู
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เมนู
การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป

ตัวเลือกของเมนูถ่ายรูปตัวเลือกของเมนูถ่ายรูป
AA ฉากถ่ายภาพ ฉากถ่ายภาพ
เลือกฉากสําหรับโหมด SP1/SP2

AA โหมด Adv. โหมด Adv.
เลือกโหมดถ่ายรูปขัน้สงู

dd ฟิลเตอร์ขัน้สูง ฟิลเตอร์ขัน้สูง
ใช้ถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์ตา่งๆ

GG ตัง้ออโต้โฟกัส ตัง้ออโต้โฟกัส
ปรับการตัง้คา่ออโต้โฟกสั

NN ความไวแสง ความไวแสง
ควบคมุความไวแสงของกล้อง

OO ขนาดภาพ ขนาดภาพ
เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพท่ีใช้บนัทกึภาพน่ิง

TT คุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพ
เลือกฟอร์แมทไฟล์และอตัราการบีบอดั

UU ช่วงไดนามกิ ช่วงไดนามกิ
ควบคมุคอนทราสต์

PP จาํลองฟิลม์ จาํลองฟิลม์
จําลองเอฟเฟกต์ของฟิล์มชนิดตา่งๆ

XX FILM SIMULATION BKT FILM SIMULATION BKT
เลือกชนิดฟิล์มสําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิล์ม

BB ตัง้เวลาถ่าย ตัง้เวลาถ่าย
ถ่ายภาพโดยใช้การตัง้เวลาถ่าย

oo ถ่ายตามช่วงเวลา ถ่ายตามช่วงเวลา
ปรับการตัง้คา่สําหรับถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่ง

DD สมดุลย์สีขาว สมดุลย์สีขาว
ปรับสีเพ่ือให้เข้ากบัแหลง่กําเนิดแสง

ff สี สี
ปรับความหนาแนน่ของสี

qq ความคมชัด ความคมชัด
เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

rr โทนสว่าง โทนสว่าง
ปรับโทนสวา่งของภาพ

ss โทนมืด โทนมืด
ปรับโทนมืดของภาพ

hh ลดเสียงรบกวน ลดเสียงรบกวน
ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป

RR ซูมดจิติอลอัจฉริยะ ซูมดจิติอลอัจฉริยะ
ซมูดจิิตอลอจัฉริยะจะขยายภาพขณะท่ีประมวลผลให้ได้ภาพท่ีคมชดั 

และมีความละเอียดสงู

ZZ ป้องกันภาพเบลอขัน้สูง ป้องกันภาพเบลอขัน้สูง
เลือก เปิด เพ่ือใช้งานป้องกนัภาพเบลอขัน้สงูในโหมด S

uu เลือกตัง้ค่าเอง เลือกตัง้ค่าเอง
เรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึด้วย K แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

KK แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง
บนัทกึการตัง้คา่

bb โฟกัสใบหน้า โฟกัสใบหน้า
เลือกวา่กล้องจะตรวจหาโดยอตัโนมตัแิละตัง้คา่โฟกสัและคา่รับแสง

สําหรับตวัแบบท่ีเป็นบคุคลหรือไม่

C C วัดแสงวัดแสง
เลือกวิธีการท่ีกล้องวดัความสวา่งของตวัแบบ

vv รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.
เลือกวา่จะให้กล้องวดัแสงเฟรมโฟกสัปัจจบุนัเม่ือเลือกp เฉพาะจุด 
สําหรับ C วัดแสง หรือไม่

cc ระบบช่วย MF ระบบช่วย MF
เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ww ตัง้วงแหวนควบคุม ตัง้วงแหวนควบคุม
ตัง้คา่ฟังก์ชนัท่ีอยูใ่นชว่งวงแหวนควบคมุ

pp แฟลช ตดิตัง้ แฟลช ตดิตัง้
เลือกโหมดแฟลชและระดบัแฟลช

WW ตัง้ค่าภาพยนตร์ ตัง้ค่าภาพยนตร์
ปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์

rr การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย
เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็แลต็ด้วยเครือขา่ยไร้สาย
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เมนู
การใช้เมนู: โหมดเล่นการใช้เมนู: โหมดเล่น

การใช้เมนูเล่นการใช้เมนูเล่น
 1 กดปุ่ ม a เพ่ือเข้าสูโ่หมดเลน่

 2 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนกูารเลน่
เมนูแสดงภาพ

ออก

การสื�อสารไร้สาย

 3 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์รายการเมนท่ีูต้องการ

 4 กดตวัเลือกขวาเพ่ือแสดงตวัเลือกสําหรับรายการท่ีไฮไลท์

 5 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการ

 6 กด MENU/OK เพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์

 7 กด DISP/BACK เพ่ือออกจากเมนู
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การใช้เมนู: โหมดเล่น

ตัวเลือกของเมนูเล่นตัวเลือกของเมนูเล่น
rr การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย
เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็แลต็ด้วยเครือขา่ยไร้สาย

ss จดัเกบ็ PC ออโต้ จดัเกบ็ PC ออโต้
อพัโหลดรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้เครือขา่ยไร้สาย

bb ค้นหาภาพถ่าย ค้นหาภาพถ่าย
ค้นหารูปภาพ

AA ลบภาพ ลบภาพ
ลบภาพ

jj เลือกภาพ เลือกภาพ
เลือกภาพสําหรับอพัโหลดไปยงั YouTube, Facebook หรือ 

MyFinePix.com โดยใช้ MyFinePix Studio (Windows เทา่นัน้)

II สไลด์โชว์ สไลด์โชว์
ดภูาพในสไลด์โชว์อตัโนมตัิ

jj แปลง RAWไฟล์ แปลง RAWไฟล์
สร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW

BB ลบตาแดง ลบตาแดง
ลบตาแดงออกจากภาพคน

DD ป้องกันการลบ ป้องกันการลบ
ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ

GG ตดัรูปบางส่วน ตดัรูปบางส่วน
สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

ee ปรับขนาด ปรับขนาด
สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

CC หมุนภาพ หมุนภาพ
หมนุภาพ

EE คัดลอกภาพ คัดลอกภาพ
คดัลอกภาพจากหนว่ยความจําภายในไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา

mm ช่วยค้นหาสมุดภาพ ช่วยค้นหาสมุดภาพ
สร้างสมดุภาพจากภาพท่ีคณุชอบ

KK ส่ังพมิพ์ (DPOF) ส่ังพมิพ์ (DPOF)
เลือกภาพสําหรับพิมพ์ในอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้ DPOF และ PictBridge 

ได้

VV พมิพ์ค.พมิพ์ instax พมิพ์ค.พมิพ์ instax
พิมพ์รูปภาพจากเคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์

เสริม

JJ อัตราส่วนภาพ อัตราส่วนภาพ
เลือกวิธีท่ีอปุกรณ์ความละเอียดสงู (HD) แสดงภาพด้วยอตัราสว่น

ภาพ 3 : 2
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เมนู
เมนูตัง้ค่าเมนูตัง้ค่า

การใช้เมนูต้ังค่าการใช้เมนูต้ังค่า
 1 แสดงเมนูตัง้ค่า

1.1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนสูําหรับโหมดปัจจบุนั

1.2 กดปุ่ มเลือกซ้ายเพ่ือเลือกแทบ็สําหรับเมนปัูจจบุนั
เมนูถ่ายรูป

ออก

โปรแกรม AE

1.3 กดปุ่ มเลือกลงเพ่ือไฮไลท์แทบ็เมนตูัง้คา่ท่ีมีตวัเลือกท่ี

ต้องการ
ติดตั�ง

ออก

1.4 กดปุ่ มเลือกขวาเพ่ือวางเคอร์เซอร์ในเมนตูัง้คา่

 2 ปรับการตัง้ค่า
2.1 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์รายการเมนู

ติดตั�ง

ออก

เวลาต่าง

2.2 กดตวัเลือกขวาเพ่ือแสดงตวัเลือกสําหรับรายการท่ี

ไฮไลท์
ติดตั�ง

เวลาต่าง

LOCAL
HOME

2.3 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือก

2.4 กด MENU/OK เพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์

2.5 กด DISP/BACK เพ่ือออกจากเมนู
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เมนูตั้งค่า

ตัวเลือกของเมนูต้ังค่าตัวเลือกของเมนูต้ังค่า
FF วันที่/เวลา วันที่/เวลา
ตัง้นาฬิกาของกล้อง

NN เวลาต่าง เวลาต่าง
สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากโซนเวลาท่ีบ้านของคณุเป็นเวลาในท้อง

ถ่ินท่ีคณุเดนิทางไป

QQ  aa
เลือกภาษา

RR รีเซต็ รีเซต็
ตวัเลือกรีเซต็การถ่ายรูปหรือเมนกูารตัง้คา่เพ่ือใช้คา่เร่ิมต้น

oo Silent Silent
ปิดใช้งานลําโพง แฟลช และไฟชว่ยหา ในกรณีท่ีไมเ่หมาะใช้งานเสียง

หรือไฟของกล้อง

II วงแหวนควบคุม วงแหวนควบคุม
เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ือเพ่ิมระยะโฟกสัใน

โหมดแมนวลโฟกสั

jj เชค็โฟกัส เชค็โฟกัส
ภาพจะถกูขยายในจอแสดงผลเพ่ือชว่ยโฟกสั เม่ือหมนุวงแหวนควบคมุ

ในโหมดแมนวลโฟกสั

bb ตัง้ค่าเสียง ตัง้ค่าเสียง
ปรับการตัง้คา่เสียง

AA ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น
ปรับการตัง้คา่จอแสดงผล

FF ตัง้ฟังก์ช่ัน (Fn) ตัง้ฟังก์ช่ัน (Fn)
เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชัน่

hh ตัง้ปุ่มเลือก ตัง้ปุ่มเลือก
เลือกหน้าท่ีของปุ่ มบนปุ่ มตวัเลือก

gg แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน
เลือกตวัเลือกท่ีแสดงในเมนดูว่น

ZZ จดัการใช้พลังงาน จดัการใช้พลังงาน
ปรับการตัง้คา่จดัการใช้พลงังาน

LL โหมดIS โหมดIS
ลดการสัน่ไหวของกล้องและตวัแบบ

BB ลบตาแดง ลบตาแดง
ลบเอฟเฟกต์ตาแดงท่ีเกิดจากแฟลช
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เมนู
เมนูตั้งค่า

kk โหมด AE/AF-LOCK โหมด AE/AF-LOCK
เลือกหน้าท่ีของปุ่ ม AEL/AFL

vv ปุ่ม AE/AF-LOCK ปุ่ม AE/AF-LOCK
เลือกวา่ปุ่ ม AEL/AFL จะลอ็คเฉพาะการรับแสง เฉพาะโฟกสั หรือทัง้

การรับแสงและโฟกสั

tt เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า
ปรับการตัง้คา่จดัการไฟล์

MM หน่วยของระยะโฟกัส หน่วยของระยะโฟกัส
เลือกหนว่ยท่ีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

rr ตัง้ค่าไร้สาย ตัง้ค่าไร้สาย
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ss ตัง้ค่าจดัเกบ็ PC ตัง้ค่าจดัเกบ็ PC
เลือกปลายทางอพัโหลด

UU ตัง้ค่าใส่พกัิด ตัง้ค่าใส่พกัิด
ดขู้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนและเลือกวา่จะบนัทกึ

ข้อมลูในรูปภาพของคณุหรือไม่

VV ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax 

SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม

ff แก้ไขช่ือไฟล์ แก้ไขช่ือไฟล์
เปลี่ยนคําเสริมหน้าช่ือไฟล์ ภาพ

KK ฟอร์แมท ฟอร์แมท
หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําลงในกล้อง ตวัเลือกนีจ้ะฟอร์แมทการ์ด

หนว่ยความจํา หากไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา ตวัเลือกนีจ้ะฟอร์แมท

หนว่ยความจําภายใน
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ภาคผนวกภาคผนวก
สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักล้องดจิิตอล FUJIFILM โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่ง

FUJIFILM X30 ข้อมูลผลิตภัณฑ์FUJIFILM X30 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
อปุกรณ์เสริมและข้อมลูสนบัสนนุมีปรากฏในเวบ็ไซต์ดงัตอ่ไปนี ้

fujifilm X30

แอพพลิเคชันฟรี FUJIFILMแอพพลิเคชันฟรี FUJIFILM
แอพพลเิคชนั FUJIFILM ให้โอกาสท่ีมากกวา่เพ่ือให้คณุ
เพลดิเพลนิไปกบัรูปภาพบนสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ และ

คอมพิวเตอร์

http://fujifilm-dsc.com/

fujifilm Wi-Fi app

สามารถใช้ MyFinePix Studio (Windows เทา่นัน้) เพ่ือคดัลอก

ภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถบนัทกึ ด ูจดัระเบียบ และพิมพ์

ภาพได้

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER เพ่ือดภูาพ RAW ใน
คอมพิวเตอร์ได้

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

fujifilm rfc
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ภาคผนวก
การดูแลรักษากล้องการดูแลรักษากล้อง

เพ่ือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนี ้

การเก็บและการใช้งานการเก็บและการใช้งาน
ถ้าไมมี่การใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีและการ์ด
หนว่ยความจําออก ห้ามเก็บหรือใช้กล้องในบริเวณท่ี:
• มีฝนตก ไอนํา้ หรือควนั

• ความชืน้สงูหรือฝุ่ นเยอะ

• โดนแสงแดดจ้าหรืออณุหภมิูสงูมาก เชน่ ในยานพาหนะท่ีปิด

มิดชิดในวนัท่ีแสงแดดแรง

• หนาวเยน็มาก

• มีการสัน่สะเทือนรุนแรง

• อยูใ่นบริเวณสนามแมเ่หลก็ท่ีมีกําลงัแรง เชน่ ใกล้เสาอากาศ

ของระบบแพร่ภาพออกอากาศ สายไฟ ตวัสง่สญัญาณเรดาร์ 

เคร่ืองยนต์ ตวัแปลง หรือแมเ่หลก็

• สมัผสักบัสารระเหย เชน่ ยาฆา่แมลง

• ใกล้กบัผลติภณัฑ์ท่ีเป็นยางหรือไวนิล

 ■น้ําและทราย
การสมัผสักบันํา้และทรายอาจทําให้กล้อง วงจร และกลไก
ภายในตวักล้องเกิดความเสียหาย เม่ือใช้กล้องท่ีชายหาดหรือ
ริมทะเล โปรดอยา่ให้กล้องโดนนํา้และทรา ห้ามวางกล้องบน

พืน้เปียก

 ■การควบแน่น

การเพ่ิมอณุหภมิูโดยกะทนัหนั เชน่ เม่ือเข้าสูอ่าคารท่ีมีอณุหภมิู

สงูในวนัท่ีอากาศหนาว อาจทําให้เกิดไอนํา้ภายในกล้อง ถ้าเกิด

กรณีนี ้ให้ปิดกล้องและรอเป็นเวลาหนึง่ชัว่โมงก่อนเปิดกล้องอีก

ครัง้ ถ้าเกิดไอนํา้ในการ์ดหนว่ยความจํา ให้นําการ์ดออกและรอ

จนกวา่ไอนํา้จะน้อยลง

การเดินทางการเดินทาง
โปรดเก็บกล้องไว้ในกระเป๋าเดนิทาง การตรวจสอบกระเป๋าอาจ
ทําให้เกิดการกระแทกรุนแรงท่ีอาจทําให้กล้องเสียหาย
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เพื่อความปลอดภัยของคุณเพ่ือความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดย
ละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสีย
หายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ีไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควร
ระวัง

ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ 
(“จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊จาก
เตา้รบัไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก การใช้กล้องตอ่ไปเม่ือกล้องมีควนั มีกลิน่ผิดปกต ิหรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้

เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ถ้ามีนํา้หรือสิง่แปลกปลอมเข้าสูต่วักล้อง 

ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไป
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

หา้มใชใ้น

หอ้งน้ําหรือ 

หอ้งอาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสัช้ิน

ส่วนภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้
ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือ
เกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไม่
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอ
คําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายที่
เช่ือมต่อ การกระทําเหลา่นีอ้าจทําให้สายเสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต 
ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิด
การบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้
คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้องถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้า
ลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวจากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามให้ความร้อน เปล่ียน หรือถอดประกอบแบตเตอร่ี ห้ามทาํตกหรือทาํให้
แบตเตอร่ีได้รับแรงกระแทก ห้ามเกบ็แบตเตอร่ีกับผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นโลหะ การกระทํา

เหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีระเบดิหรือร่ัว และทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือการบาดเจ็บ

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน 
ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังาน
อ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้
ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทนัที
ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ี
มีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ีประเภทท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จ
แบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อนจดั หรือระเบดิได้

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง
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 คาํเตอืน คาํเตอืน
เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือ
จัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทป
ทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอร่ีลกุไหม้
หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํให้พ้นมือเดก็ เน่ืองจากการ์ดหนว่ยความจํามีขนาดเลก็ อาจถกู
เดก็กลืนกินได้ โปรดเก็บการ์ดหนว่ยความจําให้พ้นมือเดก็ ถ้าเดก็กลืนกินการ์ดหนว่ยความ
จํา โปรดพบแพทย์หรือโทรตดิตอ่หมายเลขบริการฉกุเฉินทนัที

ปิดกล้องถ่ายรูปเม่ืออยู่ในทีชุ่มชน กล้องถ่ายรูปปลอ่ยคลื่นวิทยคุวามถ่ีท่ีอาจรบกวน
เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ 

ปิดกล้องถ่ายรูปในบริเวณใกล้กับประตอัูตโนมัต ิระบบเสียงประกาศสาธารณะ 
และเคร่ืองควบคุมอัตโนมัตต่ิางๆ กล้องถ่ายรูปจะปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวน
อปุกรณ์เหลา่นีใ้ห้ทํางานผิดพลาดได้ 

เกบ็กล้องถ่ายรูปให้ห่างจากบุคคลทีใ่ส่เคร่ืองกระตุ้นหวัใจอย่างน้อย 22 ซม กล้อง
ถ่ายรูปปลอ่ยคลื่นวิทยคุวามถ่ีท่ีอาจรบกวนเคร่ืองกระตุ้นหวัใจ

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้
เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิด
ประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอ้าจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟ
เพ่ือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหาย
และเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจ
ทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวัเคร่ืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ี
ออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือ

ไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบ

ปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้บุคคลน้ันสูญเสียการ
มองเหน็ไปช่ัวขณะ ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารกและเดก็เลก็

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับ
และค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมใน
กล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM เพ่ือ
ขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมีคา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยแบตเตอร่ีประเภท
เดยีวกันเท่ากัน

เล่ือนน้ิวออกจากช่องแฟลชก่อนทีแ่ฟลชจะทาํงาน มิฉะนัน้อาจทําให้ได้รับความร้อน

รักษาความสะอาดของช่องแฟลช และไม่ใช้แฟลชถ้าช่องแฟลชมีสิ่งปิดบัง มิฉะนัน้
อาจทําให้เกิดควนัหรือผลติภณัฑ์อาจเปลี่ยนสี
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แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทีเ่หมาะสม

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน 
การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ีมีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อน
สงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ionแบตเตอร่ี Li-ion
อ่านหวัข้อน้ีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซํา้ได้

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ี
เก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

 ■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี
แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการ
ใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งาน
ได้เม่ืออยูใ่นท่ีเยน็ เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ 
หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้ามวาง
แบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

 ■ การชาร์จแบตเตอร่ี
เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ +10 °C หรือมากกวา่ +35 °C อยา่พยายาม
ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 40 °C และแบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังาน
ก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

 ■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ี
ท่ีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซํา้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บ
ประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยน
ใหมแ่ล้ว

 ■ การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็น
เวลานาน ใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง 
+15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศร้อนจดัหรือเยน็จดั

 ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั
• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• ใช้กบัเคร่ืองชาร์จท่ีกําหนดเทา่นัน้
• กําจดัทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา้
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอร่ีและตวักล้องอาจอุน่ขึน้หลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่เป็นอาการปกติ

แบตเตอร่ีอัลคาไลน์ AA/แบตเตอร่ี Ni-MH ทีช่าร์จซํา้ได้แบตเตอร่ีอัลคาไลน์ AA/แบตเตอร่ี Ni-MH ทีช่าร์จซํา้ได้
อ่านหวัข้อน้ีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอร่ีอัลคาไลน์ AA หรือแบตเตอร่ี Ni-MH AA ทีช่าร์จซํา้
ได้ อาจมีข้อมลูเก่ียวกบัแบตเตอร่ีประเภทท่ีใช้ร่วมกนัได้อยูใ่นสว่นอ่ืนๆ ในคูมื่อของกล้อง

 ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี
• ห้ามมิให้ถกูนํา้ เปลวไฟ หรือความร้อน หรือเก็บไว้ในท่ีร้อนหรือชืน้
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลงแบตเตอร่ีหรือตวัปลอกของแบตเตอร่ี
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
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• ห้ามใช้แบตเตอร่ีท่ีร่ัว ผิดรูป หรือเปลี่ยนสี
• โปรดเก็บให้พ้นมือเดก็ทารกและเดก็เลก็
• ใสข่ัว้ให้ถกูต้อง
• อยา่ใช้แบตเตอร่ีใหมแ่ละเก่าร่วมกนั แบตเตอร่ีท่ีมีระดบัประจไุมเ่ทา่กนั หรือแบตเตอร่ีตา่งประเภท
กนั

• ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก โปรดทราบวา่นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม่
• แบตเตอร่ีอาจอุน่หลงัจากท่ีใช้งาน ปิดกล้องและรอให้แบตเตอร่ีเยน็ลงก่อนท่ีจะหยิบจบั
• ความจขุองแบตเตอร่ีมกัจะลดลงในสภาวะท่ีอณุหภมิูต่ํา เก็บแบตเตอร่ีสํารองไว้ในกระเป๋าหรือท่ี
อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีตามต้องการ แบตเตอร่ีท่ีได้รับความเยน็อาจมีประจกุลบัคืนมาบาง
สว่นเม่ือได้รับความอบอุน่

• รอยนิว้มือและคราบอ่ืนๆ บนขัว้แบตเตอร่ีอาจลดประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีลง ทําความสะอาดขัว้
ให้สะอาดด้วยผ้านุม่และแห้ง ก่อนท่ีจะใสแ่บตเตอร่ีในกล้อง

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัว ให้ทําความสะอาดชอ่งใสแ่บตเตอร่ีให้สะอาด ก่อนท่ีจะใสแ่บตเตอร่ีใหม่

ถ้าของเหลวจากแบตเตอร่ีสมัผสักบัผิวหนงัหรือเสือ้ผ้า ให้ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วยนํา้
สะอาด ถ้าของเหลวสัมผัสถกูดวงตา ให้ล้างบริเวณทีสั่มผัสถกูทนัทด้ีวยน้ําสะอาด 
และพบแพทย์ทนัท ี ห้ามขยี้ตา หากไม่ปฏบัิตติามข้อควรระวังน้ีอาจทาํให้เกดิผล
เสียกับการมองเหน็อย่างถาวร

 ■ แบตเตอร่ี Ni-MH
ความจขุองแบตเตอร่ี Ni-MH อาจลดลงชัว่ขณะ หลงัจากท่ีมีการใช้งานผิดวิธี หรือถ้ามีการชาร์จซํา้
ก่อน ท่ีจะใช้งานจนหมดพลงังานก่อน อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ 
ความจอุาจเพ่ิมขึน้ได้ด้วยการใช้ประจขุองแบตเตอร่ีจนหมดหลายๆ ครัง้ โดยใช้ตวัเลือกคายประจใุน
เมนกูารตัง้คา่ของกล้อง และชาร์จแบตเตอร่ีใหมโ่ดยใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี

 Q ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ตวัเลือกคายประจกุบัแบตเตอร่ีอลัคาไลน์

กล้องจะใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณเลก็น้อยแม้ขณะท่ีปิด เคร่ืองแบตเตอร่ี Ni-MH ท่ีทิง้ไว้ในกล้องเป็น
เวลานานอาจถกูใช้พลงังานไปจนถงึจดุท่ีไมมี่ประจไุฟฟ้าเหลืออยูเ่ลย ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ี
อาจลดลงได้ ถ้าแบตเตอร่ีถกูใช้งานจนหมดในอปุกรณ์เชน่ ไฟฉาย ใช้ตวัเลือกคายประจใุนเมนตูัง้คา่
ของกล้องเพ่ือคายประจขุองแบตเตอร่ี Ni-MH แบตเตอร่ีท่ีไมส่ามารถเก็บประจไุด้อีก แม้วา่จะใช้จน
หมดและชาร์จซํา้หลายครัง้แล้ว แสดงวา่สิน้อายกุารใช้งานและจะต้องเปลี่ยนทดแทน

แบตเตอร่ี Ni-MH สามารถชาร์จซํา้ได้ในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี (จําหนา่ยแยกตา่งหาก) แบตเตอร่ีอาจ
อุน่หลงัจากท่ีชาร์จเสร็จ โปรดดคํูาแนะนําท่ีมีให้พร้อมกบัเคร่ืองชาร์จ เพ่ือดขู้อมลูเพ่ิมเตมิ ใช้เคร่ือง
ชาร์จกบัแบตเตอร่ีท่ีทํางานร่วมกนัได้เทา่นัน้

แบตเตอร่ี Ni-MH จะสญูเสียประจไุปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน

 ■ การทิง้
ข้อควรระวัง: ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จาํหน่ายแยกต่างหาก)อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จาํหน่ายแยกต่างหาก)
หวัข้อน้ีใช้กับกล้องทกุรุ่น ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ FUJIFILM เทา่นัน้กบักล้องนี ้อะ
แดปเตอร์อ่ืนอาจทําให้กล้องเสียหาย
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นัน้
• โปรดตรวจสอบวา่ปลัก๊กระแสตรงเช่ือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ช่
ท่ีสายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน
• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ
• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนง่ของเสาอากาศ
รับสญัญาณ



50

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่เมฆบงั มิฉะนัน้อาจ
ทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) 
เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้
ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพ่ือให้มัน่ใจวา่กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่
สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรท่ีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิองผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ
ยกเว้นกรณีท่ีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไม่
สามารถนํามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรด
ทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการแสดง
นิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ด
หนว่ยความจําท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ินัน้สามารถทําได้เฉพาะ
ภายในข้อจํากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิกําหนดไว้เทา่นัน้

การจัดการการจัดการ
เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะ
ท่ีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไป
นีถ้้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันีข้ึน้:
• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้

สะอาดด้วยสบูแ่ละนํา้ไหล
• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย นํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์
ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา้ ปริมาณมากๆ ด่ืมนํา้ปริมาณมากๆ และพยายาม
ทําให้อาเจียน จากนัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอ
หรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่ารทํางานผิดปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับ
ผลกระทบ

ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM 
xD-Picture Card และ E เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ี
ใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime และ 
Mac OS เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista และโลโก้ Windows เป็นเคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัท 
Microsoft Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance Adobe และ Adobe Reader เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอ่ืนๆ โลโก้ SDHC และ 
SDXC เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้า YouTube 
เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Google Inc. ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็น
เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรง
พยาบาลหรือสายการบนิก่อนท่ีจะใช้กล้องในโรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาต)ิ เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะท่ีปรับ
ใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่ น PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่น
ใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการ
ผลติสีระหวา่งการพิมพ์
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ประกาศ

เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือช้ืน

โปรดอ่าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเน้ือหาก่อน
ใช้งานกล้อง

การกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ 
หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบนบรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดั
ผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมท่ีเหมาะสม
สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระ
ทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของ
ผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ี
เหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตาม
ข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลู
เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการนําผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ 
หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการ
กําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและ
สอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์บนแบตเตอร่ีนีแ้สดงวา่ต้องจํากดัการทิง้แบตเตอร่ีเหลา่
นีแ้ยกตา่งหาก
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สาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปน้ีก่อนใช้งานเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง
 Qผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบ
วา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงั
ประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใช้สําหรับเป็นชิน้ส่วนของเครือข่ายไร้สายเท่าน้ัน FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสีย
หายท่ีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีความ
แมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ชีวิต
มนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีความ
แมน่ยําในระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้สาย โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจําเป็น
ทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีมี้ความสอดคล้องตามระเบียบท่ี
ควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายในประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมด
เม่ือใช้งานอปุกรณ์ FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้งานในขอบเขต
อํานาจของกฎหมายอ่ืน

• ข้อมูลไร้สาย (ภาพ) อาจถกูสกัดโดยบุคคลทีส่าม จงึไมรั่บประกนัความปลอดภยัของการสง่
ข้อมลูผา่นเครือขา่ยไร้สาย

• ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรือ
สัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุึง่อาจขดัขวางการ
รับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบั
อปุกรณ์ไร้สายอ่ืนท่ีทํางานบนยา่นความถ่ี 2.4 GHz

• เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายทาํงานบนย่านความถี ่2.4 GHz โดยใช้การมอดเูลตสัญญาณแบบ 
DSSS และ OFDM

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย: ข้อควรระวัง

• อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์ ทางการศกึษา และ
ทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย นอกจากนีย้งัทํางานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบั
เคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและเคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต่ําแบบไมมี่ใบอนญุาต
พิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ยืนยนั
วา่เคร่ืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางานก่อนใช้อปุกรณ์นี ้หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์ดงักลา่ว
ก่อให้เกิดสญัญาณรบกวนในเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตท่ีใช้สําหรับการตดิตาม RFID ให้
คณุเลือกการทํางานของอปุกรณ์นีใ้นคลื่นความถ่ีใหมท่นัทีเพ่ือป้องกนัสญัญาณรบกวนท่ีเพ่ิมขึน้ 
หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิดสญัญาณรบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าต่ํา 
ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ FUJIFILM

2.4DS/OF4 สติก๊เกอร์นีแ้สดงวา่อปุกรณ์นีทํ้างานในยา่นความถ่ี 2.4 GHz โดยใช้
การมอดเูลตสญัญาณแบบ DSSS และ OFDM และอาจก่อให้เกิด
สญัญาณรบกวนในระยะทางไกลถงึ 40 ม.
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