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ก่ อนที่จะเริ่มต้ น
ขัน้ แรก
การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

ขอขอบคุณที่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

■ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์:
http://fujifilm-x.com/x30/

เมนู
ภาคผนวก
เพื่อความปลอดภัยของคุณ

■ คู่มือผลิตภัณฑ์:

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

ก่ อนทีจ่ ะเริ่มต้ น
อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:

แบตเตอรี ่ NP-95 ทีช่ าร์ จซํ้ าได้

ฝาปิ ดเลนส์

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
AC-5VT

เครื ่องมื อคล้องห่วง

* ลักษณะของอะแดปเตอร์ จะต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคที่จําหน่าย
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อะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟ *

ห่วงสายคล้องโลหะ (× 2)

สาย USB

• แผ่นครอบป้ องกัน (× 2)
• สายคล้องคอ
• คูม่ ือผู้ใช้ (คู่มือเล่มนี)้

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนีี ้
สัญลักษณ์ และข้ อตกลง

การ์ ดหน่ วยความจํา
สามารถเก็บภาพไว้ ในการ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม ซึง่ ในคูม่ ือนี ้เรี ยกว่า “การ์ ดหน่วยความจํา”

ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

คูม่ ือนี ้มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตอ่ ไปนี ้:
Q ควรอ่านข้ อมูลนี ้ก่อนที่จะใช้ งานเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง
R ข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ กล้ อง
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การดูแลผลิตภัณฑ์
เพื่อรักษากล้ องให้ อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ โปรดใช้ ผ้าแห้ งเนื ้อนุม่ เช็ดทําความสะอาดตัวกล้ องหลังจากใช้ งานทุกครัง้ ห้ ามใช้
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรื อสารระเหยอื่นๆ ที่อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์หนังบนตัวกล้ องเปลี่ยนสีหรื อเสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้ อง
ถ่ายรูป ควรเช็ดออกทันทีด้วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ใช้ เครื่ องเป่ าลมเพื่อขจัดฝุ่ นออกจากหน้ าจอ ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีด
ข่วน จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ
FUJIFILM โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย การป้องกันฝุ่ นเข้ าสูก่ ล้ อง
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ขั้นแรก
การต่ อสายคล้ อง
ติดห่วงสายคล้ องเข้ ากับกล้ องจากนันให้
้ ตดิ เข้ ากับสายคล้ อง
1 เปิ ดห่ วงสายคล้ อง
ใช้ เครื่ องมือคล้ องห่วงเพื่อเปิ ดห่วงสายคล้ อง ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเครื่ องมือและห่วงอยูใ่ นแนวตามที่แสดง

Q เก็บเครื่ องมือไว้ ในที่ปลอดภัย คุณอาจจําเป็ นต้ องใช้ เพื่อเปิ ด
ห่วงสายคล้ องเมื่อถอดสายคล้ อง

2 ใส่ ห่วงคล้ องเข้ าในรูสาํ หรับสายคล้ อง

เกี่ยวรูสําหรับสายคล้ องเข้ าไปในห่วงที่เปิ ดอยู่ นําเครื่ องมือ
ออก ใช้ อีกมือหนึง่ จับห่วงให้ เข้ าที่

3 ร้ อยห่ วงเข้ าไปในรูสาํ หรับสายคล้ อง
หมุนห่วงไปรอบๆ รูสําหรับสาย
คล้ องจนกระทัง่ ห่วงปิ ดสนิท
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การต่อสายคล้อง

4 ใส่ แผ่ นครอบป้องกัน

วางแผ่นครอบป้องกันไว้ เหนือรูสําหรับคล้ องสายตามที่
แสดง โดยใช้ ด้านสีดําของแผ่นครอบหันเข้ าไปทางกล้ อง ทํา
ซํ ้าขันตอนที
้
่ 1-4 สําหรับคล้ องสายรูที่สอง

6 ดึงสายคล้ องให้ แน่ น

ดึงสายคล้ องให้ แน่นตามภาพ ทําซํ ้าขันตอนที
้
่ 5-6 สําหรับ
คล้ องสายรูที่สอง

ขั้นแรก

Q เพื่อป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสายคล้ องแน่นดีแล้ ว

5 ใส่ สายคล้ อง

ใส่สายคล้ องผ่านแผ่นครอบป้องกันและห่วงสายคล้ อง
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การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตามที่อธิบายด้ านล่างนี ้

1 เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่

เลื่อนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงแล้ วเปิ ดฝา
ครอบช่องใส่แบตเตอรี่

2 ใส่ แบตเตอรี่

ใช้ แบตเตอรี่ โดยกดสลักแบตเตอรี่ ไว้ ด้านหนึง่ ใส่หน้ าสัมผัส
ของแบตเตอรี่ ก่อนในทิศทางที่แสดงด้ วยลูกศร ตรวจสอบว่า
ปิ ดสลักแบตเตอรี่ แน่นดีแล้ ว
ลูกศร

Q อย่าเปิ ดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ ขณะที่กล้ องเปิ ดอยู่ ถ้ าไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไฟล์ภาพหรื อการ์ ดหน่วยความจํา
เสียหาย
Q อย่าใช้ แรงมากเกินไปในการเปิ ดและปิ ดฝาปิ ดช่องใส่
แบตเตอรี่
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สลักแบตเตอรี ่

Q ใส่ขวแบตเตอรี
ั้
่ ตามแนวที่แสดง ห้ ามใช้ แรงในการใส่
แบตเตอรี่ กลับด้ านหรื อผิดขั้ว แบตเตอรี่ จะเลื่อนเข้ าที่ได้
อย่างง่ายดายถ้ าถูกขัว้

การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

3 ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา

จับการ์ ดหน่วยความจําในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้ าที่ให้ คลิก
เข้ าสูส่ ว่ นหลังของช่อง

4 ปิ ดฝาของช่ องใส่ แบตเตอรี่

ขั้นแรก

คลิ ก!

การถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ หรื อการ์ ดหน่วยความจํา โปรด ปิ ดกล้ อง
และเปิ ดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่
ในการนําแบตเตอรี่ ออก ให้ กดสลักของ
แบตเตอรี่ ไปทางด้ านข้ าง และเลื่อน
แบตเตอรี่ ออกจากกล้ องดังที่แสดง
สลักแบตเตอรี ่

Q โปรดตรวจสอบว่าการ์ ดอยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ องอย่าใส่การ์ ด
โดยเอียงหรื อใช้ แรง หากใส่การ์ ดหน่วยความจําไม่ถกู ต้ องหรื อ
ไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา a จะปรากฏในจอภาพ LCD
และจะใช้ หน่วยความจําภายในสําหรับการบันทึกและการเล่น

ในการนําการ์ ดหน่วยความจําออก ให้
กดเข้ าและค่อยๆ ปล่อยออก การ์ ดจะ
สามารถนําออกได้ ด้วยมือ เมื่อถอดการ์ ด
หน่วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจาก
ช่องเร็วเกินไป ใช้ นิ ้วมือจับและค่อยๆ นํา
การ์ ดออก
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การชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้ กล้ องจะชาร์ จแบตเตอรี่ จากภายในเครื่ อง
• กล้ องนี ้ใช้ แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์ จซํ ้าได้
• แบตเตอรี่ ใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาทีในการชาร์ จให้ เต็ม

1 ต่ ออะแดปเตอร์ ปลั๊กไฟเข้ ากับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับ
ต่ออะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟตามที่แสดง ตรวจสอบว่าเสียบอะ
แดปเตอร์ เข้ าไปในขัวกระแสไฟสลั
้
บ จนสุดและมีเสียงคลิก
เข้ าที่

2 ชาร์ จแบตเตอรี่

ต่อกล้ องเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้ วยสาย
USB ที่มีมาให้ จากนันต่
้ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ า
กับเต้ ารับไฟฟ้าภายในอาคาร

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสลลับ

Q โปรดตรวจสอบว่าขัวต่
้ ออยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ อง และเสียบให้
สุด
อะแดปเตอร์ ปลัก๊

Q อะแดปเตอร์ ปลัก๊ มีไว้ สําหรับใช้ งานกับเครื่ องชาร์ จที่จดั มาให้
ใช้ กบั อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่จดั มาให้ เท่านัน้ ห้ าม
ใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
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การชาร์จแบตเตอรี่

สถานะการชาร์ จ
ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่ จะแสดงสถานะการชาร์ จเมื่อกล้ องเปิ ดอยู่ และไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์ จเมื่อกล้ องปิ ดอยู่
ไฟแสดงสถานะเมื่ อปิ ดเครื่ อง
เปิ ด
ปิ ด
กระพริ บ
—

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็ จสิ ้น
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด
กําลังใช้ แหล่งจ่ายไฟภายนอก

ขั้นแรก

ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่ เมื่อกล้ องเปิ ดอยู่
Y (สีเหลือง)
N (สีเขียว)
Z (สีแดง)
ไม่มีไอคอน

R กล้ องจะใช้ โหมดแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหากกล้ องกําลังเปิ ดขณะที่เสียบต่อเข้ ากับกระแสไฟสลับ และใส่แบตเตอรี่
Q แบตเตอรี่ จะไม่สามารถทําการชาร์ จได้ หากกล้ องอยูใ่ นโหมดถ่ายรูป
Q นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้
Q อย่าติดสติกเกอร์ หรื อวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไม่สามารถนําแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้
Q ห้ ามลัดวงจรขัวของแบตเตอรี
้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
Q อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่ และแหล่งจ่ายพลังงาน”
Q ใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่กําหนดให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ เท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด
Q ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่ หรื อพยายามลอกหรื อแกะกรอบภายนอก
Q แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้ งาน
Q เวลาในการชาร์ จอาจเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิตํ่ามากหรื อสูงมาก
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การชาร์จแบตเตอรี่

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

Q เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์
Q ถ้ าคอมพิวเตอร์ พกั การทํางานขณะที่ชาร์ จ การชาร์ จจะหยุดลง ในการชาร์ จต่อไป ให้ ปิดโหมดพักการทํางานของคอมพิวเตอร์ และถอดสาย
USB จากนันเชื
้ ่อมต่อใหม่
Q การชาร์ จอาจทําไม่ได้ สําหรับคอมพิวเตอร์ ที่มีข้อกําหนด การตังค่
้ า หรื ออยูใ่ นเงื่อนไขบางอย่าง

12

การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
การเปิ ดกล้ อง ให้ หมุนวงแหวนปรับซูมตามที่แสดงในภาพ หมุน
วงแหวนปรับซูมไปยัง OFF เพื่อปิ ดการทํางานของกล้ อง

112 85 50 35

28

เปิ ดกล้ องในโหมดเล่ น
ในการเปิ ดกล้ องและเริ่ มต้ นการเล่น ให้ กดปุ่ ม a เป็ นเวลา
ประมาณหนึง่ วินาที

OFF

ขั้นแรก

R กดปุ่ ม a เพื่อเริ่ มต้ นการเล่น กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งทางเพื่อกลับสู่
โหมดถ่ายรูป
R กล้ องจะปิ ดเครื่ องอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานเป็ นเวลาหนึง่ ตามที่
เลือกไว้ สําหรับ Z จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเองในเมนูตงค่
ั้ า
การเปิ ดใช้ งานใหม่หลังจากกล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัติ ให้
หมุนวงแหวนปรับซูมไปที่ OFF จากนันให้
้ เปิ ดการทํางานของกล้ อง

กดปุ่ ม a อีกครัง้ เพื่อปิ ดกล้ อง
Q กล้ องจะไม่ออกไปยังโหมดถ่ายรูปเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
ระดับแบตเตอรี่
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจ
สอบระดับแบตเตอรี่ ในจอแสดงผล

Q รอยนิ ้วมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์หรื อช่องมองภาพ อาจมีผลต่อ
ภาพถ่ายหรื อมุมมองขณะดูผา่ นช่องมองภาพ โปรดรักษาเลนส์
และช่องมองภาพให้ สะอาด
สัญลักษณ์
N
L
J
J

(สีแดง)

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ ชาร์ จใกล้ จะเต็ม
แบตเตอรี่ ชาร์ จไปได้ ประมาณสองในสาม
แบตเตอรี่ ชาร์ จไปได้ ประมาณหนึง่ ในสาม ชาร์ จ
โดยเร็ วที่สดุ
แบตเตอรี่ หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่
13

การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏในครัง้ แรกที่เปิ ดกล้ อง ตัง้
ค่ากล้ องตามที่อธิบายด้ านล่าง (คุณสามารถตังเวลาใหม่
้
หรื อ
เปลี่ยนภาษาได้ ตลอดเวลาโดยใช้ ตวั เลือก F วันที่/เวลา หรื อ
Q a ในเมนูการตังค่
้ า)
การใช้ ปุ่มตัวเลือก
กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น ลง ซ้ าย หรื อขวา เพื่อไฮไลท์รายการ และกด
MENU/OK เพื่อเลือก
เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ขึ้น

1 เปิ ดกล้ อง
112 85 50 35

OFF

2 เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK
START MENU

เลือกรายการทีไ่ ฮไลท์

ENGLISH

เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ซ้าย

เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ขวา

FRANCAIS
DEUTSCH
SET

เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ลง
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28

NO

R กด DISP/BACK เพื่อข้ ามขันตอนปั
้
จจุบนั ขันตอนใดก็
้
ตามที่
ข้ ามไปจะปรากฏในครัง้ ถัดไปที่คณ
ุ เปิ ดกล้ อง

การตั้งค่าพื้นฐาน

3 วันที่และเวลาจะปรากฏ วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่ ม

ตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเน้ นปี เดือน วันที่ ชัว่ โมง หรื อ
นาที และกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า ในการเปลี่ยนลําดับ
ของการแสดงปี เดือน และวันที่ ให้ เน้ นรูปแบบวันที่และกด
ปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลง กด MENU/OK เมื่อการตังค่
้ าสมบูรณ์
2016
2015

ป. ด. ว

2014
2013
2012

ตัง ค่ า

1. 1

12 : 00
AM

หรื อลงเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี ้หนึง่ ตัวเลือกแล้ วกด MENU/
OK:
• n เซฟพลังงาน: ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
• o ประสิทธิภาพสูง: เลือกเพื่อแสดงผลสว่างขึ ้นและ
โฟกัสเร็ วขึ ้น

R ถ้ าถอดแบตเตอรี่ เป็ นเวลานาน นาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่
้ าใหม่
และข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปิ ดกล้ อง

ขั้นแรก

ไม่ ได้ ตงั  ค่ า
วันที/เวลา

4 ตัวเลือกการจัดการพลังงานจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น

ไม่
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การถ่ ายรู ปพื้นฐานและการเล่ น
การถ่ ายรู ป
เนื ้อหาในส่วนนี ้ครอบคลุมพื ้นฐานการถ่ายภาพในโหมด S (SR AUTO ขัน้ สูง)

1 เลือกโหมด S

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ S (SR AUTO ขัน้ สูง) ข้ อมูล
ต่อไปนี ้ปรากฏในหน้ าจอ LCD

ไอคอนฉาก
กล้ องจะเลือกฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ไอคอน g
ในโหมด S กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องและค้ นหา
ใบหน้ า ทําให้ เปลืองแบตเตอรี่ g จะปรากฏบนจอภาพ LCD
16

การใช้ แฟลช
การยกแฟลชเมื่อมีแสงสว่างน้ อย ให้ กดสวิตช์ยกแฟลช

การถ่ายรูป

2 เตรียมกล้ องให้ พร้ อม

ถือกล้ องให้ นิ่งด้ วยมือทังสองข้
้
าง
และจัดให้ ข้อศอกแนบชิดข้ างลําตัว
ถ้ ามือสัน่ หรื อไม่นิ่งจะทําให้ ภาพสัน่
ไหวหรื อพร่ามัวได้

3 จัดวางภาพในเฟรม

ใช้ วงแหวนปรับซูมเพื่อจัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดง
ผล สัญลักษณ์การซูมจะปรากฏ

เฟรมรูปภาพโดยให้ ตวั แบบอยูต่ รงกลางของ
จอแสดงผล แล้ วกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เพื่อ
โฟกัส

R หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสอาจสว่าง
เฟรมโฟกัส
ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้
จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และ
พื ้นที่โฟกัสและสัญลักษณ์
โฟกัสจะสว่างเป็ นสีเขียว
โฟกัสจะการรับแสงจะล็อค
เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ สัญลักษณ์โฟกัส

ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ น
สีแดง s จะปรากฏ และสัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริ บเป็ น
สีขาว

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

เพื่อไม่ให้ ภาพหลุดโฟกัสหรื อมืด
เกินไป (รับแสงไม่เพียงพอ) โปรด
อย่าให้ นิ ้วมือและสิง่ อื่นๆ ปิ ดบัง
เลนส์และแฟลช

4 โฟกัส

5 ถ่ ายรูป

ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป

วงแหวนปรับซูม

สัญลักษณ์ ซูม
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การดูภาพ
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a
100-0001

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา หรื อหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ กดปุ่ มตัวเลือกหรื อหมุนแป้นไปทางขวา
เพื่อดูภาพตามลําดับที่บนั ทึก หรื อกดทางซ้ ายเพื่อดูภาพโดยสลับลําดับ กดปุ่ มตัวเลือกค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่าง
รวดเร็ว
R ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะแสดงเป็ นไอคอน m (“ภาพของขวัญ”) ระหว่างการเล่น

รายการโปรด: การให้ คะแนนภาพ
ในการให้ คะแนนภาพปั จจุบนั ให้ กด DISP/BACK และกดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นและลงเพื่อเลือกจากศูนย์ถงึ ห้ าดาว
18

การดูภาพ

การดูข้อมูลรู ปภาพ

จอแสดงผลข้ อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนแต่ละครัง้ เมื่อกดตัวเลือก

ข้อมูลพืน้ ฐาน

แสดงข้อมูล 1

แสดงข้อมูล 2

11/15/2015 11:15 AM

ต่อไป

ย้อนกลับ

R กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา หรื อหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อดูภาพอื่นๆ

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

11/15/2015 11:15 AM

การซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ อีกครัง้ เพื่อกลับคืนไปยังการเล่นแบบเต็ม
เฟรม

19

การดูภาพ

ซูมการเล่ น

หมุนวงแหวนควบคุมไปทางขวาเพื่อซูมภาพปั จจุบนั เข้ า หมุนไปทางซ้ ายเพื่อซูมออก (ในการดู
ภาพหลายภาพ ให้ หมุนวงแหวนควบคุมไปทางซ้ ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) กด DISP/
BACK หรื อ MENU/OK เพื่อออกจากการซูม
วงแหวนควบคุม
หมุนไปทางขวา
100-0001

หมุนไปทางขวา
สัญลักษณ์ ซูม

หมุนไปทางซ้าย

R อัตราส่วนการซูมสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามขนาดภาพ การซูมขณะเล่นจะใช้ ไม่ได้ สําหรับภาพที่ตดั บางส่วน หรื อเปลี่ยนขนาดและบันทึกใน
ขนาด a
หน้ าต่ างการนําทาง
เมื่อซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อดูสว่ นต่างๆ

หน้าต่างการนําทางจะแสดงส่วน
ของภาพทีแ่ สดงอยู่ในขณะนัน้
20

การดูภาพ

การเล่ นแบบหลายเฟรม
การเปลี่ยนจํานวนภาพที่แสดง ให้ หมุนวงแหวนควบคุมไปทางซ้ ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็ม
เฟรม
วงแหวนควบคุม

100-0001

หมุนไปทางขวาเพือ่ ดู
ภาพลดขึ้น

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

หมุนไปทางซ้ายเพือ่
ดูภาพเพิ่มขึ้น

ใช้ ตวั เลือกเพื่อไฮไลท์รูปภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มเฟรม (ในการซูมภาพที่เลือกไว้ เข้ า หมุนวงแหวนควบคุม
ไปทางขวาเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) ในการแสดงเก้ าเฟรมและหนึง่ ร้ อยเฟรม ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
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การลบรู ปภาพ
ในการลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพ
ทังหมด
้
ให้ กดปุ่ ม b เมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม แล้ ว
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้ โปรดทราบว่ า ภาพทีถ่ กู ลบจะไม่
สามารถเรี ยกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์ เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่ อนทีจ่ ะดําเนินการต่ อ

ลบภาพ

ทีละภาพ
ภาพทีเลือก
ทุกภาพ

R ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจาก
ภาพที่ต้องการลบ
R ถ้ าข้ อความปรากฏเพื่อแจ้ งว่าภาพที่เลือกเป็ นส่วนหนึง่ ของคําสัง่
พิมพ์ DPOF ให้ กด MENU/OK เพื่อลบภาพ
R หากใส่การ์ ดหน่วยความจําไว้ ภาพจะถูบลบออกจากการ์ ดหน่วย
ความจํา มิฉะนันแล้
้ ว ภาพจะถูกลบจากหน่วยความจําภายใน
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ทีละภาพ
ลบรูปภาพทีละภาพ

1 กดปุ่ ม b ในการเล่นแบบเต็มเฟรม และเลือก ทีละภาพ
2 กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/

OK เพื่อลบภาพ (ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบ
ภาพเพิ่มเติม

การลบรูปภาพ

ภาพทีเ่ ลือก

ทุกภาพ

ลบรูปภาพที่เลือกหลายภาพ

ลบรูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้

1 กดปุ่ ม b ในการเล่นแบบเต็มเฟรม และเลือก ภาพที่เลือก
2 ไฮไลท์ภาพและกด MENU/OK เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
(ภาพในสมุดภาพหรื อลําดับการพิมพ์ที่แสดงด้ วย S)

ข้ อความยืนยัน

4 ไฮไลท์ ตกลง และกด MENU/OK เพื่อลบภาพที่เลือก

้
การกด DISP/BACK
OKเพื่อลบรู ปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
จะยกเลิกการลบ โปรดทราบว่าภาพที่ลบไปก่อนหน้ าที่จะ
กดปุ่ มนันจะไม่
้
สามารถเรี ยกคืนได้

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

3 เมื่อการดําเนินการเสร็จสิ ้น กด DISP/BACK เพื่อแสดง

1 กดปุ่ ม b ในการเล่นแบบเต็มเฟรม และเลือก ทุกภาพ
2 ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้น ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/
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การบันทึกภาพยนตร์ เบือ้ งต้ น และการเล่ น
การบันทึกภาพยนตร์ ความละเอียดสูง (HD)
สามารถใช้ กล้ องเพื่อบันทึกภาพยนตร์ ความละเอียดสูงขนาด
สันได้
้

1 กดปุ่ มบันทึกภาพยนตร์ เพื่อเริ่มต้ นบันทึก

การดูภาพยนตร์์
ระหว่างที่เล่น กล้ องจะแสดง
ภาพยนตร์ ตามที่แสดงด้ านขวา
การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้
ขณะที่ภาพยนตร์ ปรากฏ:

เวลาทีเ่ หลือ

2 กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อสิ ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ ้นสุดโดย

อัตโนมัตเิ มื่อมีความยาวสูงสุดหรื อเมื่อการ์ ดหน่วยความจํา
เต็ม

Q ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะบันทึกภาพยนตร์
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เล่น

ไอคอนมูฟวี ่
คําอธิบาย
กดปุ่ มตัวเลือกลง เพื่อเริ่ มต้ นการเล่น กดอีก
ครัง้ เพื่อหยุดชัว่ คราว ขณะที่หยุดการเล่นชัว่ คราว
เริ่ ม/หยุดการเล่นชัว่ คราว
คุณสามารถกดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อย้ อน
กลับหรื อเลื่อนไปข้ างหน้ าทีละหนึง่ เฟรม
สิ ้นสุดการเล่น
กดปุ่ มตัวเลือกขึน้ เพื่อหยุดการเล่น
กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา เพื่อปรับความเร็ วใน
ปรับความเร็ ว
การเล่นขณะเล่นอยู่
การทํางาน

ไฟแสดงสถานะการบันทึก

11/15/2015 11:15 AM

การดูภาพบนคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกล้ องถ่ายรูปโดยใช้ สาย USB ที่จดั มาให้ และคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์

Q เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์

http://fujifilm-dsc.com/mfs/
• สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER (มีให้ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้านล่าง) เพื่อดูภาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ ได้

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

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

Windows
• สามารถใช้ MyFinePix Studio (มีให้ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้านล่าง) เพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ที่สามารถบันทึก ดู จัดระเบียบ
และพิมพ์ภาพได้

Mac OS
สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER (มีให้ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้านล่าง) เพื่อดูภาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ ได้

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

25

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง
ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง
O จอภาพ
P ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)
Q ฝาครอบขัว้
R ฝาครอบสาย DC coupler
S ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่
T สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่
U ลําโพง
V ช่องยึดขาตัง้
W ช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
X ช่องต่อไมโคร HDMI *
Y ช่องต่อไมโคร USB
Z สลักแบตเตอรี่
a ช่องใส่แบตเตอรี่
b ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา
c สวิตช์ N (ยกแฟลช)
d ปุ่ ม a (เล่น)

e ควบคุมการปรับไดออปเตอร์
f ตรวจพบสัญญาณดวงตา
g ไฟแสดงสถานะ
h ปุ่ ม VIEW MODE
i ปุ่ ม DRIVE
ปุ่ ม b (ลบ) (โหมดเล่น)
j แป้นหมุนเลือกคําสัง่
k ปุ่ ม AEL/AFL (ล็อคการรับแสงอัตโนมัติ/ออโต้
โฟกัส)
l ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)
ปุ่ มแปลง RAW (โหมดเล่น)
m ตัวเลือก/ปุ่ มฟั งก์ชนั
n ปุ่ ม Fn (ปุ่ มฟั งก์ชนั 6)
ปุ่ ม Wi-Fi (โหมดเล่น)
o ปุ่ ม DISP (แสดง)/BACK

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

A ปุ่ มตัวเลือกวงแหวนควบคุม
B ปุ่ มชัตเตอร์
C ปุ่ มบันทึกภาพยนตร์ (ปุ่ มฟั งก์ชนั 1)
D แป้นหมุนการชดเชยการรับแสง
E แป้นหมุนเลือกโหมด
F ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
ไฟตังเวลาถ่
้
าย
G ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
H ไมโครโฟน (L/R)
I แฟลช
J รูสําหรับสายคล้ อง
K ตัวเลือกโหมดโฟกัส
L วงแหวนควบคุม
M วงแหวนปรับซูม
สวิตช์ ON/OFF
N เลนส์

* ใช้ สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง
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ปุ่ มตัวเลือก

แป้นหมุนเลือกโหมด

กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น (w), ซ้ าย
(e), ขวา (r) หรื อลง (t) เพื่อ
ไฮไลท์รายการ และกด MENU/OK
(q) เพื่อเลือก ปุ่ มขึ ้น, ซ้ าย, ขวา
และลงยังเพิ่มขึ ้นสองเท่าเป็ นปุ่ ม
ฟั งก์ชนั 2 ผ่านทาง 5

การเลือกโหมดถ่ายรูป ให้ หมุนแป้น
หมุนเลือกโหมดไปยังค่าที่ต้องการ

• S (SR AUTO ขัน้ สูง): กล้ องจะตังค่
้ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ
• B (ออโต้ ): แนะนําให้ ใช้ โหมด “point-and-shoot” ที่งา่ ยสําหรับผู้
ใช้ กล้ องดิจิตอลครัง้ แรก
• P: สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ โดยใช้ สลับโปรแกรม
• S, A, M: เลือกควบคุมการตังค่
้ ากล้ องทังหมด
้
รวมถึงรูรับแสง (M
และ A) และ/หรื อความเร็วชัตเตอร์ (M และ S)
• Filter (ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง): เลือกเพื่อถ่ายภาพด้ วยการตกแต่งพิเศษ
• Adv. (ขัน้ สูง): เทคนิคที่ทนั สมัยทําให้ งา่ ยขึ ้น
• SP1/SP2 (ฉากถ่ ายภาพ): เลือกฉากที่เหมาะสมกับตัวแบบหรื อ
สภาวะการถ่ายรูปแล้ วให้ กล้ องทํางานที่เหลือ
• u (พาโนราม่ า 360): แพนกล้ องเพื่อถ่ายภาพเป็ นชุด ซึง่ จะรวม
เป็ นภาพพาโนราม่าหนึง่ ภาพ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคําสั่ง

สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อนําทางเมนู ดู
รูปภาพและเลือกตัวเลือกในจอแสดงผลเมนูดว่ น

ใช้ วงแหวนควบคุมสําหรับการเข้ า
ถึงฟั งก์ชนั ของกล้ องอย่างรวดเร็ ว
ในระหว่างถ่ายภาพ สามารถเลือก
ฟั งก์ชนั ที่ใช้ กบั วงแหวนควบคุมได้
โดยการกดปุ่ มตัวเลือกวงแหวนควบคุม เลือกจาก:
• ค่าเริ่ มต้ น
• ความไวแสง
• สมดุลย์สีขาว

• จําลองฟิ ลม์
• บันทึกต่อเนื่อง

“ค่ าเริ่มต้ น”
เมื่อเลือก ค่ าเริ่มต้ น ฟั งก์ชนั ที่ใช้ กบั วงแหวนควบคุมจะเปลี่ยนไป
ตามโหมดการถ่ายถาพ
โหมด
S
B

P
S
A
M
Filter
Adv.
SP1/SP2

ใช้ วงแหวนควบคุมสําหรั บ
จําลองฟิ ล์ม
จําลองฟิ ล์ม; แมนวลโฟกัส 1
โปรแกรมสลับ; แมนวลโฟกัส 1
การเลือกความเร็ วชัตเตอร์ ; แมนวลโฟกัส 1
การเลือกรูรับแสง; แมนวลโฟกัส 1
การเลือกความเร็ วชัตเตอร์ /รูรับแสง 2; แมนวลโฟกัส 1
การเลือก Filter ขันสู
้ ง
การเลือกโหมดขันสู
้ ง
การเลือกฉาก; แมนวลโฟกัส 1

1 เฉพาะโหมดแมนวลโฟกัส
2 กดปุ่ มตัวเลือกวงแหวนควบคุมเพื่อสลับระหว่างความเร็ วชัตเตอร์ และการเลือกรูรับแสง

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อซูมเข้ า
พื ้นที่โฟกัสที่ทํางานระหว่างถ่ายรูปหรื อระหว่าง
การเล่น

วงแหวนควบคุม
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ปุ่ ม VIEW MODE
กดปุ่ ม VIEW MODE เพื่อสลับโหมดแสดงผลตามที่แสดงด้ านล่างนี ้

EVF

EVF

E สัญญาณตา:
ญาณตา แสดงการเลือกอัตโนมัติ

โดยใช้สญ
ั ญาณตา

เฉพาะ EVF: เฉพาะช่องมองภาพ

LCD

EVF

เฉพาะ EVF + E: เฉพาะช่องมองภาพ
สัญญาณตาจะเปิ ดหรื อปิ ดจอแสดงผล

LCD

เฉพาะ LCD: เฉพาะจอภาพ LCD

สัญญาณตา
สัญญาณตาจะเปิ ดช่องมองภาพเมื่อคุณนําช่องมองภาพมาไว้ แนบดวงตา และจะปิ ดเมื่อคุณเลื่อนกล้ องออกไปจาก
ดวงตา (โปรดทราบว่าเซนเซอร์ ตรวจสัญญาณดวงตาอาจตอบสนองต่อวัตถุอื่นที่ไม่ใช่ดวงตาของคุณหรื อต่อแสงที่
ส่องผ่านเซนเซอร์ โดยตรง) หากเปิ ดใช้ งานการเลือกจอแสดงผลอัตโนมัติ จอภาพ LCD จะเปิ ดทํางานเมื่อช่องมอง
ภาพปิ ด
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

จอภาพ LCD

สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ ดภู าพ
ได้ งา่ ยขึ ้น แต่ระมัดระวังอย่าแตะสาย
หรื อให้ สายพันนิ ้วมือหรื อวัตถุอื่นๆ ที่
อยูด่ ้ านหลังหน้ าจอ การแตะสายอาจ
ทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้

การปรั บไดออปเตอร์

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกล้ องดังต่อไปนี ้
ไฟแสดงสถานะ
สว่างเป็ นสีเขียว

สถานะของกล้ อง
โฟกัสล็อค
แจ้ งเตือนภาพเบลอ โฟกัส หรื อค่าแสง สามารถ
กะพริ บเป็ นสีเขียว
ถ่ายภาพได้
กะพริ บเป็ นสีเขียวและสีส้ม กําลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้
กําลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มใน
สว่างเป็ นสีส้ม
เวลานี ้ได้
กะพริ บเป็ นสีส้ม (เร็ ว) กําลังชาร์ จแฟลช จะไม่ยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพ
วงแหวนปรับซูมอยูใ่ นตําแหน่งระหว่าง เปิ ด และ
กะพริ บเป็ นสีส้ม (ช้ า)
ปิ ด ไม่สามารถถ่ายภาพได้
กะพริ บเป็ นสีแดง
เลนส์หรื อหน่วยความจําผิดพลาด

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

ในกล้ องมีตวั ปรับไดออปเตอร์ เพื่อปรับ
ให้ เหมาะสมกับสายตาที่ตา่ งกันของ
แต่ละคน หมุนตัวควบคุมการปรับได
ออปเตอร์ จนกว่าโฟกัสของภาพในช่อง
มองภาพคมชัด

ไฟแสดงสถานะ

R อาจมีคําเตือนแสดงขึ ้นในจอแสดงผล
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จอแสดงผลของกล้ อง
สัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี ้อาจปรากฏระหว่างการถ่ายรูปและการเล่น ในคําอธิบายต่อไปนี ้ จะแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ งานได้
ทังหมดเพื
้
่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบเท่านัน้ สัญลักษณ์ที่แสดงจริ งอาจแตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั การตังค่
้ าของกล้ อง
■ การถ่ ายรู ป: จอภาพ LCD/ช่ องมองภาพ

* a: แสดงว่าไม่ได้ เสียบการ์ ดหน่วยความจําและกล้ องจะเก็บภาพไว้ ในหน่วยความจําภายในของกล้ อง

32

จอแสดงผลของกล้อง
O ล็อคควบคุม
P สัญลักษณ์โหมด Silent
Q ฮิสโตแกรม
R สัญลักษณ์ระยะห่าง
S ระดับแบตเตอรี่
T ความไว
U สัญลักษณ์การรับแสง
V รูรับแสง
W ความเร็ วชัตเตอร์
X สัญลักษณ์ลอ็ ค AE
Y โหมดถ่ายรูป
Z การวัดแสง
a เฟรมโฟกัส
้ ง
b ป้องกันภาพสัน่ ไหวขันสู

c โหมดถ่ายรูปต่อเนื่อง
้
าย
d สัญลักษณ์การตังเวลาถ่
e โหมดมาโคร (ระยะใกล้ )
f โหมด Dual IS
g ระดับอิเล็กทรอนิกส์
h ซูมดิจิตอลอัจฉริ ยะ
i สัญลักษณ์ซมู
j โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช
k ไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
l โหมดโฟกัส
m สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส
n สัญลักษณ์โฟกัส

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

A เช็คโฟกัส
B ลงวันที่
C สถานะดาวน์โหลดข้ อมูลตําแหน่ง
D โหมดจอมอนิเตอร์ กลางแจ้ ง
E โหมดมูฟวีี่
F เวลาที่เหลือ
G สัญลักษณ์หน่วยความจําภายใน *
H จํานวนภาพที่ถ่ายได้
I ขนาดภาพ/คุณภาพ
J การเตือนโฟกัส
K สมดุลย์สีขาว
L จําลองฟิ ลม์
M ช่วงไดนามิก
N คําเตือนอุณหภูมิ

การเลือกจอแสดงผล
กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อเลือกข้ อมูลที่จะแสดงในจอภาพเและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐาน

ไม่แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล (จอภาพเท่านัน้ )
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จอแสดงผลของกล้อง

■ การเล่ น

11/15/2015 11:15 AM
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จอแสดงผลของกล้อง
A วันที่และเวลา
B สัญลักษณ์โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ
C สัญลักษณ์ลบตาแดง
D โหมดเน้ นโฟกัส, โหมดถ่ายซ้ อนต่อเนื่อง
ั้ ง
E ฟิ ลเตอร์ ขนสู
F พาโนราม่า z
G ข้ อมูลตําแหน่ง
H ป้องกันภาพ
I สัญลักษณ์โหมด Silent

J หมายเลขเฟรม
K ภาพของขวัญ
L ช่วยค้ นหาสมุดภาพ
M สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF
N ระดับแบตเตอรี่
O ขนาดภาพ/คุณภาพ
P จําลองฟิ ลม์
Q ช่วงไดนามิก
R สมดุลย์สีขาว

S ความไว
T การชดเชยการรับแสง
U รูรับแสง
V ความเร็ วชัตเตอร์
W สัญลักษณ์โหมดเล่น
X เลือกภาพ
Y โปรดปราน

มาตรฐาน

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

การเลือกจอแสดงผล
กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อเลือกข้ อมูลที่จะแสดงในโหมดเล่น
ไม่แสดงข้อมูล

11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

ต่อไป

โปรดปราน

โปรดปราน

แสดงข้อมูล
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เมนู
การใช้ เมนู: โหมดถ่ ายรู ป
ใช้ เมนูถ่ายรูปเพื่อปรับการตังค่
้ าการถ่ายรูป ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก

การใช้ เมนูถ่ายรู ป

1 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป
เมนูถ่ายรูป
โปรแกรม AE
ตังออโต้โฟกัส

3 กดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลท์
ตังออโต้โฟกัส
โฟกัสแบบพืนที

ออก

2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์รายการเมนูที่ต้องการ
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4 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ
5 กด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์
6 กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนู

การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป

ตัวเลือกของเมนูถ่ายรู ป
X FILM SIMULATION BKT

เลือกฉากสําหรับโหมด SP1/SP2

เลือกชนิดฟิ ล์มสําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์ม

A โหมด Adv.

B ตัง้ เวลาถ่ าย

เลือกโหมดถ่ายรูปขันสู
้ ง

ถ่ายภาพโดยใช้ การตังเวลาถ่
้
าย

d ฟิ ลเตอร์ ขัน
้ สูง

o ถ่ ายตามช่ วงเวลา

ใช้ ถ่ายภาพด้ วยฟิ ลเตอร์ ตา่ งๆ

ปรับการตังค่
้ าสําหรับถ่ายรูปตังเวลาเป็
้
นช่วง

G ตัง้ ออโต้ โฟกัส

D สมดุลย์ สีขาว

ปรับการตังค่
้ าออโต้ โฟกัส

ปรับสีเพื่อให้ เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง

N ความไวแสง

f สี

ควบคุมความไวแสงของกล้ อง

ปรับความหนาแน่นของสี

O ขนาดภาพ

q ความคมชัด

เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้ บนั ทึกภาพนิ่ง

เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง

T คุณภาพของภาพ

r โทนสว่ าง

เลือกฟอร์ แมทไฟล์และอัตราการบีบอัด

ปรับโทนสว่างของภาพ

U ช่ วงไดนามิก

s โทนมืด

ควบคุมคอนทราสต์

ปรับโทนมืดของภาพ

P จําลองฟิ ลม์

h ลดเสียงรบกวน

จําลองเอฟเฟกต์ของฟิ ล์มชนิดต่างๆ

ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง

เมนู

A ฉากถ่ ายภาพ
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
R ซูมดิจต
ิ อลอัจฉริยะ

c ระบบช่ วย MF

ซูมดิจิตอลอัจฉริ ยะจะขยายภาพขณะที่ประมวลผลให้ ได้ ภาพที่คมชัด
และมีความละเอียดสูง

เลือกวิธีแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส

Z ป้องกันภาพเบลอขัน
้ สูง

ตังค่
้ าฟั งก์ชนั ที่อยูใ่ นช่วงวงแหวนควบคุม

เลือก เปิ ด เพื่อใช้ งานป้องกันภาพเบลอขันสู
้ งในโหมด S
u เลือกตัง้ ค่ าเอง

เรี ยกใช้ การตังค่
้ าที่บนั ทึกด้ วย K แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
K แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง

บันทึกการตังค่
้ า
b โฟกัสใบหน้ า

เลือกว่ากล้ องจะตรวจหาโดยอัตโนมัตแิ ละตังค่
้ าโฟกัสและค่ารับแสง
สําหรับตัวแบบที่เป็ นบุคคลหรื อไม่
C วัดแสง

เลือกวิธีการที่กล้ องวัดความสว่างของตัวแบบ
v รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.

เลือกว่าจะให้ กล้ องวัดแสงเฟรมโฟกัสปั จจุบนั เมื่อเลือกp เฉพาะจุด
สําหรับ C วัดแสง หรื อไม่
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w ตัง้ วงแหวนควบคุม
p แฟลช ติดตัง้

เลือกโหมดแฟลชและระดับแฟลช
W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์

ปรับการตังค่
้ าภาพยนตร์
r การสื่อสารไร้ สาย

เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บแล็ตด้ วยเครื อข่ายไร้ สาย

การใช้ เมนู: โหมดเล่ น
การใช้ เมนูเล่ น

1 กดปุ่ ม a เพื่อเข้ าสูโ่ หมดเล่น
2 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูการเล่น
เมนูแสดงภาพ
การสือสารไร้สาย

5 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ
6 กด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์
7 กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนู

ออก

เมนู

3 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์รายการเมนูที่ต้องการ
4 กดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลท์
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การใช้เมนู: โหมดเล่น

ตัวเลือกของเมนูเล่ น
r การสื่อสารไร้ สาย

G ตัดรู ปบางส่ วน

เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บแล็ตด้ วยเครื อข่ายไร้ สาย

สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

s จัดเก็บ PC ออโต้

e ปรั บขนาด

อัพโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เครื อข่ายไร้ สาย

สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

b ค้ นหาภาพถ่ าย

C หมุนภาพ

ค้ นหารูปภาพ

หมุนภาพ

A ลบภาพ

E คัดลอกภาพ

ลบภาพ

คัดลอกภาพจากหน่วยความจําภายในไปยังการ์ ดหน่วยความจํา

j เลือกภาพ

m ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ

เลือกภาพสําหรับอัพโหลดไปยัง YouTube, Facebook หรื อ
MyFinePix.com โดยใช้ MyFinePix Studio (Windows เท่านัน)
้

สร้ างสมุดภาพจากภาพที่คณ
ุ ชอบ

ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ

(DPOF)
เลือกภาพสําหรับพิมพ์ในอุปกรณ์ที่สามารถใช้ DPOF และ PictBridge
ได้

j แปลง RAWไฟล์

V พิมพ์ ค.พิมพ์

I สไลด์ โชว์

สร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW
B ลบตาแดง

instax
พิมพ์รูปภาพจากเครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ที่เป็ นอุปกรณ์
เสริ ม

ลบตาแดงออกจากภาพคน

J อัตราส่ วนภาพ

D ป้องกันการลบ

เลือกวิธีที่อปุ กรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้ วยอัตราส่วน
ภาพ 3 : 2

ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั้
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K สั่งพิมพ์

เมนูตงั ้ ค่ า
การใช้ เมนูต้ังค่ า

1 แสดงเมนูตงั ้ ค่ า

1.1 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูสําหรับโหมดปั จจุบนั
1.2 กดปุ่ มเลือกซ้ ายเพื่อเลือกแท็บสําหรับเมนูปัจจุบนั

2 ปรับการตัง้ ค่ า

2.1 กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์รายการเมนู
ติดตัง

เวลาต่าง

เมนูถ่ายรูป
โปรแกรม AE

ออก

ออก

ติดตัง

ออก

1.4 กดปุ่ มเลือกขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนูตงค่
ั้ า

ติดตัง

เวลาต่าง

HOME
LOCAL

เมนู

1.3 กดปุ่ มเลือกลงเพื่อไฮไลท์แท็บเมนูตงค่
ั ้ าที่มีตวั เลือกที่
ต้ องการ

2.2 กดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่
ไฮไลท์

2.3 กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือก
2.4 กด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์
2.5 กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนู
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เมนูตั้งค่า

ตัวเลือกของเมนูตั้งค่ า
F วันที่/เวลา

ตังนาฬ
้ ิกาของกล้ อง
N เวลาต่ าง

สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็ นเวลาในท้ อง
ถิ่นที่คณ
ุ เดินทางไป
Qa

เลือกภาษา
R รี เซ็ต

ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่
้ าเพื่อใช้ คา่ เริ่ มต้ น

ปรับการตังค่
้ าเสียง
A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น

ปรับการตังค่
้ าจอแสดงผล
F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน (Fn)

เลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั่
h ตัง้ ปุ่ มเลือก

เลือกหน้ าที่ของปุ่ มบนปุ่ มตัวเลือก
g แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน

o Silent

เลือกตัวเลือกที่แสดงในเมนูดว่ น

ปิ ดใช้ งานลําโพง แฟลช และไฟช่วยหา ในกรณีที่ไม่เหมาะใช้ งานเสียง
หรื อไฟของกล้ อง

Z จัดการใช้ พลังงาน

I วงแหวนควบคุม

เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อเพิ่มระยะโฟกัสใน
โหมดแมนวลโฟกัส
j เช็คโฟกัส

ภาพจะถูกขยายในจอแสดงผลเพื่อช่วยโฟกัส เมื่อหมุนวงแหวนควบคุม
ในโหมดแมนวลโฟกัส
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b ตัง้ ค่ าเสียง

ปรับการตังค่
้ าจัดการใช้ พลังงาน
L โหมดIS

ลดการสัน่ ไหวของกล้ องและตัวแบบ
B ลบตาแดง

ลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช

เมนูตั้งค่า
k โหมด AE/AF-LOCK
เลือกหน้ าที่ของปุ่ ม AEL/AFL
v ปุ่ ม AE/AF-LOCK
เลือกว่าปุ่ ม AEL/AFL จะล็อคเฉพาะการรับแสง เฉพาะโฟกัส หรื อทัง้

V ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อเครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax
SHARE ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
f แก้ ไขชื่อไฟล์

การรับแสงและโฟกัส

เปลี่ยนคําเสริ มหน้ าชื่อไฟล์ ภาพ

t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า

K ฟอร์ แมท

ปรับการตังค่
้ าจัดการไฟล์

หากใส่การ์ ดหน่วยความจําลงในกล้ อง ตัวเลือกนี ้จะฟอร์ แมทการ์ ด
หน่วยความจํา หากไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา ตัวเลือกนี ้จะฟอร์ แมท
หน่วยความจําภายใน

M หน่ วยของระยะโฟกัส

เลือกหน่วยที่ใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
r ตัง้ ค่ าไร้ สาย

เมนู

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
s ตัง้ ค่ าจัดเก็บ PC

เลือกปลายทางอัพโหลด
U ตัง้ ค่ าใส่ พก
ิ ัด

ดูข้อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนและเลือกว่าจะบันทึก
ข้ อมูลในรูปภาพของคุณหรื อไม่
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ภาคผนวก
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่าง

FUJIFILM X30 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แอพพลิเคชันฟรี FUJIFILM

อุปกรณ์เสริ มและข้ อมูลสนับสนุนมีปรากฏในเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี ้

แอพพลิเคชัน FUJIFILM ให้ โอกาสที่มากกว่าเพื่อให้ คณ
ุ
เพลิดเพลินไปกับรูปภาพบนสมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์

fujifilm X30

http://fujifilm-dsc.com/
fujifilm Wi-Fi app

สามารถใช้ MyFinePix Studio (Windows เท่านัน)
้ เพื่อคัดลอก
ภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ที่สามารถบันทึก ดู จัดระเบียบ และพิมพ์
ภาพได้
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER เพื่อดูภาพ RAW ใน
คอมพิวเตอร์ ได้
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
fujifilm rfc

44

การดูแลรักษากล้อง
เพื่อให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี ้

การเก็บและการใช้งาน

■ การควบแน่น
การเพิ่มอุณหภูมิโดยกะทันหัน เช่น เมื่อเข้ าสูอ่ าคารที่มีอณ
ุ หภูมิ
สูงในวันที่อากาศหนาว อาจทําให้ เกิดไอนํ ้าภายในกล้ อง ถ้ าเกิด
กรณีนี ้ ให้ ปิดกล้ องและรอเป็ นเวลาหนึง่ ชัว่ โมงก่อนเปิ ดกล้ องอีก
ครัง้ ถ้ าเกิดไอนํ ้าในการ์ ดหน่วยความจํา ให้ นําการ์ ดออกและรอ
จนกว่าไอนํ ้าจะน้ อยลง

การเดินทาง
โปรดเก็บกล้ องไว้ ในกระเป๋ าเดินทาง การตรวจสอบกระเป๋ าอาจ
ทําให้ เกิดการกระแทกรุนแรงที่อาจทําให้ กล้ องเสียหาย

ภาคผนวก

ถ้ าไม่มีการใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ และการ์ ด
หน่วยความจําออก ห้ ามเก็บหรื อใช้ กล้ องในบริ เวณที่:
• มีฝนตก ไอนํ ้า หรื อควัน
• ความชื ้นสูงหรื อฝุ่ นเยอะ
• โดนแสงแดดจ้ าหรื ออุณหภูมิสงู มาก เช่น ในยานพาหนะที่ปิด
มิดชิดในวันที่แสงแดดแรง
• หนาวเย็นมาก
• มีการสัน่ สะเทือนรุนแรง
• อยูใ่ นบริ เวณสนามแม่เหล็กที่มีกําลังแรง เช่น ใกล้ เสาอากาศ
ของระบบแพร่ภาพออกอากาศ สายไฟ ตัวส่งสัญญาณเรดาร์
เครื่ องยนต์ ตัวแปลง หรื อแม่เหล็ก
• สัมผัสกับสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง
• ใกล้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นยางหรื อไวนิล

■ น้ําและทราย
การสัมผัสกับนํ ้าและทรายอาจทําให้ กล้ อง วงจร และกลไก
ภายในตัวกล้ องเกิดความเสียหาย เมื่อใช้ กล้ องที่ชายหาดหรื อ
ริ มทะเล โปรดอย่าให้ กล้ องโดนนํ ้าและทรา ห้ ามวางกล้ องบน
พื ้นเปี ยก
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน

คําเตือน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ ของคุณโดย
ละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง
คําเตือน ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ข้ อควร
ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ระวัง

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 จาก
เต้ารับไฟฟ้ า

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

46

ถ้ าเกิดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก การใช้ กล้ องต่อไปเมื่อกล้ องมีควัน มีกลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้
เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ อง ถ้ ามีนํ ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสูต่ วั กล้ อง
ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไป
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัสชิ้ น
ส่วนภายใน

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้
ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อ
เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอ
คําแนะนํา
ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายที่
เชื่อมต่ อ การกระทําเหล่านี ้อาจทําให้ สายเสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต
ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
อย่ าวางกล้ องบนพื้นผิวทีไ่ ม่ มั่นคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควํ่าและทําให้ เกิด
การบาดเจ็บได้
อย่ าพยายามถ่ ายรู ปขณะเคลื่อนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะที่เดินหรื อขณะขับขี่ อาจทําให้
คุณหกล้ มหรื อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนได้
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวจากประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามให้ ความร้ อน เปลี่ยน หรื อถอดประกอบแบตเตอรี่ ห้ ามทําตกหรื อทําให้
แบตเตอรี่ ได้ รับแรงกระแทก ห้ ามเก็บแบตเตอรี่ กับผลิตภัณฑ์ ทเี่ ป็ นโลหะ การกระทํา
เหล่านี ้อาจทําให้ แบตเตอรี่ ระเบิดหรื อรั่ว และทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อการบาดเจ็บ
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่ หรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ ะบุให้ ใช้ กับกล้ องนี้เท่ านั้น
ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงาน
อื่นอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้
ล้ างบริเวณนั้นๆ ด้ วยนํ้าสะอาดและพบแพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือ
ฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในทีน่ ี้เพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เครื่ องชาร์ จที่
มีให้ นนมี
ั ้ ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ ประเภทที่มาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน้ การใช้ เครื่ องชาร์ จเพื่อชาร์ จ
แบตเตอรี่ ทวั่ ไปหรื อแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จซํ ้าได้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว ร้ อนจัด หรื อระเบิดได้
ห้ ามใช้ ในทีซ่ งึ่ มีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีร่ ะเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
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คําเตือน
เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋าแข็ง เมื่อ
จัดเก็บแบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋าแข็ง เมื่อทิง้ ให้ ปิดขั้วของแบตเตอรี่ ด้วยเทป
ทีเ่ ป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่นหรื อแบตเตอรี่ ที่เป็ นโลหะอาจทําให้ แบตเตอรี่ ลกุ ไหม้
หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจําให้ พ้นมือเด็ก เนื่องจากการ์ ดหน่วยความจํามีขนาดเล็ก อาจถูก
เด็กกลืนกินได้ โปรดเก็บการ์ ดหน่วยความจําให้ พ้นมือเด็ก ถ้ าเด็กกลืนกินการ์ ดหน่วยความ
จํา โปรดพบแพทย์หรื อโทรติดต่อหมายเลขบริ การฉุกเฉินทันที
ปิ ดกล้ องถ่ ายรู ปเมื่ออยู่ในทีช่ ุมชน กล้ องถ่ายรูปปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวน
เครื่ องกระตุ้นหัวใจ
ปิ ดกล้ องถ่ ายรู ปในบริเวณใกล้ กับประตูอัตโนมัติ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
และเครื่ องควบคุมอัตโนมัตติ ่ างๆ กล้ องถ่ายรูปจะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวน
อุปกรณ์เหล่านี ้ให้ ทํางานผิดพลาดได้
เก็บกล้ องถ่ ายรู ปให้ ห่างจากบุคคลทีใ่ ส่ เครื่ องกระตุ้นหัวใจอย่ างน้ อย 22 ซม กล้ อง
ถ่ายรูปปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวนเครื่ องกระตุ้นหัวใจ

ข้ อควรระวัง
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ บุคคลนั้นสูญเสียการ
มองเห็นไปชั่วขณะ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและเด็กเล็ก
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับ
และค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมใน
กล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM เพื่อ
ขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านี ้จะมีคา่ บริ การ
มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลี่ยนไม่ ถกู ต้ อง เปลี่ยนด้ วยแบตเตอรี่ ประเภท
เดียวกันเท่ ากัน
เลื่อนนิ้วออกจากช่ องแฟลชก่ อนทีแ่ ฟลชจะทํางาน มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ ได้ รับความร้ อน
รั กษาความสะอาดของช่ องแฟลช และไม่ ใช้ แฟลชถ้ าช่ องแฟลชมีสิ่งปิ ดบัง มิฉะนัน้
อาจทําให้ เกิดควันหรื อผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนสี

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 รถที่ปิด
ประตูหน้ าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เก็บให้ พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นี ้อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น

ห้ ามเคลื่อนย้ ายกล้ องขณะทีย่ ังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟ
เพื่อถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหาย
และเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจ
ทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั เครื่ องบิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่
ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อ
ไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบ
ปลัก๊ เครื่ องชาร์ จทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้าอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
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ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
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แบตเตอรี่ และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ ทใี่ ช้ ในกล้ องและอ่ านหัวข้ อทีเ่ หมาะสม
ข้ อมูลต่อไปนี ้อธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ให้ ยาวนาน
การใช้ งานไม่เหมาะสมจะทําให้ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว มีความร้ อน
สูง 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 ในที่
เก็บเมื่อไม่ได้ ใช้
หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการ
ใช้ งาน

■

คุณสามารถยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ด้วยการปิ ดกล้ องเมื่อไม่ใช้ งาน
ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า แบตเตอรี่ ที่ใช้ พลังงานใกล้ หมดจะไม่สามารถใช้ งาน
ได้ เมื่ออยูใ่ นที่เย็น เก็บแบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มไว้ ในที่อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อต้ องการ
หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่อบอุน่ และใส่แบตเตอรี่ เมื่อต้ องการถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ ามวาง
แบตเตอรี่ ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์ทําความร้ อนอื่นๆ โดยตรง
การชาร์ จแบตเตอรี่
เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า +10 °C หรื อมากกว่า +35 °C อย่าพยายาม
ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 40 °C และแบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 0 °C

■

ห้ ามพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จจนเต็มแล้ วซํ ้า แต่คณ
ุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงาน
ก่อนที่จะชาร์ จอีกครัง้
หลังจากการชาร์ จหรื อใช้ งาน แบตเตอรี่ มีความร้ อนสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นอาการปกติ
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อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
ที่อณ
ุ หภูมิปกติ จะสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ซํ ้าได้ ประมาณ 300 ครัง้ การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ เก็บ
ประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั ้ แสดงให้ เห็นว่าแบตเตอรี่ สิ ้นอายุการใช้ งานและควรเปลี่ยน
ใหม่แล้ ว

■

การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจลดลง ถ้ าชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็มแล้ วไม่ได้ ใช้ งานและวางทิ ้งไว้ เป็ น
เวลานาน ใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่จะจัดเก็บ

■

ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออก แล้ วเก็บไว้ ในที่แห้ งซึง่ มีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง
+15 °C ถึง +25 °C ห้ ามเก็บไว้ ในที่ซงึ่ มีอากาศร้ อนจัดหรื อเย็นจัด
ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี่
• ห้ ามขนส่งหรื อเก็บไว้ กบั วัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรื อเข็มกลัด
• อย่าให้ ถกู เปลวไฟหรื อความร้ อน
• ห้ ามถอดประกอบหรื อดัดแปลง
• ใช้ กบั เครื่ องชาร์ จที่กําหนดเท่านัน้
• กําจัดทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ งานแล้ วทันที
• ห้ ามทําตกหรื อทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ ามให้ ถกู นํ ้า
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอรี่ และตัวกล้ องอาจอุน่ ขึ ้นหลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ

■

แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ AA/แบตเตอรี่ Ni-MH ทีช่ าร์ จซํา้ ได้
อ่ านหัวข้ อนี้ถ้ากล้ องของคุณใช้ แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ AA หรื อแบตเตอรี่ Ni-MH AA ทีช่ าร์ จซํา้
ได้ อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ประเภทที่ใช้ ร่วมกันได้ อยูใ่ นส่วนอื่นๆ ในคูม่ ือของกล้ อง
ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี่
• ห้ ามมิให้ ถกู นํ ้า เปลวไฟ หรื อความร้ อน หรื อเก็บไว้ ในที่ร้อนหรื อชื ้น
• ห้ ามขนส่งหรื อเก็บไว้ กบั วัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรื อเข็มกลัด
• ห้ ามถอดประกอบหรื อดัดแปลงแบตเตอรี่ หรื อตัวปลอกของแบตเตอรี่
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง

■
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• ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ที่รั่ว ผิดรูป หรื อเปลี่ยนสี
• โปรดเก็บให้ พ้นมือเด็กทารกและเด็กเล็ก
• ใส่ขวให้
ั ้ ถกู ต้ อง
• อย่าใช้ แบตเตอรี่ ใหม่และเก่าร่วมกัน แบตเตอรี่ ที่มีระดับประจุไม่เท่ากัน หรื อแบตเตอรี่ ตา่ งประเภท
กัน
• ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออก โปรดทราบว่านาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่
้ าใหม่
• แบตเตอรี่ อาจอุน่ หลังจากที่ใช้ งาน ปิ ดกล้ องและรอให้ แบตเตอรี่ เย็นลงก่อนที่จะหยิบจับ
• ความจุของแบตเตอรี่ มกั จะลดลงในสภาวะที่อณ
ุ หภูมิตํ่า เก็บแบตเตอรี่ สํารองไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่
อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตามต้ องการ แบตเตอรี่ ที่ได้ รับความเย็นอาจมีประจุกลับคืนมาบาง
ส่วนเมื่อได้ รับความอบอุน่
• รอยนิ ้วมือและคราบอื่นๆ บนขัวแบตเตอรี
้
่ อาจลดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ลง ทําความสะอาดขัว้
ให้ สะอาดด้ วยผ้ านุม่ และแห้ ง ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ ในกล้ อง
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่ว ให้ ทําความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ ให้ สะอาด ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ ใหม่

กล้ องจะใช้ กระแสไฟฟ้าปริ มาณเล็กน้ อยแม้ ขณะที่ปิด เครื่ องแบตเตอรี่ Ni-MH ที่ทิ ้งไว้ ในกล้ องเป็ น
เวลานานอาจถูกใช้ พลังงานไปจนถึงจุดที่ไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยูเ่ ลย ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจลดลงได้ ถ้ าแบตเตอรี่ ถกู ใช้ งานจนหมดในอุปกรณ์เช่น ไฟฉาย ใช้ ตวั เลือกคายประจุในเมนูตงค่
ั้ า
ของกล้ องเพื่อคายประจุของแบตเตอรี่ Ni-MH แบตเตอรี่ ที่ไม่สามารถเก็บประจุได้ อีก แม้ วา่ จะใช้ จน
หมดและชาร์ จซํ ้าหลายครัง้ แล้ ว แสดงว่าสิ ้นอายุการใช้ งานและจะต้ องเปลี่ยนทดแทน
แบตเตอรี่ Ni-MH สามารถชาร์ จซํ ้าได้ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ (จําหน่ายแยกต่างหาก) แบตเตอรี่ อาจ
อุน่ หลังจากที่ชาร์ จเสร็ จ โปรดดูคําแนะนําที่มีให้ พร้ อมกับเครื่ องชาร์ จ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ใช้ เครื่ อง
ชาร์ จกับแบตเตอรี่ ที่ทํางานร่วมกันได้ เท่านัน้
แบตเตอรี่ Ni-MH จะสูญเสียประจุไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
การทิง้
ข้ อควรระวัง: ทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิ่น

■
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อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (จําหน่ ายแยกต่ างหาก)
หัวข้ อนี้ใช้ กับกล้ องทุกรุ่ น ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับของ FUJIFILM เท่านันกั
้ บกล้ องนี ้ อะ
ถ้ าของเหลวจากแบตเตอรี่ สมั ผัสกับผิวหนังหรื อเสื ้อผ้ า ให้ ล้างบริ เวณที่สมั ผัสถูกด้ วยนํ ้า
แดปเตอร์ อื่นอาจทําให้ กล้ องเสียหาย
สะอาด ถ้ าของเหลวสัมผัสถูกดวงตา ให้ ล้างบริเวณทีส่ ัมผัสถูกทันทีด้วยนํ้าสะอาด • อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน้
และพบแพทย์ ทนั ที ห้ ามขยี้ตา หากไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังนี้อาจทําให้ เกิดผล
• โปรดตรวจสอบว่าปลัก๊ กระแสตรงเชื่อมต่อกับกล้ องอย่างแน่นหนา
เสียกับการมองเห็นอย่ างถาวร
• ปิ ดกล้ องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้ วยการจับที่ปลัก๊ ไม่ใช่
ที่สายเคเบิล
■ แบตเตอรี่ Ni-MH
ความจุของแบตเตอรี่ Ni-MH อาจลดลงชัว่ ขณะ หลังจากที่มีการใช้ งานผิดวิธี หรื อถ้ ามีการชาร์ จซํ ้า • ห้ ามใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
ก่อน ที่จะใช้ งานจนหมดพลังงานก่อน อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ • ห้ ามถอดประกอบ
ความจุอาจเพิ่มขึ ้นได้ ด้วยการใช้ ประจุของแบตเตอรี่ จนหมดหลายๆ ครัง้ โดยใช้ ตวั เลือกคายประจุใน • ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชื ้นสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
เมนูการตังค่
้ าของกล้ อง และชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่โดยใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
• อะแดปเตอร์ อาจมีเสียงหึง่ ๆ หรื ออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
Q ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ตวั เลือกคายประจุกบั แบตเตอรี่ อลั คาไลน์
• ถ้ าอะแดปเตอร์ ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรื อเปลี่ยนตําแหน่งของเสาอากาศ
รับสัญญาณ
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การใช้ กล้ อง
• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนันอาจ
้
ทําให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้
• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)
เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์
ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนที่จะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้
ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มี
ส่วนรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรที่เป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลเครื่ องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM
xD-Picture Card และ E เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรที่
ใช้ รวมในที่นี ้ได้ รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime และ
Mac OS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Windows 8,
Windows 7, Windows Vista และโลโก้ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของกลุม่ บริ ษัท
Microsoft Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance Adobe และ Adobe Reader เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
ของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริ กาและ/หรื อ ประเทศอื่นๆ โลโก้ SDHC และ
SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ า YouTube
เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Google Inc. ชื่อทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ น
เครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้ที่เป็ นเจ้ าของ

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเว้ นกรณีที่ใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพที่บนั ทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่
้
สามารถนํามาใช้ ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรด
การรบกวนทางไฟฟ้า
ทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการแสดง กล้ องนี ้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่โรง
นิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ด
พยาบาลหรื อสายการบินก่อนที่จะใช้ กล้ องในโรงพยาบาลหรื อในเครื่ องบิน
หน่วยความจําที่มีภาพหรื อข้ อมูลที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นนสามารถทํ
ั้
าได้ เฉพาะ
ระบบโทรทัศน์ สี
ภายในข้ อจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้ เท่านัน้
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะที่ปรับ
การจัดการ
ใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปนุ่ PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ สว่ น
เพื่อให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสัน่ สะเทือนขณะ ใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน
ที่บนั ทึกภาพ
การรบกวนทางไฟฟ้า
จอผลึกเหลว
Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลที่แก้ ไขใหม่ ซึง่ มีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ ในการ
ในกรณีที่จอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไป ผลิตสีระหว่างการพิมพ์
นี ้ถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ขึ ้น:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริ เวณนันด้
้ วยผ้ า และจากนันล้
้ างให้
สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าไหล
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริ เวณที่สมั ผัสถูกด้ วย นํ ้าสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์
้
ทันที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํ ้า ปริ มาณมากๆ ดื่มนํ ้าปริ มาณมากๆ และพยายาม
ทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์
้
ทนั ที
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยูเ่ สมอ
หรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การทํางานผิดปกติ และภาพที่บนั ทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับ
ผลกระทบ
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ประกาศ
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เปี ยกฝนหรื อชื้น
โปรดอ่ าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคุณเข้ าใจเนื้อหาก่ อน
ใช้ งานกล้ อง

่ ักอาศัยส่ วนบุคคล
การกําจัดทิง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพ
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์
หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัด
ผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสม
สําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับการกําจัดทิ ้งอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระ
ทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของ
ผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม
สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี่
เหล่านี ้รวมกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อน
หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิ ้งต่างหากตาม
ข้ อบังคับในท้ องถิ่นของคุณ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์นี ้กลับมาใช้ ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ
หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์
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ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการ
กําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้ รวมถึงแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นและ
สอบถามวิธีการกําจัดทิ ้งที่เหมาะสม
ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ นี ้แสดงว่าต้ องจํากัดการทิ ้งแบตเตอรี่ เหล่า
นี ้แยกต่างหาก
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
สําคัญ: โปรดอ่ านประกาศต่ อไปนี้ก่อนใช้ งานเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายในตัวกล้ อง
อุปกรณ์ เครื อข่ ายไร้ สาย: ข้ อควรระวัง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบ
• อุปกรณ์ นี้ทาํ งานบนคลื่นความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา และ
ว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยัง
ทางการแพทย์ และเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับ
ประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
เครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่าแบบไม่มีใบอนุญาต
• ใช้ สําหรั บเป็ นชิน้ ส่ วนของเครื อข่ ายไร้ สายเท่ านั้น FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสีย พิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนี้ ยืนยัน
หายที่เป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับอนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานที่จําเป็ นต้ องมีความ
ว่าเครื่ องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางานก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้ หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์ดงั กล่าว
แม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิต
มนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่จําเป็ นต้ องมีความ ก่อให้ เกิดสัญญาณรบกวนในเครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตที่ใช้ สําหรับการติดตาม RFID ให้
คุณเลือกการทํางานของอุปกรณ์นี ้ในคลืน่ ความถี่ใหม่ทนั ทีเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่เพิ่มขึ ้น
แม่นยําในระดับที่สงู กว่าระบบไร้ สาย โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังที่จําเป็ น
หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี ้ก่อให้ เกิดสัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํ่า
ทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและป้องกันการทํางานผิดพลาด
ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ FUJIFILM
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศทีซ่ ื้ออุปกรณ์ เท่ านั้น อุปกรณ์นี ้มีความสอดคล้ องตามระเบียบที่
ควบคุมอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายในประเทศที่ซื ้ออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถิ่นทังหมด
้
ก๊ เกอร์ นี ้แสดงว่าอุปกรณ์นี ้ทํางานในย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้
2.4DS/OF4 สติ
เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ งานในขอบเขต
การมอดูเลตสัญญาณแบบ DSSS และ OFDM และอาจก่อให้ เกิด
อํานาจของกฎหมายอื่น
สัญญาณรบกวนในระยะทางไกลถึง 40 ม.
• ข้ อมูลไร้ สาย (ภาพ) อาจถูกสกัดโดยบุคคลทีส่ าม จึงไม่รับประกันความปลอดภัยของการส่ง
ข้ อมูลผ่านเครื อข่ายไร้ สาย
• ห้ ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีท่ อี่ าจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อ
สัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานที่ที่อาจ
ได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงึ่ อาจขัดขวางการ
รับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ ้นเมื่อใช้ งานเครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั
อุปกรณ์ไร้ สายอื่นที่ทํางานบนย่านความถี่ 2.4 GHz
• เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายทํางานบนย่ านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้ การมอดูเลตสัญญาณแบบ
DSSS และ OFDM
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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

